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1 de Janeiro de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

PortarIa.:

Presidência

do Consetho e Ministério do Exército

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e do Exército, nomear o
major de artilharia Alfredo Marques Osório 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 Dezembro de 1952,
conjugado com o disposto no artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 38114, de 1950, na vaga do major da mesma arma
Horácio Emílio de Ávila Perez Pais Brandão.
Presidência do Conselho e Ministério do Exército,
19 de Novembro de 1958. - O Ministro da Defesa
Nacional, Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz. -'
O Ministro do Exército, Afonso Magallztles de Almeida
Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Dezembro de 1958,
sob o n.? 34604.. São devidos emolumentos, nos termos do
Decreto n.s 22257).
(Publicada no Diário
zembro de 1958).

do Go,"""O

n,? 303, 2." sérle,

do 30 de De-

o
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do Interior - Secretaria-Geral

Por portaria de 3 de Dezembro de 1958,'
João de Oliveira Marques, tenente-coronel
do corpo
do estado-maior - nomeado para o cargo de chefe
de Gabinete do Ministro do Interior, (Não carece de
visto do Tribunal de Contas).
Secretaria-Geral
do Ministério, 3 de Dezembro de
1958. - O Secretário-Geral,
António Pedrosa Pires de
Lima.
(Publicada no D'íórío do Governo n.? 284, 2,' série, do 5 de Dezembro de 1958).

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com
a redacção dada pelo artigo único do Decreto n." 37 936,
de 17 de Agosto de 1950, conceder ao coronel, reformado, Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa, condecorado com a grã-cruz da Ordem Militar da Torre e
Espada, a pensão mensal de 510l6, com vencimento desde
G de Outubro do corrente ano, como compensação da
diferença do vencimento do activo liquido de imposições
legais de um coronel e a pensão mensal liquida da reforma que lhe foi atribuída.
Ministério do Exército, 10 de Dezembro de 1958.O Ministro do Exército, Afonso Nagalhl1es de Almeida
Fernandes.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 19~.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,O 22 257),

II - JUSTIÇA

E DISCIPLINA

Condecorações:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 27 de Novembro de 1958,'
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, nos termos do artigo 50.0 do Regulamento da

2,' Série
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Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o tenente-coronel de engenharia Alfredo de Sousa Ghira,
(Publicado no Diário
bro de 1958),

do Oovemo

n c 285, 2," série, de 6 do Dezem-

Por portaria de 5 de Dezembro 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 tenente-coronel de cavalaria Amadeu de Santo André Pereira.

_--

(Publicado no Diá,,;o do Governo n.? 291, 2," sórie, de 15 do Dezembro de 1958),

Ministério do Exército _La Direcção-Geral-I.a

Repartição

Tendo o coronel do corpo do estado-maior Fernando
dos Santos Costa sido agraciado pelo Governo do
Brasil, com a grã-cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e com o grande-oficialato da Ordem do
Mérito "Militar; pelo Governo de Espanha, com a
grã-cruz da Mui Distinta Ordem de Carlos III e a
grã-cruz da Ordere Imperial del Yugo y las Flechas;
pelo Governo Belga, com a grã-cruz da Ordem Real
do Leão; e pelo Governo da Grécia, com a grã-cruz
da Ordem Real de Jorge I, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquelas mercês e usar
as respectivas insignias.
Tendo sido agraciado com a placa de honra da Cruz
Vermelha Portuguesa o coronel do corpo do estado-maior Fernando dos Santos Costa, é-lhe permitido
fazer uso das respectivas insignias.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as dis-posições do regulamento aprovado pelo Decreto n. o 35667, de 28 de
Maio de 1946, e Portaria n.? 12731, de 4 de Fevereiro
da 1949, os tenentes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército António Pedro Leiras e, na situação de
reserva, IIomero Lopes Gonçalves,
Por decretos do 2J de Maio de 1958, publicados no
Diário do Goremo n, o :!83, 2. a série, de 4 de De-
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zembro deste mesmo ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Grande-oficiai

Coronel de cavalaria, na situação de reserva,
tónio Carlos Garcia de Oliveira Reis.

An-

Comendador

Tenente-coronel

de infantaria

César Pais Soares.

Por decretos de 29 de Outubro de 1958, publicados
no Diário do Governo n. o 283, 2. a série, de 4 de
Dezembro deste mesmo ano, foram agraciados com
os graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão
indicados os seguintes oficiais:
Grã-cruz
I

Generais: Flávio José Alvares dos Santos e J osé
António da Rocha Beleza Ferraz.
Grande·oflclal

Brigadeiro Manuel António Vassalo e Silva.
Coronéis: de infantaria, Mário dos Santos Pires
Neves e, na situação de reserva, Fausto José
de Brito e Abreu; de cavalaria, Joaquim Rodrigues Gomes Júnior; de engenharia, Octávio Esteves Paulo Cardoso; do serviço de administração militar, José de Almeida Amaral.
Por decretos de 29 de Outubro de 1958, publicados
no Diário do Governo n." 290, 2.a série, de 13 de
Dezembro deste mesmo ano, foram agraciados com o
grau de grande-oficial da Ordem Militar de Avis os
coronéis: do corpo de estado-maior, António José
Martins Leitão; de infantaria, Rodrigo Carlos Dordio
Rosado de Figueiredo Pereira Botelho, António Cândido Pereira Gonçalves e, na situação de reserva,
Manuel das Dores dos Santos Madeira Júnior
Por decretos de 29 de Outubro de H)õ8, publicados
no Diário do Gozemo n. o 293, 2. a série, de 17 de
o

2.' Série
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Dezembro deste mesmo ano, foram agraciados com
os graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Grande-oflcial

Brigadeiro Augusto Manuel das Neves.
Coronéis: do corpo do estado-maior, Manuel Avelino
Barreira Antunes; de artilharia, João António
Montalvão dos Santos e Silva; do serviço de
administração militar, Manuel de Sousa Rosal
Júnior.
Comendador

Tenente-coronel
de artilharia
reição Diogo de Carvalho.

Amílcar da Ressur-

Louvores:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 25 de Novembro de 1958:
Louvado o tenente-coronel
de engenharia Alfredo de
Sousa Ghira, pela forma altamente meritória como,
durante um período de mais de sete anos, exerceu as
suas funções no Secretariado-G eral da Defesa Nacional, onde, pela sua inteligência. grande ponderação,
espirito metódico e miãto bem ordenado, aliados ii,
irradiante simpatia e servidos por fino trato, prestou
uma excelente colaboração
em numerosos e importantes problemas da defesa nacional, devendo os seus
serviço' ser con iderados distintos e relevantes.
(Publicada no Diúrio
hrc do 1958).

do Governo n.? 2 5, 2.' sérIo, do G do Dnsum-

111- MUDANÇAS

DE QUADRO

Oficiais do quadro permanente
Quadro do serviço de material
(Engenheiros)

Tem passagem ao quadro do serviço de material (engenheiro ) o apitão de engenharia, do batalhito de
telegrafi ta ,CarIo
Amaro ~ á 'I'eixeira de Azevedo

ORDEM DO EXERCITO

G
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Ferraz, nos termos do artigo 9.° e sua alínea b) do
Decreto-Lei n.? 40880, de ~4 de Novembro de 1956,
por ser oficial de engenharia especializado em reparnção e fabrico de material de transmissõe , para
preenchimento de vaga deixada pelo capitão António
José Pais Ladeira, que, por portaria de 12 de Julho
de 1957, foi promovido a major, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

IV -

MUDANÇAS

DE SITUAÇAo

Oficiais do quadro permanente
Ingr0S.0

nos

quadros:

Quadro da arma de Infantaria:

Major de infantaria, supranumerário, da 2. a Repartição
da La Dirccção-Gernl deste Ministério, onde continua
colocado, Fernando Maria Vizeto Guerreiro e 1 archial Franco, para preenchimento de vaga IlO quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Janeiro de 1958.
T

(Por portaria de 24 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1958). :\'ão são devidos ellloJumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Major de infantaria, supranumerário,
do regimento de
infantaria n.? 16, onde continua colocado, Joaquim
Luciano Marafusta Marr ires, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado ne ta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visaria pelo Tribunal
de Contas em 20 de Fevereiro de 1!)58. Não são devidos
emolumentos, no' termos do Decreto n.O22257).

Capitão de inlantnrin, com o curso geral do estado-maior,
supranumerário, da 3.a Direcção-Gorul
(leste Ministério, onde continua colocado, António Xlanucl Para-

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 1

7

nhos Teixeira, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Fevereiro de 1958.
ão são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria. supranumerário, do regimento de
infantaria n.? 9, onde continua colocado, José Morais
de Sousa, para preenchimento
de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta ituação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

CapiELO de infantaria, supranumerário, da Direcção da
Arma de Infantaria, onde continua colocado, Jaime
António Tavares Machado Banazol, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta aituação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Fevereiro de 1958. Não bão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).

Capitrto de infantaria, uprarmuierário,
do regimento de
infantaria n. ° 8, onde continua colocado, António
Mariz de Sou a e Costa, para. preenchimento de vaga
no quadro. devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Janeiro de 195 .
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1908, visada pejo Tribunal
de Contas em
de Janeiro de 1958 .• 'fIO >ião devidos emolumentos, 1I0S termos do Decreto n.O 22257).

a1

Capitães de infantaria, supranumerários,
da 3. a Direcção-Geral deste Iinistério, Fernando Cerqueira da Silva,
António Paulo Brancourt Pestana do Vasconcelos e
Josó Gualbcrto do [ascimento Matias, do regimento
de ~nfnntaria n.? 3, Raul Jorge Gonçalves Pus os, do
reglmonto de infantaria n. o 4. José P dro Paixão, do
regimento de infantaria n.? ~): Amílcar José Alves, do
rog~nwnto do infantaria H.O 13, José Daniel de Barros
Adão, do regimento do infantaria 11.° Hi, Francisco
Jo '6 Yilcla Forto do 1.aria, do batalhão do caçadores
n.? 6, Luís do Santo Rafael 0, do batalhão do me-
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tralhadoras n.? 2, Armando Duarte de Azevedo, continuando todos colocados onde actualmente se encontram, para preenchimento de vagas no quadro, devendo
ser considerados nestasituação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior, supranumerário, da 3. a Direcção-Geral deste
Ministério, onde continua colocado, Fernando Vasconcelos Cipriano dos Santos, que, de regresso do comando
militar do Estado da índia, se apresentou em 20 de
Novembro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro 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.? 1, Rogério Fernando Sequeira
Taborda e Silva, qu~, por ter deixado de prestar serviço no Estado da India, onde se encontrava como
expedicionário, regressou à metrópole em 10 de N 0vembro de 1958, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitã? de artilharia, supranumerário, do grupo de artilhana .contra aeronave~ n.? 1, o~de continua colocado,
Antóm.o Luis Alves Dias Ferreira da Silva, que, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da índia
?nde se encontravn como expedicionário, regresso~
a metrópole em 10 de Novembro de 1958 desde
quando .deve ser considerado nesta situaçã~, para
preenchlmento de vaga no quadro.
(Por portaria de' 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Dezembro de 1958 NN N d id
emolu
t
t
. ao sao evi os
,
men os, nos ermos do Decreto n.s 22257).
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Tenente de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia pesada n.? 1, Amílcar Gomes de Castro, DOS
termos do § 1.o do artigo 11. o do Decreto-Lei n. 036304,
alterado pelo Decreto-Lei D.O 38916, de 18 de Setembro de 1952, q~e, por ter passado a comissão militar
no Estado da India, deixou de fazer parte das forças
expedicionárias ao mesmo Estado em 1 de Dezembro
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro da arma de cavalaria:

Coronel de cavalaria, supranumerário,
da direcção da
arma, onde continua colocado, Eduardo Rodrigues
de Almeida Dias, para preenchimento
de vaga no
quadro, devendo ser considerado no quadro desde
16 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257),
Quadro do serviço de material (engenbeiros):

Tenente-coronel
do quadro do serviço de material (engenheiros), adido, das Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios, José Bento Borges, que, por ter
deixado de prestar serviço nas referidas Oficinas,
se apresentou em 9 de Dezembro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Dezembro ele1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Supl"'anurnel"'ál"'los
os
quadl"'os:

pOI'" excedel"'ern

Corpo do estado-maior:

Tenente-coronol do corpo do e tado-maior, adido, Alberto Araújo e Silva, que, por ter deixado de exercer
o ca!go de professor efectivo dos cur os para a prom?~ao a oficial superior no ln ,tituto de Alto Estudos
l\Illttare , cargo de quo fica exonerado por esta por-
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taria, se apresentou em 15 de Outubro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 222&7).

Infantaria:

Major Joaquim Luciano Marafusta Matreiros e capitão
António Mariz de Sousa e Costa, ambos de infantaria
e adidos, que, 'Por terem deixado de prestar serviço
no comando militar de Angola, regressaram em 9 e 6
de Dezembro de 1957, desde quando devem ser considerados nesta situação.
(Por portaria de 20 de Dezembro ne 195'7, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Major de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 1,
supranumerário, ao abrigo do Decreto-Lei n.? H2692,
Fernando Maria Vizeto Guerreiro e Narchial Franco,
que, por ter deixado de, prestar serviço, como expedicionário, no Estado da India, se apresentou em 5 de
Novembro de 1957, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1957, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, supranumerário, ao abrigo do Decreto-Lei n.? 32692, António
:.\lanuel Paranhos Teixeira, que, por ter deixado de
prestar serviço, como expedicionário, no Estado da
India, se apresentou em 13 ele Dezembro de 1957,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1957, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. Nào são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).

Engenharia:

Tenente-coronel de engenharia, adido, Alfredo de Sousa
Ghira, que, por ter sido exonerado do cargo de adjunto
da 3. a Repartição do Secretariado-Geral
da Defesa
Nacional, por portaria de 7 de Novembro de 1958,
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regressou a esto Mini .tério em 1 do mesmo mês e
ano, de de quando de"
ar considerado nesta situação,
(Por portaria de 10 de Dezembro de 191X$,visada pelo Tribunal de Conta ein 20 de Dezembro de 195 . i'\ào são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257),
Passagem
rárlo:

à

situação

Forças eventualmente

constituída

Regimento de artilharia
(Centro de Instrução

de supranume-

no continente:

antiaérea

de artilharia

fixa

contra

aeronaves)

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea
fixa (centro de instrução de artilharia contra aeronaves),
Rogério Fernando Sequeira Taborda
• ilva, por ter
sido colocado no referido regim ato, para preenchimento
de Yaga no quadro ainda incompleto, dev ndo ser considerado nota situação de ·0.0 29 do Xovembro de 1958,
(Por portaria de 10 de D 'l.emUro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro (ln HJ58, , fio "lo devidos
emolumentos, nos termos cio Decreto n.? 22257).

Força

eventualmente

con tltuída

no ultramar e

Cabo Verde
Comando militar

apitao do corpo do . tado-muior,
'hol' do istado-mnior
do ('OIIl<lIU10 militar ti Cabo Verd , Arménio Nuno
Rumircs ele Olivr ira por ter 'ido uom ado para o
r f{ rido C'argo d '" lido. 'I' con id rude n ista situação
(I isde :.!' d Agosto ,I 1\1;),

1

(Por portaria
clt, Conta

(I, lO dI'] )P/elJluro de 19" , vi da pelo Tribunal
CIU 20 ,I, ) ),'z(mlhro d(' H15, , • 'üu silo devidos
emolum IItO~, 110 t mno do 1), creto Ii,O ~:.. ~!'i7),

~.eaaiitem

•

eltuaçao

de

adido:

No ultramar:
Angola

lIpitiill do cavnluriu, do .omnndo militar de Angola,
Hodriuo (~
r .lo '1'1I,lela Larunj ir~l, por tu i'i~d()
1I0n1l alio para d
mp' Ilhar lima com: são I] ~('l"'ll;()
110 ultrnmnr.
no nlJ1-i<ro da nllll
c) do arliO'o :Lo .do
l) 'er 'to-L i n.O :~!l lIi, d' 14 d\! • \t ·mbl'o d 1!l,):!,
d \' nd) (I' '011 hl 'l'lI;ln II( tu -:itllal,'110 de~de I:! dt'

1),

7.(

rnbro ti
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Alferes de infantaria, do comando militar de Angola,
António Feliciano Mota da Câmara Soares Tavares,
Joaquim Manuel Trigo Mira Mensurado, Alvaro Teixeira Soares e António Maia Correia, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço no
ultramar, o segundo ao abrigo da alínea a) e os restantes ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerados nesta situação desde 12 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958.

pelo Tri-

Moçambique

Alferes de infantaria, do comando militar de Moçambique, Vítor Manuel Rodrigues Alves, Fernando Francisco Morgado Corte Real, José António Silvestre
Martins, António Luis Baptista Barrinhas e Renato
Vieira de Sousa, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço dependentes da referida província, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39 816, de 14 de Setembro de
1954, dovendo ser considerados nesta situação desde
18 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 23 do Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958).

pelo Tri-

Cabo Verde

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Artur da Fonseca Mota Freitas e, do regimento de
infantaria n. ° 2, António José Santiago Maia, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões de
serviço no comando militar de Cabo Verde, ao abrigo
da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 1954:, devendo ser considerados nesta situação desde 10 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

pelo Tri-

Guiné

Tenente-coronel
de cavalaria, da 2. a Ropartição da
1.a Direcção-Geral
deste Ministério, Luís Alberto
Filipe Rodrigues, por ter sido nomeado comandante
militar da Guiné, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0
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do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de
1954, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tride Contas em 29 de Dezembro de 1958).
Estado da índia

'I'enente de artilharia, do comando militar do Estado da
India, Amílcar Gomes de Castro, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no referido Estado, 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
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do comando militar do Estado da índia, Manuel Baptista Gonçalves 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 23 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar do Estado da India, Amândio Ribeiro da Costa, 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 5 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
Macau

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Júlio Marques da Costa, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço no comando
militar de Macau, ao abrigo da alinea c) do artigo 3.0
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do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de
1954, devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

Na Guarda Nacional Republicana:

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, João dos Santos, 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 23 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 3t de Dezembro de 1958).

Na Guarda Fiscal:

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n. ° 7, AIvaro Correia Saraiva,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 de Dezembro de 1958.
.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

Na Polícia de Segurança Pública:

Tenente-coronel
de infantaria, comandante interino do
regimento de infantaria n. ° 15, Edmundo da Luz
Cunha, 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 19 de Dezembro
de 1958.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

Capitães, do Quartel-General
da 3. a Região Militar,
Arnaldo Dias Ribeiro e, do batalhão de metralhadoras
n.? 3, Licínio Soares de Pinho e Duarte Leite Pereira
e tenente, do regimento de infantaria n.? 1, Luís
António de Moura Casanova Ferreira) todos de infantaria, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério do
Interior, na Policia de Segurança Pública, devendo
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ser considerados nesta situação, o último desde 6 e
os restantes desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

Em outros Ministérios:
Presidência do Conselho - Subsecretariado
da Aeronáutica:

de Eslado

Major do serviço de administração militar, da direcção
do mesmo serviço, Elói do Nascimento Saraiva da
Mota, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço na Força Aérea, ao abrigo do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.? 41492, de 31 de Dezembro de 1957, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
Presidência do Conselho - Secretariado· Geral da Defesa Nacional:

do estado-maior, da 3. a DirecçãoManuel Nicolau de Abreu
Castelo Branco, por ter sido nomeado adjunto da
1.a Repartição do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Dezembro de 1958.

Capitão

do corpo

-G eral deste Ministério,

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

Tenente-coronel
de engenharia,
Laurentino de Almeida e Sá,
adjunto da 3. a Repartição do
Defesa Nacional, por portaria
1958, devendo ser considerado
2 de Dezembro de 1058.

da direcção da arma,
por ter sido nomeado
Secretariado-Geral
da
de 7 de Novembro de
nesta situação desde

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
Ministério do Interior:

"Major de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
Joaquim José das Dores, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, como comandante da Polícia
Municipal de Lisboa, devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
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Ministério dos Negócios Estrangeiros:

Coronel de cavalaria, da direcção da arma, Luis Valentim Deslandes, por ter sido nomeado para desempenhar o cargo de representante militar de Portugal
junto da S. H. A. P. K, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

pelo Tri-

Ministério do Ultramar:

Brigadeiro, inspector das tropas de transmissões, Manuel
António Vassalo e Silva, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço civil, como
governador-geral do Estado da Índia, por decreto
de 7 de Novembro de 1958, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

pelo Tri-

Deixa de ser considerado na situação de adido na Escola
do Exército, como professor catedrático da 15. a cadeira,
cargo de que foi exonerado por portaria desta data,
continuando, porém, na mesma situação de adido, mas
em serviço no Ministério do Ultramar, como governador da provincia de Cabo Verde, o major do corpo
do estado-maior, adido, Silvino Silvério Marques,
devendo ser considerado nesta nova situação desde
2 de Dezembro de 1~58.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

pelo Tri-

Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em comissão
civil no Ministério do Ultramar, como chefe, do gabinete do governador-geral do Estado da India, ao
abrigo da última parte do artigo 2.0 do Decreto
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, o capitão de
infantaria, adido, José Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco de Carvalho Figueira, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Dezembro de
1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

pelo Tri-
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Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

de instrução:

Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente-coronel
de engenharia, do Instituto de Altos
Estudos Militares, Firmino da Silva, por ter sido
nomeado adjunto do referido Instituto, por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958).
Escola do Exército

Major de engenharia, professor catedrático da 25. a cadeira da Escola do Exército, Raul de Figueiredo
Cunha Pacheco, por ter sido nomeado para o referido
cargo, por portaria de [) de Dezembro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo TribuDaI de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
Estabelecimentos

produtores:

Fábrica Milital'de Santa Clara

Deixa de ser considerado na situação de adido na Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras, continuando, porém, na mesma situação de adido na
Fábrica Militar de Santa Clara, o major do quadro
do serviço de material (engenheiros) Eduardo J oaquim Pai da Vida e Santos, por ter sido nomeado
subdirector daquelas oficinas, por portaria desta data,
devendo ser considerado nesta nova situação desde
9 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958),
Manutenção Militar

Major do serviço de administração militar, da Manutenção Militar, Ludgero França de Carvalho, por ter sido
nomeado chefe da 1. a Secção da 3. a Divisão dos Serviços Comerciais, da mesma Manutenção, por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958).
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Oficinas Gerais de Fardamento

Major do serviço de administração militar, das Oficinas
Gerais de Fardamento, Rogério Gonçalves Prata, por
ter sido nomeado chefe da sucursal daquelas Oficinas
no Porto, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958).
Passagem

à sItuação

de

pelo Tri-

reserva:

Coronel de artilharia, adido, ajunto do I~stituto de Altos
Estudos Militares, João Dias Garcia, nos termos da alinea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 16 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribu, nal de Contas em 12 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Major de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do
Interior, como comandante da Polícia Municipal de
Lisboa, Amândio Manuel Pascoal Rodrigues, nos
termos da alinea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Coronel do serviço de administração militar, adido, em
serviço no Secretariado-Geral da Defesa Nacional,
José Gonçalves Macieira Santos, nos termos da alínea a) 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 3 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Manuel de Ascensão
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Campos, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Dezembro de
1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, da 2. a companhia disciplinar de Cabo
Verde, Francisco de Assis Mesquita Vasques Garcia,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Outubro de 1957.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do centro de mobilização de engenharia n. o 5, Artur
Afonso Tição, 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 17 de Dezembro de
1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Passagem

à situação

de

reforma:

Te~ham passagem a esta situação, por terem sido admitidos Como pensionistas na Caixa Geral de Aposentaçõe~, nos termos da alinea a) do artigo 13.0 do Decreto-LeI n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916,
d.e 18 de Setembro de 1952, os seguintes oficiais na
sItuação de reserva:
(Despaeho de 19 do Dezembro de 1958 da Caixa Geral de Dop6sitos,
Crédito e Prevldêucía, publicado DO Diário do GoveTII.Iln.? 299,
2.' .órlo, de 24 do mesmo mês e ano).

Brigadeiro António :JIanuel da Mota e Costa, desde
17 de ~laio de 195 .
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Infantaria

Coronéis:
Vitor Hugo Antunes,

desde 3 de Outubro de

1958.
Raul Emídio de Carvalho, desde 6 de Maio
de 1958.
Óscar Kol de Alvarenga, desde 9 de Junho
de 1958.
Joaquim Correia de Faria, desde 12 de Maio
de 1958.
Capitão Joaquim Abrantes,
de 1957.

desde 20 de Novembro

Tenentes:
João Branco Gaio, desde 1 de Agosto de 1958.
José Pereira Rebelo, desde 28 de Dezembro
de 1957.
Humberto do Nascimento Castanha, desde 29
de Outubro de 1957.
Artilharia

Coronel João Brás de Oliveira, desde 13 de Abril
de 1957.
Ouadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente Manuel Ramos, desde 15 de Abril de 1958.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).
BaIxa

de

servIço:

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. ° 5, Alberto Manuel Pereira França, 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, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
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Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerados regressados ao serviço da metrópole ps
alferes milicianos de infantaria António Borges de
Melo e José Alberto Gomes de Melo Branquinho,
por terem deixado de prestar serviço na provincia
de Macau, onde se encontravam em comissão militar,
devendo ser considerados nesta situação desde 16 ele
Outubro de 1958, ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
(~uadro da arma de artilharia:

Considerado regressado ao serviço da metrópole o alferes miliciano de artilharia Joaquim Lourenço Roque
Estorninho, por ter deixado de prestar serviço na Força
Aérea, devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Dezembro de 1958, ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
Quadro do serviço de admi~i8tração militar:

Considerado regressado ao serviço da metrópole, por ter
deixado de prestar serviço no Ministério do Ultramar,
onde se encontrava desempenhando uma comissão ele
serviço civil no Estado da índia, o tenente miliciano
do serviço de administração militar, do 2.° grupo de
companhias do mesmo serviço, Fernando Godinho
Caldeira Pinto Geraldes Bourbon, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Dezembro de 1958,
ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).
~asaagen"l
CIano da

à sItuação
reserva:

de

oficIaI

milI-

Infantaria:
Tenentes:
Elmano Artur de Oliveira Rebelo Girão Osório, do comando militar de Angola, desde
29 de Novembro de 1958.
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Carlos da Silva Pereira, do centro de mobilização de infantaria n," 1, desde 27 de Novembro de 1958.
Noé de Freitas Albuquerque,
do centro de
mobilização de infantaria n.? 1, desde 24 de
Novembro de 1958.
José Manuel da Silva Xavier, do centro de
mobilização de infantaria n. ° 5, desde 2 de
Novembro de 1958.
José da Rocha Peixoto de Magalhães, do centro de mobilização de infantaria n.? 6, desde
7 de Novembro de 1958.
Francisco António Martins, do centro de mobilização de infantária n.? 9, desde 15 de
Novembro de 1958.
Jorge Noronha Teixeira de Aguiar, do centro
de mobilização de infantaria n.? 19, desde
29 de Novembro de 1958.
Manuel Rodrigues de Gouveia, do centro de
mobilização de infantaria n.? 19, desde 3 de
Novembro de 1958.
Alferes:
João da Conceição Parreira, do comando militar de Moçambique, desde ~7 de Novembro
de 1958.
Vitor António Duarte Taveira, do centro de
mobilização de infantaria n. ° 7, desde 16 de
Novembro de 1958.
Engenharia:
Tenente Luis Guinapo Feronha, do centro de mobilização de engenharia n.? 1, desde 28 de Novembro de 1958.
Médicos:
Tenentes:
Jaime Walter da Fonseca Vasconcelos Júnior,
do comando militar de Angola, desde 17 de
Novembro de 1958.
João Maria de Oliveira Machado, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 1,
desde 23 de Novembro de 1958.
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João Cândido da Silva Oliveira, do centro de
mobilização do serviço de saúde n." 1, desde
20 de Novembro de 1958.
Álvaro Marques Coelho Correia Simões, do
centro de mobilização do serviço de saúde
n." 2, desde 20 de Novembro de 1958.
Augusto Alves Ferreira de Brito, do centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 2,
desde 17 de Novembro de 1958.
António Pereira da Costa Peça, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, desde
6 de Março de 1958.
Veterinários:
Tenente João Dinis de Almeida Santos, da secção
de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, desde 19 de Novembro de 1958.
:B3stes oficiais milicianos
ciados.

encontram-se,

todos, licen-

(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 13 d~ Dezembro de 1958).
Baixa

do

pelo Tri-

servrço:

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, da escola
prática da arma, Jorge Augusto Alves Fontainhas,
nos termos da última parte do artigo 3.° do Decreto-~ei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1037, por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço militar, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

pelo Tri-

Aumentados:

Aurnentado ao quadro dos oficiais de complemento da
arma de cavalaria, nos termos do artigo 22.° do
Decreto-Lei n. ° 36 304:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 do Setembro de 1952, o ex-capitão
do. quadro permanente da referida arma António Pererra da Silva, demitido do Exército e abatido ao
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seu quadro por despa~ho de S. Ex. a O Ministro do
Exército de 30 de MaIO de 1956, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Junho do referido
ano.
(Por portaria de 20 ele Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

v-

PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Quadro do corpo de generais

General, o brigadeiro, da Direcção da Arma de Artilharia, inspector de artilharia de costa, Manuel Lopes
Pires.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Direcção da Arma ue Artilharia

General, director, o brigadeiro, da direcção da arma,
inspector de artilharia antiaérea, Aníbal Frederico da
Silveira Machado.
(Por portaria de 20 de Dezembro ele1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
(Inspecção

de Artilharia

Antiaérea)

Brigadeiro; inspector, O ~or~nel do corpo do estado-maior, tírocínado, da 3. DIrecção-Geral deste Ministério, Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Coutas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos elo Decreto n.s 22257).
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Direcção da Arma de Cavalaria

(Inspecções)

Brigadeiro; inspector, o coronel de cavalaria, tirocinado,
inspector, António Augusto de Sousa Dias Ribeiro de
Carvalho.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - Repartição do Gabinete

Coronel do corpo do estado-maior, chefe, o tenente-coronel do mesmo corpo, chefe; supranumerário, Alberto Araújo e Silva.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército:
La Direcção-Geral-

2.1 Repartição

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o~ alferes do quadro dos mesmos serviços Hermenegildo de Figueiredo e Albino da Assunção Baltasar.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
3. Direcção-Geral
1

Major, o capitão de engenharia
çalves.

Eurico Ferreira

Gon-

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

1.'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmo serviços Rodrigo
Ferreira JIascarenhas.
(Pdr portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo.Tribunal
I e Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos ernoumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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e comandos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
da Silva Brás.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Comando militar da Madeira

Major do serviço de administração militar, chefe da
delegação, o capitão do mesmo serviço, chefe da delegação do referido serviço, António Bernardino Castelo Branco Brito.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército-Direcções
das armas e serviços:
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel,
o major de engenharia, adido, professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, cargo de que fica exonerado pela presente
portaria, Domingos Cabral de Melo.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Mário Adelino Silva.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Direcção do Serviço de Material

Tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiros), o major do quadro do mesmo servico
(engenheiros), professor efectivo do 5.0 grupo ele
disciplinas do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Henry Dumont N esbitt.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
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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 do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Domingos
Pires Chamusca.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958) visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257.
Regimento de infantaria

n.· 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Mário José
Romão.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de infantaria

'fenente-coronel,
2.0 comandante,
José Junqueira dos Reis.

n.O 4

o major de infantaria

(Por portaria do 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal ue Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22527).
Regimento de infantaria

n.O 7

Ten.ente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o alferes do quadro do mesmo
serviço Fernando Amoroso.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de infantaria

n. ° 9

'fenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o ~lferes. do quadro dos mesmos serviços Manuel
L UlS da Silva Almeida.
(Por portaria de 2 de Dezembro do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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n.O 13

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Ermindo
Fernandes Jorge.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de infantaria

n.· 14

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
Augusto Baltasar Rodrigues.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

n.· 16

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Alberto
Guerreiro Costa.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumeutos, nos termos do Decreto n.O22257).
Batalhão de caçadores n.· I

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria
Duarte Ferreira Pinto.

Mário

(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Batalhão de caçadores n.O9

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Manuel
José Fernandes.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro do 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de caçadores n.· 10

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército
o sargento-ajudante, do regimento de artilharia liO'eir~
n.? 5, Isaac Teixeira de Barros.
b
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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n.· I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante
António Belmiro Bastos Mota.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).Cavalaria:
Regimento de cavalaria

n.O 7

'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços José Esteves Martins.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Artilharia:
Regimento de .artilharia

ligeira

n. ° 2

Tenente do quadro "dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos -serviços António
Pinto de Almeida.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de 'artilharia

ligeira

n.· 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços José Ferreira Miguel Júnior.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia

n. ° 6

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços José Abrantes de Oli'-eira.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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pesada n. o 3

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços Joaquim
'I'eixeira e Abílio Martins da Neta.
(Por portaria

de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços Henrique
Ribeiro Dias e Francisco Fernandes do Couto.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribun al de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Destaaamento do Forte do Alto do Duque

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Francisco
Freitas Serra de Almeida.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Destacamento Misto do Forte de Almada

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços J O'SéJ oaqnim Bramão de Morais Magro.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958; visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços César Rosa.
(Por portaria de 2 de Dezembro de ] 958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de . manutenção), o~ alferes do quadro do
mesmo serviço Manuel da SIlva Marques e Joaquim
Florêncio da Silva Coelho.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Regimento de engenharia n.O 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, do batalhão
de metralhadoras n." 3, Luis Alberto Ruivo.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.? 22257).

Tenente do quadro de serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), o alferes do quadro do
mesmo serviço Manuel Carneiro Ferreira.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).
Serviço de administração

militar:

Quadro do serviço de administração

militar

"Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, adido, chefe da 1.a secção dos serviços
industriais da Manutenção
Militar, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, Ludgero França da Carvalho.
(Por portaria de 20 de Dezembro de lM8, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

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 pela presente portaria, Rogério Gonçalves Prata.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Serviço de material:
Quadro do serviço de material

1.'enent.es do quadro do serviço de material (serviços
técmcos de manutenção), os alferes do quadro do
mesmo serviço António dos Santos, Serafim Regalo
Morais e Domingos Dias da Cruz.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Serviços auxiliares do Exército:
Ouadro dos serviços auxiliares do Exercito

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços António
José Pedro de Brito.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante, da Guarda Nacional Republicana,
João dos Santos.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Ministério do Exército-Distritos
bilização:
Distrito de recrutamento

de recrutamento e mo.

e mobilização n.O 16

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Manuel
Jacinto Pau Preto.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto nO 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabel~eimento. penai.:
Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisboa

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Joaquim
José Graça.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22257).
1.' companhia disciplinar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o' sargento-ajudante António Manuel Cipriano.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958/..visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1951:1.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Presidio Militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços David
Coelho de Araujo.
,
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estabelecimentos

de instrução:
Colégio Militar

Major, o capitão de infantaria, em serviço no Colégio
Militar, João Luis Freire de Almeida.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Escola Militar de Electromecânica

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos serviços Manuel da
Mota Vale Caro.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 ele Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decrete n.s 22257).
Diversos:
Depõsito Geral de Material de Guerra

Major do extinto quadro auxiliar de. artilharia, o capitão do mesmo extinto quadro Manuel Bento Alves.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Supranumerários:
Forças eventualmente

constituid.s

Regimento de infantaria

no ultramar:

n. ° I

(Forças expedlclonarlas ao Estado da lndla)

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supr~numerários,
os alferes do quadro dos mesmos
servlços, supranumerários,
José Lourenço Grenho e
Manual de Sousa.
(Pâr portaria de 2 de Dezembro de 1958 visada pelo Tribunal
e Contas em 27 de Dezembro de 195B. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Batalhão de caçadores n.O 9
expedicionárias
ao Estado da lndla)

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos serviços, supranumerário, Francisco Leal Isidoro.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia ligeira n.· I
(Forças expedicionárias
ao Estado da Indla)

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos serviços, supranumerário, Joaquim Fernandinho.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de artilharia pesada n. ° I
(Forças expedicionárias
ao Estado da lndla)

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerários,
os alferes do quadro dos mesmos
serviços, supranumerários, Manuel Taveira Gonçalves
e Luis Lopes Barradas.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958,) visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1908. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de engenharia n.O I
(Forças expedicionárias
ao Estado da Indía)

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos ser~
viços, supranumerário, José Gonçalves Neto.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).
I.~ grupo de companhias de saúde
(Forças expedicionárias
ao Estado da Indla)

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos ser:
viços, supranumerário, Armando Nunes da Silva Antunes.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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2.0 grupo de companhias de administração militar
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indía)

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos serviços, supranumerário,
Armando dos Santos Teixeira.
(por portaria de 2 de Dezembro dé 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adidos, os alferes do quadro dos mesmos serviços,
adidos, António de Almeida, José da Silva, José Cardoso Vidas e João da Silva Avelino.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n. 22257).
O

Moçambique
Comando militar

Ten_ento do quadro do serviço de material (serviços técrncos de manutenção), adido, o alferes do quadro do
mesmo serviço, adido, Francisco Pereira de Oliveira.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

'I'en~ntes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
ad~dos, os alferes do quadro dos mesmos serviços,
fdidos, Manuel Francisco da Silva, João Gomos, Abi10 Amorim de Campos, J osé Pinto de Sousa Mota
Guedes, Rui Filipe de Oliveira Cardoso Calhancas,
Manuol Fernandes Moita, Leonel Yaz Velho de Freitas e Manuel Lourenço.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Cabo Verde
Comando militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, o alferes do quadro dos mesmos ser
• viços, supranumerário, José Mendes Abóbora.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo TribunaL
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Estado da India
Comando militar

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adidos, os alferes do quadro dos mesmos serviços,
adidos, Carlos Francisco e João Valinho Dionisio.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Na Guarda Nacional Republicana:

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, os alferes dos mesmos serviços, adidos, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, António Alves, Manuel Pereira Barata,
João Albano da Trindade, Joaquim Maria Lucas,
Francisco Salvador, Armindo Alves de Carvalho,
Manuel Quinaz e José Duarte Goja.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Na Guarda Fi.cal:

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito, os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, Daniel de Jesus Ribeiro l\Iontenegro e António Amaro Serrano.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Na Polícia de Segurança Pública:

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, António Dias Machado Correia Dinis.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Em estabelecimentos militares:

Estabelecimentos de instrução
Escola do Exército

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adidos, os alferes do quadro dos mesmos serviços,
adidos, Alfredo Vieira e João Jesus Oliveira.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Colégio Militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, o alferes do quadro dos mesmos serviços, adido,
Adriano Ferreira.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22527).

Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Te~entes do quadro dos serviços auxiliares do ExérCIto, adidos, os alferes do quadro dos mesmos servi~o~, adidos, Filipe Domingos dos Santos, José Joaqunn e Filipe Raul Vieira da Fonseca.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Oficiais de complemento
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
~scolas práticas das armas e serviços, unidades e cenros de mobilizaçllo:
Infantaria:

Regimento de infantaria, n.· 9

'1'

(Batalhão de caçadores

Além-Douro)

~n~nte miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
ln antaria, Eduardo de Oliveira Militão,
(P~r l(Jrtaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
me ontas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos ernoluentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Batalhão de caçadores n.O 2
(Batalhão de caçadores das Beiras)

Tenente miliciano de infantaria,
infantaria Joaquim Ferreira.

o alferes miliciano de

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Batalhão de caçadores n.o 3
(Batalhão de caçadores Além-Douro)

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria João Augusto Dias de Carvalho, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de caçadores n.O 7
(Batalhão de caçadores das Beiras)

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Alvaro Ferreira da Silva, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1Dó8, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro do 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22527).
Batalhão de caçadores n.o 9
(Batalhão de caçadores Além-Douro)

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria Alfredo Augusto Moreira, José Luis
Azevedo Rosa de Araújo e Manuel da Silva Gonçalves Soares, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de caçadores n. 10
(Batalhão de caçadores Além-Douro)
O

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Adriano Loureiro Esteves Guimarãos contando a antiguidade desde 1 do Dezembro do i958.
(Por portaria de 1 ele Dezembro de 1D58, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

ORDEM DO EXERCITO N.o 1

2.' Série

Batalhão de metralhadoras

39

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria J oaq uim Inácio Machado Sola
Campos, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
(Batalhão

de caçadores

Além-Douro)

TeItente miliciano médico, o alferes miliciano médico
Angelo Jo é Gil Rodrigues Mendes, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
al~eres p1iliciano de artilharia, em disponibilidade,
Miguel Angelo Cardoso e Silva, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1'958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.· 2

.Alf~~es miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial mihClano de cavalaria Frederico José Veiza Bonacho
dos Anjos, contando a antiguidade desd~ 1 de Novembro de 1957.
(PCor portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
ontas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Engenharia:
Regimento de engenharia n.· I
(Quartel-General

T enente

das Forças

Armadas

do Estado da Indla)

'1"
eno-enhm~ iciano de engenharia, o alferes miliciano de
bana
José Manuel Batalha Cupertino.

é

(Por porta' 1a d
'
nal d
e 1 de Dezembro de 1958 visada pelo Tnbuemo] e ontas em 27 de Dezembro d~ 1958. São devidos
umentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Adidos:
No ultramar:
Angola

Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes milicianos de infantaria, adidos, Frederico José Begonha
da Silva e Fernando da Silva Cardoso, contando a
antiguidade desde, respectivamente, 1 de Dezembro
de 1957 e de 1 de 'Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro (le 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, António Fernandes
dos Santos, António Vinagre da Silveira, Jaime Viriato Marques Rodrigues da Silva, Frederico José de
Melo Bravo Ferreira, António José de Carvalho Monteiro, Joaquim Simões Felgar e Hilário Gonçalves
Junqueira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique

Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicianos de infantaria, adidos, João António Bravo
Dionísio Bizarro Nunes Vicente, Carlos José de Faro
• Gamboa Alves, José de Melo Leite, João Nuno Pinheiro de Melo, Ercilio Pinto de Oliveira, Almor
Fernandes de Sousa, Artur José Teles de Meneses
Acciaiuoli, Adriano Manuel Fernandes, Abílio Alverca dos Santos Guilherme, António Gomes de Oliveira e Sousa, Fernando de Lima Moura e Sá, Manuel
Barroso dos Santos e Leonel Correia Henriques
contando a antiguidade, o primeiro desde 1 de De~
zembro de 1955 e os restantes desde 1 de Dezembro
de 1958.
Tenentes milicianos de artilharia, adidos, os alferes milicianos de artilharia, adidos, Rui Cores Graça, Alfredo Maia Pereira da Silva, Renato José dos Santos
e Sousa e Orlando Ventura de Mendonça, tendo todos
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Tenente miliciano de cavalaria, adido, o alferes miliciano de cavalaria, adido, José dos Santos Barbosa,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
S. Tomé e Príncipe
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano
de infantaria, adido, Fernando Manuel Trancoso Rodrigues da Costa. Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Macau
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano' de infantaria, adido, José Carlos Gomes de
Figueiredo, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Timor
Comando militar

Ten~~t~s milicianos de infantaria, adidos, os alferes
milicIanos de infantaria, adidos, Nuno Bruno dos Santos Bento Sampaio e Mário de Melo dos Santos Barradas.
.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Pessoal civil
Grad~ado no posto de tenente, em conformidade com
~ dISposto na alínea a) do artigo 13.° da Lei n." 1961.
de Setembro de 1937, artigo único do Decretoe~n.? 3~ 276, de 19 de Maio de 1941, artigos 2.° e 8.°
r:~ ~rt~rIa n.? 11 022, de 12 de Julho de 1945, com
erencIa ao artigo 68.° do Decreto-Lei n. ° 36 304,

L~

d
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de 24 de Maio de 1947, modificado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957, o capelão
graduado alfere-s Manuel da Costa Nunes, do comando
militar de Moçambique, na situação de licenciado.
(Por portaria de 16 de Dezembro de 1958 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

Graduados no posto de tenente, 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. o 31276, de 19 de Maio de 1941, artigos 2.°
e 8.° da Portaria n.? 11 022, de 12 de Julho de
1945, com referência ao artigo 68.° do Decreto-Lei
n." 36304, de 24 de Maio de 1947, modificado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
contando a antiguidade desde 1 do corrente mês de
Dezembro, os capelães graduados alferes Alfredo
Francisco José Araújo e Roque Elias João Dias, em
serviço de assistência religiosa às forças expedicionárias no Estado da índia.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1958 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

VI-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES E TRANSFERENCIAS

Oficiais do quadro permanente
Quadro do corpo de generais:
Direcção da Arma de Artilharia

(Inspecção de

Inspector, o brigadeiro,
Anjos da Rocha.

artilharia

de costa)

da direcção da arma Abel dos
'

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Direcção da Arma de Cavalaria

Director interino, o brigadeiro, inspector da 3.a inspecção, Carlos Afonso de Azovedo Cruz Chaby.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
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e serviços:

lIfinistérlo do Exército:
3.' Direcção-Geral

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
no quadro da arma, Fernando Vasconcelos Cipriano
dos Santos.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Ministério

do Exército - DIrecções das armas e serviços:
Direcção do Serviço de Material

Capitão do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), supranumerário, Adino Ilome,m de Figueiredo.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Ministério do Exército - Quadros das armas e servíços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
..
Infantaria:
Regimento de infantaria
(Batalhão

de caçadores

n. o I

da Estremadura)

Tene~te-coronel de infantaria, no quadro da arma, AntónIO Catalão Filipe Dionísio.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 4

Al~r~s de. infantaria, do regimento de infantaria n." 7,
UI XavIer Lobato Faria Ravara.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria

C~t~::lde

n. o 5

infantaria, da 3. a Repartição desta Direcçâo, César Gomes Saraiva.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
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n. o 7

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 4,
João Luis da Costa Martins Ares.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958)
Regimento de infantaria n. o II

Capitães de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. o 17, António Justino Martins Chorão Vinhas e, do batalhão de metralhadoras n.? 2, António
José Amorim Torres Pinto de Queirós.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 16

Capitães de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. o 17, Hélder José François Sarmento e, do
batalhão de metralhadoras n.? 3, Virgilio António Alves Guimarães.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).

Alferes: do serviço de administração militar, do regimento de cavalaria n. o 7, Aventino Alves Teixeira,
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, da
3. a Repartição da 1.a.Direcção-Geral deste Ministério,
Silvério Manuel; e, da Direcção da Arma de Artilharia,
Manuel Jacinto Ferreira.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
(Batalhão de caçadores

de Alem-Tejo)

Tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão
de caçadores n.? 4, Luis Augusto de Matos Paletti.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Batalhão independente de infantaria n.· 17

Alferes miliciano de infantaria José Manuel Alcântara
Mateus Marques.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Batalhão de caçadores n.o 5

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Fernando Jorge Carmona Costa.
.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
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Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, Emidio José Rocha Pereira Rodrigues.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Alferes de artilharia, da bateria independente de defesa
de costa n.? 2, Alexandre Afonso Rebelo da Silva
Aragão.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 3, João Manuel de Moura Rocha Rigueira.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Alferes de artilharia, do grupo de artilharia
ção, José Manuel Pinto Pereira.

de guarni-

(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Grupo de artilharia

de guarniç~o

Alferes de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, Afonso José de Lima Vieira Moniz.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1058).
Bateria independente de defesa de costa n.O 2

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 3, José de Magalhães Fernandes Basto.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1058).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Cl\~ão de cavalaria, com o curso geral do estado-maior,
redo Leão Tomás Correia.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).

C

.
Regimento de lanceiros n.O 2
apltão de cavalaria, da Direcção dos Serviços do Ultramar deste Ministério, Adelino Mendes da 'ilva.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
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Regimento de cavalaria n.· 5

Capitão de cavalaria, supranumerário,
da Rocha Pinto.

António Teixeira

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Serviço

de administração

militar:

I.· grupo de companhias de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
dos mesmos serviços, Rui Alberto Louro Coelho.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Ministério do Exército - Distritos de recrutamento e mo.
bilização:
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 13

Tenente-coronel
de infantaria,
Faria Barroso Mariz.

supranumerário,

Luís

(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Ministério do Exérrito - Estabelecimentos militares:
Tribunais:
Supremo Tribunal Militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de engenharia n.? 1, António Isidro
Martins.
Estabelecimentos

de instrução:

Escola do Exército

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 12,
Manuel Alípio Pereira Coelho de Paula.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Campo de tiro da serra da Carregueira

Capitão de infantaria,

no quadro,

Luis Eugénio

Beça

Múrias.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
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produtores:

Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Capitão do quadro do serviço de material (engenheiros),
no quadro do mesmo serviço, Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo Ferraz.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1958).
Supranumerárlos:
Forças eventualme~te

constituidas

Regimento de artilharia
(Forças expedicionárias

no ultramar:

pesada n.· I

ao Estado da lndta)

Alferes do serviço de administração militar, supranumOI'ário, do campo de tiro de Alcochete, Fernando
Augusto de Melo Rodrigues.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Regimento de engenharia n.· I
(Forças expedlclonárlas"ao

Estado da lndla)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 14
(forças expedicionárias ao Estado da índia), Alexandre Henrique de Almeida.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Grupo de companhias de trem auto
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndta)

Alf~res do serviço de administração militar, supranumeráno, do conselho administrativo da 1.a e 2. a Direcções-Gerais deste Ministério, Manuel António Palminha
Sacramento.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
2.· grupo de companhias de administração
(Forças expedicionárias

militar

ao Estado da lndla)

Alf~r~s do serviço de administração militar, supranume. rano, do 1.0 grupo do serviço de administração mili-
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ao Estado da Índia), José

(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do Quartel-General da 3.a Região Militar.
Fernando Tomás Queirós de Azevedo.
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 8,
Rodrigo de Melo Tudela Laranjeira.
Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
António Maia Correia, do regimento de infantaria
n.? 12, António Feliciano Mota da Câmara Soares
Tavares, do regimeuto de infantaria n.? 14, Alvaro
Teixeira Soares e, do regimento de infantaria n. ° 15,
Joaquim Manuel Trigo Mira Mensurado.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Moçambique
Comando militar

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
Vitor Manuel Rodrigues Alves, do regimento de infantaria n.? 12, Fernando Francisco Morgado Oorte Real,
José António Silvestre Martins e António Luis Baptista Barrinhas e, do regimento de infantaria n.? 14,
Renato Vieira de Sousa.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Cabo Verde
Comando militar

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Artur da Fonseca Mota Freitas e, do regimento de
infantaria n.? 2, António José Santiago Maia.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Estado da índia
Comando militar

Tenente de artilharia,
mes de Oastro.

no quadro da arma, Amílcar Go-

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
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Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do regimento de infantaria
n.? 10, Manuel Baptista Gonçalves Soares.
(Por portaria

de 23 de Dezembro

de 1958).

Em estabelecimentos militares:

Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Adjunto, o tenente-coronel de engenharia, 2.° comandante de engenharia n." 1, Firmino da Silva, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 40126, de 13 de
Abril de 1955, em substituição do coronel de artilharia João Dias Garcia, que; por portaria desta data,
transita para a situação de reserva, pelo que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Coutas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. 22257).
O

Escola do Exército

Exonerado, a seu pedido, do cl),rgo de professor catedrático da 15. a cadeira da Escola do Exército, nos
termos da alínea a) do artigo 23.° do Decreto-Lei
n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947,
o major do corpo do estado-maior Silvino Silvério
Marques.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, anotada
bunal de Contas em 29 de Dezembro de 1958).

pelo Tri-

Professor catedrático da 25. a cadeira, o major de engenharia, da escola prática da arma, Raul de Figueiredo
~unha Pacheco, nos termos dos artigos 18.°, 19.°,
...0.° e 21.° do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Nodembro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei n." 36 237,
e 21 de Abril de 1947, na vaga do major de enge~haria Armando José Marques Girão, que, por portaria
e 13 de Junho de Hl58, foi exonerado do referido
cargo.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Professor adj unto da 13. a cadeira, o capitão de artilharia,
da bateria independente de defesa de costa n.? 2, Fidelino Duarte Fogaça, nos termos dos artigos 18.°, 19.°,
20.° e 21.° do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36 237,
de 21 de Abril de 1947, na vaga do capitão do corpo
do estado-maior José Emídio Andrade Pereira da Costa,
que, por portaria de 20 de Junho de 1958, foi exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas eui 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Estabeleoimentos produtores
Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

Nomeado subdirector da Fábrica Militar de Santa Clara,
nos termos do mapa III a que se refere o artigo 28.°
do Decreto-Lei n.? 41892, de 3 de Outubro de 1958,
o major do quadro do serviço de material (engenheiros) Eduardo Joaquim Pai da Vida e Santos, engenheiro de secção da Fábrica Nacional de Munições
de Armas Ligeiras, cargo de que fica exonerado pela
presente portaria, na vaga do tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiro ) José Dento
Borges, que, por portaria desta data, Ó colocado no
Depósito Geral de Material de Guerra e fica exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Manutenção

Militar

Chefe da La secção da 3. a divisão dos serviços comerClaIS, o major do serviço de administração
militar no
quadro do mesmo servico, Ludgero França de Carvalho, nos termos do artigo ~8.0 e mapa VI anexo ao
Decreto-Lei n.? 41 892, de 3 de Outubro de 195
para preenchimento de vaga no quadro, ainda incom~
pleto.
(Por portaria de ~O de Dezembro do 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decrete n.O 22257).
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Oficinas Gerais de Fardamento

Chefe dos serviços gerais, o major do serviço de administração militar, chefe dos serviços fabris, cargo de
que fica exonerado por esta portaria, 'alvador Vieira
de Santana, para preenchimento de vaga no quadro,
ainda incompleto.
Chefe dos serviços industriais, o major do serviço de
administração militar, chefe da sucursal do Porto,
cargo de que fica exonerado por esta portaria; Eduardo
Fernandes, para preenchimento de vaga no quadro,
ainda incompleto.
Chefo da sucursal do Porto, o major do serviço de
administração militar, no quadro do mesmo serviço,
Rogério Gonçalves Prata, na vaga do major Eduardo
Fernandes, que, pela pre ente portaria, é exonerado
do referido cargo.
Estes oficiais continuam
em quo já se encontravam.

na mesma situação de adido

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro do 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decr.eto n.O22257).

Oficiais de complemento
Ministério do Exército - Qu-artéis·generais
litares:

e comandos mí-

Angola.

Comando militar

Capitão miliciano de cavalaria, licenciado, António Pe'I' reira da ilva,
edente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
/ mobilização de infantaria n." 15, Manuel Alfredo
AH e ~forai Martin .
s milicianos do infantaria, em di ponibilidada, José
d ~rto Gomes de Melo Branquinho, do regimento
e.1nfantaria n.? ~, Francis co Jo é Machado de Olira Ferr ira, do regimento de infantaria n.? 5,
Olyuel Jo é Brá o, do batalhão de caçadores n.? 3,
Alr r ando, de Albuquerque Ferr ira.
eres milicianos de artilharia
m di ponibilidade, do
COmando militar da índia,
a co Pedro Marques e, do

ÂÍb

lt
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reaimento de artilharia de costa, Luis Alexandre 'I'eno
reiro
Teles Gr il o.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, da
Escola Prática de Engenharia, Virgílio Lopes Cabrita
e, do batalhão de sapadores de caminhos de ferro,
Joaquim Oabral Jacobety Rosa.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, do 2. o grupo
de companhias de saúde, Francisco António de Albuquerque Varela Pimentel.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).

Tenente miliciano do serviço de administração
do centro de mobilização de administração
n.? 2, Joaquim Augusto Pita.

militar,
militar

(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, José Oarlos Martins Leão Franco,
do regimento de artilharia ligeira n. o 4.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Moçambique
Comando militar

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade do
comando militar de Macau, Vicente Perpétua M~galhães da Silva.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade
do
batalhão de caçadores n. o 7, Amilcar de Mdrais
Pires.
Alferes milicia;to ~e artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, Francisco
Adelino Fernandes Simões.
Alfer~s miliciano de enge~haria, em disponibilidade, do
regimento de engenhal'la n. o 1, Octávio dos Santos
Mota.
Alfere')s o miliciano do serviç~ do administração militar,
do w. .grupo de companhei, do mesmo serviço Man uel PIres da Rocha.
'
(Por portaria de 20 de Dezembro 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, ° 1

Alferes miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
do
batalhão de caçadores de Moçambique (forças expedicionárias ao Estado da India), Luis Manuel Mont'AIverne de Cerqueira,
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Aspirante
a oficial miliciano
médico, do 1.0 grupo de
companhias
de saúde, Gustavo José Correia Neves
Nobre,
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria

n. o 5

Aspirante
a oficial miliciano
médico,
do 2,° grupo de
companhias
de saúde,
António
José Alves Bento
Duarte Guimarães,
(Por portaria de 3! de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria

n,O 6

Alferes miliciano
de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 9, Jaime António Santos Coutinho Lanhoso,
por pedir,
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958),
Alferes miliciano

de infanturia

Mário Gonçalves

Marques,

(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria

n,· 7

A.lferes
. d o regimento
'
I m
. f an. ' 011'1" iciano dee Iln f antariu,
(e
taría n.? 1:!, António Sereno Cura Mariano, por pedir.
(Por portaria de 20 de Dezembro do 1958).

AI

Regimento de infantaria

n.· 13

~~~~ih~iliciano
de infantaria,
em di ponibilidado,
d?
cion: ~o de caçadoros de .:\(o~ambique (forças expediarJas ao Estado da India) Ca imiro José da Silva
Go mos.
'
(Por portaria do 20 de Dezembro de 1958).
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Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores de. Moçambiq ue (forças expedicionárias ao Estado da India), José Luis de Castro
Gonçalves.
(por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
(ForçaS expedicionárias

ao Estado da índra)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 7, António Simplicio Vicente
Xavier Santana dos Milagres Monteiro, do regimento
de infantaria n.? 10, Fernando Ramos Figueiredo e,
do regimento de infantaria n." 15, José Manuel Moreira Pires.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da Escola
Prática da Arma, António Nunes Augusto.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1958).
Batalhão de caçadores n.· 7

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do batalhão de caçadores n." 10, António
Fernando Pereira Subtil, por motivo disciplinar.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Batalhão

de caçadores

Alferes miliciano de infantaria,
tónio Borges de Melo.

n.· 10

em disponibilidade

An'

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n.• I

Aspirant~ a ~fic~al .milic~ano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. 2, Francisco Lameiras Mendes
Salgado.
I

(Por portaria de 17 de Dezembro de 1958).
Regimento de artilharia

ligeira

n •• 4

Aspirante ~ oficial, miliciano médico, do 1.0 grupo de
companhias de saude, Augusto Manuel Barreira Navas
da Fonseca.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
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n.· 6

ao Estado da Indla)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. o 3, José Celestino Monteiro
Palma.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
quim Lourenço Roque Estorninho.

J oa-

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).

n.O 2
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
coroando militar de Angola, António de Figueiredo
Cabral.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958).
Cavalaria:
RegiD1ento de cavalaria

n.· 5

Aspirante a oficial miliciano veterinário, da secção de
depósito do pessoal do serviço veterinário militar,
Joaquim Alberto da Cruz e Silvq.
.
(Por portaria de 29 de Maio de 1958).
Engenharia:
Centro de mobilização

de engenharia

n.· 5

Alfe:'~s miliciano de engenharia, licenciado, do comando
ml~ltar -de Moçambique, Fernando José da Silva Ribeiro.
(Por portaria ele 20 de Dezembro de 1958).

Pessoal civil
Jaime, ~a Silva, professor de Música e Canto Coral do
~~leglO Militar - concedida a 1. a diuturnidade desde
b e Novembro de 1957 e o direito ao correspondente
~ ono desde 2 do corrente mês de Dezembro, nos
l~rmos::1do artigo 167.0 do Decreto n.? 36508, de
d ~ Setembro de 1947, com referência ao artigo 10.0
o ecreto-Lei n.? 36613, de 24 de Novembro do
mesmo ano.
(PO\Pox:taria de 16 de Dezembro de 1958 da Repartição GcVJsada pelo Tribunal de Contas em 23 do mesmo mês.
ao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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DE PENSOES

Rectificada para 26.775660, desde 4 de Agosto de 1955,
a pensão anual de reserva de 25.422~ atribuída pela
Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, de 1955, ao tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, José da Cruz, por se ter
verificado não ter sido devidamente calculada.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva, nos termos do § 3. o do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654,
de 28 de Maio de 1958, ao tenente do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
José da Cruz, no quantitativo de 27.093~60, desde 1
de Julho de 1958, passando a contar 33 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Dezembro dp.1958,visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Concedido abono de melhoria da pensão que lhes foi
atribuída, nos termos do artigo 5.0 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 8.0 do
Decreto-Lei n.? 28402, de 31 de Dezembro de 1937:
Coronel de infantaria Júlio Martins Mourão, 64.800~,
desde 1 de Dezembro de 1958 - 36 anos de serviço.
Coronel de cavalaria Américo Júlio da Silva Reboredo Sampaio e Melo, 62.222~40, desde 1 de
Outubro de 1958 - 33 anos de serviço.
Major médico António Falcão de Marinho Barros
Cortês, 45.900J, desdo 1 de Dezembro de 195834 anos do serviço.
Capitão chefe de banda de música J osé João Duarte
Craveirinha, 34.680tS, desde 1 de Dezembro de
1958 - 34 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhe vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do Etcército :
Corpo de generais

Generais Manuel Lopes Pires e Aníbal Frederico
da Silveira Machado, ambos desde 16 de Dezembro de 1958.
Brigadeiros Carolino Eduardo Ferreira do Naseimento e António Augusto de Sousa Dias Ribeiro
de Carvalho, ambos desde 16 de Dezembro de
1958.
Corpo do estado-maior

Coronel Alberto Araújo e Silva, desde 16 de Dezembro de 1958.
Infantaria

Tenente-coronel
José Junqueira
19 de Dezembro de 1958.
Majores:
António Dias
Luis Freire
Novembro
Mário Duarte
zembro de

dos Reis, desde

Machado Correia Dinis e João
de Almeida, ambos desde 28 de
de 1958.
Ferreira Pinto, desde 19 de De1958.
Engenharia

Tenente-coronel Domingos Cabral de Melo, desde
17 de Dezembro de 1958. .
Major Eurico Ferreira Gonçalves, desde 5 de Dezembro de 1958.
Serviço de administração

militar

Maiores Rogério Gonçalves Prata, Ludgero França
de Carvalho e António Bernardino Castelo Branco
Brito, todos desde 5 de Dezembro de 1958.
Quadro do serviço de material (engenheiros)

'l'en en t e-coronel Henry Dumont Nesbitt, desde 15
d e Dezembro de 1958.
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de artilharia

Major Manuel Bento Alves, desde 17 de Dezembro
de 1958.
Quadro dos serviços

auxiliares

do Exército

Capitão Luís Alberto Ruivo, desde 5 de Dezembro
de 1958.
2) Conta a antiguidade de capitão desde 27 de Setembro de 1941 o coronel do corpo do estado-maior,
tirocinado; José Ferreira dos Reis. Fica, deste modo,
rectificada a declaração n. ° 5) da Ordem do Exército
n.? 8, 2.a série, de 1942, na parte respeitante a este
oficial.
Colocação nas escalas:

3) Fica colocado na respectiva escala imediatamente
à esquerda do tenente-coronel do quadro do serviço ele
material (engenheiros) Eurico de Oliveira Pinto o tenente-coronel do mesmo quadro Henry Dumont Nesbitt,
que, pela presente Ordem do Exército, foi promovido ao
seu actual posto.
4) Fica colocado na respectiva escala imediatamente
à direita do capitão do quadro do serviço de material
(engenheiros) Noé David Soares o capitão Carlos Amaro
Sá Teixeira de Azevedo Ferraz, que, pela presente
Ordem do Exército, deu ingresso naquele quadro.
Colocações e desempenho de funções:

.

5) O tenente-coronel do corpo do estado-maior J cão
de. Oliveira Marques, que transitou para a situação de
adido por portaria do 20 de Outubro de 1958 inserta
na arde"!,, do Exército n.? 14, 2.a série, do corro~te ano,
rea.ssumm as fuu\ões de professor do 1.0 grupo do matérias dos cursos do ostado-maior. F'ica deste modo
rectificada a referida portaria.
G) D~~xou ~~ prestar serviço no Quartel-General da
1. Região ~!litar, .desds 16 de Dezembro de 1958, o
coronel de infantaria, na situação de reserva Arnaldo
Alfredo Fontes.
,
a
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Tribunal

Militar

Territorial do Porto, como vogal, desde 1 de Outubro
de 1958, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
António

Francisco

de Almeida.

8) Deixou de prestar serviço
mando militar da Madeira em 23
voltando a prestá-lo desde 21 de
coronel de infantaria,
na situação
António Santos Pereira.

como adj unto do code Outubro de 1958,
Dezembro
de 1958, o
de reserva, Eduardo

9) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n,o 19, desde 23 de Outubro de 1958,
voltando a prestá-lo
desde 21 de Dezembro
de 1958, o
coronel de infantaria,
na situação de reserva,
Armando
Amaro de Freitas.
10) Declara-se
ç~o de reserva,

que o coronel
"Manuel Soeiro

de infantaria,
de Faria,

na situaprestou
ser-

Vl<;:O:

No distrito

de recrutamento

e mobilização

Desde 24 de Maio até 31 de Agosto
Desde ~5 de Maio até 2 de Setembro
Desde 25 de Maio até 31 de Agosto
e de 7 a 14 de Outubro do mesmo
Dosdo 29 de Maio até [) do Retembro
No distrito
Desde

de recrutamento

e mobilização

n. o 9:
de 1954;
de 1955;
do 1956
ano;
de 1057 ;

n.? 13:

29 de Maio at6 22 do Agosto de 1958.

a declarações
12) inserta na Ordem
18)Exél'c~to n.? 10, :.?a sério, de 1 de Setembro de 1958;
O na Ordem du Exército n. ° 11, 2.a série, de 1 de
<) ~tub~o
de 195 ; e 7) na Ordem do Exército n.? 13,
~. SÓl'le, do 1() do Novembro
de 195 .

d F~,cam .sem efeito

T 11) D~ixou d prestar
serviço
no Tribunal
Militar
o errl~o~laL do Porto, desde 1G de Dezembro de 1958,
Vi~~Ptt~o de infantaria,
na aituação do re erva, António
tra feles de Mene ses.
P 12) Presta
erviço no Tribunal
)1i1itar 'I'orritorial do
in~rt~, ~le 'de 1G d Dezembro
de 1938, o tenonte de
an ann, na situação do reserva,
Joaquim
de Matos.
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13) Foi autorizado a prestar serviço na Organização
Nacional da Mocidade Portuguesa, na província de Angola, sem prejuízo para o serviço militar, o alferes miliciano de infantaria Leonel Correia Henriq ues, em comissão militar naquela província.
14) Presta serviço na Comissão de Contencioso do
Ministério do Exército, desde 27 de Dezembro de 1958,
o major de engenharia, na situação de reserva, António
Arantes de Oliveira.
15) Prestou serviço na guarnição militar de Setúbal,
de 2 a 31 de Dezembro de 1958, o major médico, na
situação de reserva, Miguel Maria Greck Torres.
16) Presta serviço como presidente do conselho administrativo da Direcção do Serviço Veterinário Militar,
desde 18 de Dezembro de 1958, o coronel veterinário,
na situação de reserva, José António dos Santos Farraia.
17) Continna a prestar serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do-Exército, em regime de acumulação,
até final do corrente ano lectivo, o tenente-coronel do
quadro do serviço de material (engenheiros) Henry
Dumont Nesbitt, que, pela presente Ordem do Éxército
foi promovido ao seu actual posto e colocado na Direcção do Serviço de Material.
J

18) Presta serviço, desde 21 de Outubro de 1957, na
2. a companhia disciplinar (Cabo Verde), o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco
de Assis Mesquita Vasques Garcia, que, pela presente
Ordem. do Exército, transitou para a situação de reserva.
19) Continua a prestar serviço no centro de mobilização de engenharia n.? 5 e, por acumulação, no batalhão de sapadores de caminhos de ferro, o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército Artur Afonso
Tição, que, pela presente Ordem do Exército transita
para a situação de reserva.
J

PO). Con!inua a prestar. ~ervi~o na ~. a Repartiç-ão da.
3. Dl~ecçao-Geral do .~1IUlstél'l0.do Exórcito O major
do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel de Ascensão Campos, que, pela presente Ordem do Exército
transita para a situação de reserva.
J
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21) Declara-se que durante o 1.0 quadrimestre de
1959 os tribunais militares territoriais mantêm a actual
composição.
Cursos:

22) Frequentou
na Argélia, no período de 17 de
Agosto a 19 de Outubro de 1958, um estágio realizado
no Centro de Instrução Psicológica e de Contraguerrilhas de ARZEW, o major do corpo do estado-maior
Hermes de Araújo Oliveira, pelo que é autorizado a
Usar o respectivo distintivo.
23) Frequentou, com aproveitamento, o Instituto de
}Iedicina Desportiva da Federação Médico-Desportiva
Italiana, de Roma, durante o período de 18 de Novembro a 17 de Dezembro de 1957, para aperfeiçoar os
seus conhecimentos em medicina desportiva, o tenente
médico Aníbal José da Silva e Costa .
. ~4) Frequentou na Itália, no ano de 1958, o UI Estagio Internacional de Treino Físico e Desportivo MUita~·,.organizado pelo Conselho Internacional do Desporto
MIlitar, com o concurso das forças. armadas italianas,
o tenente médico Aníbal José da Silva e Costa.
Pensões de reserva:

25). PensOes anuais atribuídas aos oficiais em seguida
menc~onados, qu€', pela presente Urdem do Exército,
transItam para a situação de reserva:
Coronel de artilharia João Dias Garcia, 72.000,$.
Coronel do serviço de administração militar José
<!onçalves Macieira Santos, 72.0001$.
Major de cavalaria Amândio Manuel Pascoal Rodri, gues, 43.200ií. Tem 32 anos de serviço.
l\IaJor do extinto quadro auxiliar de artilharia Manuel de Ascensão Campos, 47.7301$. Tem 37 anos
de serviço.
Cap.itão do quadro dos serviços auxiliares do Exér~~o :B'rancisco de Assis Mesquita Vasques Garcia,
'1' .7805. Tem 39 anos de serviço.
e~ente do quadro dos serviços auxiliares do Exér~lto Artur Afonso Tição, 28.8605. Tem 37 anos
e serviço.
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Capitão Francisco
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actualizada,

António Gonçalves - 3~. 913~90.

Reforma:

27)
parte
31 de
1958,
Forte

É desligado do serviço, nos termos da última
do artigo 15.0 do Decreto-Lei n. ° 2840.,1" de
Dezembro de 1937, desde 18 de Dezembro de
o major de artilharia, do destacamento misto do
de Almada, João Maria Navarro Vilalobos Vieira.

Diversos:

28) Foi por escolha a colocação no regimento de infantaria n." 15 do capitão de infantaria Carlos Armando da
Mota Cerveira, inserta na Ordem do Exército n.? 6,
2. a série, de 1956.
29) Nos documentos de matrícula do alferes miliciano
de infantaria, na situação de licenciado, Vítor Manuel
Rodrigues Casaca, do comando militar de Angola, deve
ser rectificado o nome de sua mãe, Joaquina do Rosário
Rodrigues Casaca, para Maria Joaquina do Rosário Rodrigues Casaca.
30) Nasceu a 12 de Junho de 1930, e não a 12 de
Janeiro de 1930, o alferes miliciano, do regimento de
infantaria n.? 1, Alberto Alves Pereira Fernandes, pelo
que deve ser feita a devida rectificação nos seus documentos de matrícula.
31) Nasceu a 15 de Outubro de 1923, e não a 15 de
Outubro de 1924, o alferes miliciano de infantaria, do
batalhão de caçadores n.? 6, Sebastião Caio da Silva
Falcão.
Rectificações:

32) É major de infantaria, e não capitão, o oficial a
quem se refere a declaração 13) insorta na Ordem do
Exército n. ° 14, 2. a série, de 1 de Dezembro de 1958.
33) Deve considerar-se promovido para a sua unidade, e não para o regimento de infantaria n.? 1, o tenente de infantaria Fernando António Pereira dos Santos, referido na portaria de 1 de Dezembro de 1958,
publicada na Ordem elo Exército n. ° 15, 2. a série, do
mesmo ano.
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34) Chama-se Jorge Augusto Segurado de Castro o
capitão de artilharia na situação de reserva que passou
h situação de reforma pela Ordem do Exército n. o 15,
2.a série, de 193~.
35) Foi colocado como chefe da 2. a Repartição da
o a Direc<;1LO-Geral deste Ministério, e não como chefe
da 2. a Repartição da La Direccão-Geral,
O major de
engenharia Jorge Luis Tedeschi Seabra, referido na
Ordem do Eixérito n.? 1.),_2.a série, de 1958.
36) É alferes) e não tenente, o oficial do quadro dos
serviços auxiliares do Exército Custódio José da Costa
~lves, que, por portaria de 16 de Dezembro de 1958,
lOserta na Ordem. do Exército H. 15, 2.a série, do ano
findo, foi transferido do regimento de infantaria n.? 1
para a Direcção do Serviço de Material.
O

37) Chama-se
alferes miliciano
cado no batalhão
Rxél"cito n. o 14,

José Augusto Ferreira de Campos o
de infantaria, na disponibilidade, colode metralhadoras n. o 3 pela Ordem do
2. a série, do corrente ano.

-

IX - ANÚNCIOS
Escola do Exército - Gabinete

de Estudos

Declaração de vacatura

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de Novembro de 1940 e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 36237, ele 21 de Abril de 1947,
para efeitos do respectivo provimento, faz-se público
~ue se encontra aberto concurso para professor catedrát~co da 15. a cadeira (Elementos de Táctica Geral. Túctica e Serviço de Engenharia).
Os candidatos ao referido luzar devem satisfazer às
âondições prescritas nos artigo e 18.0 e 19.0 do mesmo
l~creto e apresentar na Secretaria
Escolar, até às
1 horas do dia 19 de Fevereiro de 1959, as suas dec arações, feitas em papel selado e dirigidas ao ooman-
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dante da Escola instruidas com os documentos a que se
0
refere o artigo
e seu § único do Decreto n.? 13 764,
de 13 de Juuho de 1927.

3.

Escola do Exército, 3 de Dezembro de 1958. - O Comandante, Humberto Buceta Martins, general.
(Publicada
no Diário do Gove,'''o n.? 2DG, 2." sério, de 20 do Dozembro de lD58).

x-

CIRCULARES

Para conhecimento dos militares reformados, transcreve-se a seguir o oficio n.? 19019, de 12 de Dezembro
de 1958, da Repartição de Expediente e Contencioso da
Caixa Geral de Aposentações:
Para os convenientes efeitos, tenho a honra de
informar V. Ex. a de que, em presença do disposto
no Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro
do corrente ano, e no que respeita à revisão das
pensões de reforma a que o mesmo diploma alude,
foi superiormente
entendido adoptar os procedimentos de que a seguir se dá conta, para esclarecimento dos interessados e mais rápida e perfeita
execução do serviço:
a) Deixando a nova redacção dada ao artigo 7.°
do Decreto-Lei n.? 41 G54, de 28 de Maio
de 1958, pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei
n." 41958, de 24 de Novembro último,
a revisão das pensões dependente de requerimento dos interessados e estatuindo
o artigo 2.° do último diploma referido
a retroacção dos beneficios da revisão
nos novos termos a 1 de Junho de 195
não poderá proceder-se oficiosamente ~
uma e outra coisa;
b) Os interessados que requereram a revisão
das su~s pensôee na vig?ncia da primeira
redacção do artigo 7.° CItado, tendo visto
negados os seus pedidos ou atendidos
estes com o legalmente
permitido ao
tempo, terão agora de repetir os podidos
~a medida em que teuham vantagem ou
mteresse resultante da redacção nova;
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c) Ao contrário, os que não viram os seus
pedidos, feitos na vigência da anterior
redacção, definitivamente decididos, não
carecem de os repetir para serem apreciados nos termos da lei nova.
Chamo a atenção de V. Ex. a para a circunstâuoia
de estes serviços estarem, ainda ao presente, a
comunicar decisões tomadas no âmbito da primeira
redacção do aludido artigo 7.0 em relação a militares que, porventura, ficarão assim nas condições
referidas na alínea b).
(Nota-circular 11.° 13036, da Repartição Geral, de 13 de Dezembro de 1958),

o Ministro

do ExÍ'rcito,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

•

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
Série

2.-

N.O 2

1 de Fevereiro

de 1959

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
Ministros da Defesa Nacional e do Exército, nomear
o major do serviço de administração militar Vicente
Henrique Varela· oares 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 Dezembro de 1952, conjugado com o disposto
no artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 38114, de 29 de Dezembro de 1950, para preenchimento da vaga resultante
da exoneração do coronel do mesmo serviço José Gonçalves Macieira
antos, que recolheu ao Ministério do
Exército.
Presidência do Conselho, 22 de Dezembro de 1958.O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz, - O 'Ministro do Exército, Afonso Maqalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de' Janeiro de 1959,
sob o !l.0 150. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
(Diúrlo âo G01·tr1l0 n.o 5, 2." série, de 7 de Janeiro d 1959).

ORDEM DO EXÉRCITO

Ministério

N.o 2

dos Negócios Estrangeiros - Direcçao-Geral
Políticos e da Administração
Interna

dos Negócios

Movimento do pessoal do Ministério
Dezembro de 1958

I
Pessoal diplomático e consular

Adolfo do Amaral Abranches Pinto, Embai.~adordecreto de 15 de Novembro de 1958 transferindo-o
para a Embaixada de Portugal em Londres.
(Publicado

Ministério

no

Diário do õoverno n.s 12, 2.& sórlo, do 15 de Jnnofro

do Ultramar-

Direcção-Geral

de Administração

Política

do 1051.1).

e Civil

Por portaria de 24 de Outubro último, visada pelo
Tribunal de Contas em 17 de Dezembro de 1958:
João Magro ROI)1ão, tenente-coronel de engenharianomeado, nos termos do n. o I, 1.0, da baso XI e n. o III,
alínea a), da base XLI da Lei Orgânica do Ultramar
Português e artigos 8.0 e 27.0, alínea a), do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino, conjugados com
o disposto no Decreto n.? 41 053, de 2 de Abril de 1957,
com referência ao artigo 8.0 do Decreto n.? 39 G45,
de 11 de Maio de 1954, para o lugar de chefe da divisão de obras do quadro comum do serviço da aeronáutica civil das províncias do Angola e Moçambique
e colocado na primeira das províncias citadas, num
dos lugares criados pelo referido Decreto n. o 41 053
e ainda não provido. (São devidos emolumentos, nos
termos do Decreto n." 22257).
Para ser publicada no «Boletim Oficial» de todas
as provincias ultramarinas.
Direcção-Geral de Administração Politica e Civil, 20
de Dezembro de Hl58. - O Director-Geral,
Francisco
Simões da Silva Neto.
(Dlál'io do Govcmo 11.° SOl,2.' s~rle, do 27 do Dezembro do 1~58).
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Por portaria de 22 do Dezembro do ano findo,
anotada pelo Tribunal de Contas em 8 de Janeiro
de 1959:
Capitão de artilharia António Francisco Neto Parradada por finda, nos termos do n. ° I, 1.0, da base XI
da Lei Orgânica do Ultramar Português e parte final
do artigo 39.° do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino, a comissão de serviço como governador de distrito da província de Angola, para que foi nomeado
por portaria de 16 de Setembro de 1955, publicada
no Diário do Governo n.? 228, 2.a série, de 30 do
mesmo mês e ano.
Para ser publicada no «Boletim Oficial» de todas as provincias ultramarinas.
(Publicada no Diário
de 1959).

do GOVtrILOn.? 13, 2." série, de 16 do Jnnoiro

Por portaria do 5 de Janeiro de 1959, anotada pelo
'I'ribunal deI Contas em 8:
Capitão de artilharia João l\Ianuel 'I'arujo Nunes Correia - dada por finda, nos termos do n.? I, 1.0, da
base XI da Lei Orgânica do Ultramar Português e
parte final do artigo 39.0 do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino, a comissão de serviço corno governador de distrito da província de Angola, para
que foi nomeado por portaru, de 29 de Abril de 1955,
publicada no Diário do Governo n.? 124, 2.a série, de
27 do ~Iaio do mesmo ano.
Para ser publicada no «Boletim Oficial» de todas
as províncias ultramarinas.
[Puhttcnda
do 1959).

no

Diário do Gooeruo

D,o

13,2.1

sérlo,

do 10 do

JUIlCh'O

Ministério do Exército - 3.a Oirecçao-Geral
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Mini tros das Finanças o do Exército, nos termos do
artigo 34.0 do Decreto-Lei 11.0 30 2ü4-, de 10 de Janeiro
de H)40, e artigo 10.0 do Decreto-Lei n." 34 :366, de
B do .Ianeiro.do 1!1-!;), nomear para. a frequ1nr.ia de .um
Curso na Escola tio Serviço de Matcl'Íal do Exércíto,
nos Estados Unidos du América do Norto, o major do
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serviço de material Ernesto Augusto Ferreira de Almeida
Freire.
Ao referido oficial será abonada a ajuda de custo determinada na Portaria n.? 13 478, 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, matrículas e transportes de ida e volta
aos Estados Unidos da América do Norte, o que tudo
será pago pelas verbas inscritas nos artigos 85.°, n.? 1,
alinea b), 84.°, n.? 1), alínea g), 86.°, n.? 1, alínea a),
e 87.°, n. ° 1), todos do capitulo 4.°
Ministérios das Finanças e do Exército, 5 de Janeiro
de 1959. - O Ministro das Finanças, António Manuel
Pinto Barbosa. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernamdes.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros das Finanças e do Exército, nos termos do
artigo 34.° do Decreto-Lei n. ° 30 264, de 10 de Janeiro
de 1940, e artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 34366, de
3 de Janeiro de 1945, nomear para a frequência de um
curso na Escola Militar de Montafía, em Juca, Espanha.
o capitão de infantaria Mário de Lemos Pires.
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 transportes de ida e
volta a Espanha, o que tudo será pago pelas verbas
inscritas nos artigos 85.°, n.? 1), alínea b), 84.°, n.? 1),
alínea g), 86.° n.? 1), alínea a), e 87.°, n.? 1), todos do
capitulo 4.°
Ministérios das Finanças e do Exórcito, [) de Janeiro
de 1959. - O Ministro das Finanças, António Manuel
Pinto Barbosa. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhlles de Almeida Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa
pelos
Ministros das Finanças e do Exórcito, nos ter~lOs do
artigo 34.° do Decreto-Lei n. ° 30 264, de 10 de J anoiro
de 194:0, e artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 3436G, de
3 de Janeiro de 19.4.5,nomear para a frequência do um
curso na Escola Militar de Montaüa, em J aca Espanha.
o tenente de infantaria Hélio Nunes Xavier. '
,
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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 transportes de ida e volta
a Espanha, o que tudo será pago pelas verbas inscritas
nos artigosSô.", n.? 1), alínea b), 84.°, n." 1), alínea g),
86.°, n.? 1), alínea a), e 87.°, n." 1), todos do capitulo 4.°
Ministérios das Finanças e do Exército, 5 de Janeiro
de 1959. - O Ministro das Finanças, António Manuel
Pinto Barbosa. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 3 de Janeiro de 1959:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.0 do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1948, o major do corpo do estado-maior Fernando
Ferreira Valença.
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 1048, o major do corpo do estado-maior Raul
Ribeiro Ramos.

Por portaria de 19 de Janeiro de 1959:
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 1046, o coronel de cavalaria Joaquim Rodrigues
Gomes Júnior.
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Direccão-GeraJ _I. a Repartiçao

Por decreto de 24 de Maio de 1\:)58, publicado no Diário
do Governo n." 304, 2. a série, de 31 de Dezembro do
mesmo ano, foi agraciado com o grau de cavaleiro da
Ordem Militar de Avis o capitão de cavalaria Alfredo
Alves Ferreira da Cunha.
Por decreto de 29 de Outubro de 195R, publicado no
Diário do Governo n.? 304, 2.u série, de 31 de Dezembro do mesmo ano, foi agraciado com o grau de
grande-oficial da Ordem Militar de Avis o coronel do
estado-maior João António da Silva.
Por decreto de 24 de Maio de 1958, publicado no Diário
do Governo n. ° 7, 2. a série, de 9 de Janeiro do corrente ano, foi agraciado com o grau de grande-oficial
da Ordem Militar de Avis o coronel de artilharia, na
situação de reserva, José Frederico da Silveira Machado.
Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha com a
cruz de 3. a classe de mérito militar, com distintivo
branco, o coronel do corpo do estado-maior Manuel
Avelino Ferreira Antunes, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
Tendo sido agraciado pelo Gorverno Francês com a
medalha comemorativa das operações de segurança e
de manutenção da ordem com a legenda «Argélia»
o major do corpo do estado-maior Hermes de Araújo
Oliveira, é-lhe permitido, em conformidade com as
disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas inslgnias.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do
regulamento aprovado pelo decreto n. o 35 667, de
28 de Maio de 1946, e Portaria n." 12731, de 4 de
Fevereiro de 1949, os coronéis de infantaria Rodrigo
Carlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereira Botelho
e, tirocinado, João Alexandre Caeiro Carrasco.

Por portaria de 16 de Dezembro de 1.958:
Condecorado com a 2. a classe da medalha de mérito militar, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento da
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Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o major do
quadro do serviço de material Heitor Ramalheira
Carrapichano.

Por portaria de 6 de Janeiro de 1959:
Condecorado, a título póstumo, com a medalha de prata
de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo
da alínea a) do artigo 17.0, com referência ao § 2.0 do
artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar, de
28 de Maio de 1946, o tenente de infantaria José
Gonçalves Lopes Pereira.

.

Por portaria de 20 de Janeiro de 1959:
Condecorado com
tintos o coronel
por se encontrar
do Regulamento
de 1946.

a medalha de prata de serviços disde cavalaria Júlio Ferrer Antunes,
ao abrigo da alínea a) do artigo 17.°
da Medalha Militar, de 28 de Maio

Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 3 de Janeiro de 1959:
Louvado o major do corpo de estado-maior Fernando
Ferreira Valença pelo entusiasmo e seriedade por
ole postos em todos os trabalhos em que tem colaborado no Gabinete do Ministro, entre os quais se deve
destacar com justiça o da recente reorganização da
Escola do Exército, cujos estudos acompanhou sempre
de perto, pondo mais uma vez à prova a sua enorme
dedicação pela carreira das armas, que serve por
vezes com sacrifício da sua própria saúde. Oficial
competente e estudioso, dotado de ólida formação
moral e de uma fina inteligência, tem-se afirmado
sempre um distinto oficial do e tado-maior, cujos serviços devem ser considerados como relevantes e distintos.
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Por portaria de 3 de Janeiro de 1959:
Louvado o major do corpo do estado-maior Raul Ribeiro
Ramos pela forma criteriosa e inteligente como há
perto de doze anos vem exercendo as funções de professor catedrático da Escola do Exército e, nomeadamente, pelo entusiasmo e dedicação com que colaborou
recentemente em todos os trabalhos respeitantes à reorganização daquele estabelecimento
de ensino. Pelas
suas qualidades de carácter e de saber e pela sua honestidade intelectual tem-se afirmado sempre um distinto oficial do estado-maior, cujos serviços devem ser
considerados como relevantes e distintos.

Ministério do Exército _I.a Direcção-Geral-I.a

RepartiçAo

Por portaria de 6 de Janeiro de 1959:
Louvado, a titulo póstumo, o tenente de infantaria José
Gonçalves Lopes Pereira por, nas actividades que
desenvolveu na Escola Prática de Infantaria. ter demonstrado altas qualidades de dedicação e zélo pelos
serviços, designadamente
no estudo dos materiais.
Foi elemento valioso pelos estudos experimentais, ondo
voluntàriamente dava o seu tributo pelo gosto e interesse que tinha por estes problemas, tendo pago com
a vida esta dedicação quando um incidente ímprevisível fez deflagrar uma granada sujeita a estudo experimental. Os serviços prestados por este oficial devem
ser considerados extraordinários e distintos.

111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAo

Oficiais do quadro permanente
Ingreeeo

noe

quadroe:

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério,
ter deixado de prestar serviço no Ministério das
nanças, na Guarda Fiscal, o capitão do quadro
serviços auxiliares do Exército, adido, na situnção

por
Fidos
de
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reserva, Armando Garcia Pereira, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Supranumerãrlos
os
quadros:

por

excederem

Ârtilharia :

Tenente-coronel
de artilharia, adido, Alfredo Botelho
de Oliveira, que, por ter deixado de exercer as funções
de professor efectivo do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, cargo de que foi exonerado por
portaria de 9 de Dezembro de 1958, se apresenton
em 2 de Janeiro de 1959, desde quando deve ser
considerado nesta _:;itua\:ão.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto" n.s 22257).
Passagem
rário:

à situação

de supranume-

Forças eventualmente constituídas no eontinente:
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Tenente-coronel
de artilharia, supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alfredo Botelho
de Oliveira, nos termos da segunda parte do artigo 58.0
do Decreto-Lei n. o 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 no referido regimento para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de .Janeiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Estado da Índia

Capitão veterinário, do regimento de cavalaria n. o 6,
António Relvas Pires, nos termos da segunda parte do
artigo 58.0 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
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de 1945, por ter sido nomeado para fazer parte das
forças expedicionárias ao Estado da índia, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Janeiro
de 1959.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes do serviço de administração militar, do conselho
administrativo das La e 2. a Direcções-Gerais
deste
Ministério, Manuel António PaI minha Sacramento e,
do quartel-general da 3.a região militar, Fernando
Tomás Queirós de Azevedo, por terem sido nomeados
para, fazer parte das forças expedicionárias ao Estado
da India, devendo ser considerados nesta situação
desde 5 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em G de Janeiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do serviço de administração
militar, do campo
de tiro de Alcochete, Fernando Augusto de Melo Rodrigues, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do
Decreto-Lei n.? 28401, de 31 de Dezombro de 1937,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 19.J,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
23 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas cm 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes do serviço de administração militar, do 1.0 grupo
de companhias do mesmo serviço, José Antunes '1'0 más
nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28 .J,01, alterado pelo Decreto-Lei n.? 32 G92
de 20 de Fevereiro de Hl43, o ao abrigo da Portari~
n.? 11 079, de 31 do Agosto de 1945, por ter sido
nomeado para fazer parte das forças exnodicionárías
ao Estado da Índia, devendo SOl' considerado ne ta
situação desde 23 de Dezembro do 1958.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 6, António Gaspar, do
regimento de infantaria n.? 14, Alexandre Henrique d ~
Almeida e, do regimento de engenharia n.? 1, António
Cabral, nos termos da segunda parte do artigo 58.°
do Decreto-Lei
n.? 28401, de 31 de Dezembro
de 1937, alterado pelo Decreto-Lei n. ° 32 692, de
20 de Fevereiro de 19.13, e ao abrigo da Portaria
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 19.15, por terem sido
nomeados para ,fazer parte das forças expedicionárias'
ao Estado da Iudia, devendo ser considerados nesta
situação desde 23 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Dezembro de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Alferes de artilharia, do comando militar de Angola,
Herculano Caetano Costa, Aleixo Barata Pinto 'I'onelo
e João Carlos Vale Brito e Faro, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço militar no ultramar ao abrigo da alínea a) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de
195.1, devendo ser considerados nesta situação desde
27 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 195\J,anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Janeiro de 1\J59).

Deixa de ser considerado na situação de adido no
comando militar de Angola, onde se encontrava em
coruissâo militar, continuando, porém, na mesma situação ele adido, mas em comissão civil no Ministério
do Ultramar, por ter sido nomeado chefe da divisão
de obras do quadro comum do serviço de aeronáutica civil das províncins
de Angola e Moçambique,
ficando colocado na primeira destas províncias, por
portaria de 20 de Dezembro de 1058, o tenente-coronel de engenharia, adido, João Magro Romão, devendo ser considerudo nesta nova situação desde
27 de Dezembro do 1958.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Conta' em 28 de Janeiro de 1959).
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar de Angola, António Martinho,
por ter sido 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 19 de Janeiro ·de 1959.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Janeiro de 1959.
Moçambique

'I'enento Vítor Manuel de Almeida Antunes e alferes
Ricardo Lopes da Silveira, Francisco Matias Barão
da Cunha e Manuel Jorge Borrega, todos de artilharia e do comando militar de Moçambique, por terem
sido nomeados para desempenhar comissões de serviço militar no ultramar, ao abrigo da alínea c) os
dois primeiros e da alínea a) os restantes, ambas do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação desde 18 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Janeiro
de Contas em 21 de Janeiro

de 1959, anotada pelo Tribunal
de 1959).

Alferes de artilharia, do comando militar de Moçambique, Luís Filique Godinho Bilro, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
militar 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 Dezembro de 1959.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1959).

Capitão de engenharia, do comando militar de Moçambique, Vasco Fernando de Melo Wilton 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 18 de Dezembro do 1958.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Janeiro de 1(59).
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar de Moçambique, Joaquim Manuel
Pereira Lamego, por ter sido nomeado para desempenhar comissão de serviço no ultramar ao abrigo
da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro de 1934:, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Janeiro de 1959.
Guiné

Alferes de artilharia, do comando militar da Guiné,
José Fernando Proença de Almeida, por ter sido nomeado para prestar serviço na referida província em
comissão militar ao abrigo da alínea a) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39816, de lJ de Setembro de
1954, devendo er considerado nesta situação desde
10 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1950, anotada pelo 'l'ríhunal
de Contas em 15 de Janeiro de 195!»).
Estado da índia

Alfere
de infantaria, do comando militar do Estado
da Índia, João Ricardo Maia Rebolho, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comis ão de serviço
dependente do 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 2 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de !) de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 195!»).

Alferes de artilharia, do comando militar do Estado da
índia, Luis António Temudo Gagliardini Graça, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço no ultramar ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.° do D creto-Loi n." 39 81G, de 14: de Sotombro de 195..1"devendo ser considerado nesta situação
de 'de 2 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1!)5!), anotada pelo Tri-'
bunal de Contas em 26 de Janeiro de 1!)5!»).

Capitão de engenharia, do comando militar da Índia,
Nuno Guimarãe
Fisher Lopes Pires, por ter sido
nomeado para dosemp nhur uma comíssão de serviço
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militar 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 16 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 195U,anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1959).
Na Guarda Fiscal:

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 6,
Mário Garcia da Silva, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Janeiro
de 1959.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tríbunal de Contas em 29 de Janeiro de 1959).

Tenente de cavalaria, do regimento de lanceiros 2,
Ricardo Ferreira Ivens Ferraz, por ter sido requisitado para' desempenhar
uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Finanças
na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação dosde
1 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 9 de Janeiro do 1U5!),anotada pelo Tribunal
do Contas cm 15 do Janeiro de 1U59).
Na Polícia de Segurança Pública:

Coronel de infantaria, na situação de reserva, Fuusto
José de Brito (3 Abreu, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
l\1inistério do Interior, na Polícia de Segurança Pública
devendo ser considerado nesta situação desde 5 d~
Janeiro de 1959.
(Por portaria de U de Janeiro do 1D5U,anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1U5!l).
Em outros Ministérios:
Presidência do Conselho - Secretariado· Geral da Defesa Nacional:

Major de artilharia Alfredo Marques Osório por tor
sido nomeado pm:a o cargo de adjunto da a Repartição do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, por

3:
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portaria de 19 de Novembro de 1958, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Dezembro do
mesmo ano.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1959).

Major do serviço de administração militar, da direcção
do mesmo serviço, subinspector, Vicente Henrique
Varela Soares, por ter sido nomeado adjunto da
3. a Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, por portaria de 22 de Dezembro de 1958, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 do mesmo
mês e ano.
(Por portaria de !) de Janeiro de 195!), anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1959).
Mini.Urlo

do Interior:

Deixa de ser considerado adido ..no Instituto de Altos
Estudos Militares, como director do curso do estado-maior, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas no Ministério do Interior, por ter sido
nomeado Ministro do mesmo Ministério pelo Decreto
n." 41 981, de 28 de Novembro ele 1958, desde quando
deve ser considerado nesta nova situação, o coronel
do corpo do estado-maior, adido, Arnaldo Schulz.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1959).

Deixa de ser considerado na situação de adido no Instituto ele Altos Estudos )1ilitares, como professor efectivo do 1.0 grupo de matérias dos cursos do estado-maior, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas em serviço no Ministério do Interior, como
chefe do Gabinete do Ministro, conforme foi nomeado
por portaria de 3 de Dezembro de 1958, o tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, João de
Oliveira Marques, devendo SOl'considerado nesta nova
situação desde 5 de Dezembro de 1958.
(Por portaria do 9 de Janeiro do 195!l, anotada pelo Tribunal
de Coutas cm 15 do Janeiro do 195!)).
Ministério da Economia:

Coronel do corpo do estado-muior, na situação de -:eserva, J oaq uim Manuel da Costa Júnior, por ter SIdo
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requisitado para desempenhar um comissão de serviço
no Ministério da Economia, como vogal e secretário
da Comissão dos Explosivos, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 29 de Janeiro de 1959).
Em estabelecimentos militares:
E.tabelecimentos

de instrução:

I nstituto de Altos Estudos Militares

Major do corpo do estado-maior, do Instituto de Altos
Estudos Militares, João António Pinheiro, por ter
sido nomeado, por portaria desta data, professor efectivo dos cursos do estado-maior, devendo ser considerado nesta situação desde a data desta portaria.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Janeiro de 1959).
Escola do Exército

Capitão do corpo do estado-maior, da Escola do Exército, Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira, por ter
sido nomeado, por portaria desta data, professor
adjunto da 6. a cadeira, devendo ser considerado nesta
situação desde a data desta portaria.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, anotada pelo 'I'ribun al de Contas em 30 de Janeiro de 1959).

Capitão de artilharia, professor da 13. a cadeira da Escola do Exército, Fidelino Duarte Fogaça, por ter
sido nomeado para o referido cargo por portaria de
5 de Dezembro de 1958, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Novembro do mesmo ano.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Janeiro de 1959).

Capitão de cavalaria, da Escola do Exército, Luis Clemente Pereira Pimenta de Castro, por ter sido nomeado para desempenhar as funções de comandante
de companhia da referida Escola, por portaria desta
data, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Janeiro de ] 959).
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produtores:

Manutenção Militar

Major do serviço de administração militar, da Manutenção Militar, António Nunes dos Santos, por ter sido
nomeado chefe da La secção da 2. a divisão dos serviços comerciais da referida Manutenção, por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Janeiro de 1959).
Por licença ilimitada:

Deixa de ser considerado na situação de adido na Escola do Exército, continuando, porém, na mesma situação de adido, mas de licença ilimitada, o capitão
de infantaria, adido, João Salgueiro Pinto Ribeiro,
devendo ser considerado nesta nova situação desde
1 de Janeiro de 1959.
•
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1959).
F»sesagern à situação

de reserva:

Coronel de engenharia, da direcção da arma, Luis J osé
de Azevedo Machado Veiga da Cunha, nos termos da
primeira parte da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Janeiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

)Iajor do extinto quadro auxiliar de artilharia, da 3. a Direccão-Geral deste Ministério, Inocêncio Alves Rebelo
de Sousa, 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 Janeiro de
1959.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 19591visac!.a p~lo Tr~bunal de Contas em 31 de Janeiro de 1\:159.Não sao devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério na
metrópole, por ter deixado de prestar serviço na provincia de Angola, onde se encontrava em comissão
militar, o tenente miliciano de infantaria, adido, Apolinário Dias Claro, ficando em disponibilidade e devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Janeiro de 1959).
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 3, José Carlos da Silva Fernandes, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço na provincia de Angola 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 Dezembro de 1958.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1950, anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Janeiro de 1959).
Estado da India

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria ~'.o 4, José Correia Fernandes Leal, por
ter SIdo requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço militar no Estado da índia ao abrieo da
alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39 8{6, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
~esta situação desde 23 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de Janeiro de 1959).
Passagem
serva:

a

oficiai

miliciano

da

re-

Infantaria

Tenentes:
Francisco Xavier Maria Salema de Avelal'
Lobo de Almeida Melo e Castro, do centro
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de mobilização de infantaria n.? 1, desde 5
de Dezembro de 1958; Domingos da Costa
Gomes, do centro de mobilização de infantaria n. o 9, desde 17 de Dezembro de 1958;
José Borges da Gama, do centro de mobilização de infantaria n.? 12, desde de 5 Dezembro de 1958; António Celestino da Cruz,
do centro de mobilização de infantaria n.? 13,
desde 7 de Dezembro de 1958, e Odorico
Tavares Semedo, do centro de mobilização
de infantaria n." 16, desde 16 de Dezembro
de 1958, todos licenciados.
Alferes:
Rui Ferreira Pinto Carmo, do comando militar
de Moçambique, desde 14 de Dezembro de
1958; João Afonso Caldeira Freire Temudo,
do centro de mobilização de infantaria n.? 5,
desde 17 de Dezembro de 1958, e Manuel
Simões Arroz, do centro de mobilização de
infantaria n.? 16, desde 6 de Dezembro de
1958, todos licenciados.
Cavalaria

Tenente Lázaro Conceição Sales, do centro de
mobilização de cavalaria n.? 3, desde 8 de Dezembro de 1958, licenciado.
Médicos

Tenentes:
António Eduardo Vieira, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1, desde 29
de Abril de 1958; Armando Olimpio Dias,
do centro de mobilização do serviço de
saúde n.? 2, desde 6 de Dezombro de 1958,
e Joaquim Augusto Ribeiro Chaves, do centro de mobilização do serviço de saúde
n.? 2, desde 17 de Dezembro de 1958, todos
licenciados.
Serviço de administração

militar

Tenentes:
António Augusto de Freitas da Cruz Maltês,
do centro de mobilização de administração
militar n. o 2, desde 23 de Dezembro de
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1958, e Adriano José Pires, do centro de
mobilização de administração militar n." 1,
desde 21 de Dezembro de 1958, ambos licenciados.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Janeiro de 1959).
E3alxa do

serviço:

Infantaria

Tenentes:
Arnaldo Clementino Rodrigues de Sou sa, desde
23 de Novembro de 1958, e Joaquim de Almeida Rodrigues Anjinho, desde 26 de N 0vembro de 1958, ambos milicianos de reserva.
Alferes:
Antóüio Maria dos Santos, desde 4 de Outubro
de 1958; João Fineza Laranjo, desde 14 de
Outubro de 1958; João de Matos Gonçalves,
desde 20 de Outubro de 1958; Alfredo José
da Fonseca, desde 9 de Novembro de 1958;
Alfredo Guedes de Oliveira, desde 16 de
Novembro de 1958, e Nuno Aureliano Furtado Mendonça Matos, desde 25 de Novembro de 1958, todos milicianos de reserva.
Artilharia

Capitão Mário da Conceição Rocha, desde 26 de
Novembro de 1958, miliciano de reserva.
Tenentes:
Eduardo Pio Soares Leite, desde 10 de Outubro de 1958; Alfredo IIenrique Andressen
da Costa, desde 4 de Novembro de 1958;
Manuel da Ressurreição Vicente, desde 9 de
Novembro de 1958, e IIenrique Drumond
Castle Júnior, desde 11 de Dezembro de 1958
todos milicianos de reserva.
'
Alferes:
Gabriel Ramires dos Reis, desde 20 de Outubro
de 1958 ; Domingos Gonçalves Parente, desde
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25 de Outubro de 1958; Joaquim Feliciano
Padrel, desde 29 de Outubro de 1958; João
Simões Júnior, desde 9 de Novembro de 1958;
José Maria da Silva Vale Lobo Fernandes,
desde 14 de Novembro de 1958; Adriano
Martins da Silva, desde 23 de Novembro de
1958; Joaquim Diogo de Azevedo Pereira,
desde 3 de Dezembro de 1958; Henrique de
Sousa Gomes, desde 9 de Dezembro de 1958,
e Jerónimo Eusébio dos Santos, desde 15 de
Dezembro de 1958, todos milicianos de reserva.
Cavalaria

Alferes João Dias de Sousa Uva, desde 22 de Outubro de 1958, miliciano de reserva.
Aspirante a oficial Urbano Alves Valente, desde
13 de Outubro de 1958, miliciano de reserva.
Engenharia

•

.

Tenentes:

Alfredo da Costa Marques, desde 3 de Outubro
de 1958, e Alexandrino dos Santos Ramos,
desde 1 de Dezembro de 1958, ambos milicianos de reserva.
Alferes:
Armando Sampaio Sena, desde 4 de Outubro
de 1958, e Alvaro de Castro Bessa de Carvalho, desde 9 de Outubro de 1958, ambos
milicianos de reserva.
Tenentes:

Médicos

IIenrique Júlio Lecour de Meneses, desde 4
de Outubro de 1958; Vitor Hugo Moreira
Fontes, e José Caldas, ambos desde 13 de
Outubro de 1958; Franklin Pinheiro Nunes,
desde 20 de Outubro de 1958; Carlos Monteiro Torres da Silva Franco, desde 31 de
Outubro de 1958; Celestino
imões Ilenriques, desde 31 de Outubro de 1958; Mário
Soares de Pinho, desde 2 de Novembro de
lfJ38; José Luis Tavares Júnior, desde 6 de
Novembro de U)38; Abel Alcântara Alves
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Valadares, desde 13 de Novembro de 1958;
Manuel Crisóstomo Pereira Branco, desde
23 de Novembro de 1958; Fernando Ferreira da Costa e António de Pádua Metelo
de Nápoles Lemos de Seixas, ambos desde
26 de Novembro de 1958; Luis Lucena e
Vale, desde 30 de Novembro de 1958; Álvaro da Silva Rosas, desde 7 de Dezembro
de 1958; Cândido Borges Pereira, desde
13 de Dezembro de 1958; António Mário
Artur Pinto Ribeiro, desde 28 de Dezembro
de 1958, e Roberto Adeodato de Carvalho,
desde 30 de Dezembro de 1958, todos milicianos de reserva.
Aspirantes

a oficial:

Castro Fernandes, desde 22 de Novembro de
1958, e Calisto Martins Baptista, desde 13
de Dezembro de 1958, ambos milicianos de
reserva.
Serviço de administração militar

Capitão Reinaldo Duarte de Oliveira, desde 5 de
Outubro de 1958, miliciano de reserva.
Todos estes oficiais atingiram o limite de idade para
passarem a esta situação.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Janeiro de 1959).

Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, António Jorge de Almeida Bandeira Ribeiro, nos termos da última parte do artico 3.° do
b
Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937
por ter si~o julgado incapaz de todo o serviço pel~
J~nta hospitalar de mspe.cção do Hospital Militar Principal, devendo ser consIderado nesta situação desde
17 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1950 anotada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Janeiro de 1950).
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do regimento de cavalaria n." 3, Humberto
Manuel Oliveira Roque Gameiro, nos termos da última
parte do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de
Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço militar pela junta hospitalar de inspecção
do Hospital Militar Principal, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Janeiro de 1959).
Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército, nos termos do artigo 16.° do Decreto-Lei n." 40 391, de 22 de Novembro de 1955, o tenente Luis Manuel Vicente Gravato e alferes Joaquim Manuel Bexiga e Francisco
de Jesus da Costa Campos de Oliveira, todos milicianos e do serviço de administração militar, os primeiro
e terceiro do 2.° grupo de companhias de administração militar e o segundo do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, devendo ser considerados
nesta situação desde 3 de Dezembro de 1958.
(Por portaria do 20 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 15 de Janeiro de 1959).

IV -

PROmOçOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Gerai

)Iajor do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
cdorp?, do quartel-general da 4:.a região militar, Alberto
a SIlva Banazol.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. ão devidos emolumentos, DOS termos do Decreto 11.° 22257).
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Armas

e

Ministério
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serviços:

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel, o tenente-coronel de engenharia
Teles da Costa Monteiro.

Manuel Artur

(Por portaria de 27 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Direcção do Serviço de Material

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o alferes do quadro dos mesmos
serviços João Herculano Casaca, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

MInistério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas pratlcus das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Artilharia:
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o I

Major, 2.° comandante, o capitão de artilharia Celestino
Bonucci Veiga.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Cavalaria:
Escola Prática

de Cavalaria

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicas de manutenção), o tenente do quadro do mesmo
serviço Raul Bastos Jorge.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Regimebto de cavalaria n.O 8
(Grupo de carros

de combate)

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o tenente do quadro do mesmo
serviço António Lourenço Vitória Alves.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Tenente-coronel,
Fogaça.

o major de engenharia

José de Sousa

(Por portaria de 27 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de administração militar:
Quadro do serviço de administração militar

Major do serviço
mesmo serviço,
litar, cargo de
António Nunes

de administração militar, o capitão do
chefe da cantina da Manutenção Mique fica exonerado por esta portaria,
dos Santos.

(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Adidos:
Na Guarda Nacional Republicana:

Oapitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o tenente do mesmo quadro,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, Afonso Capela Ribeiro.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Oficiais de complemento
Ministério do Ex.ército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

1.' região militar

Tenentes milicianos do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, os alferes milicianos do quadro dos
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mesmos serviços, em disponibkidade, João Maria de
Matos de Araújo Correia, Alcindo Augusto Costa,
Albino Ferreira Pimentel, Febo Altino Brás e Manuel
Ismaelino de Matos e Sousa, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de ~957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. 22257).
O

4.' região militar

Tenentes milicianos do quadro dos serviços auxiliares
do Exórcito, em disponibilidade, os alferes milicianos
do quadro dos mesmos serviços, em disponibilidade,
Diogo João Mascarenhas Leote Marreiros Neto e
Manuel António Morgado da Silva, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Angola
Comando militar

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
Lourenço Augusto Vilas Pires, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, José Vilhena Borrego, contando a antiguidade desdo 1 de Dezembro
de 194:4.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente mil!~i~uo de cavalaria! em disponibilidade, o
alferes miliciano de cavalarIa em diaponíbilidade
Eurico Hermínio Correia Mont~iro, contando a anti~
guidade desde 1 do Dezembro de 1953.
(Por portaria de 1 de Dezembro de l(J58, visada pelo Tribunal
de Coutas em 20 de Dezembro de 1058. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, José llorácio de
Morais da Silva e Costa, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Estado da índia
Comando militar
(Forças

expedicionárias

ao Estado da índia)

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Rui
Manuel Apolónia da Conceição, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 23 de Dezembro cftJ 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, 1I0S termos do Decreto n.v 22257).

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades c centros
de mobillzação:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. ° I

Tenentes milicianos de infantaria, em di ponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Carlos Roherto de Vilhena de Oliveira de Andrade
Botelho, Carlos Afonso Pacheco Martinho e Elmínio
Jacinto de Oliveira, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro do 1957.
(Por portaria oe 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. 'Uo devidos
emolumentos. nos termo' do Decreto n.O 22257).

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
eI? disponibilidad , o alferes miliciano do mesmo ser1ÇO, em di ponibilidade,
Luis Eduardo da Silva Raro a, contando a antiguidad
d d 1 de Dezembro
de 1958.

b

(Por portaria 00 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
do Contas em 20 de Dezembro do 1958. fio devidos emolumentos, nos termo do Decreto 11.0 22257).
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Regimento de infantaria n.O 2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Rui Mascarenhas Leiria, Joaquim Costa Lopes Gaio,
José Manuel Barbosa Amora. Arlindo de Azevedo
Maia, José Lopes Fernandes, Jósé Dias Miguel Trovão,
António Mendes Costa e Eduardo Manuel da Luz Ribeiro Ruivo da Silva, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Carlos Bento Martins Ruivo, João Gomes da Costa
Laranjo, Armindo Belo Ramos de Almeida, Armando
Lourenço Rodrigues, Francisco Candeias Martinho,
Mário Fernandes da Silva Cancela, Atilio dos Santos
de Macedo, José Manuel Sanches Pinto de Vasconcelos' Ivo Pereira dos Reis Miranda, Manuel Alfredo
Teixeira Coelho, João Augusto Miranda da Silva Gonçalves e Óscar Moisés Duarte Fernandes Machado,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de H)58.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22527).

Tenente miliciano do serviço de administração militar
em disponibilidade, o alferes miliciano do mesmo ser:
viço, em disponibilidade, António Miranda, contando
todos a antiguidade de 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de infantaria n.O 6

Tenente mil!~i~no de in~antaria, em disponibilidade, o
alf~ros miliciano de mfantaria, em dis ponibilidade.
RUl Luis de Jesus Maria José Pizarro de Albuquerque
de Orey, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Regimento de infantaria n. ° 7

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Anastácio Gomes Laranjeiro, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 195& São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
António Seiça de Oliveira Gordalina, Francisco Hipólito Rebelo Vaz Raposo, Carlos da Silva de Assis
Brito, Armando Dinis Cosme, Álvaro Manuel Ferreira
Avelal' Conceição e Silva, José Pedro Maria Anjos
Pinto Leite, Eduardo de Ascensão Correia Marques,
Vítor Manuel da Silva Martins, Luis Filipe Freire,
José Carlos Sá da Silveira, António Pinto Leite Ferrão de Paiva, Gabriel Rodrigues Abrantes e Ovídio
da Cruz Loureiro, contando todos a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,v 22257).

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
e~ disponibilidade, o alferes do mesmo serviço, em
dIsponibilidade, Manuel António Lopes Rocha, contando a antiguidade de 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria n. ° 8

rre~ente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
fere~ miliciano de infantaria, em disponibilidade,
~tómo de Araújo Coelho e Castro, contando a antigUIdade desde 1 de Dezembro de 1957.

1

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria n.O 9

Te~nte miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
a eres miliciano de infantaria, em diponibilidade,
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Gentil da Silva Guedes, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de Infantaria n.· 10

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
José Rei Gomes Fragoso e José Fernando Marques
da Silva, contando a antiguidade desde, respectivamente, 1 de Dezembro de 1954 e 1 de Dezembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Alcides Furtado Cabral, António Augusto Afonso de
de Sousa Vilela, Jacob de Sousa e Carlos Francisco
de Assis Fernandes Rosa. Contam a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os alferes milicianos do mesmo
serviço, em disponibilidade, Pedro de Almeida e Vasconcelos Álvares e Vitor Pinto Quintas, contando
ambos a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de Infantaria n.· 12

Tenentes mi~?i~nos de in~antaria~ em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade
Vitor José Simões Marçal, Rogério Eurico Puza Leal'
Adão Fernando Pereira e Fernando Adelino °Fabião:
Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo 'I'ríbunal de Contas em 20 de Dezembro do 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Deereto n.v 22257).
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Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Marcelo Rodrigues, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria n.O 13

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Agostinho Novais Gonçalves, Lucínio José Madureira
Olaro e Agenor Ranhada Rolo. Oontam a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de infantaria

n.· 14

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
José da Oosta Pires, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958) visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1908. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
~ugusto Ferreira dos Santos Costa, Cândido Maia de
OUsa Carvalho, Henrique da Silva Araújo, Jaime
dos Santos Oonde e Júlio Gião Félix Sequeira MarOontam a antiguidade desde 1 de Dezembro de
07.
Tenent~ mil~ciano do serviço de administração militar,
e~ dlsPorubilidade, o alferes miliciano do mesmo ser~ço,. em disponibilidade, Jerónimo Augusto Graça
a Silva Ramos, contando a antiguidade desde 1 de
D ezembro de 1957.

i~~s.

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de infantaria

n.· 15

Te~ntes ~i?i~nos de infantaria, em disponibilidade, os
eres müiClanos de infantaria, Eduardo Adeodato
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Melo Pímentel Trigo, Vitor Manuel Rodrigues da Luz
Correia, António da Silva Godinho, José Figueiredo
dos Reis, Fernando Júlio Veloso Feijó, João Martins
Barata Crespo, Gil Duarte Ferraz de Carvalho, Eugénio Augusto Afonso, Manuel Vieira Matos Viegas de
Almeida, Mário da Silva Carvalho e Fernando Farias
Ilipólito. Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Vítor Manuel Mendes Morão, Manuel Valeriano Coelho
Barrela, José Alfredo de Barros Viana, Herculano
Tormento de Carvalho, António da Silveira, António
Alberto Portugal Teixeira, Moisés Lopes de Milne e
Carmo, Mário Alexandre Fonseca dos Santos Gomes,
José Januário Fernandes, Vitor José Durão Nogueira
e Adelino Teixeira Marques, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Nula e de nenhum efeito a portaria de 5 de Novembro
de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 25 do
mesmo mês e ano, publicada na Ordem do Exército
n.? 14, 2.a série, de 1958, a qual promove a capitão
miliciano de infantaria, para o regimento do infantaria n.? 15, o tenente miliciano de infantaria Sebastião
Pires Correia Mourão.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, anotada
de Contas em 15 de -Ianeíro de 1959.
Regimento de infantaria

pelo Tribunal

n. ° 16

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Vasco Paula Furrer Marques de Lemos, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o alferes miliciano do mesmo serviço, em disponibilidade, Fernando Gonçalves Lopes,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezeuibr o de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de caçadores n. ° I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Diamantino da Rosa de Almeida Borges Henriques,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de () de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em lG de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, DOStermos do Decreto D.O22257).

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
.José Belo Videira, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Prancisco Paula Varela de Brito Reis, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo TribuDaI de Contas em 20 de Dezembro de 1958. ão devidos
emolumeDtos, nos termos do Decreto D.O22257).
Batalhão de caçadores n.O3

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
~feres milicianos de infantaria, em disponibilidade,
~llndio Manuel Pires, Carolino Diogo Ferreira e
~~llO Gonçalve Simões Marque. Contam a antiguit ado de de 1 de Dezembro
do 1957.
(POI' portaria de 1 de Dezembro de 195 ,visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
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Batalhão de caçadores n,O 6

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Júlio Nunes dos Santos Pardal, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Francisco dos Reis Ribeiro, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Batalhão de caçadores n.O 7

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
José Aurélio Dias, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Batalhão de metralhadoras n.· I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Artur Olimpio de Sá Nunes, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos tio Decreto n.O 22257).

Ten~nte mil~c.ia.node in~antaria,. em disponibilidade, o
alier~s mlhCla~o de infantaria, em disponibilidade,
Domingos da SIlva Santos, contando a antiguidade de
1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro do 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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n.O 2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Vasco Martins Morão de Paiva de Sousa Chichorro,
Hernâni de Melo Teixeira e Francisco Manuel dos
Reis Caldeira. Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de metralhadoras n. ° 3
Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
António Alberto Almeida Machado, contando a antiguidade de 1 de Dezembro de 1958.

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Coutas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n·,o22257).
Centro de mobilização de infantaria

n. o I

Tenente miliciano de infantaria, lic~nciado, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, Fernando João
Andresen Guimarães, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 222(7).
Centro de mobilização de infantaria

n. ° 2

Cap~t~o. miliciano de infantaria, licenciado, o tenente
mih?lanO de infantaria, licenciado, Vitor Manuel Bastos
e SIlva, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 4

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
anuel Direito Custódio de Morais, Manuel Armando

M
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Guimarães Casimiro da Costa, António José Moreira
Guimarães, Alfredo Bento de Almeida e Silva, José
António da Piedade Laranjeira, Jorge Carlos da Rocha
Leal, Carlos Alberto Pessoa Ferreira Gonçalves. Júlio
Renato de Campos Macedo e Abílio Mendes Gaspar,
contando o primeiro a antiguidade de 1 de Dezembro de 1956 e os restantes de 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
António João Paisana Ferreira, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Manuel Rodrigues Baleeiras, Vitor Manuel Duarte
Jordão e Carlos Alberto da Silva Esteves, contando
a antiguidade de 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia ligeira

n.· 5

Tenentes m~l~c~anosde artil?aria? em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade
Júlio César Carvalho Rodrigues Pereira e José AuO'ust~
de Sousa Moreira. Contam a antiguidade desde °1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente mili.c~a?o de artil~aria, em disponibilidade, o
alfereBs miliciano .de artilharia, em disponibilidade,
J osé ernardo DIas, contando a antizuidade dosde
1 de Dezembro de 1958.
o
(Por portaria de 9 de .1an~iro de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Janeiro de 1950. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 2

103

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponilidade, António Carlos de Oliveira Ferreira Mendes e Ernesto
Pereira de Oliveira Júnior, contando a antiguidade de
1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Manuel Sequeira da Fonseca, Miguel Pedro da Silva
Marques e José Avelino Cardoso Fiadeiro, contando
a antiguidade de 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, DOS termos do..Decreto D.O 22257).

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
:l\I,anuel Rodrigues de Lima e Santos, Manuel Júlio de
Sa Rodrigues da Silva e Nuno José Quintino Rogado,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

pesada

n.O 3

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
alferes de artilharia, om disponibilidade, Pedro de
C zov~do Mav!gnó Miranda Andrade, Artur Mendes
d orr~Ia do Paiva, António de Moura, AmUcar Valente
a SIlva Diogo, José Manuel de Campos Pereira
Alves Barata, António Pessoa dos Santos Carvalho e
ES~êvão Ribeiro da Cruz Amorim, contando a antigUldade desde 1 de Dezembro de 1957.

A

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958 visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro do
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

u158.

Te~~llte mi~i?i~no de artilharia, em dis~onibi!i~~de, o
eres mIlICIano de artilharia, em dlspomblhdade,

104

ORDEM

DO EX:F.RCITO

N.o 2

Luis Manuel Soares, contando a antiguidade
Dezembro de 1958.

2." Série

de 1 de

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, o alferes
miliciano médico, em disponibilidade, José Pissarra
Xavier Lopes Dias, contando a antiguidade de 1 de
Dezembro de 1956.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia de costa

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
Carlos Nicolau Madueüo Verissimo, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos ernolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Tenente miliciano ele artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
Fernando Brás Pessoa Barreiros Cardoso, contando
a antiguidade de 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958; visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Dezembro de 19::>8.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° 2

Tenentes m~i?i~nos de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Manuel Fernandes Laranjeira e Flávio Alexandre ela
Silva Matos, contando a antiguidade, respectivamente,
de 1 de Dezembro de 1956 e 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.° 3

Tenentes mili?i.a~os de artil.hari~, em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
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Manuel de Jesus Rodrigues e Nuno Manuel de Sousa
Pina, contando ambos a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, José
Ricardo de Jesus Correia.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o alferes do mesmo serviço, em
disponibilidacle, Ernesto Gil de Oliveira.
Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, o alferes
miliciano médico, em disponibilidade, António Carlos
Torres de Magalhães Mendonça Pimentel, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas cm 16 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Centro de mobilização de artilharia

n.O 10

Cap~t~e.smilicianos de artilharia, licenciados, os tenentes
Rlhclanos de artilharia, licenciados, António da Silva
aposo e Francisco Manuel Godinho Cabral, contando
antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros I

rrenlente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
a fere~ miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
A ntómo Raul Taborda, contando a antiguidade desde
1de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Regimento de lanceiros 2

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
Gonçalo Pedro Colares Pereira Iglesias de Oliveira,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de cavalaria n.· 3

'Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, José
Luis Eugénio de Paria, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria n.O 5

Tenentes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
Fernando Manuel Cardoso Vieira e Duarte Nuno Sotomaior de Almeida Coutinho Lobo de Ávila. Contam
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de cavalaria n." 6
(Forças expedicionárias
ao Estado da [ndla)

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria António Alberto de Moura Silvestre, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1958, vi~ada pelo Tribunal
de Contas em 6 de J'aneiro de 1959. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de cavalaria n.O 7

Tenentes mili?i.aJ?-os de cavalari~, em disponibilidade,
os alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade
Raul Luis Osório Abranches, Rui de Carvalho e Cunh~
Fortes da Gama, António Jorge de Lemos Sousa
Macedo, João Alberto Frazão de Faria Constantino
Ribeiro Vaz, José Nunes Marques e .António José
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Balançuela Henriques Jorge, contando o primeiro a
antiguidade de 1 de Dezembro de 1955 e os restantes de 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenentes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
Fernando Moreira Araújo Silva, Rui Costa Pinto Marchante, Alberto Fernandes Pereira, Vasco Nuno Falcão Trigoso da Cunha, Carlos Manuel dos Santos
Costa e Luis Manuel de Sande de Sacadura Bote
Corte Real. Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria

n.O 8

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
José Maria Stoffel de Lemos, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

'l'enente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
~l~eres miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
aIme Carvalho da Silva, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(PCorportaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal de
ontas em 16 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Engenharia:
Regimento de engenharia

Alfe1'Os

(Forças expedicionárias

n.O I

ao Estado da indla)

. I
. . . m ilíiciano de engenharia, o aspirante a oficia
~lllclano de engenharia Carlos Artur Trindade de Sá
contando a antiguidade desde 1 de Novemb'urtado,
1'0 de 1958.
(Pdr portaria de 23 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
e Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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n.O 2

Alferes milicianos, de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Luis Manuel Lopes Faria Areias,
Jorge Manuel Rebelo da Silva Fernandes, João Júlio
de Sousa Araújo e José Manuel de Jesus Araújo
Faria e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, em disponibilidade, Joaquim Cardoso da Silva
e José Maria Barbosa e Sousa Andrade. Contam a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de telegraflstas

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Luis Filipe Lucena Ferreira, José
Manuel Silveira da Cruz Morais e Jorge Manuel Bragança Mendonça Machado, contando o primeiro a antiguidade de 1 de Novembro de 1958 e os restantes
de. I de Novembro de 1905.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n,v 22257).

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
o aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, Rui Manuel Vilas Pires Leitão contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956.
(Por portaria de 16 de Jane~'o de 1959, vis~da pelo Tribunal
de Contas em 27 de Janeiro de 1959. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Centro de mobilização de engenharia n.O 2

Capitão miliciano de engenharia, licenciado o tenente
milici~no de eng~nharia, licenciado, António Deaquino
Barreiros Ferreira Lemos, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958 visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Serviço de saúde militar:
1.° grupo de companhias de saúde

'I'enentes milicianos médicos, em disponibilidade, os alferes milicianos médicos, em disponibilidade, Manuel
'I'avares de Sousa Coelho e António Luís Loureiro
Saavedra Machado, contando ambos a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria ele 1 de Dezembro do H158, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 do Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade, os
alferes milicianos médicos, em disponibilidade, António Jorge de Almeida Bandeira Ribeiro, João Carlos
Frota Ferreira de Matos Moreira, José de Paiva Boléo Tomé, Pedro Paulo Michelsen Garcia de Carvalho,
Augusto Nadais de Vasconcelos, Raul Henrique de
Almeida Ribeiro dos Santos e António Augusto Brito
Monteiro. Contam a antiguidade desde 1de Dezembro
de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n." 95/56, do curso especial de preparação militar,
Horácio Carneiro do Couto Amaral, contando a antiguidade desde 7 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 19M)).

Tenente miliciano farmacêutico, em disponibilidade, o
~fer.es miliciano farmacêutico, em disponibilidade,
amu-o Augusto Santos Leal, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

T

(Forças expedlclonarlas

ao Estado da lndla)

eJnente miliciano médico, o alferes miliciano médico
dorge Eduardo Ferreira Girão. contando a antiguiade desde 1 de Dezembro de í958.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
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2. grupo de companhias de saúde
0

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade,
os
alferes milicianos médicos, em disponibilidade, Alberto de Sonsa Machado Ferreira Neves, Mário Avelino de Barros Castro Correia, Antero Nicolau Azevedo Costa Calheiros Lobo, António Maria Pereira
Caldas Augusto Guedes e José Ferreira Júnior, contando o quarto a antiguidade de 1 de Dezembro de
1957 e os restantes de 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade, os alferes milicianos médicos, em disponibilidade, Osvaldo
Pamplona Toste, Luis Gonçalves Silva, Alberto Benjamim Bernardino Araújo Milheiro, Ernesto dos Reis
Tomé, João de Almeida Ferrão, António Torcato de
Sousa Guedes Álvares Ribeiro e Fernando Simões
Dias Cardoso da Maia e Vale. Contam a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n. 22287).
O

Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Tenentes milicianos médicos, licenciados, os alferes milicianos médicos, licenciados, Vasco Artur Navarro
de Andrade Chichorro, Eduardo Girão do Amaral
Francisco José Tavares Ferreira de Lima Rui d~
Câmara Pestana, Carlos Alberto Fernandes da Costa
J osé Ricardo Catela Gomes e J 0110 José Mendes Fa~
gundes, contando todos a antiguidade de 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Serviço veterinário

militar:

Secção de depósito do pessoal do serviço veterinãrio

militar

Tenente m.i~ic.ianovetel'i.n~ri.o, em disponibilidade, o alferes miliciano, veterinário, em disponibilidade, Rui
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Manuel da Cruz Nunes, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1958,
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Janeiro de 1959, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257),
Serviço de administração

militar:

1.° grupo de companhias de administração militar
(ForçaS expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Adelino
Carvalho de Andrade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958,
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Janeiro de 1959, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,O 22257),
2.° grupo de companhias de.administração

militar

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os alferes milicianos do mesmo
serviço, em disponibilidade, José Orlando da Costa,
Vítor José Soares Rodrigues, António Amaro de Matos, Manuel Augusto Monteiro, Hugo Fernando de
~esus, Francisco Eduardo Pé-curto Abelho, Orlando
, unes Rodrigues da Costa, António Vabia Neves Bar~na ,de Bivar, Joaquim Pedro Benthein de Noronha
oraIS Pinto de Oliveira Martins, contando todos a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958,
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,v 22257),

Tenent~ miliciano do serviço de administração militar,
e~ dIsponibilidade, o alferes miliciano do mesmo serço, em disponibilidade, José António Ervedosa Félix
achado, contando a antiguidade desde 1 de Dezemb 1'0
de 1057,

M

(Per portaria de 9 de J anciro de 1959, visada pelo Tribunal de
tontas em 16 de Janeiro de 1959, São devidos emolumenos, nos termos do Decreto n.s 22257),

Tenente . mi'1"
ICIano do serviço de adminietração
mi'1'dar,
em dIsponibilidade, o alferes miliciano do mesmo

112

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 2

2." Série

serviço, em disponibilidade, Rui Luis Fernandes de
Carvalho, coutando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.v 22257).

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os alferes milicianos do mesmo
serviço, em disponibilidade, Vitor Manuel Lourenço
Torres, João da Costa de Sousa de Macedo Sassetti,
Edgar de Aguiar Gouveia Afonso, Diogo Vaz Pinto
da Fonseca Sá Pereira e Castro, Carlos António Pereira Faustino, João José Pinho Xara Brasil, Alfredo
António de Sousa, António Marques Antunes, Mário
Orlando Aires de Sá Gomes dos Santos, Carlos Francisco José de Borja Cabral da Câmara Ribeiro Ferreira, Artur Viana de Vasconcelos Lencastre, Henrique Manuel da França Ribeiro e José Gomes da
Horta Larisma. Contam a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, o alferes miliciano do
quadro dos mesmos serviços, em disponibilidade, Miguel José Faria, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Adidos:
No ultramar:

Timor
Comando

militar

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de
cavalaria Jorge Lopes da Rocha Vieira, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Janei~o ue 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

ORDEM DO EXERCITO

2.' Série

N.O 2

113

índia
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, adido, o aspirante a oficial miliciano de infantaria, adido, José Correia Fernandes Leal, contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1958.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958,visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 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, António Jorge
Campos Pimenta da Gama, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

V-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Quadl"o do

COl"pOde

genel"ala:

Conselho Superior do Exército

Vog~S~ os generais Luis Gonzaga da Silva Domingues
e .oao Carlos Guedes Quinhones de Portugal da SilÃell'a, .em substituição, respectivamente, dos generais
ntólllo Epifunio Antunes Cabrita e IIumberto Bucota Martins, que ficam exonerados daquelas funções.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959).

Continuam

f
.
a azer parto do Conselho Superior do Exér~l o, ~uranto o ano de 1959, nos termos da alínea c)
r o. artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 3 156, de 8 de Fevo1r
d:
~e 1951, alterado pelo Decreto-Lei n." 39940,
M t },e ~ovembro de 1954, o generais António do
a os fala e António Maria Meira e Cruz.
it

25

(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959).
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3.' região militar

2.° comandante e inspector, o brigadeiro Francisco
beche Fino.

Hol-

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1\.)59).
Co!"po do estado-maio!":

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Carlos Augusto Pereira da Costa
Matos.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959).
3.' região militar - Quartel-general

Capitães do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção- Geral
deste Ministério, Amadeu da Silva Carvalho e António
Gomes Baptista Ferro.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959).
4.' região militar - Quartel-general

Major do corpo do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério, Júlio Augusto Ramalho Correia.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959).
Madeira
Comando militar

Chefe do estado-maior, o capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério Gabriel de Castro.
'
(Por portaria de

CJ

ele Janeiro de 1959).

Escola do Exército

Chefe do gabinete de estudos, o major do corpo do
estado-maior, do quartel general da 3.8 região militar,
Américo Agostinho de Mendo<;a Frazão.
(Por portaria de 12 de Janeiro ele 1959).
Supranumerários:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

'I'enente-coronsl do corpo do estado-maior,
rano, Fernando Louro de Sousa.

supranumo-

(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959).
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3.' região militar - Ouartel-genel'al

'I'enente-coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, ' José
Nogueira Valente Pires.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959).
A{lidos:
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Nula e de nenhum efeito a portaria de 20 de Outubro
do corrente ano, visada pelo Tribunal de Contas em
28 de Novembro e inserta na Ordem do Exército
n.? 14, 2.a série, também do cerrente ano, respeitante
à nomeação do tenente-coronel
do corpo do estado-maior João de Oliveira illarques l)ara professor efectivo do 1.0 grupo de matérias dos cursos de estado-maior, por se verificar qu este oficial nunca foi
exonerado do referido cargo, para que foi nomeado
por portaria de 12 de Novembro de 1954.
(Por portaria de 20 de Dezo.ubro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 2\l de Dezembro de 1958).

Nomeado professor efectivo do 1.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior no Instituto de Altos
Estudos Militares o major do corpo do estado-maior,
a
deste Ministério, professor
~a 3: Direcção-Geral
lntermo do mesmo grupo, João António Pinheiro,
noos termos dos artigos 6.° e 7.° do Decreto-Lei
n.
39941, de 25 de Novembro de 1\:)54, em substit . ~
Ul~~lO do tenente-coronol,
também do corpo do estado"flalor, Arnaldo
chulz, nomeado director interino
~os mOHmos cursos por portaria do 25 de Outubro
e 1~57, ficando, por esta portaria, oxonorado do
re ferido cargo de profe 01'.
(Pdor portaria de 21 de .laneiro de 1959, visada pelo Tribunal
e Contas em 3] de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

N
Escola do Exército
0Jne~lo P~'OfOHRoradjunto da G. II cad iirn da Escola
3 °a ~~~rcl~o o eapiti'lo (lo ('orpo do \büldo-lIluio~', ua
.
uecçao-Geral d to Ministério, professor udjuuto

llG
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interino da mesma cadeira, cargo de que fica exonerado pela presente portaria, Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira, nos termos dos artigos 18.0, 19.0, 20.0
e 21.0 do Decreto-Lei n. ° 30 874, alterado pelo Decreto-Leí n." 36237, de 24 de Abril de 1947, na
vaga deixada pelo capitão do mesmo corpo Carlos
Mota de Oliveira, exonerado a seu pedido, por portaria
de 20 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Arr-nss

e

serviços:

Ministério do Exército:
I.a Direcção·Geral-

2.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, do regimento de engenharia n." 1,
João Lopes.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959).
1.' Direcção·Geral-

3. a Repartição

Nulas e de nenhum efeito as partes das portarias, de 24
de Novembro e 23 de Dezembro de 1958, que colocam o capitão de infantaria César Gomes Saraiva na
3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério
e no regimento de infantaria n.? 5, insertas, respectivamente, na Ordem do Exército, 2.a série, n.OS 14 de
1958 e 1 do corrente ano.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1959).
3.' Direcção·Geral

Tenente-coronel de infantaria,
Castro Roque.

supranumerário,

Abel de

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1\l59).

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1
Luis Filipe Bandeira de Lima Osório Bernardo.
'
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1959).

Capitães. de inf~ntaria, da Escola Prática de Infantaria,
Antómo Luciano d~ Matos, do regimento do infantaria n." 2, António Alberto Carrilho Cavaco , do
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regimento de infantaria n.? 10, Domingos Américo
Pires Tavares e, do batalhão de metralhadoras n." 1,
Nuno Viriato Tavares de Melo Egídio.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959).

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5,
Lino Correia Baptista Vascon.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959).

Tenente de infantaria, do quartel-general da 2. a região
militar, Gabriel Fátima do Nascimento Mendes.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959).
Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão de infantaria,
~antos.

no quadro,

Júlio Baptista

dos

(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959).
Ministério do Exército - Qua~téis.generais
mUltares:

e comandos

Governo Militar de LIsboa

Major de infantaria, com o curso complementar do estado-J?aior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Ilenl'lque de Oliveira Rodrigues.
(Por portaria de 9 de .Iansiro de 1959).
3.' região militar

'repente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
edro Júlio de Pezarat Correia.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).

Üapitü? ~do serviço de administração
militar, da ;3. a Re~arttRça? da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, José
Os eis Rodrigues.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1959).
Ministério do Exército - Direcções das arutOS e servlços :

C

Direcção da Arma de Infantaria

oroneI d . f
.
.
iuf.
.e ln untana, comandante do regimento
antarla u.? 9, Eduardo Pinto Barradas.

d

e

(Por portaria llo 16 de Janeiro de l(l59).
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Direcção da Arma de Artilharia

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Nuno Joaquim
de Lorena Oliveira Birne.
de 0 de Janeiro

(Por portaria

de 1059).

Ministério do Exército - Quadro das armas c serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades c centros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. o I

Capitão de infantaria, do quartel-general
militar, José Garção Sambado.

da 3. região
li

de 31 de .Taneiro de 1!)5!)).

(Por portaria

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7,
Rui Fernando Apolónio Reis.
de 31 de .Ianeiro de 1!)5!)).

(Por portaria

Tenente de infantaria,
Firmino Miguel.

da Escola
(Por portaria

do Exército,

Mário

de 31 de Janeiro de 1!l5~)).

Tenente de infantaria, no quadro, Manuel Luís Monção
Fernandes.
.
(Por portaria

de 31 de Janeiro

de 1\)5!)).

Tenente de infantaria, no quadro, Octávio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha.
(Por portaria

Tenente de infantaria,
Carreto Curto.

de 16 de Janeiro

no quadro,

(Por portaria
(Batalhão de caçadores

José

de 1050).

dos Santos

de 31 de -Ianeiro de 1\)5\)).

da Estremadura)

Alfer~s de infantaria, do regimento de infantaria n." 1.">,
RUl de Almeida Seabra de Albuquerque.
(Por portaria
Regimento de infantaria

de 16 ele .Taueiro de 195!t)·
n•• 2

Tenente de lnfanta~'ia, do. campo de instrução lllili~lIl'
de Santa Margal'lda, RUl Alberto Magiolo GOll\,otn.
(Por portada

(le 31 de .1aneiro tlc 1\liW)·
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Regimentode infantaria n.· 3

n. ° 5,

Tenente de infantaria,
do batalhão
de caçadores
Arménio Augusto da Silva Teodósio.
(Por portaria

de 31 de Janeiro

de 1!:l5!:l).

Regimento de infantaria n.O5

Major de infantaria,
supranumerário,
beiro de Albuquerque.
(Por portaria

José

António

de 12 de Janeiro

Ri-

de 195!:l).

Regimento de infantaria n.· 6

de infantaria

n." 8,

de 26 de Janeiro

de 1!:l59).

Major de infantaria,
do regimento
Cassiano Diego da Silva.
(Por portaria

Regimento de infantaria n.· 7

Tenentes
de infantaria,
do batalhão
de metralhadoras
~.o 1, João
Maria Andrade
00 Beires
Junqueira
e
, 11[anuel Maria Amaral de Freitas.
1 eu ente de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 4,
António
algadiaho
ão Brás.
(Por portaria

de 31 de Janeiro

AIlf~res .de infantaria,
do regimento
; ranCISCO J OSÓFerreira
Dias.
(Por portaria

de 1!:l5!:l).

n." 2,

de infantaria

de 26 de Janeiro

de 1!:l5!:l).

Regimento de infantaria n.· 8

OOlnandante, o coronel de infantaria
~rorecrutamento
e mobilização
n.?

ono'.

(Por portaria

C

chefe

do distrito
Roma

10, Luciano

de 31 de Janeiro

do 1!:l5U).

Regimentode infantaria n.· 9

o(~uul~dantc, o coron I de infantaria,
chofo do distrito
:oc.rutam nto e mobiliza ·rtO 11.° D, Haul Augu to
OS(lulta da ~ilva.

~F

(Por portaria

'I'

de lG de Janeiro

de 195U).

Regimento de infantaria n." 12

('nent H 1 . f
.
lJóll '. (~ III antal'la, do batalhão do cacadcrcs
uoi
ha\'o' UomoH e Raul Duarte Cabarrão.
(Por portaria

de 31 do .1aneiro d

!)

n.? "

1HIi!l).
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do regimento de engenharia n.? 1,
José Gonçalves Neto.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1059).

n. o 13
Comandante, interino, o tenente-coronel de infantaria,
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 13, Luis
Faria Barroso Mariz.
Regimento de infantaria

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1950).
Regimento de infantaria

n. 14
O

Tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 2,
Manuel da Silva São Martinho Júnior; do regimento
ele infantaria n.? 5, José Jaime Pinto Monroy Garcia
e, do regimento de infantaria n.? 13, José Luís Carvalhinho de Sousa.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1050).
Regimento de infantaria

n. o 15

Tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Fernando dos Santos Ribeiro ela Cunha, do regimento
de infantaria n.? 5, Fernando Hugo Franco Bélico de
Velasco e, elo regimento de infantaria n. ° 11, Jorge
Alexandrino Araújo Correia.
Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8,
Fernanelo Manuel ela Costa Estorninho.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 10fiO).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n." 2,
José Alberto Ponces de Carvalho Aparicio e Carlos
Alves Cardoso Pimenta.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1050).
Regimento de infantaria

n. o 16

2.° COma!l~ante, o tenent~-coronel de infantaria,
numerano, J osé Marcelino Correia Valarinho.

supra-

(Por portaria de 21 de Janeiro de 1050).

Capitão de infantaria, no quadro, Eduardo Padrão
Soares.
Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 1,
António José Brito Leitão Rito.
(Por portaria do 2(j de Janeiro do 195!l).
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Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Vinicio Alves da Costa e Sousa.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 105'J).
(Batalhão

de caçadores

de Além-Tejo)

..\.lfere· de infantaria, do batalhão de caçadores
Augusto Leandro Ribeiro Lázaro.

n." 4,

(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959).
Batalhão independente de infantaria n.· 17

Tenentes de infantaria, do regimento de infantaria n." 2,
Franoisco Manuel Homem de Gouveia Costa Fernandes e, do regimento de infantaria n.? 7, António
l\Iarq ues de Abreu.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 105'J).
Batalhão de caçadores n.· 2

1'enente de infantaria, do .batalhão de metralhadoras
n.? 1, Arnaldo Alfredo Pereira elo Carmo de Sousa
Tolos.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1'J50).
Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores
José Vicente da Silva Júnior.

D.

°

8,

(Por portaria de 26 de Janeiro de 1'J50).
Batalhão de caçadores n.O 10

rl'eÂente .de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
ntónlO Rodrigo Rodrigues Queirós.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 105'J).
Batalhão de metralhadoras n.· I

Uallitão ~lo iufantaria, elo regimento
ogérlO Acácio eia Ramos.

de infantaria n." 7,

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1059).
A.rtilharia:

C

"
Escola Prática de Artilharia
apl;<lO do artilharia, do r trimonto do artilharia ligeira
n. 3, .1or"e Augu ·to Yia;;a Per ira da Costa.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1050).
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Regimento de artilharia ligeira n.OI

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia
n." 3, Celestino da Cunha Rodrigues.

pesada

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1050).
Regimento de artilharia ligeira n.O2

Capitão de artilharia, da bateria independente ele defesa
de costa n. ° 21 Manuel Dayrell Marrecas Portela Ribeiro.
(Por portaria de 26 de Janeiro ele 1050).
Regimentode artilharia ligeira n.· 3

Tenentes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Abílio dos Santos Sousa e, do regimento
de artilharia pesada n.? 3, José Fernando Vieira Lizardo Coelho Gomes de Oliveira.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1050).
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Tenentes de artilharia, do regimento de artilharia posada n." 2, Fernando Manuel Pinto de Novais Paiva
e, do grupo do artilharia contra. aeronaves n.? 3, Rolando de Carvalho Tomás Ferreira.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1050).
Regimento de artilharia pesada n.· I

Capitão de artilharia, no quadro da arma, João Manuel
Taruj o Nunes Correia.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1059).

Tenente de artilharia,
Medeiros Silva.

no quadro da arma Vítor Manuel
'
(Por portaria de 16 ele Janeiro de 1050).

Regimento de artilharia pesada n.· 2

Capitão do artilharia, do rogimonto elo artilharia li.....
oiru
n. ° 5, Amílcar Sampaio Hodrigues.
b
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1950).
Regimento de artilharia pesada n.• 3

Tenentes de artilharia, do regimonto
geira n. ° 2, Uário Pinto Simões.

do artilharia

li-

(Por portaria de 31 de .Taueiro de 1059).
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Olegário Mendes Patrício.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 12 de Janeiro

de 1(59).

de costa

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Horácio Cerveira Alves de Oliveira.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 31 de Janeiro

de 1959).

antiaérea flxa

Tenentes de artilharia, do centro de instrução de artilharia contra aeronaves, Carlos Alberto de Castro
Silva Gaspena e Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e Sousa.
(Por portaria

de 31 de Janeiro

de 1(59).

Tenente de artilharia, no quadro da arma, José Manuel
dos Santos Dias de Carvalhô.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 31 de Janeiro

de 1(59).

contra aeronaves n.· I

'l'enente de artilharia, no quadro da arma, Renato Gastão
Schulze da Costa Ferreira.
(Por portaria
Bateria de artilharia

de !l de Janeiro

de 1!l59).

de guarnição

'renente de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n." 1, Vítor Manuel Santos Torres Silva.
(Por portaria

de 31 de Janeiro

Bateria independente de defesa de costa

'l'ene?te de artilharia,
LUISLourenço Leal.

de 195!l).

n.· I

no quadro da arma, Reinaldo
(Por portaria

de 1G de J aueiro de 1!l5!l).

Bateria independente de defesa de costa

n.· 2

Tenente
. till
. d o regimento
.
n ° :3 de ar
I iana,
(1e arti ·1·'·
iaria posuc 1a
. ,Manuel Hibcirl' Franco Chnrnis.
(Por portaria

de 31 de .lanciro de 1!l5!l).
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Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Tenente de cavalaria, no quadro, António José Pereira
Calisto.
(Por portaria

de 31 de Janeiro

de 1Q5U).

Regimento de lanceiros n.· 2

Capitão de cavalaria, supranumerário, do grupo divisionário de carros de combate, J osé Mestre Rodrigues.
(Por portaria

de 12 de Janeiro

de 1Q5Q).

Regimento de cavalaria n.· 8
(Grupo

de carros

de combate)

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do 2.0 grupo de companhias de saúde, Martinho Coelho, por pedir.
(Por portaria

de 31 de Janeiro

de 195Q).

Serviço de .aúde militar:
1.° grupo de companhias de saúde

Capitão módico, do regimento de infantaria
fael António de Sousa Caixeiro.
(Por portaria

n.? 2, Ila-

de 31 de Janeiro

de 1Q5Q).

Alferes farmacõutico, com a patente de tenente
no
quadr~ do serviço de saúde militar, Carlos Machado
de Beiras.
(Por portaria

de Q de Janeiro

de 195Q).

2.· grupo de companhias de saúde

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando militar dos A\;ores, Mário Go~es Cabral.
(Por portaria

de 31 de Janeiro

de 1!l5\l).
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militar:

2.· grupo de companhias de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Pedro Maria do Rio Carvalho
Frazão.
(Por portaria ele 16 de Janeiro de 1959).
Ministério do Exército-Distritos
bilização:

de reerutamento

e mo-

Distrito de recrutamento e mobilização n.o I

Chefe, o coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e mobilização' n. o 5, J osino Francisco
Costa de Azevedo.
(Por portaria ele 31 de Dezembro de 1\)58).

..

Distrito de recrutamento e mobilização n. 5
O

Chefe, o coronel de infantaria, comandanto do regimento de infantaria n." 13, Camilo Leite Gomes.
(Por portaria ele 31 de Janeiro de 1\)5\).
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 10

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 8, João de Sousa Machado.
(Por portaria de 31 de Janeiro do 1\)5\).
Ministério do Exérclto - Estabelecimentos militares:
E.tabeleC:imento. de in.truçio:
Escola do Exército

Capitão
. f untaria,
. d
' ..
'li do lJl
o quartel general da 3 ... rogiao
mi tal', Pedro João dos Santos Reis.
l

(Por portaria de 23 de Novembro de 1958),

Tenente
de- 111
infantana,
, do batalhão de cacadoros 11.0
F
ernando Manuel Schmidt do Magalhãe~ e Silva.

r:
0,

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1U5\).
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Nomeado professor assistente interino da cadeira de Fisica Geral do curso geral preparatório da Escola do
Exército o capitão de engenharia, do regimento de
engenharia n.? 1, Manuel Fonseca Ferreira Pint~
Basto Carreira, nos termos do § 2.° do Decreto-Lei
n.? 37 137, 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, em substituição do major do quadro do serviço de material
Ernesto Augusto Ferreira de Almeida Freire, enquanto ~e encontar frequentando um curso no estrangeiro. CE apenas para desempenho de funções, não lhe
correspondendo transferência).
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. São devidos emolu-"
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de engenharia, do regimento de engenharia
n.? 1, Alberto da Maia Ferreira e Costa.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1\l50).

Tenente de cavalaria, do regimento
José Taveira de Oliveira Martins.

de lanceiros

2,

(Por portaria de 1 ele Dezembro de 1958).
Colégio Militar

Major de infantaria, da La Repartição
da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Alberto Gonçalves.
(Por portaria de 16 de Janeiro ele 1950).

Capitães de artilharia, do regimento de artilharia Iizeira
n.? 1, José João Neves Cardoso e, do reO'imento de
artilharia pesada n.? 1, Domingos de Magall~ães Filipe.
(Por portaria de 2G de Janeiro do 1930).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
António Alemão Mendonça de Cisneiros de Faria.
(Por portaria de 31 de .Ianeiro de 105\l).

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do I~xército, durante o ano lectivo de
1058-1959, o capitão de infantaria António Alemão
de Mendonça Cisneiros de Faria, nos termos do ar-

;
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N.o 2

tigo 10.° do Decreto-Lei n.? 37136, de 5 de Novembro de 1948, e artigo 2.° do Decreto n.? 26341, de
7 de Fevereiro de 1936.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1958 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 30 do corrente mês de
Dezembro. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.? 22257).
Campo de tiro de Alcochete

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no quadro, António Carepa
Boto.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959).
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos

Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 3,
Carlos Fernando Valente Ascensão Campos.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959).
Estabelecimentos

hospitalares:

Hospital Militar Principal

Capitão médico, do 1.0 grupo de companhias da saúde,
João Maria Gomes do Souto Soares.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959).

Alferes farmacêutico,
de Queirós.

no quadro, José António Ribeiro
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959).

Hospital milit~r

regional n.O 2

TeAnente médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
ntónio José Mendonça Soares.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959).
Hospital militar regional n.O 4

AlfC~l'~sfarmacêutico, no quadro do serviço de saúde
mi ltar, Manuel Luis da Costa Cabral Correia.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959).
Estabelecimentos

'r

produtores:

Oficinas Geraís de Fardamento

e~e~!e~do serviço de administração militar, da 3. a Re~~rtlçao da 2. a Direcção-Geral deste Ministério. Vítor
, anuol Lucas Varela.
.
(Por portaria de 31 de .1 aneiro

ue

1959).
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Supranumerários:
Força. eventualmente

con.tituida.

no ultramar:

I.· grupo de companhias de administração
(Forças expedicionãrias

militar

ao Estado da India)

Capitão veterinário, do regimento de cavalaria n.? {)
(forças expedicionárias ao Estado da índia), António
Relvas Pires.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada n." 2, João Carlos Vale Brito e Faro e Herculano
Caetano Costa e, do regimento de artilharia pesada
11.° 3, Aleixo Barata Pinto Tonelo.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1958).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do batalhão de caçadores n.? 1, António Martinho.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1959).
Moçambique
Comando militar

Capitão de engenharia, da escola prática
Vasco Fernando de Melo Wilton Pereira.

da arma,

(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959).

Tenente de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 2, Vítor Manuel de Almeida Antunes.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959).

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia liaeira
n.? 4, Francisco Matias Barão da Cunha e M~uuel
.T°orgeB.orrego e, do regimento de artilharia pesada
n. 3, Ricardo Lopes da Silveira.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 195U).

Alfe~es de arti~~l~ria, do regimento do artilharia ligeira
n. 4, Luis };ilipe Godinho 13i1ro.
(Por portaria de U de Janeiro de 1059).
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do Quartel-General
do Governo Militar de Lisboa
Joaquim Manuel Pereira Lamego.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 1959).
Guiné
Comando militar

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 3, José Fernando Proença de Almeida.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 195!"l).
Estado da índia
Comando militar

Capitão de engenharia, da Escola do Exército,
Manuel Guimarães Fisher Lopes Pires.

Nuno

.

(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959).

Alferes de infantaria, do regimento
.Toão Ricardo Maia Rebolho.

de infantaria n.? 15,

(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959).

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Luís António Temudo Gagliardini Graça,
(Por portaria de 1G de Janeiro de 1959).
Em e.tahelecimentos

militare.:

Estabelecimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Reconduzido por mais dois anos nas funções de profess?r efectivo do curso para a promoção a oficial superior dos serviços no Instituto de Altos Estudos Militares, nos termo
do § único do artigo 15.0 do
Dec~'eto-Lei n.? 37 139, de 5 de Novembro de 1948,
lllod1ficado pelo Decrto-Lei n. o 41 G97, de 27 de J unl~f. de 1958, o coronel do serviço de administração
1111 ítar Alberto do Sousa Amorim Rosa.
(Por portaria de 20 de Dezembro rle 1058, visada pelo Tribunal ele Contas em G de .Ianeiro 1111 H150. Não são devidos
emolumentos, nos termos de D icreto n.· 22257).
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Escola do Exército

Comandante da 2. a companhia do corpo de alunos, o
capitão de cavalaria, supranumerário, Luís Clemente
Pereira Pimenta de Castro, nos termos da alínea a)
do artigo 31.° do Decreto-Lei n.? 30874, alterado
pelo Decreto-Lei n." 36237, de 21 de Abril de 1947,
na vaga deixada pelo capitão de cavalaria António
Varela Romeiras Júnior, que pela presente portaria
fica exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, 'nos termos do Decreto n.? 22257).

Professor adjunto do grupo das 19. a, 20. a, 21. a e 22. a
cadeiras, o capitão do serviço de administração militar, da La Repartição da 2.a Direcção-Geral deste
Ministério, Casimiro dos Santos, nos termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.° e 21.° do Decreto-Lei n." 30874,
alterado pelo Decreto-Lei n. ° 36 237, de 21 de Abril
de 1947 (mapa anexo n." 1), na vaga do major, também
do serviço de administração militar, José Moreira Marques, que, por portaria de 8 de Julho de 1958, foi nomeado professor catedrático das 19. a e 20. a cadeiras
da mesma Escola e exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de -Ianeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Nomeado .professo~ e~'ectivo do 2.~ grupo de disciplina
do Instituto Profiesional dos Pupilos do Exército nos
termos dos artigos 8.° e 9.° do Decreto-Lei n.? 37'136,
de 5 de Novembro de 1948, e seu quadro anexo I1I o
major de infantaria Clodomir Sá Viana de Alvaronga
professor provisório do mesmo Instituto.
'
(Po: portaria de ~ de Dezembro de 1958 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Janeiro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Nomeado professor ef~ctivo do 7.° grupo do disciplinas
do ~~sÍltuto Profissl.onal dos Pupilos do gxército o
capitão de engenharla Fernando de Fiaueiredo Cunha
Pacheco, professor efectivo do 2.° grup~ de disciplinas
do mesmo Instituto, nos termos dos artizos 8.0 e 9.°
do Decreto-Lei n.? 37136, de 6 de Novembro de 1948,
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e seu quadro anexo III, na vaga do tenente-coronel de
artilharia Alfredo Botelho de Oliveira, que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria.
(Por portaria de 9 de Dezembro de 1958 da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 30. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Estabelecimentos produtores
Manutenção Militar

Ohefe da 1. a secção da 2. a divisão dos serviços comerciais, o major do serviço de administração militar,
no quadro do mesmo serviço, António Nunes dos
Santos, nos termos do artigo 28.° e mapa VI anexo
do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
para preenchimento de vaga no quadro ainda incompleto.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o"22257).

Oficiais de complemento
A.rl"Y'las e

lllnistério
litares:

serviços:

do Exército-Quartéis·generais

e comandos mí-

Angola
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria,
Apolinário Dias Claro.

em disponibilidade,

(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
edscolaspráticas das armas e serviços, unidades e centros
e mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

A'

(Forças expedicionárias

n,O 3

ao Estado da lndla)

sJ}]r~nte a oficial miliciano de infantaria, do regimento
e lufantana 11,° 15, JOrlO
érgio Reis Bernardino.
(por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
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Batalhão de caçadores n.O 4
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n. ° 9, José Bacelar Simões.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria

n.O 10

Tenente miliciano de infantaria Vitor Manuel Fernandes
Brinches.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria
(Forças expedicionárias

n.O II

ao Estado da Indla)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n,° 7, José Alberto Fernandes
dos Santos Pereira, do regimento de infantaria n.? 9,
Arlindo da Fonseca Sargaço, do regimento de infantaria n.? 10, Rui Asdrúbal Rijo de Sousa Prado de
Lacerda, do regimento de infantaria n. ° 15, José
Alberto Miranda Ventura Barata e Jaime Basilio Ramiro de Oliveira.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Regimento de infantaria
(Forças expedicionárias

n.O 16

ao Estado da lndla)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
independente de infantaria n.? 19, José Orlando Coutinho Lopes.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).
Centro de mobilização de infantaria

n.• I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado do centro
de mobilização de infantaria n.? 19 Hélvio Carlos
Homem de Gouveia.
'
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959).

Tenentes mi~cianos .de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 1, Francisco Ferreira Dinis,
Antó,:tio José. Franco Vinha, Jaime Raul de Aquino
Ferrao Ferreira, Amílcar Magro Saraiva Alberto dos
Santo~ Olivei:-a, António ~osé da Silva Pinho, Jorge
FranCISCO Quilho Grant Rlbeiro Gonçalves e do batalhão de caçadores n.? 5, Manuel de Morais Cardoso
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Vicente Ribeiro, António da Silva Arantes Russel,
Manuel António Salvado Travaços, António Patricio
Rodrigues Neves, Rui Alberto de Melo de Campos
Vieira Neves, Carlos Albano Pinheiro de Carvalho
e Eleutério Alberto Faria Ferreira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Carlos de Sousa Marques,
António Luis Jasmim de Freitas, Serafim Henrique
da Silva Santos e Manuel António Afonso Correia
Monteiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do batalhão
de metralhadoras n.? 1, Joaquim de Oliveira Lopes,
Filipe Rogério Bensaude, Armando Henrique Coelho
Correia, António Chaves de Faro Viana, Desidério
Emilio Fernandes, Fernando Humberto Esteves de
Oliveira, Vasco Manuel Moreira Bordado e João Formosinho Cortês de Melo Breyner Pereira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 1, Mário Vieira Fialho, David
Pinto de Morais Sarmento, Alfredo de Sousa da Silva
Pereira e Jaime da Silva Rocha Prista e, do batalhão
de caçadores n. ° 5, João Óscar de Vasconcelos Ruas
Monteiro Leite, Fernando Galvão dos Santos, Bernardo António da Costa de Sousa Macedo e António
de Pina Manique Mansil de Faria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

n.O 2
Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regicento de infantaria n. ° 2, Jorge Humberto Camões
Osta e, do batalhão de caçadores n.? 1, José Martins
G onçalves.
Centro de mobilização de infantaria

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes mi·1·'
.
li cencia
. d o, d o regi-.
ieiano d·e m fantaria,
mento de infantaria n.? 2, António Manuel Gonçalves.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Centro de mobilização de infantaria

n.O3

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados,
mento de infantaria n.? 3, José Francisco
Colaço Arnaldo de Figueiredo Guimarães,
bano de Andrade Matos Rainho e Manuel
Candeias Gonçalves.
(Por portaria

2." Série

do regiRomano
Júlio AlAntónio

de 1 de Janeiro

de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n.? 3, Virgllio Borges de Oliveira Milhano.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria

n. o 4

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n. ° 4, José Gonçalves Frade
Barão e, do batalhão de caçadores n.? 4, Cristóvão
Augusto Correia e Silva, José António Cabrita e Silva
da Graça, Guilherme Vassalo Correia da Mota, António Leal Telo, Virgilio Martins Soares e Fernando
Ferreira de Sousa.
(Por portaria

de 1 de Janeiro

de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n." 4, Fernando José do Aragão
Moura Soares, José Maria Guerreiro Custódio e José
do Nascimento Arraiano Tavares.
(Por portaria

de 1 de Janeiro

Centro de mobilização de infantaria

de 1959).

n. n 5

Tenentes milicianos de infantaria licenciado
do regi. f'
,
'"tT
mento d e m antaria n.? 5, Fernando Carvalho de ~a concelos, Ludgero Gomos da ~ ilva
Octávio Duarte
dos Santos.
(P or por tari
1
1]
. (1 1959).
ana (e (10. TanOHO
,
Alferes milicianos de infantaria lic nciados do regimento de infantaria n.? 5, Al;nro Franco :lot-l~tlntoS
o António Mora Ramos.
(Por portaria

do 1 do Jau iro de 195H).

Centro de mobilização de Infantaria

n.O 6

Tenentes milicianos do infantaria lic nciados do regi:
monto de infantaria TI.O (i Ad 1'il1o arn ir~ firn1<lC(
Moreira de Mato Lobã~, Rui .losé Álvnr
<k'\ -
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meida Martins e Manuel José Bragança Tender e, do
batalhão de metralhadoras
n.? 3, António Augusto
Lopes de Pinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do batalhão
de metralhadoras n. ° 3, José Esteves Geraldes Freire,
Manuel Monteiro Cavaco, Rogério Figueiras Pinto Ribeiro, João Augusto de Almeida, José António Dias
Coelho, António Serra de Lemos, Alfredo António de
Carvalho Lajes, José Moreira Guerner, Alvaro Manuel Guimarães e Sousa e Fernando Barbedo Marques
Valente e} do regimento de infantaria n. ° 6, Fernando
Joaquim Mendes de Figueiredo.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria n. o 7

Tenente miliciano de infantaria licenciado, do comando
militar de Moçambique, Aires ~oque Júnior.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1958).

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n." 7, Alfredo Barata Carvalhão
Tavares, Luciano Justo Ramos, Francisco Sampaio
da Silva Lobato e Joaquim António Godinho Costa.
Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n.? 7, António da Silva Gonçalves.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria n. o 8

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regim~nto de infantaria n." 8, Armando José Gomes de
~hveira Pombeiro, Manuel Maria Martins Arantes
opes, António de ena Figueiredo, Fernando Dias
de CarvaUlO Conceição, Joaquim José Martins Vilar,
António Ferreira Costa e José Costa da Cruz Gomes
~r'do batalhão de caçadores n." 9, Rui Osvaldo de
.1 elo Castilhão.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Al~er~s milicianos de infantaria, licenciados, do regimento
e mfantaria n.? 8, Augusto Ângelo Soares da Silva
e Adolfo Félix Tunes Ferreira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Centro de mobilização de infantaria n.O 9

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 9, José António Maria dos
Santos e, do batalhão de caçadores n.? 3, Abel Martinho Teixeira e Abilio José Valverde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria n.O 10

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n." 10, Mário Eduardo da Costa
Gomes Martins e Acácio Gomes de Oliveira.
(Por portaria

de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento
de infantaria n.? 10, Sérgio Gonçalves e António Simões
Ventura.
(Por portaria

de 1 de Janeiro de 1959).

Centro de mobilização de infantaria

n. ° II

Tenentes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11, licenciados, Maurice Francis Nunes e
Mário Augusto Fernandes Reis.
(Por portaria

de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento
de infantaria n.? 11, Armando de Figueiredo Lopes,
Gilberto da Silva Campos, Rafael Augusto de Carvalho
Godinho e José Manuel Trancoso Fortes Rodrigues.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria

n.O 12

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados do regimento de infantaria n.? 12, Fernando José Severo de
Almeida, Artur Viriato Santos Abranches de Moura
Viegas, Manuel Caldeira de Sousa e Arnaldo Augusto
Alves e, do batalhão de metralhadoras n.? 2 Samuel
de Oliveira José Bensimon e António Homem 'Ferreira
de Figueiredo.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados
do rezimento de infan~aria n.? 12, ~duardo Loure~ço Faria,
José Luis de Pma e José PITes Lopes de Azevedo e,
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do batalhão de metralhadoras n." 2, Armando Garrido Gomes de Carvalho, Ismael da Trindade e Luis
Augusto de Lorena Oliveira e Costa.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria

n.O 13

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do batalhão de caçadores n." 10, Abel Pinto da Silva Madureira, Hildeberto Pereira de Sousa e Silva e Alfredo
Luis de Carvalho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 13, Artur Domingos dos Santos e Júlio Rodrigues Correia da Silva e, do batalhão
de caçadores n.? 10, Mário Araújo de Oliveira Ramos,
António Amadeu Ramalho de Sousa Cardoso, Augusto
José Faria de Barros e Manuel Ferreira da Silva
Couto.
•
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado,
do regimento de infantaria n. ° 13, Fernando Brandão
Vidal.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria n.O 14

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 14, Américo Gonçalves, José
Gomes Ferreira de Almeida e Júlio Rocha da Costa
~oniz e, do batalhão de caçadores n. ° 7, Octávio Martins Ribeiro e José Gonçalves Ambrósio.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regi~ento de infantaria n.? 14, Manuel Rodrigues Coimra, Antero Martins de Lima Barroca e Nelson Guimar~es de Barros e, do batalhão de caçadores n. ° 7,
A~iho Alves Bonito Perfeito, Aires Gonçalves, Virgílio Pereira Ramos, Manuel José Vilarinho Cachado
e José Saraiva.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Centro de mobilização de infantaria n. o 15

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 15, Herculano Cardoso, João
Augusto Pereira de Almeida e Sebastião Pires Correia Mourão, do batalhão de caçadores n.? 2, Alberto
Gil Fernandes Pereira, Jorge Manuel Soares Guerreiro e Hernâni Ferreira de Seabra Coelho e Ribau
e, do batalhão de caçadores n.? 6, Avelino Alberto
de Carvalho Lourenço Leite, Jaime Zusarte Cortesão
Casimiro, Ilídio Altino Vaz Lopes, Manuel Morais e
Vasco Luis Rodrigues da Conceição e Silva.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n.? 15, Mário Brou Pereira da
Costa, José Camarate de Andrade França, José Carlos Eugénio Martins e João Francisco Margarido,
do batalhão de caçadores n.? 2, José Campos dos
Santos Viseu e, do batalhão de caçadores n.? 6, António Canova Ribeiro e Sebastião Caio da Silva Falcão.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

n.O 16
Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do regimento de infantaria n. ° 16, Gabriel Serra Capucho e,
do batalhão de caçadores n.? 8, José Geraldo Amaro
Carmelo, António dos Santos de Almeida e Joaquim
Pereira Tavares Correia.
Centro de mobilização de infantaria

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, licenciados do regimento de infantaria n.? 16, João António Lourenc;o.
Artur Pistachini Galvão, Augusto José de Sousa Albuquerque Matos, Amândio José Perdigão e Luis Pereira Dias e, do batalhão de caçadores n.? 8, Manuel
Luis Mendes Farinha dos Santos.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria n. 17
Tenentes milicianos de artilharia licenciados
ria independente de defesa d~ costa D.O
Hermano de Melo.
O

da bate-

i, Moacyr
.

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Alferes miliciano de infantaria, licenciado: do batalhão
independente de infantaria n.? 17, Oarlos António de
Macedo e Sousa.
Alferes miliciano de artilharia, licenciado, da bateria
independente de defesa de costa n. o 1, Ramiro Gaspar
de Lima.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
n. o 18
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar dos Açores, Francisco Américo Valdês Tomás
dos Santos.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de Infantaria

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do grupo de
artilharia de guarnição, Eduardo Morais Flores da
Silva Pracana.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Alferes milicianos de infantaria, licenciados, do comando
militar dos Açores, André Vicente Lapa, José Marques Leonardo e Verissimo de Vasconcelos de Freitas da Silva.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do comando
militar dos Açores, José Henrique da Oosta Ferreira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria n. o 19
Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, do comando
:militar da Madeira, Oarlos Manuel Monteiro da França
Dória.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 19, António Manuel BettenCourt da Câmara, Adolfo de Sousa Brasão Júnior,
Gonçalo Nuno de Matos Noronha da Câmara, Pedro
Garcês de Gouveia e Humberto Müller.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alfe~:~smilicianos de artilharia, licenciados, do comando
~ilitar da Madeira, Analide da Silva Guerreiro e João
OSé Monsanto Fonseca e, da bateria independente
de
defesa de costa n.? 2, Oecilio Gomes da Silva.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados,
da bateria independente de defesa de costa n." 2,
António Manuel Rodrigues Brás e José Manuel de
Matos Noronha e Câmara.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia antiaérea fixa

Alferes miliciano de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 1 (forças expedicionárias .ao
Estado da India), Alfredo Djalme Monteverde Pereira,
Bastos.
(por portaria de 16 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n.O I

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1, Carlos Afonso Ferrão
de Albuquerque Paixão, Manuel Rodrigues Ferreira
Jacob, Evaristo José dos Santos Caseiro, José Jerónimo Morte e Rogério Augusto Viana Pereira e, do
regimento de artilharia de costa, António Geraldo
Cassola de Sousa, Telmo da Silva Chaves, Armando
Figueira Curado e António Carvalho Júnior.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento
de artilharia ligeira n.? 1, António Feio Bravo, António Jardine Neto, António Emídio da Silva Abrantes,
José da Costa Alves, Emídio Matias Pinto, Eduardo
Alfredo Harrington Sena e António José da Costa
Leme e, do regimento de artilharia de costa, João do
Couto Neves, José Vicente de Jesus Carvalho Cardoso,
José Arnaut Moreira, Manuel Barata Chagas Roquete,
Jo~é ~Quaresma Nunes dos Sant?s, Jaime Lopes Ferro,
'I'ristão José de Melo Samp aio, António Clemente
Gil Centeno Pinto, José António Teixeira António
~berto
Martins da .Foueeca, José Joaqu'im Serpa
Pímentel da Costa Lima, Alberto Henrique Antunes
Gardé, Alberto Castanheira Dinis José Hermínio
Macieira Dias e José Brás Frade G~anjeio.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n. o 2

Tenentes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, António Augusto de Almeida
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Roque, Heber dos Santos, António Luis de Seabra
Menano e Fernando Manuel Mateus de Oliveira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia n.O 3

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, Luis Serafim Bossa
Monteiro, Francisco José Costa Falcão e Vasco Jorge
dos Reis Couto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, António Augusto Cardoso Teixeira, José Carlos Martins Gomes de Sousa, João
Calçada Viegas, António Manuel Gameiro Torres
Baptista, António de Ascensão Rita Lagarto, Rui
Falcão Campos, António Simões da Fonseca, Luis
Carlos Charrie de Sousa Botelho Pinto Mourão e
Manuel Caetano Xavier Rodrigues.
(Por portaria de l-de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia n. o 4

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia ligeira n." 4, Luis Maria dos Santos
Colares Vieira, Miguel António Alcobaça de Araújo,
Jorge António Aça de Matos, Adelino Pedro Gonçalves Monteiro, João Howard Davis Nunes Marques
Cardoso e José Fernandes Simões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Adelino Gouveia
Galvão,Rui do Carmo Caeiro, Pedro Elbling Barbosa
L
eal Lobo de Sousa, Alfredo José Teixeira da Cunha
~~ta, António Serafim Ferreira Machado, Joaquim
lcente Pinto, Manuel da Rosa Balhau e Aníbal Santos Matos David.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n. o 5

Te~ente ?1iliciano de artilharia, licenciado, do regimento
e artIlharia ligeira n.? 5, António Tomás Machado
da Conceição.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento
de artilharia ligeira n.? 5, Fernando António de S~usa
Chaves Nuno Manuel de Araújo e Castro, Jacinto
da Câ~ara Soares de Albergaria, José Gaudêncio
Ribeiro, Henrique Teixeira de Carvalho de Sousa
Pereira, Sebastião José Lopes de Calheiros e Men~ses da Silveira Albisu, César Augusto Monteiro SImões de Carvalho e Júlio Duarte Sampaio.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, licenciado,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 5, Abel Garrido
da Silva.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n.· 6

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regigimento de artilharia pesada n. ° 1, Tiago José Aires
da Silva e Jorge Alberto Paiva e Pona Franco.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia pesada n." 1, José Lobo de Vasconcelos Cabral Parreira, Rui Loureiro Rebelo de
Andrade, Francisco José da Silveira Saragoça e Ismael
Baptista Pimentel.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

n. 7
Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia pesada n.? 2, José de Lemos
Sampaio, João Lourenço Abrantes da Fonseca e Miguel José Assunção Pereira.
Centro de mobilização de artilharia

O

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milician?s d~ artilharia, licenciados, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Joaquim Morais
Carreira, João Fernandes Rebelo, Manuel José Monteiro Couto Santos, Manuel Dias da Fonseca João
Inácio de Oliveira Ribeiro de Mesquita Fe;nando
Augusto Pinto de Aguiar, Fernando Luís Cardoso
Meneses de Tavares e Távora, António Pacheco Luis
Gomes, Manuel Cardoso Simões, Rui Lourenço do
do Amaral Osório Borges e Aniceto dos Santos
Duarte.

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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n.O 8
Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia pesada n.? 3, Mário Raul Zagalo
de Lima, António de Jesus Raio Júnior, Arménio Tavares Rocha, Rúben José de Oliveira Cunha, Henrique João Luis Lerwin Marques Pereira, Rui Barros
Costa e António Manuel Contreiras Machado Santos.
Centro de mobilização de artilharia

(Por portaria de 1 de Jadeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia n. ° 9

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia n.? 6, Alfredo Henrique Rodrigues Ribeiro, Fernando Trindade Antolin Hommat e
Humberto Henrique Quintas Ribeiro Soares.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia n.? 6, Acrisélio Gil Rodrigues,
José Manuel dos Santos Vieira, Caetano Maria Manuel
Queirós de Andrade Pinto, José Aurélio Bravo da
Costa Gomes, Romeu Fortes Pina, João José Ferreira
Forte, Afonso Zurcher Salter de Sousa, José Cavado
da Mata, Joaquim Alcobia da Silva, Alberto Augusto
Gameiro Lima, António Manuel Gomes Barroso e
António Jorge da Fonseca Alcobia.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n. o 10

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia antiaérea fixa, José Manuel Magalhães Bastos de Macedo, António Luis de Seabra
Palmeirim, Rogério Eugene Huitric de Almeida Tav.ares, Rui Passos Feio de Lemos Viana, Carlos Hen~lque Tenreiro Gonçalves, Damião Martins Peres,
Lorge Sousa e Santos, Carlos Eugénio Rogenmoser
ouren ço, Leopoldo Vasconcelos Moniz, João da
Costa Mendonça e Manuel Alberto Ferreira da Silva
ed~do grupo de artilharia contra aeronaves n." 1, DilO António Esteves.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regient? de artilharia antiaérea fixa, Luis de Magalhães
outmho Guedes, Rafael de Medina Monjardino, Ga-

Õ
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briel Armando Brito de Lemos Lobo Freire Pantoja,
Joaquim Baltasar Melício de Bivar Velho da C?sta e,
do grupo de artilharia contra aeronaves n,° 1, GIlberto
Edmundo Cunha de Almeida, Carlos Pereira de Azevedo, Manuel Luís Borja Trindade Bénard Guedes,
António Jacinto Damásio de Brito, José António Tavares Ferreira de Lima, António Paulo Pinto Eliseu
e Luis do Almeida Machado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n. o II

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 2, Joaquim Alves
Pereira e Hernâni de Carvalho Morais Castro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 2, Manuel Pedro
da Conceição Estanco, José Marques Robalo, Joaquim
Manuel Mendes da Costa Lopes Russo, Ramiro Antunes Branco, Frederico
George Mirão, Fernando
Gouveia de Freitas da Silva, Bartolomeu Borges
Leitão, Frederico Rosado de Sousa Pimentel, Rui
Manuel da Silva Santos Gonçalves, João Duarte Gonçalves Ramos e Jorge Gens de Azevedo Neto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n. o 12

Tenente~ milicianos de artilharia, licenciados, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 3, António Ferreira
Alves e Vasco Amadeu Malgrand de Príncipe e Santos.
(Pôr portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, licenciados do eruno de
'lh .
,
b
t'
ar t 1 .ana contra aeronaves n. ° 3, Felisberto Lopes
da SIlva Cardoso, Carlos Alberto Sobral Marques da
Costa e Manuel da Silva Brás.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilliaria licenciado
do grupo
de artiilhari
,
. aria contra aeronaves "n.? 3, Fernando
'Manuel
L.eal LImpo de Faria, Mário Borges Carvalho OctáVlO Augusto Baptista Serrão, Eduardo
Augu;to Ro-
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drigues Pinto, Sebastião Santa Cruz Lopes, Joaquim
Emílio Torcato Barroca, Henrique Manuel Vaz e Viana,
Manuel de Oliveira Dias Lopes, Alexandre Camanho
Coelho e António Tiago de Castro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Cavalaria:
Centro de mobilização de cavalaria n. ° I
Tenente miliciano de cavalaria, do regimento
laria n.? 6, João Teixeira Martins.

de cava-

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

n.O 2
Tenentes milicianos de cavalaria, licenciados, do regimento de cavalaria n. o 5, Gustavo Eduardo Mora da
Silva Oliveira Campos, Amílcar Santos de Araújo
Branco e António 'I'omás Maria de J esus de Melo
Costa da Câmara.
Centro de mobilização de cavalaria

(Por portaria de 1 d~ Janeiro de 1959).

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento
ria n.? 5, Nuno de Sousa Cambeses,

de cavala-

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de cavalaria n.O 3
Capitão miliciano de cavalaria, licenciado, do regimento
de cavalaria n." 3. Manuel Correia Robalo Gouveia.

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Tenentes milicianos de cavalaria, licenciados, do regimento de lanceiro
1, António Augu to Mascarenhas Piedado Farinha, do regimento de lanceiros 2,
Júlio Abel Amaral de Paiva
imões, João Galante da ilva Veiga, João da Silva Rocha Pinto,
Bernardo Dinis Vilar, Albano J osé Moreira Parra
e Augusto Cassiano de Andrade Barreto, do regimento d cavalaria n.? 3, JOrLOMaria Calado Branco
o Moira) Mário Arez e António René Miguel Batigne
da Gama Ochoa, do regimento de cavalaria n. ° 7,
Francisco António Vidal Abreu Alçada Padez e Lui
Maria Garcia Riboiro
,do regimento de cavalaria
n ·o 8., Francisco Ii rr ira Alve e Mário Machado
Rodngue
aco.
I

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, do regimento de lanceiros 1, Luis de Matos Telo da Gama
e Pedro Nolasco da Silva, do regimento de lanceiros 2, Rui Jorge Ramalho Abrantes, Nuno Cid de
Zusarte Lopes Jonet, Rodrigo Carlos Faria de Carvalho, António Cardoso de Orey, António Conchado
Ortigão Peres, Carlos Alberto Empío Wemans, Armando de Oliveira Duarte, Manuel Luis de Agro
Ferreira e Manuel Augusto Franco de Carvalho, do
regimento de cavalaria n. ° 3, João Augusto de Matos
Fernandes de Vasconcelos e Sá, Fernando Geraldo
de Almeida Nunes Pinheiro, Luis José Gomes de
Resende e Erik Valadas Petersen, do regimento de
cavalaria n.? 7, Luis António de Matoa Figueira,
Gustavo Wiborg Pietra Torres, Mário Guimarães de
Negrão Buissel, Carlos Jorge Black de Vilhena Freire
de Andrade, Pedro Gastão Candeias de Matos, Jorge
de Serpa Pimentel, Rui César de Carvalho Vasques,
Fernando Relvas Vilhena da Cruz, João Rogério
Conde Pereira, José Cabral Nunes Barata, Francisco
José Sepúlveda da Fonseca e Francisco de Sousa
Cabral Calheiros e, do regimento de cavalaria n.? 8,
Manuel Ribeiro Nogueira Pires, Francisco Manuel
Prestes Romão e José Joaquim de Almeida Barbosa.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, licenciado, do
. regimento de cavalaria n.? 8, José Carlos Gonçalves.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Engenharia:
Regimento de engenharia n. ° I
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndta)

Aspirante a oficial miliciano de encenbana
da escola
,.
d
C
1::>,
pratica
a arma,
arlos Artur Trindade de Sá Furtado.
(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
Batalhão de engenharia n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia do reeimento de engenharia n.? 2 JOilO Maria Leitão
Oliveira Martins e Luís Man'uel Rodrigues Lobo.

de

(Por portaria de 23 de Dezembro de 1958).
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Centro de mobilização de engenharia n. ° I

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, do regimento de engenharia n.? 1, Fernando Carlos Ferreira
Lamas.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Alferes milicianos de engenharia, licenciados, do regi-'
mento de engenharia n.? 1, Alfredo Jorge Nobre da
, Costa, Augusto Carlos Vaissier Portugal Ribeiro,
António dos Reis Baptista, José Vitorino Morales de
Los Rios Avelal' Fróis, Jorge Cardoso Nunes, Carlos
Alberto Matos Fernandes Franco de Sousa, José
Lobo de Almeida Melo de Castro, Alberto Luis Dias
Botelho, Armando Pereira dos Heis Miranda e J oaquim Luís da Cunha e Silva Cardoso.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de engenharia n.O 2

Tenentes milicianos de engenharia, licenciados, do regimento de engenharia n.? 2, Alexandre Forbes Costa
Corte Real, Henrique Eugénio da Silva, Delfim Albano
Lemos de Magalhães e Alberto de Figueiredo de Carvalho e Melo.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Alferes milicianos de engenharia, licenciados, do regimento de engenharia n." 2, Manuel Barbosa Pereira
da Costa, Gabriel David Monteiro de Barros, Rufino
Manuel Ferreira de Castro e George José Quintanilha
de Meneses.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de engenharia n.O 3

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
de telegrafistas, José Manuel da Rocha Vidal.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Tenentes milicianos de engenharia, licenciados, do batalhão de telegrafistas, José Martins Rufino e Luis Gonzaga Quinhones Godinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do batalhão
de .telegrafistas, Carlos Faria e Castro, José Pinto de
PaIva e Eduardo António Alves Bento.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Alferes milicianos de engenharia, licenciados, do batalhão de telegrafistas, Angelo Manuel da Fonseca
Rosário, Manuel José Guimarães Pestana Dinis da
Fonseca, José Manuel Costa Marçal, António Sérgio
Carneiro Bustorff Silva e José António de Almeida .
. (Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de engenharia n. o 4

Capitão miliciano de engenharia, licenciado, da escola
prática da arma, João Marcelino Marques Cardoso.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Tenentes milicianos de engenharia, licenciados, da escola prática da arma, João António Seia Ramos e Rui
Pereira Correia.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, da escola
prática da arma, José Vicente Reis de Almeida, Luis
Filipe Serrão de Faria Pereira Nunes, Fernando António Muüoz de Oliveira, Luis António de Almeida
Loureiro de Vasconcelos, José Augusto Madeira, Ângelo Augusto de Carvalho Oliveira, António Celso
Rasoilo Rei Neto e Alberto de Lemos Ferreira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

n.

Centro de mobilização de engenharia

O

5

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, do batalhão de sapadores de caminhos de ferro, Mário Rodrigues, João António Pinto Gonçalves e Daniel
Marques Guimarães.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de trem

n.

O

I

Alferes milicianos de engenharia, licenciados do grupo
de cOl:~panhias de trem auto, Henrique Guilherme
Frederico Andressen de Brion, Eduardo Henrique
Cansado de Carvalho, Francisco José Machado Gomes
e Rui Manuel da Silva Andrade.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
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Serviço de saúde militar:
I. o grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, do 2.0 grupo de companhias de
saúde, Vítor Herbert Sequeira, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional. (Por portaria de 16 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização do serviço de saúde n.o I

Tenentes milicianos médicos, licenciados, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Armando Granadeiro Vicente, Jorge Pinto da Silva, Arménio Dias de Carvalho, Amilcar Simões de Sá, José Moreira dos Santos
Rebordão, José Caria Mendes, Fernando das Neves
Almeida, Luis Carneiro Lopes Alpoim e Armando
José Rocheta Cassiano.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos médicos, licenciados, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, Virgílio Garcia Marques
Barradas de Carvalho, Augusto de Assunção Fernandes Martins, João Maria Castro de Lacerda, Orlando
Augusto Lopes, Luis Félix da Rocha Silveira e Luis
Eugénio Franco Ré. (Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Tenentes milicianos médicos, licenciados, do 2.0 grupo
de companhias de saúde, Luis Félix Viana Meira,
Camilo Raposo do Amaral, Carlos Barão Pereira,
Armando Augusto de Miranda Carvalho, Albino Aroso
Ramos, Carlos Alberto Madeira Lopes e António
Cândido Ferreira de Abreu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos médicos, licenciados, do 2.0 grupo de
companhias de saúde, Abel de Matos Filipe, Carlos
Araújo Jorge e António Rogério Luis Gonzaga.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Serviço de admini.traçio

militar:

2. grupo de companhias de administração
0

militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do regimento de artilharia ligeira n.? 2, José Alberto
Gama da Cunha e Costa.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959).
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Alferes miliciano do quadro' dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, João Joaquim Ferreira Costa
Henriques.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de administração militar

n.O

I

Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, do 1.0 grup~ de companhias do mesmo
serviço, Armando Martins Cominho, Alberto de Oliveira Luís, Manuel Granjeia, Fernando Pessoa de
Calheiros Veloso, Mauuel Chaves Correia Rolão, António Cardoso Aires dos Reis e Álvaro António Ferreira da Silva.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, do 1.0 grupo de companhias do mesmo
serviço, Manuel Ilídio Costa e Silva Bastos, Gustavo
António de Melo Breyner Andressen, António José
Vecchi Rebelo de Andrade, Júlio :Manuel da Costa
Ferro, J oão Osvaldo Marçal Correia Antunes Almeida,
Sérgio da Gama Simões Dias, Joaquim Manuel Pacheco de Oliveira Calem, António Filipe Aragão dos
Santos, Fernando Guilherme Aguiar Branco da Silva
Neves, Tomás Inácio Correia da Costa e Vasconcelos
da Silveira e Charters, António Augusto Samarra,
Henrique Maria Tavares Guimarães, João Jorge Maria de Melo Ulrich, José Júlio Moreira do Almeida
Campos, Vasco Maria Vasques da Cunha de Eça,
Caetano Maria de Melo Beirão, António Gabriel de
Quadros Ferro, Manuel de Abreu Amorim, Fernando
Alberto Duarte, Pedro 'Mourão Mendonçn Corte Real
da Silva Pinto, Salomão da Costa Santos António
Fidalgo de Matos, J osé Cortês Liberato Fernando
B~rges Teixeira, António de Campos Barbosa Magalhães, Manuel da Cunha Folha, José Dias dos antos
Pais e Vasco Nunes da França.
(Por portaria de 1 do Janeiro de 1959).
Centro de mobilização do serviço de administração militar n.• 2

Tenentes milicianos do serviço de administrat>ão militar
licenciaiad os, d o ')0
««,
grupo do companhias ..,do mesmo
serviço, Heleno Oscar da Silva, Fernando Manuel
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Rosa Fernandes Barata, Fernando Augusto Borges
Bento, Francisco Rosado Gião, Joaquim Pereira
Ruivo, António Manuel de Pina Mascarenhas, Artur
Fernandes, Joaquim Piçarra, Afonso José. de Miranda
Santos Howell e José Vasco Oom Lima de Almeida
Cardim.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, do 1.0 grupo de companhias do mesmo
serviço, Afonso Dias Tavares Rato, do 2.° grupo 'de
companhias do mesmo serviço, José Sisenando Palma
e Carmo, José Jorge de Matos, Fernando dos Santos
Ruivo, Júlio Dias das Neves, Carlos Manuel Saraiva
Saudade e Silva, Carlos Manuel de Almeida Ruivo de
Carvalho, Francisco José de Aboim Borges de Oliveira Pires, Mário Martins de Assunção, José Mata
Vaz Serra, Alvaro Luis de Roure Ferreira Roquete,
Fernando Dantas Homem de Figueiredo, Armando
Gonçalves Vaz, Adriano José Bordalo Ferreira Marques, Francisco Antas Barbosa Marinho, Vasco Martins Silva, Manuel António Machado Baptista Campos, Vitor Manuel Leite Marreiros, Vítor Martinho
Felisberto, Albano Dias, José Maria Borges Coutinho
do Espírito Santo Silva, António Pires, Nuno Lourenço Mendes de Oliveira, Jaime Mota de Amorim
Ferreira e José dos Santos Ruivo Matafome e, da
brigada n.? 3 de caminhos de ferro, Rogério Alberto
Torroais Valente.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

v-

DECLARAÇOES

Contagem de antiguidades:

d 1) C~nta a antiguidade do seu actual posto desde 25
e Abnl de 1956 o major do corpo do estado-maior
Alberto da Silva Bazanol, promovido pela presente
prdem. do Exército, indo ocupar na respectiva escala o
lI.~garImediatamente à direita do major do mesmo corpo
.1.'unoFreire Moniz Pereira.
2) Conta a antiguidade do seu actual posto ,desde
16 de. Janeiro 1956 o major do corpo do estado-maior
Antólllo Júlio Genelioux de Novais e Silva, promovido
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pela Ordem do Exército n.? 15, 2.a série, de 1958, o
qual vai ocupar na escala o lugar imediatamen~e it direita do major do mesmo corpo Eduardo António Luis
Ferreira de Macedo. Fica, deste modo, rectificada a
declaração n." 1) da Ordem do Exército n.? 15, 2.a série,
de 1958.
3) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Julho de 1958, e não a que lhe foi atribuída pela
Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, de 1958, ficando
na respectiva escala imediatamente à direita do major
de infantaria Adalberto Júlio da Nóbrega Pinto Pizarro,
o major de infantaria José Manuel Alves Ribeiro.
4) Contam a antiguidade desde as datas que lhes vão
indicadas os seguintes oficiais promovidos pela presente
Ordem do Exército,'
Artilharia

Major Celestino Bonucci Veiga, desde 18 de Dezembro de 1958.
Engenharia

Coronel Artur Teles da Costa Monteiro,
19 de Janeiro de 1959.
Tenente-coronel
José de Sousa Fogaça,
19 de Janeiro de 1959.

desde
desde

Serviço de administração militar

Major António Nunes dos Santos, desde 22 de Dezembro de 1958.
Quadro do serviço de material
Serviços

técnicos

de manutenção

Capi.tãe~ Raul Bastos Jorge, António Lourenço
Vitória Alves e Afonso Capela Ribeiro todos
desde 1 de Dezembro de 1958.
'
5) Contam a antiguidade do seu actual posto dosdo
1. de Dezembr.o de 1958 ~s tonentes do quadro do sorVIÇO.de material (engenheIros) Bruno Fritscho Centener
Pereira de Castro e José Luís Mingot do Almeida.
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6) Contam a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1958 os seguintes alferes farmacêuticos:
José António Ribeiro de Queirós.
Manuel Luís da Costa Cabral Correia.
Carlos Machado de Beires.
O último tem a patente de tenente.
7) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Dezembro de 1958 os seguintes tenentes:
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Manuel Francisco da Silva.
António de Almeida.
António Alves.
José Esteves Martins.
Rodrigo Ferreira Mascarenhas.
Alfredo Vieira.
Mário José Romão.
Filipe Domingos dos Santos.
Manuel Pereira Barata.
Manuel José Fernandes.
José da Silva.
João Gomes.
Henrique Ribeiro Dias.
Abílio Amorim de Campos.
David Coelho de Araújo.
João Albano da Trindade.
José Abrantes de Oliveira.
Francisco Freitas Serra de Almeida.
Daniel de Jesus Ribeiro Montenegro.
Joaquim Maria Lucas.
José Pinto de Sousa Mota Guedes.
José Joaquim.
José Cardoso Vidas.
IIer.menegildo de Figueiredo.
Albino da Assunção Baltasar.
Rui Filipe de Oliveira Cardoso Calhancas.
Joaquim José Graça.
Alberto Guerreiro Costa.
Manuel Fernandes Moita.
Francisco Salvador.
António Augusto Baltasar Rodrigues.
Armindo Alves do Carvalho.
Francisco Fernandes do Couto.
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Joaquim Teixeira.
José Joaquim Bramão de Morais Magro.
António José Pedro de Brito.
Manuel Luis da Silva Almeida.
César Rosa.
João da Silva Avelino.
António Amaro Serrano.
António Pinto de Almeida.
Manuel Quinaz.
Leonel Vaz Velho de Freitas.
Mário Adelino Silva.
José Duarte Goja,
Ermindo Fernandes Jorge.
António da Silva Brás.
José Ferreira Miguel J únior.
Filipe Raul Vieira da Fonseca.
Abilio Martins da Neta.
Oarlos Francisco.
Manuel Mota VaI Olaro.
José Lourenço Grenho ,
Armando dos Santos Teixeira.
Domingos Pires Ohamusca.
Joaquim Fernandinho.
Manuel Jacinto Pau Preto.
Manuel Taveira Gonçalves.
Manuel de Sousa.
Adriano Ferreira.
Luis Lopes Barradas.
João Vadinho Dionísio.
João Jesus Oliveira.
José Mendes Abóbora.
Francisco Leal Isidoro.
Manuel Lourenço.
José Gonçalves Neto.
Armando Nunes da Silva Antunes.
Quadro dos serviços de material (serviços técnicos de manutenção)

António dos Santos.
Serafim Regalo Morais.
Francisco Pereira de Oliveira.
Domingos Dias Oruz.
Fernando Amoroso.
Joaquim Florêncio da Silva Ooelho.
Manuel Oarneiro Ferreira.
Manuel da Silva Marques.
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8) Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de
1958 os alferes de infantaria promovidos a este posto
pela Ordem do Exército n. o 4, 2. a série, de 1 de Maio
do mesmo ano:
Henrique de Sousa Afonso.
Fernando Francisco Morgado Corte-Real.
José Agostinho Gomes.
Fernando dos Santos Rodrigues Trovão.
José António Silvestre Martins.
Vítor Manuel Rodrigues Alves.
António Luís Baptista Barrinhas,
António Teixeira Martins.
Carlos Alberto Rebelo Marques. António João Rocha de Carvalho.
João Manuel Vilar Nunes.
José Alberto Ponces de Carvalho Aparício.
António Maia Correia.
Renato Vieira de Sousa.
Fernando Manuel Afonso de Almeida.
Artur Manuel Carneiro Geraldes Nünes.
Rui Mano Soares.
Jorge Alberto Madeira de Velasco Martins.
Duarte Rui de Lemos da Fontura.
Joaquim Simões Duarte.
Carlos Graciano de Oliveira Gordalina.
José Guilherme Rosa Rodrigues Mansilha.
Álvaro Teixeira Soares.
António Manuel Duarte Botelho.
José Alberto de Moura Calheiros.
Luis Augusto Tavares Soares da Cunha.
Jorge Esteves de Almeida.
Joaquim Manuel Trigo Mira Mensurado.
Francisco Ramos Brissos de Carvalho.
António Afonso da Silva Vigário.
Adriano do Patrocínio Rodrigues Sanches.
Azuil Dias de Carvalho
António José Santiago Maia.
Artur da Fonseca da Mota Freitas.
João Luis da Costa Martins Ares.
José Vicente da Silva Júnior.
Albano Paula de Carvalho.
António Feliciano Mota da Câmara Soares Tavares.
José Abllio Lemba Martins.
Ant.ónio José Brites Leitão Rito.
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Francisco do Nascimento Cordeiro.
Isidoro de Azevedo Gomes Coelho.
José Maria Melo Parente.
Alcides Pinto.
João José Louro Rodrigues de Passos.
9) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro de 1958 os alferes de artilharia promovidos por portaria de 1 de Abril do corrente.
10) Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de
1958 os alferes de cavalaria promovidos a este posto
pela Ordem do Exército n. o 4. 2. a série, de 1 de Maio
do mesmo ano:
Jorge Alberto Gabriel Teixeira.
Fernando Trindade Reis.
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.
11) Contam a antiguidade de 1 de Novembro de 1958
os seguintes alferes:
Do serviço de administração militar:
Armindo Ramos Pinto Teodósio.
Manuel António Palminho Sacramento.
José Antunes Tomás.
António Pires Vicente.
Fernando Augusto de Melo Rodrigues.
António Francisco Lopes Alves Ferreira.
Alexandre Hipólito dos Santos.
Rui Manuel Gomes Cabral 'I'elo,
Luis Severino Laje Faria Ribeiro.
José Duarte Simões Moura.
Do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
José Hermenegildo Duarte 1<~ragoso.
Joaquim Maria Vieira.
Alberto Baptista Potier.
Joaquim das Dores Subtil.
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José Joaquim Bastardo.
Mário Gomes Cabral.
Manuel Fernandes Mascarenhas.
Manuel José Ribeiro.
Júlio Augusto Esteves Grilo.
Cesário de Sousa Domingues Cabral.
Joaquim Augusto Soares.
João Gamaliel Salgado Alves.
António Varina Vagos.
António Pestana Caleiro.
Rafael Augusto Silva Graça Ferreira.
Manuel António da Costa.
Joaquim Manuel Pereira Lamego.
Júlio Duarte Elias Ribeiro.
Mário Aldeano dos Santos.
João Luís Rodrigues.
Eugénio de Almeida Estudante.
António Martinho.
António Cabral.
António Gaspar.
Alexandre Henriques de Almeida.
J;oão Rodrigues Góis Ramalho.
Alvaro Correia Saraiva.
Ilídio dos Santos Gouveia.
Manuel Jacinto Ferreira.
Silvério Manuel.
Quadro do serviço de material (serviços técnicos de material):
Rafael Santos Machado.
Francisco Esteves da Silva.
José Martins Gama.
José de Jesus Brás.
Francisco Ladeiras.
Vionícío Mourão Ferro.
Manuel da Rosa Leitão.
Álvaro Monteiro Crespo.
Manuel Baptista Gonçalves Soares.
João Augusto Baptista Milho.
Avelino Rodrigues Gonçalves.
Alfredo Antunes Flor.
José Lopes da Silva.
Mário Trindade dos Santos.
Alírio Fortunato Pereira.
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Augusto Baptista.
Manuel Ruivo Alves Pequeno.
João António Aires.
José da Conceição Neto.
Mário Ferreira Dias.
Celestino Dias Fernandes.
Rogério Salvador Alexandre.
João Pereira Vinagre.
António Martins Inácio.
José Pedro.
Serviço veterinário

militar:

José Calhaço Baginha.
12) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro de 1957 o alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército Américo Lopes Gomes.
13) Contam a antiguidade de 1 de Dezembro de 1958
os seguintes tenentes milicianos, promovidos a este posto
pela Ordeni do Exército n." 1, 2.a série, de 1959:
Infantaria

Eduardo de Oliveira Militão , do regimento do infantaria n.? 9.
Joaquim Ferreira, do batalhão de caçadores n.? 2.
António Fernandes dos Santos, do comando militar
de Angola.
António Vinagre da Silveira, do comando militar
de Angola.
Jaime Viriato Marques Rodrigues da ilva, do comando militar de Angola.
Frederico José de Melo Bravo Ferroira, do comando
militar de Angola.
António José de Carvalho Monteiro, do comando
militar de Angola.
Joaquim Simões Felgar, do comando militar de Angola.
Hilário Gonçalves Junqueira, do comando militar
de Angola.
Nuno Bruno dos Santos Bento Sampaio, do comando
militar de Timor.
Mário de Melo dos ~ antos Barrades do comando
militar de Timor.
'
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Engenharia

José Manuel Batalha Cupertino,
engenharia n. o 1.

do regimento

de

Colocações e desempenho de funções:

14) Encontra-se prestando serviço na Repartição do
Gabinete do Ministro do Exército o general Manuel
Lopes Pires, promovido a este posto pela Ordem do
Exército n. o I} 2. a série, do corrente ano.
15) O tenente-coronel do corpo do estado-maior João
de Oliveira Marques, que, por portaria de 20 de Outubro de 1958, inserta na Ordem. do Exército n.? 14,
2. a série, do mesmo ano, transitou para a situação de
adido no Instituto de Altos Estudos Militares, reassumiu
as funções de professor do 1.0 grupo de matérias dos
cursos de estado-maior, para que havia sido nomeado
por portaria de 12 de Novembro de 1954. Fica deste
modo rectificada a referida portaria.
16) Prestou serviço na Direcção dos Ser;iços do Ultramar, para efeitos de satisfazer a condições de promoção ao posto imediato, desde 22 de Outubro até 20 de
Novembro de 1958, o tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, no Ministério do Ultramar, como governador de distrito da província de Angola, Eduardo Joaquim Magalhães Almeida Martins Soares.
17) Desempenha as funções de chefe do estado-maior
{].a 3. a divisão O tenente-coronel
do corpo do estado-maior José Nogueira Valente Pires, que, pela presente
Ordem do Exército, foi colocado no quartel-general da
3.a região militar.
18) Declara-se que o coronel de infantaria, na situação
de reserva, Alberto Alvim Leal foi nomeado subinspector
da Inspecção aos Espectáculos por portaria de 17 de
Junho de 1945, inserta no Diário do Governo n." 277,
2.a série, de 27 de Novembro de 1945.
19) Declara-se que o coronel de infantaria, na situação
de reserva, Severino Gonçalves Guerreiro Chaves prestou o seguinte serviço: de justiça, de 2 a 11 de Junho
<le 1946; de 11 a 21 de Janeiro de 1947; de 11 a 29 de
.Abril de 1947; de 9 a 12 de Dezembro de 1947; de 1
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a 17 de Junho de 1948; de 25 de Outubro a 3 de N 0vembro de 1948; de 6 a 16 de Novembro de 1948, e
de 10 de Novembro de 1951 a 15 de Janeiro de 1952;
na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e
mobilização n.? 6, de 13 de Maio a 24 de Setembro de
1947 e de 20 a 25 de Outubro do mesmo ano.
20) Deixou de prestar serviço no Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa, desde 24 de Janeiro de
1959, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na
Obra Social do Exército e Aeronáutica, o coronel de
infantaria, na situação de reserva, Raul Ferreira Braga.
21) Deixou de prestar serviço no Instituto de Altos
Estudos Militares, desde 9 de Janeiro de 1959, o coronelde infantaria, na situação de reserva, José António
Guerreiro Rebeca Júnior.
22) Declara-se que o major de infantaria, na situação
de reserva, Augusto Faria Lagoá prestou serviço: na
junta suplementar de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, desde 1 de Junho de 1949
até 3 de Setembro do mesmo ano; na junta principal de
recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização
n.O 6, desde 20 de Maio de 1951 até 12 de Outubro do
mesmo ano, e de 18 de Outubro a 25 do mesmo mês e
ano; na junta suplementar de recrutamento do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 8, desde 26 de Maio
de 1952 até 7 de Outubro e de 18 a 25 do mesmo mês
e ano; na 3. a junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 6, desde 25 de Maio de
1953 até 24 de Agosto do mesmo ano, e na comissão
n. ° 3 de recenseamento de solipedes, desde 7 de Março
de 1958 até 28 de Maio do mesmo ano.
23) Deixou de desempenhar as funções de director
da instrução militar do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército,
desde 4 de Novembro do ano de 1958 t
.
cumu 1atlvament~ com as funções' de professor efectivo
do mesmo Instituto, o major de infantaria Amílcar dos
Santos Machado de Oastro.
24) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 14, desde 14 de Janeiro de 1959
o major de infantaria, na situação de reserva Armind~
Augusto dos Santos.
'
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25) Presta serviço no batalhão de metralhadoras n.? 1,
desde 2 de Janeiro do corrente ano, para os efeitos do
determinado no n.? 2.° da Portaria n." 12333 de 194,8,
o capitão de infantaria Pedro Henriques, adido, no Miuistério do Interior, na Guarda Nacional Republicana.
26) Deixou de prestar serviço na Mocidade Portuguesa, desde 18 de Outubro de 1958, o alferes de infantaria: na situação de reserva, Horácio Ferreira Saloio.
27) Presta serviço na polícia judiciária militar da
l.a Direcção-Geral,
desde 19 de Janeiro de 1959, o
coronel de artilharia, na situação de reserva, Alberto
Ferreira Macedo Pinto.
28) Por portaria de 18 de Dezembro de 1958, visada
pelo Tribunal de Contas em 9 de Janeiro de 1959, foi
n.omeado chefe da 2. a delegação da Comissão dos ExploSl~O~ o coronel
de artilharia, na situação de reserva,
Mano Alberto Sardinha Pereira Coelho .
(Diário

do Governo

D.· 14, 2." sério,

.

do 17 de Janeiro

do 1959).

~9) Prestou serviço na La Direcção-Geral do Ministéno do Exército, desde 17 de Novembro de 1958 até
7 de Janeiro de 1959, o coronel de artilharia, tirocinado, na situação de reserva, João Dias Garcia .
.30) Presta serviço no Conselho Superior de DisciplIna. do Exército, como promotor de justiça, desde 8 de
J.aneu:.o de 1959, o coronel de artilharia, tirocinado, na
sltuaçao de reserva, João Dias Garcia.
31) Deixou de prestar serviço na Inspecção-Geral
de Educação Física do Exército desde 26 de Janeiro
de1959, o coronel de cavalaria, ~a situação de reserva,
Manuel da Fonseca Salvação.
32) Deixou de
Governo Militar
1C958,o coronel
arlos Alexandre

prestar serviço no Quartel-General do
de Lisboa, desde 1 de Novembro de
de cavalaria, na situação de reserva,
Rodrigues de oure.

33) Declara-se que o tenente de cavalaria, na situação
de r.eserva, José Francisco Magrassó e Silva prestou
servIço: na comissão de recrutamento e inspecção de
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solipedes n. ° 4 da 4. a região militar, desde 8 de Março
de 1948 até 7 de Maio do mesmo ano; de 8 de Março
de 1949 até 27 de Maio do citado ano; desde 8 de Março
de 1950 até 28 de Maio de 1950; desde 18 de Agosto
de 1952 até 6 de Novembro de 1952, e desde 8 de
de Março de 1956 até 28 de Maio de 1956.
34) Presta serviço no regimento de engenharia n. ° 2,
desde 18 Dezembro de 1958, para os efeitos da alínea b)
do artigo 72.° do Estatuto do Oficial do Exército, o tenente-coronel de engenharia, adido, do Ministério do
Interior, Ângelo Tavares da Silva.
35) Passou a desempenhar as funções de 2.° comandante do regimento de engenharia n.? 1, desde 17 de
Dezembro de 1958, o tenente-coronel
de engenharia
Américo Mascarenhas Macedo, que, por portaria de 16
do mesmo mês, foi colocado na referida unidade.
36) Presta serviço no grupo de companhias de trem
auto, para efeitos da alínea a) do artigo 71.° do Estatuto
do Oficial do Exército, desde 2 de Janeiro de 1959, o
major de engenharia, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, António Ferreira Molarinho Carmo.
37) Presta serviço no regimento de infantaria n.? 11,
desde 1 de Janeiro de 195D, o major médico, na situação de reserva, Miguel Mário Greck 'I'orres Júnior.
38) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
2.8 região militar, desde 1 de Janeiro de 1959, o tenente do serviço de administração militar, na situação
de reserva, Luis da Costa Miguel.
39) Deixou de prestar serviço na Legião Pcrtuzuesa
desde 16 de Janeiro de 1959, o capitão do e~tint~
quadro de oficiais do secretariado militar na situação
de reserva, Manuel António Carreira Lopes Pereira
do Rio.
40) Presta serviço na Força Aérea desde 22 de Janeiro
de 1959, ao abrigo do disposto no artigo 1.0 do Decreto
n.? 40 796,
12 de O~tub~o de 1956, o major elo extinto
quadro auxiliar de ar tilhar-ia Inocêncio Alves Rebelo de
Sousa, que, naquela data, transitou para a situação de
reserva.

?~
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41) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 2, desde 19 de Janeiro de 1959, o capitão
do extinto quadro auxiliar de engenharia, na situação
de reserva, Manuel Augusto da Silva Pires.
42) Prestou serviço na comissão de recrutamento e
inspecção de solipedes n.? 2, da 4.a região militar, de 8
de Março a 28 de Maio de 1956, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, João Augusto Fradique, Fica sem efeito a declaração n. ° 21 inserta na Ordem do Exército n. ° 15, 2. série, de 16 de Dezembro de 1958.
fi

43) Presta serviço na 2. a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 12 de Novembro de 1958,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Aurélio Augusto de Azevedo.
44) Prestou serviço, como membro do júri do concurso de primeiros-cabos corneteiros, no regimento de
infantaria n.? 6, de 3 de Dezembro de 1958 a 3 de Janeiro de 1959, o capitão chefe de banda, na situação
de reserva, António Maias Meira .

..

Cursos:

45) São nomeados para a frequência do curso de altos
comandos no ano lectivo de 1959-1960 os seguintes
coronéis:
Infantaria

Efectivos:
Júlio de Araúj o Ferreira.
Cristóvão do Anjo Vidigal.
Alvaro Mário Couceiro Neto.
Jaime José da Silva Pereira.
Orlando Luís de Oliveira.
Mário dos Santos Pires Neves.
Adelino Mendes Moura dos Santos.
António Martins Gomes.
Emílio Mendes Moura dos Santos.
Eduardo Pinto Barradas.
Reservas:
Armando de Sousa Botelho.
João dos Santos Pereira.
J osino Francisco Costa de Azevedo.
José Maria Baptista Machado.
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Artilharia

Efectivos:
Alfredo Ferreira Gonçalves.
José Eduardo Reverendo da Conceição.
Carlos Vidal de Campos Andrada.
Reservas:
José António Santos Monteiro.
Fernando da Silva Ponce.
Rui da Silva Horta.
Cavalaria

Efectivos:
Júlio Ferrer Antunes.
David José Dias Anselmo.
Reservas:
Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro.
Hugo da Silva Leitão.
Engenharia

Efectivos:
Mário Pereira de Azevedo Batalha.
Luis Maria de Oliveira e Carmo Soares e Sil va,
Vítor Francisco de Sousa Franco.
Reservas:
Horácio José de Sá Viana Rebelo (C. E. :M.).

46) Concluiu com aproveitamento, na Inglaterra, o
curso de contra-informação Field Security Officers, que
frequentou na School of Military Intelligence, de 22 de
Setembro a 18 de Outubro de 1958, o major do corpo
do estado-maior Orlando Ferreira Barbosa.
47) Frequentou na Escola Prática de Operações Aéreas Combinadas n.? 700, de Baden-oos-Alemanha,
o
estágio de instrução tipo A n.? 83, de 28 de Maio a 9
de Junho de 1956, o major do corpo do estado-maior
Artur Henriques Nunes da Silva.

48) Tendo concluido com aproveitamento, no Colégio
do Estado-Maior do Exército Britânico, o curso n.? ~9,
efectuado do 16 de Janeiro a 23 de Outubro de 195 ,
em Cumberley, na Inglaterra,
sendo-lhe concedida a
designação P. S. C. (Passed Staff College), o capitão
de infantaria João Baptista de SOusa Donas noto, nos
termos do artigo 25.0 do capitulo 5.0 ao Decreto-I, i
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n. o 39 053, de 26 de Dezembro de 1952, inserto na Orn. o 7, 1. a série, de 31 de Dezembro de
1952, é considerado com o curso geral do estado-maior.

dem do Exército

49) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Engenharia, no ano de 1957-1958, o curso
de transmissões para oficiais de infantaria, artilharia e
cavalaria os seguintes oficiais de infantaria:
Capitães :
Lourenço Calisto Aires.
Rogério Jorge Vale de Andrade.
Alfredo Henriques Peixoto.
Rui Eduardo Soares Miguel.
José Moura Sampaio.
Alberto Fernando Magalhães Osório.
Armando Whitton Medeiros da Silva.
Tenentes:
Francisco Granjo de Matos.
Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha.
António Joaquim Abrunhosa .
.Toão Rodrigues Coelho.
Alferes:
Joaquim Chito Rodrigues.
Fernando Augusto Castilho Palma Ferro.
Rui de Almeida eabra Albuquerque.

A estes oficiais deves ser averbado o curso de transmissões para oficiais de infantaria, artilharia e cavalaria
e a e pecialidade de transmissões de infantaria.
50) Frequentaram
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Engenharia,
de 3 a 29 de Novembro de
1958, o curso de apadores de infantaria os seguintes
oficiais de infantaria:
Tenentes:
Manuel Carvalhai Ribeiro dos
Ilélío Nunes Xavier.

antos.

Alferes:
Augu to Resendo 'ardinha.
Albino Augu to do a tro Carrapato

.To

da

âmara Vaz

A e ..t s oficiai
a

specialidade

d v
d

. r-lho

o.

erra.
!LV

rbado aqu lo curso

upador de infantaria.
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51) Antecipa um ano na sua antiguidade de tenente,
nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 39821,
de 17 de Setembro de 1954, por ter terminado com
aproveitamento o curso de engenheiro de armamento
e material automóvel, o capitão de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia; Rogério Paixão Ribeiro, ficando colocado na respectiva escala imediatamente à
direita do capitão Júlio Carvalho Co~ta.
52) Terminou com aproveitamento o curso de engenheiros de armamento e material automóvel, na Escuela
Politecnica del Ejército, em Espanha, que teve lugar
de 15 de Setembro de 1955 a 15 de Dezembro de 1958,
pelo que se lhe confere o tituto de engenheiro de armamento e material, o capitão de artilharia Rogério Paixão
Ribeiro.
53) Frequentaram
com aproveitamento no regimento
de artilharia de costa o tirocinio de aspirantes a oficial
de artilharia (3. a parte), de 27 de Outubro a 22 de
Novembro de 1958, os seguintes oficiais de artilharia:
Tenente
Alferes:

Manuel de Simas da Silveira.

Fernando António da Fonseca Lopes de Resende.
José Manuel dos Santos 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 LOIJeS da Silveira.
Francisco Cordeiro da Fonseca.
Augusto António Capelo de Azevedo Batalha.
Joaquim José Pontes Valagão.
Alexandre Afonso Rebelo da Silva AraO'ão.
José Manuel Pinto Pereira.
b
Luis Filipe Godinho Bilro.
Manuel Jorge Borrega.
Francisco Matias Barão da Cunha.
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Herculano Caetano Costa.
Aleixo Barata Pinto Tonelo.
João Carlos Vale de Brito e Faro.
J osé Fernando Proença de Almeida.
Luís António Temudo Glagliardini Graça.
Abílio Margarido Gonçalves.
Carlos Alberto de Matos Gueifão.
J osé Faia Pires Correia.
Luís Francisco Domingues.
Manuel Carlos da Conceição Guimarães.
Domingos Alberto Pinto Catalão.
José de Magalhães Fernandes Basto.
A estes oficiais deve ser averbado o tirocínio de
de aspirantes a oficial (3. a parte), equivalente ao estágio
de especialização em artilharia de costa.
54) Frequentaram com aproveitamento, na Escola de
erviço de
aúde Militar, o curso para promoção a
capitão médico, de 3 de N ovembro a 13 de Dezembro
de 1958, os seguintes tenentes médicos:
Fausto Ferreira Reis de )Iorais.
Henrique )Ianuel Torre .
António da Graça.
'Manuel Albino Rodrigue de, 'ousa.
César Dias Rego , erra, .
• eba tião J o é Barro' Guerreiro.
Fernando N eve Ferro.
José Garcia Afon o.
Altamiro Teixeira. Lope Ferro.
Manuel Alberto Lopo
araiva Martias.
João Martinho Reis ~Iadeira .
. :\. estes oficiais devo

or-lhe

averbado aquele curso,

55) Terminaram em 31 de Dezembro de 1958, na
Escola do Serviço de 'aúde )Iilitar, o estágio a que se
refere o artigo 75.0 da Portaria n.? 11332, de G de Maio
de H)4G, com aproveitamento
boa informação, os oficiai farmacêuticos abaixo de ignado
Alfere

:

J o é .António Ribeiro de Queirós.
Manu 1 Lul: da losta ahral orr

la.

168

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 2

2." Série

Alferes com patente de tenente Carlos Machado de
Beires.
Considera-se definitiva a entrada destes oficiais no
quadro permanente dos oficiais farmacêuticos, nos termos do artigo 78.0 da mesma portaria.
56) O tenente médico José Manuel Nobre Viegas
Gonçalves Correia fez um estágio na Bélgica de 3 de
Fevereiro a 4 de Março e outro em França de 7 de
Março a 4 de Abril, no ano de 1958, em organismos
militares e civis relativos a: educação fisica e desportos; recrutamento
e selecção; estudo e investigações
psicotécnicas ; fisiologia; segurança; precaução dos acidentes de trabalho e doenças profissionais.
57) Tendo sido oferecido ao major engenheiro do
quadro do serviço de material Rui Duarte Moreira
Braga o emblema do Ordnance Corps do exército dos
Estados Unidos da América, quando da visita da missão
de que fez parte às instalações Ordnance dependentes
do quartel general da USAREUR, na Alemanha Ocidental, de 2 a 9 de Maio de 1957, é este oficial autorizado a usar o referido emblema.
58) Presta serviço na Inspecção das Tropas de Transmissões, desde 15 de Janeiro de 1959, o capitão do
extinto quadro auxiliar de engenharia, na situação de
reserva, António João da Conceição 'I'ravanca.
59) Frequentou com aproveitamento no centro de instrução do regimento de artilharia antiaérea o curso do
promoção a capitão do quadro de complemento (antiaérea) o tenente miliciano de artilharia Jorge de Almeida Pinto, do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 3.
60) Que seja averbada a especialidade de «Transportes
rodoviários», em vez da de «Sapadores», que actualmente
lhes está averbada, aos soguintes aspirantes a oficiais
milicianos de engenharia:
Jorge do Nascimento Valério.
Octávio Augusto Antunes Duarte Graça.
João Fernandes Ribeiro Marques.
Emídio José Serrano Silva.
Todos estes aspirantes a oficial milicianos pertencem
ao grupo de companhias de trem auto.
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61) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Cavalaria, o curso de promoção a capitão do
quadro de complemento, tendo obtido a classificação de
Apto, os seguintes tenentes milicianos de cavalaria:
Rui Ferreira, do regimento de lanceiros 2.
Gil de Azurara Sampaio de Lemos, do regimento
de cavalaria n. ° 3.
José Guilherme Domingues Bentes, do regimento
de cavalaria n.? 5.
Manuel Henriques da Silva Júnior, do regimento
de cavalaria n. ° 5.
António Tomás Maria de Jesus de Melo Costa da
Câmara, do regimento de cavalaria n." 5.
A estes oficiais deve ser averbado aquele curso, mantendo a especialidade que tinham como subalternos.
62) Frequentou com aproveitamento o curso de mecânicos de preditor e centrais de tiro o alferes miliciano
de engenharia António Maria Cardoso Ribeiro Leitão,
do regimento de engenharia n.? 2. A este oficial deve
ser averbado este curso, não lhe devendo ser averbada
qualquer especialidade em virtude de a especialização
correspondente a este curso somente existir para sargentos.
Reserva:

(3) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva:
Coronel de engenharia Luís José de Azevedo
chado Veiga da Cunha, 77. 7G0t5. Tem 36
de erviço.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia
cêncio Alves Rebelo de Sousa, 58.3:20ll.
:36 anos de serviço.

Maanos
InoTem

Reforma:

(4) tio de ligados do serviço, desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 284:04-, de 31 de Dezembro de 1937, os oficiai' na situacão de reserva em
seguida mencionado
que na datas referidas atingem
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o limite de idade para transitarem para a situação de
reforma:
Coronel de infantaria Manuel António Pereira Milreu, desde 17 de Dezembro de 1958.
Coronéis de artilharia:
Joaquim Dias Bastos, desde 1J de Dezembro
de 1958.
José do Carmo da Silva Dias, desde 27 de
Dezembro de 1958.
Coronel do serviço de administração militar Francisco da Nóvoa, desde 8 de Dezembro de 1958.
Tenente-coronel
médico Carlos Cipriano Ghira
Dine, desde 30 de Dezembro de 1958
:Major do extinto quadro auxiliar de artilharia
Amadeu da Assunção Pereira, desde 14 de Dezembro de 1958.
Capitães de infantaria:
'V alter Santos da Cruz Antunes, desde 14 de
Dezembro de 1958.
Júlio Mesquita de Gouveia Durão, desde 16 de
Dezembro de 1958.
João Maria Ferreira Sarmento Pimental, desde
14 de Dezembro de 1958.
José Júlio Botelho de Castro e Silva, desde
13 de Dezembro de 1958.
Tenentes de infantaria:
Joaquim Pedro Alexandre Borges, desde 2 de
Dezembro de 1958.
António Nunes Vitória, desde 15 de Dezembro de 1958.
José de Jesus Pita, desde 28 de Dezembro de
1958.
Diversos:
65) Foram designados
durante o ano de 1959,
0
tigo 86. do Estatuto do
tes tenentes-coronéis de

para a promoção por e colha,
nos termos do disposto no arOficial do Exército, os seguininfantaria:

António dos Santos, que pas a a ocupar na escala
o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel Mário Gustavo de Araújo Barata da
Cruz.
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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 José Rodrigues Ricardo.
Adriano Augusto Pires, que passa a ocupar na escala o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel Jo é Maria de Azevedo Galvão de Melo.
66) Encontra-se no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 6 de Novembro de 1958, a frequentar o
curso de promoção a oficial superior da arma de engenharia o major engenheiro de aeródromos da Força
Aérea João de Matos Silva, conforme foi autorizado
por despacho de S. Ex.a o ubsecretário de Estudo do
Exército de 16 de Agosto de 1957.
67) Autorizado a prestar serviço na Organização Nacional da Mocidade Portuguesa, na província de Moçambique, em prejuízo para o serviço militar, o alferes
miliciano de infantaria António Gomes de Oliveira e
Sousa, em comissão militar naquela província,
6 ) Chama- e Rui Folhadela de ~racedo Rebelo o tenente de artilharia promovido a e 'te posto para o regimento de artilharia ligeira n.? 3 (forças expedicionárias
ao Estado da índia) pela Ordem do Exército n.? 15,
2. a série, de 1958.
69) Encontra-se na situação de disponibilidade o alferes
miliciano do serviço de administração militar António
Alvaro Basto Moreira da Cruz, que, por portaria de
18 de Outubro de 1958, inserta na Ordem do Exército
n. o 13, 2. a érie, de 16 de Novembro de 195 , foi colocado no comando militar de . Tomé e Príncipe.
70) Declara- e que o acerdoto Eduardo Fernandes,
contratado para pre tação de a. iistêncin religio a no
campo de in trução militar de anta )Iargarida, ante cedentemente graduado capitão para efeito de manobra no
referido campo, deve er considerado incluído na declaração 29) inserta na Ordem do E.rército u. o 15, 2. série,
de 16 de Dezembro do ano findo.
ti
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Rectificações:

72) É considerado adido, em serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, desde 4 de
Novembro do ano de 1958, e não desde 1 do mesmo
mês e ano, como consta da Ordem do Exército n. o 14,
2. a série, de 1 de Dezembro de 1958, o major de cavalaria José Félix Alves de Carvalhosa.
73) São considerados na situação de adidos no comando militar de Moçambique o capitão de cavalaria
Jorge Luis Ferreira Osório, do regimento de cavalaria
n." 8 (grupo de carros de combate), e tenente de cavalaria António Gonçalves Ribeiro" do regimento de
cavalaria n. o 8, e não no Estado da India, como em epigrafe se publicou na Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 1958.
74) Chama-se Rui Mamede Monteiro Pereira o tenente de cavalaria, do grupo divisionário de carros de
combate, que, pela Ordem do Exército n. o 15, 2. a série,
de 1958, foi promovido ao actual posto.
75) Rectificando a portaria de 20 de Dezembro de
1958, publicada na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série,
de 1 de Janeiro de 1959, declara-se que o tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiros) José
Bento Borges foi colocado no Depósito Geral de Material de Engenharia, e não no Depósito Geral de Material
de Guerra, como consta da referida portaria.
76) O tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiros) Henry Dumont Nesbitt conta a antiguidade do seu actual posto desde 28 de Setembro de
1957, e não desde 15 de Dezembro de 1958, conforme
se publicou na declaração n. ° 1) inserta na Ordem do
Exército n.? 1, 2.:1 série, de 1959.
77) Pertence ao regimento de cavalaria n. o 7, e não
aO batalhão de caçadores n. ° 7, o tenente do serviço
de administração militar Aventino Alves Teixeira que
por portaria de 1 de Dezembro de 1958, inse;ta n~
Ordem do Exército n.? 15, 2.a série, do mesmo ano foi
promovido ao seu actual posto.
'
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78) O capitão do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Amândio Ribeiro da Costa, colocado no comando militar do Estado da índia pela Ordem do Exército n. o 15, 2. a série, do ano findo, deve ser considerado
colocado como adido, e não como supranumerário, devendo a respectiva portaria ter a data de 5 de Dezembro
de 1958, e não a de 16 do mesmo mês e ano.
79) Os tenentes do quadro dos serviços auxiliares do
Exército António de Almeida, José da Silva, José Cardoso Vidas e João da Silva Avelino, adidos no comando
militar de Angola, foram promovidos ao seu actual posto
por portaria de 2 de Dezembro de 1958, e não de 13 do
mesmo mês e ano, como se publicou na Ordem do Exército n.? 1, 2.:\ série, de 1 de Janeiro de 1959.
80) Foi promovido para o comando militar de Moçambique, e não para adido, como vem publicado na Ordem
do Exército n.? 1, 2.a série, de 1959, o tenente miliciano
de infantaria Ercílio Pinto de Oliveira.

81) É tenente, e não alferes, o oficial Júlio Marques
da Costa, do regimento de infantaria n.? 15, que, pela
Ordem do Exército n. o 15, 2. a série, de 1958, foi colocado
no comando militar de Macau .
. 82) Pertencia ao regimento de artilharia ligeira n. ° 1
(f?~Ç?S expedicionárias ao Estado da Indía) o alferes
n;l~lC~ano de artilharia, na situação de disponibilidade,
EgldlO Neves Veloso, que, por portaria de 5 de Dezembro de 1958, publicada na Ordem do Exército n." 15,
2. a .série, de 16 de Dezembro de 1958, foi colocado no
regimento de artilharia ligeira n. o 3.
. ~3) É aspirante a oficial miliciano, e não alferes miI~Clan~, o oficial de artilharia, do regimento de artilharia n. 6, José Manuel Rosa Matos, que, por portaria
de 5 de Dezembro' de 1958, publicada na Ordem do
Ip~ército n.? 15, 2.11 série, de 16 de Dezembro de 1958,
foi colocado no regimento de artilharia ligeira n, ° 3,
por motivo disciplinar.

84) Foram nomeados para desempenharem comissão
de serviço dependente da provlncia de ~roçambique ao
abrigo da alínea a) do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de
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Setembro de 1954, e não ao abrigo da alínea c) do
mesmo decreto-lei, os aspirantes a oficial milicianos de
engenharia Fernando Luís Campilho Gomes, Fernando
Neto Mateus da Silva, João Saraiva Gonçalves e Joaquim Miguel Gonçalves Potes, referidos na portaria de
25 de Outubro de 1958, publicada na Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, de 1 de Dezembro do mesmo ano.
85) Na última parte da declaração 25) inserta na
Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 1958, onde se
lê: «equivalente ao estágio de artilharia antiaérea»
deve ler-se: «equivalente ao estágio de especialização
em artilharia antiaérea»,
86) Pertencia ao regimento de infantaria n. ° 15, e
não ao regimento de infantaria n.? 12, o alferes de infantaria António Feliciano Mota da Câmara Soares Tavares, que, pela Ordem do Exército n." 1, 2.a série, de 1
de Janeiro de 1959, foi colocado como adido no comando
militar de Angola.
87) Desempenha as funções de adjunto do instrutor
militar do Colégio Militar o alferes de infantaria Henrique de Sousa Afonso, colocado no referido Colégio
pela Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, de 1 de Novembro de 1958.
88) Frequentou com aproveitamento, na Escola Prática de Engenharia, o curso de transmissões para oficiais
do quadro permanente no ano de 1958 o alferes de
artilharia Fernando José Morais Jorge. A este oficial
deve ser-lhe averbado aquele curso e a especialidade
de «transmissões de artilharia».

x-

DETERMINAÇAo

Os lugares destinados, nos quadros orgânicos das unidades e estabelecimentos militares, aos oficiais dos extintos quadros auxiliares das armas e do serviço de
administração militar e do secretariado militar podem
ser providos por oficiais do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
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DESPACHOS

de Estudos

de Administração

Para cumprimento da determinação de S. Ex. a O Ministro do Exército relativa aos trabalhos a efectuar
para estudo de simplificação da técnica administrativa)
foi criado, eventualmente, o Gabinete de Estudos de
Administração, cuja esquematização e orientação das
suas direcções fica ordenada da seguinte forma:
Director - general José Esquível.
Adjunto - tenente-coronel do serviço de administração militar Vasco Serapião das Neves Martins.

1) Direcção de estudos sobre legislação adminis
2)

3)

4)

5)

G)
7)

8)

tratíva - major do serviço de administração
militar Jorge da Fonseca Dores.
Direcção de estudos sobre codificação da administração económico-financeira dos estabelecimentos fabris - major do serviço de administração militar Fernando de Matos Ferreira.
Direcção de estudos sobre a criação de um serviço central de vencimentos e para a fixação
de tipos de máquinas a utilizar pelos serviços
burocráticos - major do serviço de administração militar Vicente Varela Soares.
Direcção de estudos para a criação de um serviço central de aquisições maciças - coronel
do serviço de administração militar Arménio
do Nascimento Guerra.
Direcção de estudos para promover a reforma
da estrutura do orçamento do Ministériocapitão do serviço de administração militar
João da Cruz Quintino.
Direcção de estudos para promover a normalização de impressos-major
do serviço de administração militar Daniel Neves Sales Grade.
Direcção de estudos para promover a alimentação técnico-racionaltenente-coronel do serviço de administrnção
militar José Henriques
de Sousa.
Direcção de estudos para promover a uniformização de padrões de material de aquartelamento - capitão do serviço de administração
militar Júlio Ribeiro da Costa.
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Normas gerais para o funcionamento do Gabinete
1) O Gabinete funcionará adstrito à 3.a Repartição
desta Administração-Geral,
sob a minha direcção.
2) O Gabinete, para efeito de metodização e desenvolvimento dos trabalhos a efectuar, funcionará dividido
em secções de estudo, podendo cada uma delas instalar-se no local mais adequado ou mais consentâneo com
a natureza dos objectivos a atingir.
3) As secções de estudo são orientadas e dirigidas
por um director, o qual pode, mediante proposta a
apresentar em tempo oportuno, ser coadjuvado pelo
número de adjuntos julgado necessário (oficiais) e pelos
elementos oriundos das actividades civis que sejam
reputados técnicos indispensáveis.
4) A correspondência a expedir para o bom andamento dos serviços das secções será canalizada pela
3. a Repartição da Administração-Geral do Exército, em
classificação especial e adequada e assinada pelos directores de estudo das secções, por delegação, do chefe
da referida Repartição, para entidades oficiais de categoria não superior à de chefe de repartição e entidades
civis, e, por mim, administrador-geral
do Exército,
quando endereçada a outras entidades.

x-

ACORDAo

Rejeitado o recurso administrativo n,o 1017, interposto pelo tenente de cavalaria, na situação de separado do serviço, Fernando António dos Santos Martins,
que recorria do despacho de S. Ex. a O Subsecretário
do Exército, de 3 de Setembro de 1956, que indeferiu
o pedido de demissão de oficial do Exército.

IX -

ANÚNCIOS

Direcção do Serviço de Saúde Militar
Nos termos da Portaria n 11 332, <de6 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, alterada pelo Decreto-Lei
n.? 40 880, de 24 de Novembro de 1956, 'Se faz público,
,?

.?
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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 permanem.te do
Exército que se prevejam até 31 de Dezembro de 1959.
Esclarece-se que, nos termos da Portaria n." 14 169,
publicada no Diário do Governo n." 267, 1.& série, de
27 de Novembro de 1952, e na Ordem do Exército
n." 7, La série, de 31 de Dezembro de 1952, devem os
concorrentes provar não ter mais de 30 anos de idade
no dia 31 de Dezembro de 1959.
Direcção do Serviço de Saúde Militar, 14 de Janeiro
de 1959. - O Chefe da 2.& Repartição, Homero Ferreira, tenente-coronel farmacêutico.
(Publicado

no Diário

do Governo n.? 17, 2.' série, do 21 de Janeiro

de 1959).

Nos termos da Portaria n ." 11 332, de 6 de Maio de
1946, publicada no Diário do Governo n 97, 1.& série,
do mesmo dia, e na Ordem do Exército n ." 3, 1:" série,
de 15 do referido mês, se faz público, para conhecimento
dos interessados, que é aberto concurso ordinário, pelo
espaço de sessenta dias, com princípio a partir da data
da publicação no Diário do Governo, para o provimento
de dezanove 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 1959.
.?

Direcção do Serviço de Saúde Militar, 15 de Janeiro
de 1959. - O Ohefe da 1.& Repartição, J. de Sousa
Refoios, tenente-coronel médico.
(Publicado

no Diário

do Governo n.· 18, 2." série, de 22 de Janeiro

de 1959).

Ministério do Exército - 3. a Direcção-Geral
Serviços Cartográficos do Exército
Curso de topografia militar aplicada
1) De harmonia com o plano de tirocínios, estágios e
cursos para o ano lectivo de 1958-1959, publicado na
Ordem do Exército n.? 11, 2.a série, de 1 de Outubro
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de 1958, efectuar-se-â nos Serviços Cartográficos do
Exército, com inicio em 3 de Março de 1959 e fim em
13 de Junho do mesmo ano, 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 re
ferido curso:

a) Ser capitão ou tenente

b)
c)
d)

e)
f)

g)

do quadro permanente
ou subalterno do quadro de complemento, na
situação de presente nas fileiras do Exército
ou na de disponibilidade;
Ter o curso da Escola do Exército ou a cadeira
de Topografia de qualquer estabelecimento de
ensino superior;
T.er boa visão, normal ou corrigida, e possuir
boas condições fisicas para o serviço de campo,
comprovadas por atestado de médico militar;
Possuir boa aptidão para o desenho topográfico,
comprovada pela execução de um trabalho simples, a realizar nos Serviços Cartográficos do
Exército;
Ter menos de 35 anos de idade em 1 de Janeiro
de 1959;
Ter boas informações do respectivo comandante
ou chefe sob cujas ordens serve ou tenha servido, se for oficial do quadro de complemento,
na disponibilidade;
Não ter impedimento que o iniba de tomar parte
nos trabalhos de campanha. topográfica de 1959,
complementares do curso.

3) Os oficiais que satisfaçam às condições do número
anterior e desejem ser admitidos à frequência do curso,
deverão dirigir os seus requerimentos ao Ex.?" Sr. General Chefe do Estado-Maior do Exército, instruindo-os
com a documentação comprovativa das condições exigidas. Os requerimentos, acompanhados da nota de assentos, serão remetidos aos Serviços Cartográficos do
Exército, onde devem dar entrada até ao dia 10 de Fevereiro, inclusive.
4) Podem requerer a sua admissão no curso de topografiia militar aplicada, para preenchimento de vagas
existentes, na falta de candidatos nas condições do n,02),
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os 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 logaritmico e topografia.
5) O número de instruendos a admitir será de nove,
sendo três do quadro permanente e seis do quadro de
complemento, fazendo-se a sua nomeação pela seguinte
ordem de preferência:

a) Maiores habilitações em topografia e matérias afins;
Melhor classificação na cadeira de Topografia;
Melhores informações;
~ Menos idade.
6) O curso terá a duração de treze semanas, com inicio em 3 de Março e fim em 13 de Junho de 1959, e
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 trabalhos de campo.
7) O júri do concurso de admissão é constituído pelo
chefe dos Serviços Cartográficos do Exército, ou seu
delegado, e por dois oficiais dos mesmos Serviços, com
o curso de topografia militar aplicada.
8) Os oficiais do quadro de complemento obrigam-se
a permanecer nos Serviços Cartográficos do Exército
pelo periodo de quatro anos, se assim convier.
9) Os oficiais aprovados no curso de topografia militas aplicada tomarão parte na campanha topográfica de
1959 e os que obtiverem informação de Bom e },luito
bom serão classificados instrutores de topografia, na dependência da apresentação de uma memória sobre um
assunto da especialidade.
10) Durante a frequência do curso os instruendos
d~slocados da guarnição a que pertencem têm direito a
aJ~da de custo, exceptuaudo-se os períodos em que lhes
sejam fornecidos alimentação e alojamento.
Serviços CartoO'ráficos do Exército, em Lisboa, 2 de
Janeiro de 1959. ~ O Chefe dos Serviços, António da
Cruz Gormicho Boavida tenente-coronel
do corpo do
estado-maior.
'
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OBITUARIO

1949:
Julho, 7- Alferes miliciano, do centro "de mobilização
de infantaria n.? 1, Manuel Dias Pires Teixeira.
1956:
Dezembro, 17 - Coronel de cavalaria, na situação de
reserva, Nuno Gonçalves Branco.
1958 :
Setembro, 17 - Alferes miliciano, do batalhão de telegrafistas, Augusto Vasques Pinheiro da Silva.
Outubro, 30 - Tenente, reformado, Esmeraldo Tavares Corte Real.
Novembro, 29 - Capitão, reformado, Vitor Hugo da
Cal.
. Dezembro, 9 - Tenente miliciano, do regimento de
infantaria' n.? 8, em disponibilidade, Joaquim José
Martins Vilar.
Dezembro, 12 - Coronel, reformado, Anselmo Augusto Coelho de Carvalho.
Dezembro, 13 - Tenente-coronel, reformado, Jaime
Pereira da Silva e tenente, reformado, Domingos
dos Reis Severo.
Dezembro, 16 - Capitão chefe de banda de música,
reformado, Inácio Maria da Costa.
Dezembro, 18 - Tenente de infantaria, no quadro,
José Gonçalves Lopes Pereira.
Dezembro, 22 - Tenente, reformado, Casimiro Artur
Vieira.
Dezembro, 25 - Coronel, reformado, Bernardino da
Sena Lopes.
Dezembro, 28 - Tenente, reformado, António da Costa
Martins.
1959:
Janeiro 1- capitão de infantaria, no quadro, Adelino
Mendes da Silva.
.
Janeiro, 2 - Tenente-coronel médico, na situação de
reserva, Vasco Sanches. Prestava serviço na Comissão do Contencioso do Ministério do Exército.
Janeiro, 3 - Coronel, reformado, Mário Armão Ferreira.
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Janeiro, 5 - Tenente, reformado, Manuel de Azevedo.
Janeiro, 6 - Capitão, reformado, Augusto Luis Neves
Marçal.
Janeiro, 7 - Coronel de infantaria, na situação de
reserva, Armando Augusto da Costa. Prestava serviço na La Repartição da 2. a Direcção-Geral.
Janeiro, 7 - Major de infantaria, na situação de reserva, Ernesto Chianca da Maia. Prestava serviço
no Quartel-General do Governo Militar de Lisboa.
Janeiro, 9 - Major do serviço de administrado militar, na situação de reserva, Amílcar de Figueiredo
Campos.
Janeiro, 10 - Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Joaquim
António Isidoro. Prestava serviço na Comissão
Administrativa das Casas de Renda Económica para
o Exército.
Janeiro, 13 - Capitão de infantaria, na situação de
reserva, Eduardo de Almeida Esteves, adido, no
Miuistério da Educação Nacional.
Janeiro, 18 - Tenente, reformado, António Milheiro,

o llinis

tI'O

do Exérc.ito,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

•

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
Série

2.-

16 de Fevereiro de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:

1-

ClASSIFICAÇAo

Estado -M aior do Exército (I. a, 2.
-Gerai do Ministério

E REClASSIFICAÇAO
a

e 3. a Repartições)

do Exército (2.

a

_ I.a Direcção-

Repartição)

Classificação e reclassificação de especialidades
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do Exército, de
13 ~e Fevereiro de 1959, foi aprovado o trabalho da
comIssão para o efeito nomeada e respeitante ao assunto
em epigrafe.
N~s termos do despacho citado, deverá observar-se o
segumte:
Uelaçi10 de correspondência
de especialidades (infantaria - oficiais)
dos antigos e actual sistemas de especialidades

É a constante do anexo I, de acordo com a relação
nominal das especialidades do Exército Português, di-
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fundida pela Secção de Mobilização da 3. a Repartição
do Estado-Maior do Exército. a actualizar.
Das especialidades consta~tes do anexo (colunas 3
e -1):
As de equitação, esgrima e transportes auto (quadro permanente) são especialidades de instrução
apenas, bem como a de educação física (instrutores) ;
A de educação física (mestre) e todas as outras
são especialidades de mobilizaçã»,
Não se incluem na relação

as especialidades:

Curso geral do estado-maior;
Curso complementar do estado-maior;
que oportunamente

serão tratadas.

Normas de classificação e r eclasslücaçâo
(oíleíals do quadro permanente)

A reclassificação de especialidades para a infantaria
será realizada de acordo com o estabelecido no quadro
anexo I (coluna 5).
Ao longo da carreira o oficial de infantaria será,
por ag~ra, reclassificado (especialidade) de acordo com
as segumtes normas:
No final do tirocínio de aspirante a oficial todo o
oficial será classificado «oficial de infantaria (B)));
Como subalterno, o oficial de infantaria poderá
especializar-se em:
Sapador de infantaria;
Transmissões de infantaria;
Analista de tráfego;
Escuta;
Criptólogo;
Criptólogo químico;
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Intérprete de fotografia;
Educação física (mestre);
depois da frequência de cursos adequados.
De acordo com o que foi estabelecido para averbamentes, o oficial será classificado naquelas especialidades (de mobilização ). No caso de educação
flsica (mestre) será classificado:
Oficial de infantaria (B) ;
Educação física (mestre).
Pode também especializar-se (especialização de interesse apenas para a instruçc2o) em:
Transportes auto;
Educação física (instrutor);
Equitação;
Esgrima.
Depois de frequentar o curso de promoção a capitão,
e quando da promoção a este posto, o oficial será
reclassificado nos seguintes termos:
Em subalterno

Em capitão

~apador de infantaria.
Transmissões de infantaria.

Oficial de. infantaria (B).
Oficial de infantaria (li)
(transmissões de infantaria).
Analista de tráfego.
Analista de tráfego.
Escuta.
Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Criptúlogo químico.
Intérprete de fotografia.
Intérprete de fotografia.
Oficial de infantaria (li) Oficial de infantaria (B)
(educação física-mestre).
(educação física-mestre).
Oficial de infantaria (B). Oficial de infantaria (B)
(informações, operações e
serviços).

As especialidades de instrução - transportes auto,
eJ.u~ação física (instrutor), equitação e esgrimacontinuam averbadas aos oficiais, se as possuiam
em I:!ubalterno.
No posto de capitão, aos oficiais que se especializem em qualquer das especialidades de mobilização possiveis para este posto ou de' instrução.
ser-lhes-ão estas averbadas nas condições indicadas ao tratar- se do ca o dos subalternos.
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Ao ser promovido a oficial superior o oficial será
reclassificado nos seguintes termos:
Em capitão

Qualquer

especialidade

Em major

Oficial de infantaria

(B).

(mobilização).

As especialidades de interesse exclusivamente
a instrução continuam averbadas.

para

Nota. -Aos oficiais que, em qualquer posto, frequentem cursos ou estágios no estrangeiro, serão estes averbados, independentemente das especialidades de mobilização e instrução, nas condições que forem estabelecidas.
Normas de preenchimento de quadros orgânicos de mobllizaç1io
e quadros orgânicos de tempo de paz

o

preenchimento de quadros orgânicos de mobilização
e quadros orgânicos de tempo de paz deve ser feito
pela especialidade de mobilização,
Da consulta do quadro anexo I apenas podem oferecer
dúvidas três casos, que se esclarecem:
O preenchimento dos lugares de oficiais de infantaria (B), mas que exijam a preparação para as
funções de informações, operações e serviços, será
feito, enquanto não estiverem habilitados todos
os capitães, indiferentemente para quaisquer funções:
À custa de capitães do curso de promoção a
, capitão de 58/59 e posteriores;
A custa de capitães que tenham sido reclassificados para oficial de inf~ntaria (B), (informações, operações e serviços].
Capitães com a especialidade de:
Oficial de infantaria
fantaria)

(B) (transmissões

de m-

~ão soli?itados, quer pela escala geral [oficial do
infantaria (B)J, quer para preenchimento do lu-
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gares nos quadros orgânicos de mobilização ou
quadros orgânicos de tempo de paz fixados para
«capitães - transmissões de infantaria».
Os capitães e subalternos
Oficial de infantaria
mestre)

com a especialidade
(B) (educação

de:

física-

são solicitados, idênticamente, quer pela escala
geral [oficial de infantaria (B)J, quer para preenchimento dos lugares nos quadros orgânicos de
mobilização ou quadros orgânicos de tempo de
paz fixados para capitão ou subalterno de educação física (quadros orgânicos de mobilização
do quartel-general da divisão).
Normas de orientação da execução

Para efeito de se obter uma perfeita execução e se
assegurar que serão atingidos os objectivos desejados,
deverá verificar- se permanente concordância dos dados
de:
Documentos de matrícula e de mobilização dos
processos individuais dos oficiais e dos ficheiros;
Livros das escalas;
Listas de antiguidade de oficiais;
Outros documentos de assentos.
Nestas condições, deverá observar-se

o seguinte:

Folha de matricula

Na casa «Especialidades»
Especialidade
Especialidade

devem registar-se:

de mobilização (E. M.).
ou especialidades de instrução (E.!.).

Na casa «Habilitações profissionais militares» serão
averbados todos os cursos incluindo os cursos no estrangeiro (C. E.).
'
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Ficha de mobilização

Na casa «Habilitações
rados:

militares»

devem ser escritu-

Os cursos, incluindo os no estrangeiro, na subcoluna
«Cursos» ;
A especialidade de mobiiizaçâo, na subcoluna «Especialidad es» ;
A ou as especialidades de instrução, na subcoluna
«outras aptidões».
Escalas

A 2.a Repartição da L." Direcção-Geral
promoverá
as necessárias medidas para que, progressivamente,
se
abram quatro colunas nos livros de escalas do quadro
permanente, com as designações:
Especialidade de mobilização.
Especialidades de instrução.
Cursos no estrangeiro.
Outros cursos.
Lista de antiguidades

A 2.a Repartição da 1. Direcção-Geral
promoverá
as necessárias medidas para que, logo que completada
a reclassificação dos oficiais do quadro permanente, na
lista de antiguidades se introduzam mais as seguintes
colunas :
U

Especialidade de mobilização.
Especialidades de instrução.
Cursos no estrangeiro.
Lista de reclassificação

No. aJ?-exo 2 publica-se a lista de l'eclassificaçilo de
especialidades de todos os subalternos de infantaria do
quadro permanente.
N_ o sentid.? de se prevenir qualquer lapso por falta
de informação, podem os subalternos de infantaria que
se julgarem indevidamente reclassificados declará-lo em
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papel comum, declaração devidamente informada, para
ser o assunto estudado na 2. a Repartição da 1.a Direcção-Geral e promovida a rectificação, se for caso disso.
O prazo é de dois meses, a partir da data da publicação
da presente Ordem do Exército.
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Infan
Ofi
Especinlldades

Quadro permanente

antigas

Novas ospo

Quadro de complemento

(1)

Quadro permanente
(3)

(2)

Infantaria sem especialidade (051).
Informações e operações de infantaria
(060)

Oficial de infantaria
(B).

.

Ou Serviços de infantaria (077) . . . .
Ou Informações, operações e serviços de
infantaria .
Sapador de infantaria

Oficial de infantaria
(B).

Sapador de infantaria

Sapador de infantaria

(082).

Gases e fumos (083)

N

Tiro de infantaria. Gases e fumos (086).

N

Transmissões de infantaria (090).

Transmissões de infantaria (090).

Transmissões de infantaria.

Informação e cultura

Armas pesadas (912)
Atirador ~915). . . .
Informação
e cultura

N

(952).

(952).

Piloto observador (970)
Tiro de infantaria e
cavalaria (985).
Ou Tiro de infantaria
Transportes auto (990)

Piloto observ ador (970)
N
Tiro de infantaria e}
cavalaria (985) ..
N
Ou Tiro de infantaria
Transportes auto (990)
Transportes auto (c)

Informações (012)

Informações .

Analista de tráfego rádio (028).
Escuta rádio (027) ..
Ou Escuta .....
Criptólogo (020). . .
Criptólogo
químico

Analista de tráfego rá-

(023).

N

Analista de tráfego.

d10.

Escuta rádio (027). . } Escuta
Ou Escuta .....
Criptólogo (020) . . . Criptólogo . . . .
Criptólogo
químico
Criptólogo químico.
(023).

I
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taMa
ciais

Rectassíücação

cialidades

Quadro de complemento
(6)

Quadro permanento
(5)

Quu<lro de complemento
(4)

Oficial
(B).

de

infantaria

S~~~~~;~~i~
(~)i~l - 1
Capitão: oficial de in-

1
Sapador
(B).

de infantaria

fantaria
(B) (informações, operações e
serviços) (a). . . .
Sapador
Oficial
(B).
Oficial
(B).

r

rran~missões de in fantaria (B).

de infantaria
de

infantaria

de infantaria
.

Sapador
(B).

de infantaria

I

1 Susbt;:ed:i~fa!::r~:~s~
Capitão: oficial de in-

Transmissões
taria (B).

de infan-

Analista de tráfego.

fantaria (B) (transmissões de infantaria) (b)
.
_
Oficial de infantaria
(B).
Oficial de infantaria
(B).
Oficial de infantaria
(B).
Oficial de infantaria
(B).
Oficial de infantaria
(B).
Analista de tráfego.

Escuta

Escuta

Escuta.

CriptóloO'o
Criptólogo ql~í~i~o :

Criptólogo.
. . . .
Criptólogo químico.

Criptólogo.
.
Criptólogo químico.

A
r~as pesadas (B) .
Atirador (B). . . .
N
N

N
T ransportes

auto

(B)

Armas pesadas
Atirador (B).
Atirador (B).
Atirador

(B).

(B).

Armas pesadas
Transportes

(B).

auto

Atirador

(B).

Analista

de tráfego.

(B
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Especialidades

Quadro permanente
(1)

nnttgas

~O\'US

Quadro de complemento

ospo

Quadro permanente

(2)

(3)

-

-

Intérprete de fotografia.

Educação física (448)

Educação física (448)

-

-

-

-

{ Educação física (m"-j
EJ~~~çã~ 'fí~ic~ {instrutor) (c) .••.
Equitação (c)
Esgrima (c) .

a) A averbar a todos os capítãas a partir do curso para promoção a capitão de 1ü58-1Ü59
b) A ave,rb?-r aos capitães do infantaria que em subnlterno eram espocializados em trans
c)
apenas de interesse para ínstrução.
~ Especínlídado
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Roclasslâcação

Quadro de complemento

Quadro pormanonto

(4)

(5)

Intérprete de fotografia.

Intérprete de fotografia.
Oficial de infantaria
(B) (educação física,
mestre) .
Oficial de infantaria
(B) .
Oficial de infantaria
(B).
Oficial de infantaria
(B).

-

-

~li~~~e~~ CU.l"SOS anteriores

I

Quadro

do complemento

(6)

Intérprete de fotografia.

j

que tenham qualquer das especíaltdades

-

da coluna

(1) desta linha .

..
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Relação de todos os subalternos de infan

Posto

Nome

(1)

(2)

Data
de
promoção

Colocação

(3)

(4)

--~--I----------~----------·I-~~--I-------~------I
Tenente Raul Leoni Carvalho Branco 1-12-1951 Adido -Ministério
da EconomiaIntendência-Geral
dos Abastecimentos.
»
Gabriel de Vasconcelos Passos 1-12-1955 B. I. I. 18 .
Silva Cardoso.
»
Mário Firmino Miguel
1-12-1956 Academia Militar.

»
»

Carlos Alberto de Carvalho
Henriques dos Santos.
Gabriel Fátima do Nascimento
Mendes.

»

Academia Militar.

»

3." D. G. (E. 1\1. E.)

»

Adido-Angola.
Adido - Guiné

»
»

José Simões de Faria.
José Manuel Severiano Teixeira

»

Rui Alberto Magiolo de Gouveia.

»

»

Alberto Porfírio de Carvalho e
Silva.
António Correia Ventura Lopes
Hélder Chaves Gomes . . . .

»

Campo de instrução
milita!' de Santa
l\[argaridl!-.
R. I 10 ...

»
»

R. I. 2
R. I. 12 .

Manuel Maria Amaral de F'reitas
Abel Celestino Vaz

»
»

Joaquim António Gonçalves
Pires.
Raul Duarte Cabarrão

»

R. I. 7
Adido -l\1oçambique.
R. l. 12.

»

R. 1. 12 .

»
»

r. 16 .
Adido - Moçambique.
Adido -Moçambique.
R. r. 15 .

»

"
u
u

»
u

»
»
»
»

Vinicio Alves da Costa e Sousa
Luciano de Almeida Alexandrino.
Alexandre Moreira de Sousa.
António de Oliveira Baptista e
Silva.
Pedro Júlio de Peserat Correia
João Maria Andrade de Beires
Junqueira.

»

u

»
»

»

R.

Q. G. 3." R. M.
R. I. 7

.

2."

Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 3

205
ANEXO

2

taria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobltlzação

Especialidades

(5)

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(R)

Oficial de infantaria

(B)

Transmissões
taria.

Curso de conjunto das
diferentes armas na
Academia Geral Militar de Saragoça.

de infan-

Ofic~al de infantaria
Oficial de infantaria

Curso de conjunto das
diferentes armas na
Academia Geral Militar de Saragoça

(B)
(B)

Educação
tor).

de infan-

Transmissões
de infantaria.
Sap~dor de infantaria.
.
Oficial de infantaria (R) Educação
tor).
Oficial de infantaria (R)
Sapador de infantaria.
.
Sapador de infantaria.

.

Tran~missões
de in fantana.
06c~al de infantaria (R)
O6mal de infantaria (R)
Oficial dA i 11 fan taria (R)
Oficial de infantaria

on .

.

Cursos no estrangeiro

(7)

(6)

Oficial de infantaria

Transmissões
taria.

de íustrução

(B)

S eial de lI!fantaria (R)
apador de infantaria.
.

física

(instru-

física (instru-

206

ORDEM

DO EXERCITO

Posto

Nome

(1)

(2)

Tenente
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

»

»
»
»
»
»

Arménio Augusto da Silva Teodósio.
J orge Alexandrino Araújo Correia.
Raul Leandro dos Santos .
Francisco do Carmo Medeiros
de Almeida.
Fernando Manuel SchmidtMontal vão e Silva.
Fernando lIugo Franco Bélico
, de Velasco.
Alvaro Loureiro Martins Pereira.
João José Curado Leitão.

N.o 3

2.' Série

Data
de
promoção
(3)

1-12-1956

Colocação
(4)

R.

r. 3

»

R. I. 15 .

»
»

R.1.2
R. L 15

»

A c a d e mi a Militar

»

R. I. ] 5 .

»

Adido - Angola

»

Ramiro Morna do Nascimento
Francisco Granjo de Matos

»
»

Supra-Batalhão
de
caçadores
pára-quedistas.
B. 1. L 19 .
R. I. 14 .

Manuel da Silva São Martinho
Júnior.
Eugénio
dos Santos Ferreira
Fernandes.
António Maria Ferreira de Almeida Tavares de Carvalho
Augusto Antunes Morgado

»

R. I. 2

»

Adido -Moçambique.
R. I. 10 .

José Olavo Correia Ramos . .
Joaquim Luís de Azevedo Alves 1\1oreira.
Manuel Basílio de Almeida Teixeira de Aguiar da Câmara
Carlos Manuel Correia Marques
da Costa.

»

»
»

Adido - Moçambique.
B. 1. r. 19 .
Adido - Angola.

»

Q. G. do G. 1\1. L.

»

»

José Luís Carvalhinha de Sousa
Fernando dos Santos Ribeiro da
Cunha.
António Salgadinho
São Brás

»
»

Supra - Batalhão de
caçadores
pára-quedistas.
R 1.14.
R. 1. 15 .

»

R

Jos~ Jaime Pinto Mouroy GarOla.
Amável Velês Serra .
Euri co César Moreno .

»

R.I.lJ.

»
»

Adido-Angola.
Adido - Angola.

»

R. I. 15 .

»

Adido - Angola

Fernando Manuel da Costa Estorninho.
Evaristo Ramalhinho Duarte.

r. 7

.

2.' Série

Especialidade

ORDEM

do mobilizaçAo

DO EXERCITO

Especialidades

(5)

de Instrução

(O)

Oficial de infantaria

(B)

Educação
tor).
Sapador de infantaria.
. Educação
tor).
Ofic~al de infantaria (B)
Oâcial de infantaria (B)
Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

N.O 3

207

Cursos no estrangeiro
(7)

física (instrufísica (instru-

Esgrima

Curso de pára-quedistas em Espanha.

?ficial de jufantaria (B)
fransilllssOeS de in fantaria.
Sapador de infantaria.
.
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B) Educação
tor).
(B)

Oficial de infantaria

(B)

O~c!al de infantaria
Oücial de infantaria

(B)
(B)

Transmissões
taria.
'l'ransmissõeô
taria.

física (instru-

de infande infan-

Curso de pára-quedistas cm Espanha.

~apador de infantaria.
.
fransmissões
de infantaria.
Oficial de infantaria (B)

Oficial de infantaria

(B) Educação
tor).
~ficial ~e infantaria (D)
1 ranSlUlSSões de in fautaria.
Transmissões
de infantaria.
Oficial de in fantaria (B)

Curso de conjunto das
diferentes armas na
Academia Geral Militar de Saragoça.
física (instru-

208

2.- Série

ORDEM DO EXERCITO N.O 3

Data
Posto
(1)

:.1ome
(2)

Ocloeação

de
promoção

(3)

(4)

Tenente Carlos Diamantino Bacelar Pi- 1-12-1956 A d ido ...:_)10 a mbique.
res.
»
»
Adido - MoçamFernando Gomes de Faria Barbique.
bosa.
ç

"
»
»
»

Mário Jaime Calderon de Cerqueira Rocha.
Arnaldo Alfredo Pereira do
Carmo de Sousa Teles.
Carlos Alberto ldães Soares
Fabião.
Carlos Alberto Bragança Moutinho.

»

Adido - Angola .

»

B. C. 2

»

Adido - Guiné

»

Supra-Batalhão de
caçadores páraquedistas.

»
»
»

»

"
»
»
»
»
»
»

António Rodrigo Rodrigues
»
B. C.l0 ..
Queirós.
»
António Marques de Abreu
B. I. 1. l7 .
Francisco Manuel Homem de
B. L 1. 17 .
Gouveia Costa Fernandes.
Francisco António Mendonça 1-12-1957 E. P. r. .
Martins Vicente.
»
E. P. 1. .
Ramiro Alves Correia de Oliveira.
»
António Marques Alexandre. .
Adido - Angola.
Aleu António Aires de Oliveira
»
E. P. I. .....
»
Manuel Francisco Matoso RaE. P. 1. .
malho.
»
José Herculano Ferrão HenriAcademia Militar.
ques de Oliveira.
»
José dos Santos Carreto Curto
R. I. 1
Alípio Emílio Tomé Falcão.
»
Adido - Timor

»

Nuno Pereira de Sá Nogueira
de Lacerda Machado.

»

»
»
»
»
»

Manuel Francisco da Silva . .
Francisco Alberto Cahral Couto
José Carlos Moreira Campos. .
José Bento Guimarães Figueiral
Manuel Alípio Pereira Coelho
de Paula.
Sérgio Manuel Carvalhais Ribeiro dos Santos.
Octávio Gabriel Calderon de
Cerqueira Rocha.
Mário Arada de Almeida Pinheiro.
António Xavier Lopes Pereira
de Meneses.

»
»
»
»

»

»

"

»

Destacamento Misto
elo Forte ele Almada.
Adido - Angola.
Academia Militar.
Adido - Angola.
Adido-Angola .
Academia Militar.

»

R. I. G

"

R

»

R. 1. 7

»

Batalhão de caçadorcs1-Ex).India

r. 1

2.' Série

Especialidade

ORDEM DO EXERCITO

de mobilização

Especio.lldo.des

(5)

de instrução

(6)

Transmissões de infantaria.
Oficial de infantaria (B)

Oficial de infantaria (B)
Transmissões de infantaria,

Oficial de infantaria (B)
Sapador de infantaria.
Oficial de infantaria (B)
Transmissões de infantaria.
Transmissões de infantaria.
Oficial de infantaria (B)
Ofic~al de infantaria ~B~
OficIal de infantaria B
Sapador de infantaria .. Educação física (instrutor).

Ofic~alde infantaria ~B~ Esgrima
OficIal de infantaria B Educação física (instrutor).
Oficial de infantaria (B)

t)

Oficial de infantaria (B)
SaP?dor de infantaria. .
Ofic~al de infantaria
Ofic~al de infantaria B~
OficIal de infantaria B
O (e~ucaçãofísica-mestre)
fieial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Sapador de infantaria.
Sapador de infantaria.
Oficial de infantaria (B)

Cursos

209

110

estrangetro
(7)

Curso de conjunto das
diferentes armas na
Academia Geral Militar de Saragoça.

Oficial de infantaria (H)

Oficial de in fantaria (B)

N.o 3

210

ORDEM DO EXERCITO

Posto
(1)

Nome
(2)

2." Série

N.O 3

Data
de
promoção
(3)

Colocação

(4)

Tenente Fernando Jorge Carmona Costa 1-12-1957 R. C. 5
»
»
»
»
»

»
»
l)

»
»
»
»
»

»
)J

)J
)J

António Lopes de Figueiredo
Henrique Bento Gonçalves Moreira.
Carlos Alberto Blasco Gonçalves.
Jerónimo Roseiro Botelho Gaspar.
António Tomás da Costa .
Mário de Carvalho Moutinho
Machado.
José Cardoso Pontão .
Joaquim Macias Vilão

»
»

R. I. 14 .
R. I. 7

»

B. M.1.

»

Adido - Macau

»
»

Adido - Angola.

»
»

Adido - Angola.
Adido - Angola.

Armando Alves Pereira.
Alveno Soares de Paula Carvalho.
Argemiro Carretas Bandorga

»
»

B. C. 7 - Exp. Índia

»

Academia Militar.

Adérito Augusto Figueira. . .
Catolino Rogério Mateiro Dias
Pinto.
José Rolita Correia Caniné .

»
»

Academia Militar.
Adido - Angola.

»

Joaquim Abrantes Pereira de
Albuquerque.
João Luís de Castro Marques
Pereira.
João José Pires
.....
João Humberto de Ataíde Campos Costa.

»

Adido-Ministério
do Interior - G.
N.R.
Adido - Angola.

»

B. M. 2.

»

B. C. 7 .....

»

Supra-Batalhão de
caçadores pára-quedistas.
Adido - Angola.

»

José Baptista Mendes

»

»

Luís António de Moura Casanova Ferreira.

»

»
»
»
»

»
)J

»
»
»

R. I. 7

R I. 1

A did o - Ministério
do Interior - P.
S. P.
.
Fernando Barroso Moura.
»
B. C. 9-Exp. India
José Lopes Pires Ribeiro .
»
Adido - Macau .
Jofre Ferreira dos Prazeres
»
Adido - Angola.
Mário César Teixeira. . . . .
»
B. M. 3 ....
Domingos de Amorim Lopes ..
»
B. C. 9 .
.1
Laurénio Filipe de Sousa Alves
»
Adido -Macau
Adelino RodrIgues Coelho . . 1-12-1958 E. P. I. .
Sílvio Jorge Rendeiro de Araújo
»
E. P. 1. .
e Sá.
i}ntónio João Soares.
»
E. P. I..
Alvaro Pereira Bonito
»
R. J. 1

ORDEM

2.- Série

EspecTalidade

de mobtüaaçãc

DO EXERCITO

Especialidades

(5)

de ínctruçãc

Transmissões
de infantaria.
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
.

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)

00ficial de infantaria
ficial de infantaria

(B)
(B) Educação

física (instru-

tor).
Esgrima

gfic~al de infantaria
ficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B) Educação

(B)

Ofic~al de infantaria
Oficlal de infantaria

(R)
(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

física

(instru-

tor).
Esgrima

9

ficial de infantaria (B)
Sapador de infantaria.
.
Transmissões
de infantaria.
Olicial de infantaria (B)
~ficial de infantaria
~apador ne infantaria
O~P~dor de infantaria.
c~al de infantaria
osc!al de infantaria
Oâ c~al de in fantaria
c~al de infantaria
os c~a~ de infantaria
eia de infantaria

os

os

(B)
..
.
B

B
B
B

B
B

Oficial d e ln
. fantaría. (B)

Educação
tor).

Cursos no estrangeiro
(7)

(6)

Sapador de infantaria.

211

N.o 3

física (instru-

212

ORDEM

DO EXBRCITO

Posto

Nome

(1)

(2)

Tenente

António Joaquim

N.o 3

2.' Série

Data
de
promoção

Colocação

(3)

Abrunhosa.

(4)

1-12-1958 R. I. 10 .

»

Carlos Nunes Mimoso.

»

»

Aurélio Manuel Trindade.
Fernando José Martins dos Reis
Jaime da Fonte Alpendre.

»
»
»

Hugo Manuel Rodrigues
dos
Santos.
Luís Fernando de Matos Marques,
Lino Correia Baptista Vascon

»

António Guerreiro Caetano
António Ferreira Rodrigues de
Areia.
Manuel Ferreira de Oliveira.

»
»

E. P. I. .
E. P. r. .

»

Adido-Ministério
do Interior-P.

Fernando
do Amaral Campos
Sarmento.
Manuel Luís Monção Fernandes
António José Soares Pereira.
.
Eugénio Baptista Neves . . .
Renato Jorge Cardoso Matias
Freire.
Fernando António Pereira dos
Santos.
José Manuel Gonçalves.

»

R. I. 14 .

»

»
»
»
»

»
u
»

»

»
»

»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»

»
»

B. C. MoçambiqueExp. India. ,
B. C. 7 -Exp.
India
E. P. I. .
R. I. 15.
.' .
Academia Militar.

.

R. I. 2
3.' D. G. 1\1. E.

S. P.
»

R. I. 1

»

R. J. 2

»

R. I. 2

»

E. P. 1. .

»

R. I. 8

»

R. I. 14.

Emídio Crisóstomo
Machado
Sousa Vicente.
José Fernando Gomes de Araújo
Alcino Fernando
Veiga dos
Santos.
Hugo Ferdinando
Gonçalves
Rocha.
Nuno Vasco Português da Silva
Santos.
Hélio Nunes Xavier

»

R. I. 2

»
»

R. I. 7
R. I. 7

»

R. I. 15 .

»

B. C. 5

»

R. I. 2

Manuel Ramalho Salvado Pires
João Rodrigues Coelho .

»

R. I. 15.
R. I. 12 .

»

2.' Série

Especialldade

ORDEM DO EXERCITO N.o 3

de mobltíeação
(5)

Especialidades

de ínstrução

(6)

213

Cursos no estrangeiro

(7)

Transmissões de infantaria.
Sapador de infantaria. .
Oficial de infantaria (B)
Sapador de infantaria. .
Oficial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Transmissões de infantaria.
Sapador de infantaria.
Escuta

Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)

Curso para oficiais de
operações electrónicas nos Estados
Unidos da América.
Curso de escuta de
segurança das transmissões em França.

Oficial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Oficial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Oficial de infantaria (B~
Oficial de infantaria (B
Oficial de Infantaria (B
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Transmissões de infantaria.
Oficial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Oficial de infantaria (B)
Sapador de infantaria ..
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial ds infantaria (B)
Translmssões de infantaria.

Esquiador- escalador
em Espanha.

214

ORDEM

DO EXERCITO

2." Sérre

N.o 3

Data
Posto

Nome

(1)

(2)

Tenente.
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

Alferes
»
»
»

de
promoção

Colocação

(4)

(3)

Manuel Jorge da Costa Marti- 1-12-1958
nho.
Francisco António Alves Pereira
»
da Rocha.
Manuel Carlos Teixeira do Rio
»
Carvalho.
Manuel Lima Pinho de Oliveira
»
Nelson João dos Santos.
. . .
»
Eurico Queirós de Sousa Aze»
vedo.
António Leopoldo Junqueira
»
Coelho.
Júlio Marques da Costa.
»
António Lemos de Carvalho.
Carlos Alberto
Machado de
Brito.
Maurício Jorge Pereira da Silva
Lísio Manuel Moreira Camarinha
Manuel J osé Coelho Carvalho
Joaquim Chito Rodrigues.

E. P. L .
R. I. 15.
R. L 2
Academia Militar.

R. L 2
R. I. 15 .
R. L 15 .
Adido - Macau
R. L 7
Adido-

»
»

G. N. R.

»
G. C.T. A.
1-11-1940 R. L 7
1-11-1941 D. R. M. 5
1-11-1957 E. P. J.

Rui Xavier Lobato de Faria
Ravara.
António Rebelo Simões .
Ernesto Rodrigues Gaspar da
Rosa.
José Ramalho da Rua.
Luís Carlos de Oliveira Correia
Luís Ramos Gonçalvcs .

»

R. I. 4

»

R. J. 12 .
E. P. I. .

»

Carlos Alberto Vieira Monteiro

»

Adido - Angola .
R. I. 2
Adido - Mo a mbique.
Adido - Angola

»

António dos
Eanes.
Alípio Tomé
Manuel Jorge
Raul Pereira

»

Adido -

»
»
»

E. P. r. .
'.
R. I. 1- Exp. India
E. P. 1. ....

»
»
»
»
»

Adido -Macau

»

César Henrique Cruz Canuto.
Pedro Augusto Soeiro Zilhão
António Cipriano Pinto.
.
Fernando Ramos dos Reis.
José Rosado Castela Rio

»

António Soares Catarino

»

»

Augusto Rosendo Sardinha . .
Manuel Correia dos Santos Luís

»

Adido - Mo a mbique.
R. L 7
B. C.l\fo,çambiqueExp.lndia.

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

»

Santos

Ramalho

Pinto.
. . . .
Caramelo ...
da Cruz Silva .

»
»
»
»

»

ç

Índia.

R. I. 2
R. r. 15.
R. I. 7
R. L 2
ç

ORDEM DO EXERCITO

2." Série

Especialidade

de mobilização

Especialidades

(5)

de instrução

(6)

Transmissões de infantaria.
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B) Transportes auto
Transmissões de infantaria.
Oficial de infantaria (B)
Sapador de infantaria. .
Sapador de infantaria .. Transportes auto.
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B) Transportes auto.
Transmissões de infantaria.
Oficial de infantaria (fi) Educação física (instrutor).
Oficial de infantaria (B)
Sapador dc infantaria. .
Ofic~al de infantaria (13)
Oficial de infantaria (fi)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Oficial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Ofic~alde infantaria ~B)
Ofic~al de infantaria B)
Oficial de mfantaria B) Educação flsica (instruOfic~al de infantaria
O~c~al de infantaria
Oâcial de infantaria
Ofic~al de infantaria
OficIaI de infantaria

IR)B)

tor).

B)
B)

B) Educação física (instrutor).
Ollcial de infantaria (D)
Ofic~al de ~nfantaria (R)
OficIal de Infantaria (B)

215

N.o 3

Cursos no estrangoiro

(7)

216

ORDEM

Posto
(1)

Alferes
»
»
»

DO EXERCITO

N.O 3

Data
de
promoção
(8)

~ome
(2)

Américo Mário Mareco Espada
de Sousa.
Marcelo Heitor Moreira.
Fernando
Augusto
Castilho
Palma Ferro,
Rui de Almeida Seabra de Albuquerque.
Carlos Alves Cardoso Pimenta
João Ricardo Maia Rebolho .

1-11-1957
»

"

2.' Série

Colocação

(4)

Adido bique.
Adido bique.
R.I.2.

MoçamMoçam-

»

R. I. 1-

»
»

R. I. 15 " .
Adido - India .

Delfim ,Leitão Fernandes
Nuno Alvaro Pires Afonso
Fernando Maria Presa Queirós
Magalhães.
Augusto Leandro Ribeiro Lázaro.
Almor Alves Serra.
José Júlio de Azevedo Valarinho
Manuel de Azevedo Morujão e
Oliveira.
Nu n o Gonçalves
dos Santos
Basto Machado.
Albino Augusto de Castro Carrapatoso.
Carlos Afonso Soares de Almeida Brandão.
Francisco José Ferreira
Dias
Artur António Ferreira
Pinto
Rui Machado da Costa Taveira
João Augusto dos Santos Dias
de Carvalho.
Mário Carlos Gomes Mourão
Gamelas.

»
»
»

Adido R. I. 7
R. I. 7

»

R. I. 16-Exp.

»
»
»

Adido - An gola
R. l. 12 .
R. I. 14 .

»

Adido -l\Iacau

»

R. J. 14 .

»

Adido - Moçambique.
R. J. 7 .
Adido - Angola .
Adido-Angola.
Adido-Angola.

»

José da Câmara Vaz Serra

»

»
»

Guilherme Cardoso de Oliveira.
Jaime Alberto Gonçalves das
Neves.

»,

»

Alfredo João de Oliveira Leandro.
António Fernando Pinto de Oliveira.
Francisco Dias de Oliveira Par.
daI Morcela.

»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

José de Almeida
deira.

Pinho

Ban-

»
»

»
»

"

Exp. Índia

Angola

Índia

Batalhão de caçadores de Moçarnbique-Exp.
India
Adido - Guiné
R. I. 15 .
Batalhão de caçadores de Moçambi9.ue - Exp. India
Adido - Timor
. .

»

Adido -

"

Supra-Batalhão
de
caçadores
pára-quedistas.
Adido - Angola .

"

Guiné

~

2.1 Série

ORDEM DO EXERCITO

Especialldado

do mobilização

Especialidades

(5)

do Instrução
(6)

Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (E)
Transmissões de infantaria.
Transmissões de infantaría.

Oficial de infantaria (8~
Esgrima
Oficial de infantaria (B Educação física (instrutor).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria 8
Oficial de infantaria H

t~

Transmissões de infantaria.
Oficial de infantaria ~B~
Olicial de infantaria B
Sapador de infantaria ..

Esgrima

Oficial de infantaria (E)
Oficial de infantaria (H)

ri

Oficial de infantaria (B)
06,i.1
Oficlal
Oficial
Oficial

de Infantaria
de infantaria H
de infantaria B
de infantaria H

Oficial de in fantaria (E)
Transmissões de infantaria.
SaP?dor de infantaria. .
OfiCial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (H)
Oficial de infantaria (E)
Oficial de infantaria (H)
Oficial de infantaria (B)

-S.
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(1)

(2)
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Data
de
promoção

(3)

Colocação

(4)

Alferes Alfredo José Botelho de Oli- 1-11-1957 Adido - Angola.
veira Moniz.
José Luís de Sousa Ferreira. .
B.I. I.l7-Exp. índia
»
>l
Henrique de Sousa Afonso . . 1-11-1958 Colégio Militar . ,
Fernando Francisco Morgado
»
Adido-MoçamCorte Real.
bique.
>l
José Agostinho Gomes . . . .
»
E. P. L .
»
Fernando dos Santos Rodrigues
»
Adido-MoçamTrovão.
bique.
»
José António Silvestre Martins
»
Adido - Moçambique.
»
Vítor Manuel Rodrigues Alves
»
Adido - Moçambique.
>l
António Luís Baptista Barri»
Adido - Moçamnhas.
bique.
»
»
António Teixeira Martins.
R. L 14 .
>l
Carlos Alberto Rebelo Marques
»
E. P. L .
»
António João Rocha de Carvalho
R. J. 4
»
João Manuel Vilar Nunes.
»
R. I. 7
»
José Alberto Ponces de Carva»
R. L 2
lho Aparício.
»
António Maia Correia
»
Adido - Angola.
»
»
Renato Vieira de Sousa.
Adido - Moç a mbique.
»
Fernando Manuel Afonso de Al»
R. J. 12 .
meida.
»
Artur Manuel Carneiro Geral»
R. J. 3
des Nunes.
»
Rui Mano Soares.
...,.
»
R. I. 15 .
»
>l
Jorge Alberto Madeira de VeR. 1. 7
lasco Martins.
»
Duarte Rui Lemos de Fontoura
»
R. J. 2
»
Joaquim Simões Duarte ...
,
>l
B. L I. 17 .
»
Carlos Graciano de Oliveira
»
R. J. 7
Gordalina.
»
José Guilherme Rosa Rodrigues
>l
B. I. 1. 19.
l\1ansilha.
»
Álvaro Teixeira Soares. . . .
»
Adido - Angola .
»
António Manuel Duarte Botelho
»
B. I. J. 18. . . .
»
José Alberto de Moura Calheiros
Supra-B. C. Pára-quedistas.
»
Luís Augusto Tavares Soares
>l
B. I. I. 17 . .
da Cunha.
»
Jorge Esteves de Almeida
»
B. L 'I. 17 .
>l
Joaquim Manuel Trigo Mira
>l
Adido - Angola
Mensurado.
Francisco Ramos Brissos de
»
»
Adido - Guiné
Carvalho.
António Afonso da Silva Vi»
»
Adido - Guiné
gário.
))

))

))
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Especialidado

de ruobrlísução
(5)

Oficial de infantaria ~B~
Oficial de infantaria B
Oficial de infantaria B
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
de
de
de
de
de

do Instruç!lo
(6)

Oficial de infantaria (E)

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Especialidades

infantaria (B
infantaria (B
infantaria ~B
infantaria B
infantaria B

Oficial de in fantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (E)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Ofic~al de infantaria (B)
Olic~al de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)

(Bi

Oficial de infantaria
Ofic~al de infantaria (B
Oficial de infantaria (B

Oficial de infantaria (B)
Ofic~al de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (E)
Oficial de infantaria (B)
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Posto

Nomes

(1)

(2)

N.O 3

Data
do
promoção

(3)

2.' Série

Oclocação
(4)

Alferes Adriano do Patrocínio Rodri- 1-11-1958 B. I. L 18.
gues Sanches.
»
Azuil Dias de Carvalho.
»
Adido - Guiné.
»
António José Santiago Maia. .
»
Adido - Cabo Verde
»
Artur da Fonseca da Mota Frei»
Adido-Cabo Verde
tas.
»
João Luís da Costa Martins
»
R. I. 7
Ares.
»
José Vicente da Silva Júnior
»
B. C. 4
»
Albano Paula de Carvalho . .
»
R. C. 4
»
António Feliciano Mota da Câ»
Adido-Angola.
mara Soares Tavares.
»
José Abílio Lomba Martins.
»
RT.ll.
»
António José Brites Leitão Rito
»
R. T. 16.
»
Francisco do Nascimento Cor»
B. 1\1.1.
deiro.
Isidoro de Azevedo Gomes Coe»
R. 1. 3
lho.
»
José Maria de Melo Parente.
»
RJ.11.
»
Alcides Pinto . . . . . . . .
»
R. 1.5
»
.J oão J osé Louro Rodri gues Pas»
R. l. 1
sos.
II
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Especlalldado

do mobtltznção

Especialidades

de Instrução
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Cursos 110 estrangeiro

(5)

(6)

(7)

Oficial de infantaria (B)

-

-

Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria B)

-

-.

Oficial de infantaria (B)

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

-

t~
B
B

-

-

-

Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria B)
Oficial de infantaria (B)

-

Oficial de infantaria (B)

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

-

t~
B
B

-

-
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do Exército,

Afonso Magalhi1es de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.&1 Série

N.O 4

1 de Março de 1959

Publica-se

ao Exército

o seguinte:

1- DECRETOS

E PORTARIAS

Portarias:

Presidência

do Conselho

e Ministério

do Exército

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e do Exército, nomear
para o cargo de chefe da 1. a Repartição do Secretariado-Ger.al da Defesa Nacional, nos termos do artigo 4.° do
Docreto-Lei n.? 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, o coronel do
corpo do estado-maior Fernando Viotti de Carvalho, na
vaga aberta pela exoneração do referido cargo do actual
brigadeiro Alberto Andrade e ilva.
Presidência do Conselho e Ministério do Exército,
30 de Dezembro do 1958. - O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, - O
Ministro do Exército, Afonso ltlagalht1es de Almeida
Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Janeiro de 1959,
sob o n.· 954. Não são devidos emolumentos, nos termos do
Decreto n.s 22257).
(Publleado

DO

Diário do Oo•• rno D.· 25, 2." sérIe, de 80 de Janoiro do 195~).
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j

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 a Dília
Branca de Abreu Araújo Malheiro, filha do falecido
maj ar reformado Francisco de Abreu Araúj o Malheiro,
a reversão do subsídio mensal no quantitativo de 300t$,
a partir de 23 de Novembro do ano findo, em virtude
de ter falecido em 22 do referido mês sua irmã Elvira
de Abreu Araújo Malheiro ,
Ministério do Exército, 3 de Fevereiro de 1959.O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida
Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Fevereiro de 1959.
Não são devidos emolumentos,
110S
termos do Decreto
n.? 22257).
.

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 2 de Janeiro de 1fJ159:
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 coronel
do serviço de' administração militar José Gonçalves
Macieira Santos.
(Publicada no Díório
do 195~).

Ministério

do Cavemo

D.o

do Exército - Repartição

18, 2.' serlo

'

de 22 do Jnnelvo

do Gabinete

Por portarias de 16 de Outubro 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 1940 o tenente-coronel do estado-maior do exército espanhol Don
Luis Quirone de Abarca.

2.' Série
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Condecorado com a 2. a classe da medalha de mérito
militar, nos termos do artigo 52.° do Regulamento da
Medalha Militar, ne 2 de Maio de 10-1:6,o comandante
de engenheiros do exército espanhol Don Manuel
Coloma Garcia.
Condecorado com a 3. a classe da medalha de mérito
militar, nos termos do artigo 52.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o capitão
de engenheiros do exército espanhol Don Mariano
Barallat Frochilia,
Por portaria de 23 de Janeiro de 1959:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o coronel do serviço de administração militar António Salgueiro Máximo.

.

Por portaria de. 7 de Fevereiro de 1959:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar, de 2 de Maio de 1946,
o tenente-coronel do corpo do estado-maior Fernando
Louro de ou a.
Por portaria de 21 de Fevereiro de 1959:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter ido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao artigo 51.°, do Regulamento da Iedalha Militar, de 2 de Maio de 194-6,
o coronel de cavalaria Júlio Ferrer Antune

Ministério

do Exército - I.a DirecçDo-Geral

_I. a RepartiçBo

Tendo sido agraciado pelo Governo de E panha com o
grau de oficial da Ordem de 'Mérito Civil o capitão
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de infantaria Ernesto Augusto Ramos, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar
as respectivas insignias.
Por decreto de 24 de Maio de 1958, publicado no Diário
do ( overno n. o 20, 2. a série, de 24 de Janeiro do corrente ano, foi agraciado com o grau de cavaleiro da
Ordem Militar de Avis o capitão do quadro do serviço
de material Gilberto dos Reis.
Por decreto de 10 de Maio de 1957, publicado no Diário
do Governo n. o 27, 2.:l série, de 2 de Fevereiro do
corrente ano, foi agraciado com o grau de comendador
da Ordem Militar de Avis o tenente-coronel de inútiltaria Abel Barroso Hipólito.
Por decretos de 24 de Maio de 1958, publicados no
Diário do Governo n. o 27, 2. a série, de 2 de Fevereiro do corrente ano, foram agraciados com o grau
d.e .oficial da Ordem Militar de Avis os seguintes ofiCIHIS:

Major de infantaria Camilo Augusto de Miranda
Rebocho Vaz.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Manuel Augusto da
Silva Pires.
Por decreto de 24 de Maio de 1958, publicado no Diário
do Governo n.? 35, 2.a série, de 11 de Fevereiro do
corrente ano, foi agraciado com o grau de comendador
da Ordem Militar de Avis o tenente-coronel de infantaria José Rodrigues Ricardo.
Condecorados com a medalha de ouro 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 do
Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
'
Coronel do quadro do serviço de material (en o'enheiros) Carlos Luciano Alves de Sousa.
b
Tenente - coronel de infantaria Ernesto Ferreira
Proença,
Por portaria de 20 de Janeiro de 1959:
Condecorado 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
19·M), o major do corpo do estado-maior Silvino Silvério Marques.
Por portaria de 5 de Fevereiro de 19õ,9:
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
do 1946, o tenente-coronel
de infantaria Abel de
Castro Roque.
Por portaria de 12 de Fevereiro de 1959:
Condecorado, a titulo 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 194G, o capitão de cavalaria
Aclelino Mendes da • ilva.
Louvores:

Presidência

do Conselho - Saeretariade-üeral

da Defesa Nacional

Por portaria de 2 de Janeiro de 1959:
Louvado o coronel do serviço de admini tração militar José Gonçalves Macieira Santos, que em 3 de
Dezembro findo atingiu o limite de idade para passagem à situação de reserva, porque durante toda a sua
carreira militar deu provas de um esforço inteligente,
produtivo e entusiástico e ainda pela forma distinta
como durante mais de três anos desempenhou as suas
func;ões no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional,
onde manifestou grandes qualidades de trabalho e de
dedicação, de firmeza de carácter e de sã moral,
de bom sen o e de de embaraço, cujos serviços são
considerados relevantes e distintos.
(Publicada
no Diário
do tn:;!)).

do Governo n.O t8, 2." sérlo, do 22 do Janoiro
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do Gabinete

Por portaria de 23 de Janeiro de 1959:
Louvado o coronel do serviço de administração militar
António Salgueiro Máximo, porque, na sua long.a
vida de oficial, sempre tem demonstrado boas qualidades de comando, além de um notável e pírito do
organização e de uma sólida preparação técnica. O~cial distinto, inteligente e aprumado, fazendo-se estimar por todos os seus camaradas, tem prestado ao
Exército, no comando da Escola Prática de Administração Militar, serviços que devem ser considerado
relevantes e distintos.

Por portaria de 3 de Fevereiro de 1959:
Louvado o general Alexandre Gomes de Lemos Correia
Leal, pela forma criteriosa, dedicada o proficiente
como durante dois anos exerceu o cargo de dir ctor
da Arma de Artilharia, ao qual consagrou o melhor
do seu entusiasmo e interesse. No estudo e resolução
dos problemas da sua arma de origem, que distintamente dirigiu, confirmou, mais uma vez, o elevado
conceito em que é tido de chefe militar do incontestável valor e mérito.
Por portaria de 7 de Fevereiro de 1959:
Louvado o tenente-coronel do corpo do estado-maior
l~ernando Louro de Sousa, porque no período de
CIDCO anos em que exerceu o cargo de chefe do estado-maior do comando militar da província de Moçam~ique evidenciou uJ? in~xcedivel interesse pelo
serviço e um grande dinamismo, não se poupando a
esforços, por vezes com sacrifício da na saúde, o
cooperando com toda a sua intelig6ncia e entusia 'mo
em. todos os trabalhos do que foi encarregado. Oficial
mu~to competente e de boa cultura geral. estudioso,
aplicado, conslde~ado por superioros O subordinados,
de forte prcsugío, com poder do iniciativa, muito
correcto e educado, foi um prestimoso colaborador
do comando militar, prostando ao Exórcito serviços
que merecem ser considerados relevantes
distinto ..

2,·
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portaria de 14 de Fevereiro de 1959:

Louvado o general J oviano Lope , pela forma proficiente, muito dedicada e leal como sempre exerceu o
comando da La região militar, facto justamente po to
em destaque em louvor já conferido e publicado em
Ordem do Exército. No e tudo e resolução dos problemas relativos à unidades e estabelecimentos militares
da sua região, evidenciou, mais uma vez, qualidades
de comando, de dedicação pela in tituições militares
e de extrema lealdade, digna do maior apreço, as
quais, aliadas a um natural entimento de bondade e
de justiça, o creditam como chefe militar mo pundonoroso como compreensivo, que soube sempre contar
com a dedicação e estima de todos os seus subordinado .

Ministério
POl

do Exército - I.a Oirecção-Geral-

I.a Repartição

portaria de 20 de Janeiro de 1959:

.Louvado o major do corpo do e tado-maior Silvino
ilvério Marques, pela forma distinta <! muito eficiente
COmo de empenhou as funçõe de que foi encarregado
no Estedo-Maior do Exército, durante seis ano , em
r gimo de acumulação
com as de profes 01' adjunto e
de prole 01' catedrático da 15. a cadeira da Escola do
Ex6~cito, pondo à prova qualidade pedagógicas, excep~lOnais dotes de inteligência, actividade, inexcedível
de(~lCa~ão pelo erviço e reconhecida competência pro~ sl~nal. Dotado de e. plêndida
qualidade,
de viva
lntel~g{incia e de Invulgar
conhecimento
militares,
credttou-s
como oficial de valor e pre tou à formação
dos oficiais de carreira e ao Exército serviços que devem
ser classificados d relevante
e muito di itintos.

1'0" portaria

de 5 de Fevereiro ele

uno.

Louvado o t nent -coronol d infantaria Abel de astro
Roque, porqu , durante o. doi. ano m qu na Guiné
xerceu o cargo de comandant militar, se comportou
sompr
com elevado aprumo
dignidade, t ndo com
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o exemplo da sua conduta, não só no campo militar,
mas também nas altas funções civis que exerceu por
várias vezes, prestigiado o exército a que pertence.
Os serviços prestados por este oficial na Guiné devem
ser classificados de rolevantes e distintos.

Por portaria de 12 de Feoeretro de 1959:
Louvado, a título póstumo, o capitão do cavalaria Adelino
Mendes da Silva, por ter desempenhado dedicadamente e com o maior zelo, método e competência as
missões de que foi incumbido na Direcção dos Serviços do Ultramar, designadamente as relativas à India,
onde servira com distinção,
mostrando-se sempre
camarada leal, oficial muito brioso. e excelente colaborador. Mereceu a estima e consideração
de todos
pelas suas elevadas qualidades e virtudes militares.
Os serviços prestados por este oficial devem ser classificados de relevantes e muito distintos.

111- MUDANÇAS

DE OUADRO

Oficiai. do quadro permanente
Quadro do serviço de material (engenheiros)

Major de engenharia,
adido, professor efectivo do
5. o grupo do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, Edmundo Carlos Tércio da Silva nos termos
do artigo 9. o e sua alinea b) do Decreto-Lei n. o 4u 880,
de 24 de Novembro de 195G, por ser oficial de engenharia especializado em mecânica automóvel para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 195(),visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 195(). ão são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Major de eng~nharia, adido, adjunto da 3. a Repartição
do Secretanado-Geral
da Defesa Nacional José Francisco Correia Leal, nos termos do artigo 9.0 e sua

2.' Série
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alínea b) do Decreto-Lei n.? 40880, de 24 de Novembro de 1956, que, por ser oficial de engenharia especializado em mecânica automóvel, transita para aquele
quadro, para preenchimento de' vaga, devendo rer
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1959.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 2 de Fevereiro de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos ao Decreto n.? 22257).

Capitão de artilharia, da direcção da arma, Rogério
Paixão Ribeiro, nos termos da alínea a) do artigo 9.°
do Decreto-Lei n." 40
O, de 24 de Novembro de
Ul56, que, por ser oficial de artilharia e engenheiro
fabril, transita para aquele quadro, para preenchimento de vaga, devendo rer considerado nesta situação de de 1 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1950. Não são devidos
emolumento,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão de engenharia, adido, professor adjunto da Escola do Exército, Filipe Felismino Nunes Palet, nos
termo do artigo 9.° e sua alínea b) do Decreto-Lei
n.? 40 80, de 24 de Novembro de 1956, por ser oficial de engenharia e pecializado em material de transmissões, para preenchimento de vaga naquele quadro,
devendo ser con íderado nesta ituação desde 1 de
Janeiro de 1958.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 195!1. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Oficiais de complemento
Passa ao quadro de complemento, nos termos da alínea a) e § único do artigo 10.° do Decreto-Lei
11.°2840.,1, o urtigo 22.° do Decreto-Lei 3G 30-1-,d ~4
de Maio d 194:7, o tenente miliciano d infantaria, do
extmto quadro especial, na situação de reserva, Antero Albano da ilva ahral, por a im o haver requerido.
(Por portaria de :11 de .Ianeiro de 1050, anotada
nal de ontas m 1 de Fevereiro de 1()5().

pelo Tribu-
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Oficiais. do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadl'o da arma de infantaria:

Coronel de infantaria, supranumerário, da direcção da
arma, onde continua colocado, Armando Francisco
Páscoa, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Janeiro de 1950.
.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do' Decreto n.s 22257).

Coronéis de infantaria, supranumerários, Jaime José ela
Silva Pereira e Orlando Luis de Oliveira, para preenchimento de vagas no quadro, devendo ser considerados nesta situação desde 6 de Fevereiro de 1950.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major de infantaria, supranumerário,
do regimento de
infantaria n.? 15, onde continua colocado, João António Ribeiro de Albuquerque, para preenchimento do
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situaÇrLO desde 16 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Janeiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de infantaria, adido, Eduardo Padrão Soares
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, regressou a este Ministério em 18 de Janeiro de 1959, desde quando deve
ser considerado nesta situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Janeiro de Hl59, visada pelo Tribunal
de Coutas em 24 de Fcveroiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes de infantaria, adidos, José dos Santos Carroto
Curto e Octávi~ <;i" abriel Calderon do Cerqueira Rocha
e, supranumerano,
Manuel Luis Monçrto Fernandes,
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que" por terem deixado' de prestar serviço no Estado
da India, regressaram à metrópole em, respectivamente, 23, 2 e 2 de Janeiro de 1959, desde quando
devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 31 de Janeiro dr. 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Fevereiro de 1959. ão são devidos erno. lumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente de infantaria, adido, Francisco do Carmo Medeiros de Almeida, que, por ter deixado de prestar
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, regressou a este Ministério em 10
de Fevereiro de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não s:10 devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.? 22257).

(~Dadro da arma de artilharia:

Capitão de artilharia, adido, João Manuel Tarujo Nunes
Correia, que, por ter deixado de prestar serviço na
província de Augola, onde se encontrava em comissão
civil, como governador de distrito, regressou a este
Ministério
em 5 de Janeiro de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 195(), visada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente de artilharia, adido, José Manuel dos Santos
Dias de Carvalho, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar do Estado da índia, regressou à metrópole em 2 de Janeiro de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Janeiro ele 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Fevereiro de 1959. fio são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Considerado regres ado ao erviço de te Ministério, por
ter deixado de prestar
erviço no Ministério do Inte-
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rior, na Polícia de Segurança Pública, onde se encontrava na situação de adido, o coronel de cavalaria,
'na situação de reserva, Carlos Maria do Carmo, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 2G de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 195\). Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de cavalaria, supranumerário,
António J osé
Pereira Calisto, que, por ter deixado de prestar serviço no grupo divisionário de carros de combate, se
apresentou em 22 de Janeiro de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de engenharia:

Tenente-coronel de engenharia, adido, Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau de Meireles Teixeira da
Mota, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 23 de Fevereiro de 195\), visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 195\). Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto H.O 22257).

Major de engenharia, supranumerário, da direcc;ão da
arma, inspecção das tropas de transmissões, onde
continua colocado, Artur Vieira, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde 19 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1\) de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

<tuadro do serviço de saúde mUltar:
Médicos

Capitã~ médico,_ supranumerá~io, do 1.0 grupo de companhias de saude, onde contínua colocado, João Maria
Gomes do Souto Soares, que, por ter deixado do
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prestar serviço no Estado da índia, onde se encontrava
como expedicionário, regressou à metrópole em 2 de
Janeirc de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro do serviço de administração

militar:

Capitão do serviço de administração militar, adido,
chefe da 2.a secção dos serviços industriais da Manutenção Militar, cargo de que fica exonerado por esta
portaria, Pedro Maria do Rio Carvalho Frazão, que,
por ter deixado de prestar serviço naquele estabelecimento, se apresentou em 2 de Janeiro de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Quadro dos serviços auxiliares

do Exér~ito :

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, onde continua colocado, João
Lopes, devendo ser considerado nesta situação desde
1G de Janeiro de 1959, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do quadro do serviço de material, adido, Antón!o Carepa Boto, que, por ter deixado de prestar serVlÇO no comando militar do Estado da India, onde se
encontrava em comis rão militar, regressou à metrópole em 2 de Janeiro de 1959, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 195!), visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
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Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerários,
do regimento de infantaria n. o 12,
José Gonçalves Neto e, do regimento de artilharia
pesada n. o 3, Olegário Mendes Patrício, continuando
ambos colocados onde actualmente se encontram, para
preenchimento
de vagas no quadro, devendo ser
considerados nesta situação desde 19 de Janeiro
de 1959.
(Por portaria de 26 de Janeiro de 195!), visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Janeiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Supranumerãrloe
os
quadros:

por

excederem

Infantaria:

Tenente-coronel
de infantaria, adido, Abel de Castro
Roque, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar da Guiné, regressou à metrópole em
7 de Janeiro de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1\>59, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Major de infantaria, adido, João António Ribeiro de
Albuquerque, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar de Angola, regressou em 5 de
Janeiro de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 195\>, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro do 1059. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22527).

Cavalaria:

Capitão de cavalaria, adido, José Francisco Milho Ferro
q~~, por ter deixado de prestar serviço no comand~
ml~ltar do Estado da India, regressou om 19 de J aneiro de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1950, visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1!)5!).Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Engenharia:

Major de engenharia, adido, Artur Vieira, que, por ter
deixado de exercer as fuuções de professor catedrático da Escola do Exército, cargo de quo fica exonerado por esta portaria, se apresentou em 15 de Janeiro de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação .
.(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviços auxiliares

do Exército:

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, Alfredo Marques de Abreu,
que, por ter deixado de prestar serviço no referido
Ministério, se apresentou neste em 12 de Fevereiro
de 1959, desde quando deve ser considerado nesta
aituação.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1950, visada pelo Tribunal
do Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22 25~).

Capitão João Lopes e tenente José Gonçalves Neto,
ambos do quadro do serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
do regimento de engenharia n.? 1,
onde continuam colocados, que, por terem deixado de
prestar serviço no E tado da índia, onde se encontravam como expedicionários, regressaram à metrópole em 2 de Janeiro de 1939, desde quando devem
801' considerados nesta
ituação.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1950. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

rren~nte do quadro do erviços auxiliares do Exército,
adido, Olegário Meudes Patrício, que, por ter deixado
de pre tal' serviço no Mini .tério do Interior, na Policia
do Seguranc;a Pública, e apre entou em 8 de Janeiro
d.e 19,)9, desde quando deve ser coo iderado nesta
ISltuac;ão.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1059, vi ada pelo Trib~nal
do Contas cm 10 de Fevereiro de 1950. ':lo são devidos
ornolulI\cntos, nos termos do Decreto n.' 22257).
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de supranume_

constituídas

Regimento de artilharia

N." 4

no continente:

antiaérea

fixa

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa (centro de instrução de artilharia contI:a
aeronaves), João Manuel de Magalhães Melo Mexia
Leitão, 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 de Março de 1944, por
ter sido colocado no referido regimento, para preenchimento de vaga no quadro ainda incompleto, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Janeiro
de 1959.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Forças eventualmente

constituídas

no ultramar:

Estado da India

Capitão de engenharia, do regimento de engenharia
n.? 1, onde continua colocado, Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro, por ter sido nomeado para fazer
parte das forças expedicionária ao Estado da índia,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de
Janeiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão do seryiço de administra~ão militar, do 2.° grupo
de companhias do mesmo serviço, onde continua colocado, Pedro Maria do Rio Carvalho Frazão nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
D.O 28 401, alt~rado 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
nom~ado para faz~r parte das forças eXpedicionárias
ao Estado da India, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Janeiro de 1959.
(Por ~ortaria de 31 de"Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de F evereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, do comando militar de Moçambique, João Serafim Ferreira, nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 28401, alterado 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 India (regimento de infantaria n. ° 3 de Moçambique), devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Capitão de infantaria, do comando militar de Angola,
Rui Silvino de Freitas Lopes, 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 Fevereiro
de 1959.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 23 de Fevereiro de 1959).

Capitão de artilharia, do comando militar de Angola,
Luis Teixeira Fernandes, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço militar no ultraI?-ar, 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 29 de Janeiro
de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereíro de 1959).
Moçambique

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do -comando militar de Moçambique,
Ferreira, por ter sido nomeado para
uma comiasüo de serviço no ultramar,

do Exército,
João Serafim
desem~enhar
ao abrigo da
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alínea c) do artigo 3.° elo Decreto-Lei n." 3981G, ele
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1959, anotada pelo 'I'ribunal de Contas em 27 de Fevereiro ele 1(59).
Guiné

Capitão de infantaria, no quadro, António Rodrigues
Rebelo de Carvalho, 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 19;)-1, devendo ser considerado nesta situação desde 10 ele Fevereiro de 1950.
(Por portaria de 25 ele Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 195U).

Alferes de infantaria, do comando militar da Guiné, José
da Câmara Vaz Serra, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço militar no
ultramar, ao abrigo da allnoa c) do artigo 3. o do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 do Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 ele Fevereiro
de 1950.
(Por portaria ele 18 de Fevereiro ele 1959, anotau a pelo Tribunal de Contas em 23 de Fevereiro ele 1(59).
Estado da india

Alferes farmacêutico, com a patente de tenente
do
comando militar do Estado da índia, Carlos 1\!aclu,do
de Beire~, por ter sid_o nomeaclo para desempenhar
uma cormssao de serviço no ultramar ao abri o- o da
alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei 'n.o 39
do
14 de Setembro de 19M, devendo ser considerado
nesta situação desde 1:3 do Fevereiro de 1050.

8lh,

(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, anotada polo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1059).
Na Guarda Nacional Uepublicana:

Cagitão, do regimento de infantaria n. o 6, Agostinho da
Costa Alcobia, O tenente, do re""imento do infantaria
n:o 2, Josó Rolita Correia Ctlmi~ó, ambos do infantaria, .por terem sid.o requisitados para d 'empenhar
comissões de serviço dopondentos
do 1\1inistério do
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Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 17 e 16 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959) anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1959).

Alferes do quadro dos serviço auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviço , Manuel Pereira de
Carvalho, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comis ão de serviço dependente do Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Dezembro de Hl58.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959).
Na Guarda Fiscal:

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 15,
Erne to Viana Pereira da unha, por ter ido requisitado para desempenhar uma comis ão de serviço
dopond nte do Ministério das Finançu , na Guarda
1<'i'cal, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Fevereiro de 1059.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1959, anotada peJo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1959).
Na Policia de Segurança Pública:

Coro~el de infantaria, tirocinado, do regimento de infantaria n.? 1, Fernando de Magalhães Abreu Marques
e Oliveira, por tor sido requi sítado para d sempenhar
uma comis ão de .crvico dependente do "Jfinist{\rio do
Interior, como comandante-geral da Policia de egurança Pública, devendo ser con idorado nota situação
desde 17 de Fevereiro do 1959.
(Por portaria do 18 de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas cm ~3 de Fevereiro de 1959).
Em outros Ministérios:
Mini.tério do Interior:

Brigadoiro, na situação do reserva, Lino Dias Valente,
por ter ido nomeado para desempenhar uma co~issao de serviço dep adente do l\!imstério do Interior,
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como governador civil do distrito de Santarém, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1959, anotada
bunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1959).

pelo Tri-

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 3, Vítor Agostinho de Mendoça Frazão, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, como presidente da Câmara Municipal do concelho da Nazaré,
por portaria de 26 de Janeiro de 1959, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Janeiro do referido ano.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).

Em estabelecimentos militares:
Tribunais:
1.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Coronel de engenharia, promotor de justiça do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Mário Pereira de
Azevedo Batalha, 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 26 de Fevereiro. de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Estabelecimentos

de instrução:

Academia Militar

Major do corpo do. estado maior, da Academia Militar
Américo Agostinho Mendoça FraziLO, por ter sid~
nomeado par.a o cargo d~ chefe do gabinete de estudos da. refenda Acadenua, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1959. anotada
bunal de Contas em 27 de Fevereiro de '1959).

pelo Tri-
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produtores:

Oficinas Gerais de Fardamento

Tenente do serviço de administração
militar, das Oficinas Gerais de Fardamento, João Vítor Lucas Varela,
por ter sido nomeado adjunto dos serviços comerciais - chefe da secção de expedição daquelas Oficinas, por portaria desta data, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de G de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Major do quadro do serviço de material (engenheiros)
Rui Duarte Moreira Braga e tenente do quadro do
mesmo serviço (servicos técnicos de manutenção)
Ilindemburgo Sequeira Martins, ambos das Oficinas
Gerais do Material de Engenharia, por terem sido
nomeados, respectivamente, chefe da La divisão dos
serviços indu triais e adjunto da 2. a divisão dos mesmo serviços, por portaria desta data, devendo ser
considerados ne ta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de G de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Coutas em 18 de Fevereiro de 1959).
Passagem

a sltuaçêo

de

reserva:

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
o mobilização n.? 1, Adelino de )Iiranda Vassalo Pan~ayo nos termos da segunda parte da alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 3891G, de 18 de , etembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Janeiro de 1959.
(Por portaria de () de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 2:1 do Fevereiro de 1050. 'ITo são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto TI.O 22257).

Coron0if\ do infantaria, da direcção
da arma, Carlos
Per ira Martins do 6 c Rodrigo Iarlos Dordio Rosa.do de Fign ir do Pereira Botelho c, chef do (l~strito de recrutamento e mobilização
n.? 5, Camilo
Leite Gome , no termos da primeira parto da ali-
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nea c) do artigo 12. ° do Decreto-Lei n. ° 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 6,6 e 17 de Fevereiro de H)59.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Coronel de infantaria, da direcção da arma, António
Cândido Pereira Gonçalves, nos termos do § único
do artigo 114.° do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 do Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Coronel de cavalaria, da direcção da arma, Eduardo
Sousa de Almeida, 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
6 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Coronel de engenharia, da direcção da arma, Albano
Moreira de Almeida, nos termos da primeira parte da
alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 3(3304:, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1950. Não Dãodevidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenen~e-corone~ méd~~o, inspecto~ da .3. a inspecção do
serviço de saúde militar, .T OSÓ DIas Pina Montoiro nos
termos da alínea a) do artigo 12.° do D ('ret~-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decroto-Loi n.? 38916, de
18 de Setembro do 1952, devendo ser con iidcrudo
nesta situação desde lU de Fov roiro do WD9.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, vi 'ada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termo! do Decreto n.O22257).
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Major médico, director do hospital militar regional
n.? 4, José Miguel Sanches, nos termos da alínea b)
do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36304:, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
3 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

médico, adido, em serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, Luis Filipe
Colaço, nos termos da alínea a) 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 18 de Fevereiro de
1959 e sem direito a pensão por este Ministério
enquanto se encontrar adido no referido Ministério
do Interior.

Capitão

(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliaras do Exército,
do regimento de engenharia n.? 2, António do Nascimento, 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 Dezembro
de 1958.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da 3.:l Reparti~ão da 1.a Direcção-Geral deste Ministéri~, Óscar da Silva Conde e, do regimento de artilhana pesada n.? 1, Júlio Lopes dos Santos, 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 1954, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 20 e 16 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1959.'Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido em serviço no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, António Gonçalves Miranda, nos termos da alinea a) do artigo 12.° d~
Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916 de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Janeiro de
1959.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos de Decreto n." 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, João Tomás Oarrajola,
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 4 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do quartel-general da 2.a região militar, Jaime Alves
Simões, 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 25 de Fevereiro
de 1959.
(Por portaria de 25 de Fevere.iro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Passagem

à sItuação

de

reforma:

Major de infantaria, na situação de reserva José dos
'Reis Pereira, ~os o tern;os da alínea a) do 'artigo 13.0
do Decreto-LO! n. 36304, alterado pelo Decreto-Lei
11: o 38 9~6~ de 1~ de Setembro de 1952, por ter atingído o limite de Idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 6 d~ Fevereiro de 1959. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).
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(Despacho de 23 de Janoiro de 19~9 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência,
publicado no Diário do Governo n.? 21,
2." série, de 26 do mosmo mês e ano).

Infantaria

Capitães:

Francisco José Lemos de Mendonça, desde 16 de
Agosto de 1958.
José Ricardo de Barros Amado da Cunha, desde
17 de Março de 1958.
Tenentes:
Augusto dos Santos, desde 1 de Julho de 1958.
Manuel Francisco Dias, desde 7 de Dezembro de
1957.
Artilharia

Tenente Acácio António Prior,
tembro de 1958.
Estes
reserva.

oficiais encontravam-se

desde 22 de Se-

todos na situação

de

(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).
(Despacho do 20 de Fevoreiro de 1959 da Caixa Gornl de Dopósitos,
Crédito e Previdência,
publicado no D'iàrio eio Governo n.? 46,
2." s.érie, de 24 de Fevereiro de 1959).

Major de artilharia, comandante do destacamento misto
do Forte de Almada, João Maria Navarro Vilalobos
Vieira, nos termos da alínea b) do artigo 13.0 do
Decreto-Lei n. o 36 304, modificado pelo Decreto-Lei
~.o 38910, de 18 de Setembro de 1952, por ter sido
Julgado incapaz de todo o serviço do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de
Dezembro de 1958.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1959.
ou anotação do Tribunal de Contas).
Baixa

de

ão carece de visto

serviço:

Ten?nte de artilharia, na situação de reserva, Luís Pinto
V ilola, dos termos do § 3.0 do artigo 01.0 do Decreto-Lei n.? 12017, de 2 de Agosto de 1026, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Março
de 1D58.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, anotada
bunal de Contas cm 10 ue Fevereiro de 195!.J).

pelo Tri-
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Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército o tenente do qu~~ro
dos serviços auxiliares do Exército, suprunumerario,
do batalhão de caçadores pára-quedistas, João de Barros
Xavier da Fonseca por ter tido passagem ao quadro
do serviço geral d~ Força Aérea por portaria de 28
de Julho de 1958, nos termos do § 3.° do artigo 8.°
do Decreto-Lei n.? 39071, de 31 de Dezembro de
1952, alterado pelo Decreto-Lei n." 39 921, de 23 de
Novembro de 1954.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1!J5!J,anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Fevereiro de 1959),

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
à Força Aérea, o alferes chefe de banda de música
Joaquim Alberto Cordeiro, do regimento de infantaria
n.? 16, devendo ser considerado nesta situação desde
31 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Fevereiro de 1959).

Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerados regressados ao serviço deste Ministério.
por terem deixado de prestar serviço nas províncias
de, respectivamente, Moçambique e Angola, onde se
encontravam em comissão militar, os tenentes Américo
Esteves Nunes e José Reis Barata, ambos milicianos
de infantaria, devendo ser considerados nesta situação
desde [) de Dezembro e 29 de Novembro de 1958.
ficando em disponibilidade.
'
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959 anotada pelo Tribunal
de Contas em 1R de Fevereiro de 195!J),

Consider.ado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana o tenente miliciano de infantaria, adido, Eduardo }'lanuel Custódio
da Silva, devendo SOl' considorudo nesta situação
desde 1 de Fovereiro de 1959 e ficando cm disponibilidade.
.
(Por portari~ de 13 de Fevereiro de 195!J,anotada pejo Tribunal de (.ontas em 18 de Fevereiro de 195!J).
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Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Moçambique, .onde se encontrava em comissão militar, o
tenente miliciano de infantaria, adido, Vitor Alberto
da Encarnação
Simões, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Quadro da arma de artllharIa :

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na provincia de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, o
tenente miliciano de artilharia João Vaz Brites Moita,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Janeiro de 1959.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Considerado regressado ao serviço
ter deixado de prestar serviço
çambique, onde se encontrava
o tenente miliciano de artilharia,
cisco Morgadinho, devendo ser
tuação desde 17 de Janeiro de
ponibilidade.

deste Ministério, por
na provincia de Moem comissão militar,
adido, António Franconsiderado nesta si1959, ficando em dis-

(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 23 de Fevereiro de 1959).
Passagem

à

situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? G, Rui Adalberto Guerra Campos de Araújo, por
ter s.ido nomeado para desempenhar uma comissão de
serVIÇOna provincia de Angola, ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 81G, de 14 de Setembro de 1954 devendo ser considerado nesta situação desde 28' de Dezembro de 19.)8.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).
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Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Sérgio Amador Seabra Teles de
Meneses e Melo, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, a~
abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 29 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, anotada
bunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).

pelo Tri-

Moçambique

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, José Francisco Fernandes Arguelles
Martins Gil, por ter sido 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 3 de Fevereiro de 1059.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, anotada
bunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).

pelo Tri-

Cabo Verde

Alferes miliciano de infantaria, da extinta companhia
disciplinar de Cabo Verde, José de Calazans Brito
Lima, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço na província de Cabo Verde, ao
abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n. ° 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959 anotada
bunal de Contas em 18 de Fevereiro de '1(59).

pelo 'I'ri-

Em outros Ministérios:
Ministério do Ultramar:

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento <1 cavalaria n.? G (esquadrão de reconhecimonto n.? 4 do
Estado da índia), Alexandro do HOUSá IIolstein Bo 1,
p.?r ter sido. req~is~tado para desemponhar uma comis~
sao de serviço CIvIl, como oficial às ord ns do gov rnador-geral do referido Estado da Índia dev ndo ser
considerado nesta aituação desde 15 do Ja~ iro do 1959.
(Por portaria de 31 de Janeiro do 1959 anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de '1(59). c

,

2." Série

ORDEM DO EXERCITO

Passagem
ciano
da

à situação
reserva:

de

N.o 4
oficiai

251
mili-

Infantaria

Tenentes:
Do comando militar de Moçambique, Emiliano
Alfredo de Vasconcelos Meneses Monteiro, desde
29 de Janeiro de 1959.
Do comando militar de Moçambique, Luis Julião
de Sousa, desde 9 de Janeiro de 1959.
Do comando militar de Moçambique, Luis Cunha,
desde 8 de Janeiro de 1959.
Do comando militar de Moçambique, Vasco Castel-Branco Barjona de Freitas, desde 2 de Janeiro
de 1959.
Do centro de mobilização de infantaria n.? 5, Augusto
Moreira Romão de Azevedo, dosde 13 de Janeiro
de 1959.
Do centro de mobilização de infantaria n.? 9, Renato
Mansinho da Graça, desde 30 de Janeiro de
1959.
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 9, José
Baeta Cardoso do Vale, desde 22 de Janeiro
de 1959.
•
Do centro de mobilização de infantaria n.? 15, Luis
Augusto Pinto Garcia, desde 10 de Janeiro de
1959.
Do centro do mobilização de infantaria n.? 19, Jaime
Sales Caldeira Leal, desde 29 de Janeiro de
1959.
Alferes:
Do comando militar da Guiné, António José Osório
Flamengo, desde 22 do Janeiro de 1959.
Do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Vasco
Francisco Morgado Florindo, desde 18 de Janeiro
de 1959.
Do centro de mobilização de infantaria n. o 1, Ernesto
Aguiar da Costa, desde 24: de Janeiro de 1959.
Do centro de mobilização de infantaria n.? 10,
Amílcar Pereira do Sousa Branco, desde 4 de
Janeiro de 1959.
Do centro de mobilização de infantaria n." 16, J~sé
Franco Vnladures, desde 30 de Janeiro de 19D9.
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Artilharia

Tenentes:
Do centro de mobilização
Fernandes Pereira da
de 1959.
Do centro de mobilização
IIintze Ribeiro, desde

de artilharia n." 6, Man~el
Cruz, desde 16 de Janeiro
de artilharia n.? 10, Nuno
16 de Janeiro de 1959.

Cavalaria

Tenente, da brigada n.? 3 de caminhos de ferro, Manuel
Marques da Silva Soares, desde 6 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, anotada pejo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959.

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 4 de
Julho de 1958, publicada na Ordem do Exército n.? 9,
2.a série, de 1 de Agosto do mesmo ano, que coloca
na situação de oficial miliciano de reserva o alferes
miliciano do centro de mobilização de infantaria n." 1
Manuel Dias Pires Teixeira, por se ter verificado que
este' oficial havia falecido em 7 de Julho de 1949.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1950, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 14 de
Novembro de 195~, publicada na Urdem do Exército
n. ° 15, 2. a série, e anotada pelo Tribunal de Contas
em 21 do mesmo môs e ano, que coloca na situação
de oficial miliciano de reserva o tenente miliciano
médico Armando Cardoso Jorge, por se haver reconhecido que este oficial faleceu em 23 de Junho do
referido ano de 19~8.
(Por portaria de 31 do Janeiro de 1959 anotada pejo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 5 do
Dezembroa de 1958, publicada na Ordem do Exército
n.? 1, 2. série, do corrente ano, e anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Dezembro do ano findo,
que coloca na situaçâo de oficial miliciano de r serva
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o tenente miliciano médico Álvaro Marques Coelho
Correia Simões, por se ter reconhecido que este oficial faleceu em 3 de Agosto de 1957.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959.
Baixa

do

serviço:

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de lanceiros n." 1, José Carlos de Castro Arantes e
Oliveira, nos termos da última parte do artigo 3.° do
Decreto-Lei n. ° 28 404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar, devendo ser considerado nesta situação desde 3
de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de .1959,anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).
Oemltldo:

Demitido de oficial do Exército o aspirante a oficial
miliciano, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, José
Agostinho Marques, nos termos do artigo 40.° do
Código de Justiça Militar, devendo ser cons iderado
nesta situação desde 20 de Setembro do 1958.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).

v-

PROmOçOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção·Geral

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo l"ernando J OSÓ Henriques Rebelo do Andrade.
(Por portaria de 23 de Fererciro de 1959, visada pelo ~'ribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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serviços:

Ministério do Exército:
Repartição Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante Manuel dos Santos.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Fevereiro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de Sousa Cerejeiro.

de infantaria João Augusto

(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada 12eloTribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Sao devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria José Gomes Escada.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Direcção da Arma de Artilharia

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 1, Manuel José da
Silva Gonçalves.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Janeiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel, o tenente-coronel
Nunes de Almeida.

de cavalaria Ápio Felisborto

(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959 visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.v 22257).

Tenente-coronel,
o major de cavalaria no quadro da
arma, António Quintino da Costa.
'
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959 visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. ::>ãodevidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Direcção do Serviço de Saúde Militar

Tenente-coronel médico, o major médico, da Direcção
do Serviço de Saúde Militar, Fernando de Magalhães.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. 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 mobilização:
Infantaria:
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, César Pais Soares.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Escola Prática de Infantaria

Tenente-coronel,
2.° comandante, o major de infantaria, 2.° comandante, Alexandre Herculano Maugná
Cifuentes.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de infantaria

n.O 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, João António Alves.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de infantaria

Major, o capitão de infantaria
Júnior.

n.O

II

Jacinto António Frade

(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Artilharia:

n.· 6
Alferes do quadro dos serviços auxili~res do Exérci~o,
o sargento-ajudante,
da Escola Prática de Cavalaria,
Manuel Tomás.
Regimento de artilharia

(Por portaria de 6 de Fevereiro de 195~, vis~da pe~oTribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 19<>9.Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de artilharia

Major, o capitão de artilharia
nakis.

pesada n.O I
Andreas Ribeiro

Scapi-

(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1950. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria

n.· 7

Major, o capitão de cavalaria Alberto Carlos Pere trelo
de Alarcão da Silveira.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Tenente-coronel, o major de engenharia, professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, adido, Eduardo Augusto Soares da Piedade.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1950. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.• 22257).
Regimento de engenharia n.O 2

Coronel, comandante, o tenen~e-coronel de engenharia.
comandante interino, Júlio Angelo de ou a Monteiro.
(Por portaria de 26 de Fevereiro de 1959, visada pelo 'r ribunal de Contas em 28 de Feverciro de 1950. São devido
emolumentos, nos termos do Decreto n.• 22257).
Grupo de companhias de trem auto

Coronel, comandante, o tenente-coronel de engenharia,
comandante, Alfredo de Sousa Ghíra,
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959 visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de '1959. ão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Tenente-coronel
do quadro do serviço de material (engenheiros), 2.0 comandante, o major do quadro do
mesmo serviço, no quadro do serviço de material,
Edmundo Carlos 'I'ércio da Silva.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959, visada pelo Trib'unal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Serviço de saúde militar:

Médicos
2.° grupo de companhias de saúde

l\1ajor médico, 2.0 comandante, o capitão médico, do
hospital militar regional n. o 2, João José Leite de
Abreu Novais.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, 110S termos do Decreto n.· 22257).
Serviço.

auxiliares do Exército:

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante, da Guarda Nacional Republicana,
Manuel Pereira de Carvalho.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante, do comando militar de Moçambique, João Serafim Ferreira.
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
MInistério do Exército - Distritos de recrutamento e mo.
bllização:
Distrito de recrutamento

e mobilização

n.· 2

CoJonel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, comanante do batalhão de caçadores n, o 1, João Baptista
d e Azevedo Coutinho.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Distrito de recrutamento

N.o
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4,

e mobilização n. o 16

Alferes elo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante Domingos Augusto Falé e Costa.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958, visa~a pelo. Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Sao devidos ernoJumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimentos

militares:

hospitalares:

Hospital Militar Principal

Major médico, o capitão médico, do Hospital :\1ílitar
Principal, Henrique Moutinho.
Capitão médico, o tenente médico Fausto Ferreira Reis
de Morais,
(Por portarias de 13 de Fevereiro de 1959, visadas pelo Tribunal ele Contas em 24 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

(_'apitão médico,
Torres.

O

tenente

médico Henrique

Manuel

(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.O 22527).

Hospital militar regional n. ° 4

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serviços Manuel de
Deus da Loura.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereíro de 1959. São devidos ernolumentos, nos termos do Deereto n.s 22257).
AIUdos:
Em outros Ministérios:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Coron~l, O tenente-cOl:onel de engenharia, adido, em
serviço I_l0 Secretanado-Geral
da Defesa Nacional,
como adjunto da 3. a Repartição Laurentino d Almeida e Sá.
'
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959 visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro d~ 195(). São devidos.
emolumentas, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Ministério do Interior

Coronel, o tenente-coronel de engenharia, adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Câmara Municipal de Lisboa, Luis Ribeiro Viana.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 2R de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério do Ultramar

Major do serviço de administração militar, o capitão
do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério
do Ultramar, como presidente da Junta de Importação e Exportação do Estado da India, António Areias
Peixoto.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Em estabelecimentos militares:

Estabelecimentos de instrução
Colégio Militar

Major~ secretário e presidente do conselho administrat~,-o, adido, o capitão de infantaria, secretário e presIdente do conselho administrativo, adido, Fernando
Godofredo da Costa Nogueira de Freitas.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Oficiais de complemento
A.rn,as

e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis.generais e comandos mi.
litares:

Timor

'I'

Comando

militar

enent.e miliciano de infantaria, em disponibilidade,
~l.f~l:es miliciano de infantaria, em disponibilidade,
1 1S1arlOSerra da Costa, contando a antiguidade desde
de Dezembro de 1953.

RI

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1959. São 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 mobilização:
Infantaria:
Batalhão Independente de infantaria

n.· 17

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Jorge Henrique Martins de Aguiar, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, o alferes
miliciano médico, em disponibilidade, Valter Pacheco
de Mendonça, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956,
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Capitão miliciano de artilharia, em disponibilidad e, o
tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade,
António Caetano Machado e Silva de Sá Couto da
Cunha Sampaio Maia, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.• 22257).

Tenentes milic~~n?s de artil~laria? em disponibilidade,
os alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Valdemar dos Santos Gonçalves, Eduardo Sousa Pacheco da Cunha, António José Coimbra ::\Iano e Luis
Ad?lf~ Leirós ~e .Azevedo Rodrigues, contando a
antiguidade o prrmeiro desde 1 de Dezembro de 1957
e os restantes desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por porta,ria de 13 de Fevereiro. de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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N.o..j,

antiaérea fixa

Tenente miliciano do quadro dos serviços auxiliares do.
Exército, em disponibilidade, o alferes miliciano do
quadro dos mesmos serviços, em disponibilidade, Luis
Filipe Cabral Folque de Gouveia, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por };ortaria de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Engenharia:
Regimento de engenharia n.O 2
(Forças expedicionárias

ao Estado da India)

.

Tenente miliciano de engenharia, o alferes miliciano de
engenharia António )Ianuel Figueiredo Lobo dos
'antos, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de aaúde militar:
Médicos
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· I

Capitão miliciano médico, o tenente miliciano médico
Tertuliano Lopes Soares, contando a antiguidade desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos. nos termos do Decreto n. ° 22257).
Serviço de material:
Companhia divisionária de manutenção de material

TenE'nte miliciano de engenharia, cm disponibilidade, o
alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
Mário Xíoreíra Pinto Alves Dinis, contando a. antiguidade desde 1 de Dezembro de 1956.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Dezembro de 1958. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimentos

2.' Série

militares:

de instrução:

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Tenente miliciano do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, em disponibilidade, o alferes miliciano do
quadro dos mesmos serviços, em disponibilidade, J Otl.O
Joaquim Ferreira Costa Henriques, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1057.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22257) .

.Adidos:
No ultramar:
Moçambique

Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano de infantaria, adido, António Fernando Torres
dos Santos, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1. de Dezembro de 1.958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Fevereiro de 1.950. São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.? 22257).

Tenente miliciano de infantaria, adido, o alferes miliciano de infantaria, adido, João António Godinho
Granada, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1. de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 1050. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

'I'enents dmilicit~nl
O de artilharia,
adido, o alferes milietano e arti haria, adido, Rodrigo Claro de Albuqu~rque Mene es de Yasconcelos, contando a antiguidado desde 1 de Dezembro de 1058.
(Por portaria de 1 de Dezemb~'o de 1958, visada pelo Tribuna.
de Contas em 11 de Fevereiro de 105(1. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Cabo Verde

Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, adido, o aspirante a oficial miliciano de infantaria, adido, Vicente Andrade,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 195".
(Por portaria de 25 de Agosto de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Fevereiro de 19;')\). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

VI-

COLOCAÇOES.

EXONERAÇOES E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

~o quadro do corpo:
Ouadro do corpo de generais

General,
pes.

comandante

da La região militar, J oviano Lo(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1950).

I.' região militar - Quartel-general

Comandante, o general, profc 01' efectivo do curso de
altos comandos, cargo de que fica exon rado pela
presente portaria, António Augu to de \T aladare Tavare.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1950).
Adidos:
Em e.tabelecimento. militare.:
Estabeleoimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Professor efectivo do curso de alto' comando', o comodoro José Conceição da Rocha. no termos do artigo 1.0
do Decreto-Lei n. o 3D 025, d 2-1 de Novembro de
1\)54, em sub tituição do comodoro Vasco Lop
Alv ,
nomeado ~finistro do Ultramar por D icroto 11.041 2 .
de 14 de Agosto de 1Dj , P lo que, pela presente
portaria, fica exonerado daquele cargo.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 105~1,visada pelo Tribunal
de Contas em de 21 Fevereiro de 1959.. 'ão são devidos emolumento , !lOS termos do D crcto n.s 22257).
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estado-I'"Tlalor:

Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Subchefe do estado-maior, o major do corpo do estado-maior, adido na Academia Militar, Raul Ribeiro
Ramos.
(Por portaria
Em estabelecimentos

de 28 de Fevereiro

ele 1959).

militares:

Estabelecimentos de instrução
I nstituto de Altos Estudos Militares

Reconduzido por mais dois anos nas funções de professor efectivo do curso para a promoção a oficial superior, nos termos do § único do artigo 15. o do Decreto
n.? 37 139, de 5 de Novembro de 1948, cargo para
que foi nomeado por portaria de 21 de Setembro
de 1954, o tenente-coronel do corpo do estado-maior
Fernando Viotti de Carvalho.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Academia Militar

Nomeado chefe do gabinete de estudos da Academia
Militar, nos termos dos artigos 1.o e 3.0 e § único do
artigo 33.0 e artigo 34.0 do Decreto Lei n.? 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de
vaga aberta pela publicação do referido decreto-lei,
o major do corpo do estado-maior Américo Agostinho
Mendoça Frazão, da extinta Escola do Exército.
(Por portaria de 23 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro rle 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Arl'"Tlas e

serviços:

Ministério do Exército:
3." Direcção-Geral

Major de infantaria, do regimento elo infantaria n.? 15,
Jorge Inglês Gancho Pereira de Carvalho.
(Por portaria

de 28 de Fevereiro

ele 19õn).
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-lo

Ajudante de campo do chefe do Estado-Maior do Exército, o tenente de cavalaria, do centro militar de
educação fisica, equitação e desportos, Rui de Orey
Pereira Coutinho.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959).
Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

2,' região militar

Capitão de infantaria, do batalhão de metralhadoras
Agostinho Dias da Gama.

n.? 2,

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
4.' região militar

Ajudante de campo do general comandante, o capitão
de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3, Miguel
Carlos Tenório Caldeira de Carvalho.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Ministério (lo Exército - Direcções das armas e servIços:
Direcção da Arma de Cavalaria

..

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.?
Fernando Rodrigues de Sousa Costa.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959).
Direcção da Arma de Engenharia

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia,
nutenção Militar, António Alves.

da Ma-

(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959).
(Inspecção

das tropas

:\Iajor ele engenharia,

de transmissões)

upranumerário,

Artur Vieira.

(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
(Inspecção

de tropas

de sapadores)

Chefe ele ecretaria, o tenente- coronel de engenharia,
no quadro, Gonçalo Cristóvão do anto Estanislau de
:\Ieireles 'I'eixeira da )lota.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de lü59).
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Ministério do Exército - QUBdl'o das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Tenente de infantaria, do regimento
Manuel Jorge da Costa Martinho.

de infantaria n. ° 7,

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Regimentode infantaria n.o I

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Luis Filipe Bandeira de Lima Osório Bernardo.
(Por portaria ele 28 de Fevereiro de 1959).

Tenente de infantaria, da escola prática da arma,
"aro Pereira Bonito.

AI-

(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Tenente do serviço de administração militar, do quartel-general da 3. a região militar, João da Silva Antunes
Nogueira.
(Por portaria de 18 ele Fevereiro ele'1959).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1, Francisco Ladeiras.
(Por portaria ele 18 de Fevereiro de 1959),

Alfere~ d~ quadro dos serviços auxiliares do Exárcito,
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 16, Domingos Augusto Falé e Costa.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Regimentode infantaria n,' 2

Capitão de infantaria, do batalhão do cacadores n.? 2,
1\fanuel de Jesus Correia.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 14
Manuel da Silva São Martinho Júnior.
'
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 195!l).

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 4

26í

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 26 de
Janeiro de 1959, inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, do mesmo ano, que coloca no regimento de
infantaria n.? 15 o alferes de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 2, José Alberto Ponces de Carvalho
Aparício.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria n. ° 5

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 12 de
Janeiro de 1959, inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a érie, do mesmo ano, que coloca no regimento de
infantaria n." 5 o major de infantaria, supranumerário, João António Ribeiro de Albuquerque.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1(59).
Regimento de infantaria n.O 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da Direcção da Arma de Artilharia, Manuel Jacinto
Ferreira.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria

n.O 8

Tenente de infantaria, do regimento de infanteria n.? 12,
Fernando António Pereira dos Santos.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria n. o II

:lIIajor de infantaria,
de Albuquerque.

no quadro, João António Ribeiro
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959).

Regimento de infantaria

n.O 12

Comandante. o coronel de infantaria, no quadro, César
Pais Soares.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1(59).

Capitflo de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 7,
José António Rodrigues.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Alferes, chefe de banda do música, do batalhão independente de infantaria n.? 19, Bertini Fevereiro.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959).
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n.· 14

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
Firmelindo Coutinho David.

n.? 2)

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Tenente de infantaria,
Granja de Matos,

no quadro da arma, Francisco

(Por portaria de 16 do Fevereiro de 1959).
n.· 15

Regimento de infantaria

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 0.
Manuel Carlos Pereira Alves Passos de Esmoriz.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Francisco
do Carmo Medeiros de Almeida.
(Por portaria de 16 de Fevereiro do 1959).
Regimento de infantaria

n.· 16

Nula e de nenhum efeito a parte da. portaria de 23 de
Dezembro de 1958, inserta na Ordem do Exército n." 1.
2.a série, de 1 de Janeiro do corrente ano, que
coloca no regimento de infantario n. ° 16 o alferes do
quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel
Jacinto Ferreira.
Batalhão independente de infantaria

Tenente de infantaria,
Xascimento.

n.· 19

no quadro. Ramiro Morna do

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n.· 10

Capitão de infantaria, da Direcção dos Serviço
tramar, Júlio Baptista dos Santo.

do Ul-

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Artilharia:
Escola Prática

de Artilharia

Capitão de artilharia, do regimento
Fernando José Pinto Simões.

11.°

de artilharia

(Por portaria de 28 de Fevereiro

6
'

de

1959).
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n. o I

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, Manuel Francisco Ganhão Palma.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. o 4, Luis Filipe de Albuquerque Campos Ferreira.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 2

2. o comandante, o tenente-coronel de artilharia, 2. ° comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 5, António
dos Santos Vaz Barreiros.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Regimento de artilharia

n. o 6

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, Manuel Dayrel Marrecas Portela Ribeiro.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Alferes de artilharia, no quadro da arma, Leis Maria
Saldanha de Oliveira e, Sousa, por pedir.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria

Capitão de cavalaria,
Milho Ferro.

n.O 7

supranumerário,

José Francisco

(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Engenharia:
Grupo de companhias

de trem auto

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 2,
José J oaquim de Almeida Santos.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Tenente de infantaria, do regimento
Maurício Jorge Pereira da Silva.

de infantaria n. ° 7,

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
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Ministério do Exército - Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 5

Tenente-coronel
de infantaria, do regimento
taria n.? 11, Joaquim Peraltinha.
(Por portaria
Distrito de recrutamento

de 28 de Fevereiro

de infande 1959).

e mobilização n. o 9

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento
de infantaria n.? 12, Manuel Magro Romão.
(Por portaria

de 28 de Fevereiro

de 1\')59).

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 13

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Janeiro de 1959, inserta na Ordem do Exército n." 2,
2.a sénie, do mesmo ano, que coloca como comandante, interino, do regimento de infantaria n. ° 13, o
tenente-coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 13, Luís Faria Barroso Mariz.
(Por portaria

de 20 de Fevereiro

de 1959).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
E.tahelecimento.

de in.trução :

Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado instrutor de equitação do curso do estado-maior o capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros 2, Luis Manuel Saraiva Vicente da Silva,
nos termos do artigo 8.° do Decreto n.? 39942, de
25 de Novembro de 1954, na vaga do capitão de cavalaria Augusto Eduardo de Oliveira Ferraz de N 0ronh~ Meneses Freire de Andrade, que, por portaria
de lD de Novembro de 1957, foi promovido a major,
ficand? exonerado das referidas funções pela presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Fevereiro de 19Fí9. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto !l.0 22257).
Academia Militar

Capitão de infantaria, do centro de instrução militar de
Santa Margarida, José Luis Ferreira da Cunha.
(Por portaria

de 13 de Fevereiro

de 1959).
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Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Janeiro de 1959, inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, do mesmo ano, que coloca no regimento de
infantaria n.? 1 o tenente de infantaria, da Academia
Militar, Mário Firmino Miguel.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Manuel Lima Pinho de Oliveira.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Director dos serviços gerais e de administração, interino, o major de artilharia, adjunto do comandante
do corpo de alunos, Tristão da Cunha Caldeira Carvalhais.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Alfredo Marques de Abreu.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Escola Militar de Electromecânica

Tenente do quadro do serviço de material (engenheiros),
da companhia divisionária de manutenção de material,
José Luis l\fingot de Almeida.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 195!l).
Campo de instrução militar de Santa Margarida

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Janeiro de 1959, in erta na Ordem do Exército n." 2,
2. a série, do mesmo ano, que coloca no regimento de
infantaria n.? 2 o tenente de infantaria, do campo de
instrução militar de Santa Margarida, Rui Alberto
Magiolo Gouveia.
(Por portaria de 31 de Janeiro do 195!l).
Diveraoa:
Depósito Geral de Material de Engenharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia,
direcção da arma, António da Cruz Carita.

da

(Por portaria de 20 do Fevereiro do 1959).
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Snpranumerários:
Fo)'"ça.eventualmente constituída. no continente:
Batalhão de caçadores pára-quedistas

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
José Alberto de Moura Calheiros.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959).

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 1, José António Jerónimo Gonçalves.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1959).
Regimento de artilharia antiaérea fixa
Centro de Instrução de artilharia contra aeronaves

Tenente de artilharia, do grupo. de artilharia contra
aeronaves n.? 2, João Manuel de Magalhães Melo
Mexia Leitão, por pedir.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Forças eventualmente con.tituída. no ultramar:
Regimento de engenharia n.O I
(Forças expedicionárias ao Estado da

lndla)

Capitão de engenharia, da escola prática da arma, Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
2.° grupo de companhias de administração militar
(Forças expedicionárias ao Estado da lndla)

Alferes .do serv:iço ~e administração militar, do regim,er:to de artilharia pesa~a n.? 1 (forças expedicionanas ao Estado da Índia), Fernando Augusto de
Melo Rodrigues.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 12
Rui Silvino de Freitas Lopes.
'
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959).
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de artilharia, da escola prática da arma, Luis
Teixeira Fernandes.

Capitão

(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Moçambique
Comando militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, João Serafim Ferreira,
(Por portaria de 20 de Janeiro de 1959).
Guiné
Comando militar

Capitão de infantaria, no quadro,
Rebelo de Carvalho,

António Rodrigues

(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1959).

Alferes de infantaria, do Forte da Graça (Depósito Disciplinar), José da Câmara Vaz Serra.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n." 2,
Francisco Ramos Brissos de Oarvalho.
..
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959)

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 5, Augusto António Capelo de Azevedo Batalha.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Estado da Índia
Comando militar

Alferes farmacêutico, com a patente de tenente, do
1.o grupo de companhias de saúde, Oarlos Machado
de Beires.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959).
Em e.tabelec:imento.

militare.

I

Tribunais
1.° Tribunal Militar Territorial

de LIsboa

Promotor de justiça, o coronel de engenharia, da direcção
da arma, Mário Pereira de Azevedo Batalha, nos
termos do artigo 292. o do Decreto n. o 11292, de 26 de
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Novembro de 1925 (Código de Justiça Militar), e Decreto-Lei n." 25 460, de 5 de Junho de 1935, em substituição do tenente-coronel Gonçalo Cristóvão do Santo
Estanislau de Meireles Teixeira da Mota, que por esta
portaria fica exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 26 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Estabelecimentos de instrução:
AcademIa militar

Nomeado 2.° comandante da Academia Militar o coronel piloto aviador, engenheiro aeronáutico, João
Anacoreta de Almeida Viana, nos termos do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 30874, de 13 de Novembro de
1940, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de
Abril de 1947, na vaga do coronel de infantaria Armando Francisco Páscoa, que foi exonerado do referido cargo por portaria de 22 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nOB termos do Decreto n.v 22257).

Professor adjunto interino do grupo da 16. a, 17. a e
18. a cadeiras, o major piloto aviador José Luis Panagi Teles Ferreira, da base aórea n.? 1, nos termos
do artigo 22.° do Decreto-Lei n.? 30874, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 36237, de 21 de Abril de 1947,
enquanto durar o impedimento do professor adjunto,
capitão piloto aviador António Celorico Borba da
Silva, nomeado para frequentar o curso para a promoção a oficial superior da Força Aérea.
(Por portaria de 31 de Janeir? de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Fevereiro de 195D. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Nomeado professor ef?ctivo do 4.° grupo de disciplinas
do .Instituto Profis~lOnal dos Pupilos do Exército o
major de e~ge~harIa Armando de Brito Subtil, professor prOVISÓrIOdo mesmo Instituto nos termos dos
artigos 8.° e 9.° do Decreto-Lei n.o' 37 136, de 5 de
Novembro de 1948.
(Po!, portaria de? de Fevereiro de 1959, da Repartição Geral,
V1S3:dapelo Tribunal do Contas em 18 do referido mês. São
devídos emolumentos, DOStermos do Decreto n. 22257).
O
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Estabelecimentos produtores
Laboratõrle

Militar de Produtos Quimicos e Farmacêuticos

Chefe dos serviços industriais, o major farmacêutico,
chefe do laboratório geral de análises e estudos,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, José
Carlos Gomes, para completo de vaga no quadro
ainda não preenchida.
Chefe dos serviços gerais, o major farmacêutico, chefe
do laboratório de indústria química, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, João Pais Pinheiro
de Figueiredo, na vaga do capitão farmacêutico, na
situação de reserva, Joaquim Varela Gusmão, exonerado do referido cargo pela presente portaria.
Chefe dos serviços comerciais, o major farmacêutico,
chefe da delegação n." 2, cargo de que fica exonerado
por esta portaria, António Manuel de Matos Viegas
e Campos, para completo de vaga no quadro ainda
não preenchida.
Chefe da 2. a secção dos serviços industriais, o capitão
farmacêutico, chefe do laboratório de indústria farmacêutica e produtos biológicos, cargo de que fica
exonerado por esta portaria, António Afon~o Pala
Carreiro, para completo de vaga no quadro ainda
não preenchida.
Chefe da delegação n.? D, o capitão farmacêutico, adjunto,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Nuno
António de Carvalho Esteves da Rosa, para preenchimento de vaga no quadro ainda não preenchida.
Estes oficiais continuam na mesma situação de adidos
em que já se encontravam anteriormente.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).
Manutenção Militar

Chefe da 1.a secção (mercantil) da 1.a divisão dos serviços comerciais, o capitão do serviço de admini tração militar, chefe da 3.a secção dos serviços comerciais, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Franklin Luís Viana.
Chefe da 2. a secção (depósito de géneros) da 1.a divisão
dos serviços comerciais, o capitão do serviço de
adminietração
militar, chefe da 3. a secção dos servi-
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ços de contabilidade, cargo de que fica exonerado
por esta portaria, Antóni.o Emídio. de Bastos ~~b~ç~a.
Chefe da 3. a secção (depósito de farinha) da 1. ~IvIsao
dos serviços comerciais, o capitão do serviço d.e
administração militar, chefe da 3. a secção dos serviços industriais, cargo de que fica exonerado por esta
portaria, António Monteiro.
.
a
••
Chefe da 4. a secção (depósito de material) da 1. dIVIsão dos serviços comerciais, o tenente de infantaria,
na situação de reserva, Bernardino do Carmo.
Chefe da 2.a secção (sector) da 3.a divisão dos serviços
comerciais, o tenente do quadro dos serviços aUXIliares do Exército, adjunto da 3. a secção dos serviços
de contabilidade, cargo de que :fica exonerado por
esta portaria, Alberto da Silva Campos.
Ohefe da La secção (movimento geral) dos serviços de
contabilidade, o capitão do serviço de administração
militar, chefe da sucursal de Évora, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, António Custódio
Alves dos Santos.
Chefe da La secção (secretaria geral) dos serviços gerais, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, Luis Iglésias Guimarães.
Chefe da 2. a secção (orçamento) dos serviços de contabilidade, o capitão do serviço de administração militar,
adjunto da sucursal do Porto, cargo de que fica exonerado por esta portaria, José Moutinho Gonçalves.
Chefe da 2. a secção (pessoal militar) dos serviços gerais,
o capitão do serviço de administração militar, chefe
da 4. a secção dos serviços comerciais, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, Alberto Joaquim
Salgueiro.
'
Chefe da 2. a secção (fabrico) dos serviços industriais, o
capitão do serviço de administrac:ão militar chefe da
2. a secção dos serviços de contabilidade,' cargo de
que fica exonerado por esta portaria Arnaldo Afonso
de Almeida Antunes.
'
Che.f~ da 4. a secção (inventário) dos serviços de contabilidade, .0 tenente do quadro dos serviços auxiliares
d? .ExércIto, chefe da 5. a secção dos serviços comerCIaIS, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Manuel Maria Frade.
Chefe da 3. a secção (cantina) da 3. a divisão dos serviços
comerciais, o capitão de infantaria, na situação de
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reserva, adjunto da sucursal do Porto, cargo de que
fica exonerado por esta portaria, Vitório Frederico
Crispim.
Caixa (comissão de tesouraria), o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, chefe da 4. a secção dos serviços de contabilidade, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
João Luis de Sousa.
Chefe da sucursal de Coimbra, o capitão do serviço de
administração militar, chefe da sucursal do Entroncamento, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Augusto Fernando do Carmo.
Chefe da sucursal de Elvas, o capitão do serviço de
administração militar, chefe da 1.a secção dos serviços
comerciais, cargo de que fica exonerado por esta portaria, António Avelino Abreu Parente.
Chefe da sucursal do Entroncamento, o capitão do serviço de administração militar, chefe da sucursal de
Elvas, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Manuel Pedroso Gonçalves.
Chefe da sucursal de EV6ra, o capitão do serviço de
administração militar, gerente da messe de oficiais do
Porto, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Eduardo José de Miranda Gomes.
..
Adjunto da sucursal do Porto, acumulando com a gerência da messe dos oficiais, o capitão do serviço de
administração
militar, chefe da 1.a secção dos serviços
gerais, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
José Maria do Amaral.
Adjunto da sucursal do Porto, o capitão do serviço de
administração militar, chefe da 1.a secção dos serviços
de contabilidade, cargo de que fica exonerado por esta
portaria, José Rodrigues Lopes. .
Estas nomeações são para completo de vagas no quadro ainda não preenchidas, continuando os oficiais na situação de adidos em que já se encontravam.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Fevereiro de 1959. ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
OfIcinas Gerais de Fardamento

Adjunto dos serviços comerciais, chefe de secção de
expediente, o tenente do serviço de administração
militar João Vítor Lucas Varela, nos termos do ar-
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tigo 28.° e mapa v, anexo, do Decreto-Lei n." 41 892,
de 3 de Outubro de 1958, para completo de vaga no
quadro ainda não preenchida.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Chefe da La divisão dos serviços industriais, o major
do quadro do serviço de material (engenheiros) Rui
Duarte Moreira Braga, para completo de vaga no
quadro ainda não preenchida.
Adjunto da 2. a divisão dos serviços industriais, o tenente
do quadro do serviço de material (serviços técnicos
de manutenção) Hindemburgo Sequeira Martins, para
completo de vaga no quadro ainda não preenchida.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 19M),visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Oficiais de complemento
Ar".,as

e

serviços:

Mlnlstérlo do Exército - Quartéis-generais
mllltares e

c comandos

Madeira
Comando

militar

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n.? 3, Mário da Gama Nunes.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Angola
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado do centro
de mobilização de infantaria n.? 6, Joaquim Bernardo
Tavares.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Tenente miliciano de infantaria, licenciado do centro
de mobilização de infantaria n.? B, Man~el Ferreira
Mendes.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
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Alferes milicianos de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n." 12, licenciado, Adérito Garrido
Carrapatoso e, do batalhão independente de infantaria
n. ° 18, em disponibilidade, Vasco Maria de Figueiredo
Cabral da Câmara.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Alferes milicianos: de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n.? 14, Amilcar da Fonseca Cordeiro e, de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Artur Lebegue Alves
da Silva, do regimento de artilharia pesada n." 1, António Nuno Dias Melícias, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1, Fernando Francisco de Assis de Sequeira de Castelo Branco e, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 2, Valdemar Alves Pires.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, António
Pedro de Carvalho Daun e Lorena Santos.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, Êduardo
Lemos Pires.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
bateria independente de defesa da costa n." 1, António
Manuel Colen Marques da Silva.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia ligeira n." 1,
Ramiro Ladeira "Monteiro.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do centro de
mobilização de artilharia n. ° 12, Francisco Miguel
Castanheira Gare ia.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
do regimento de engenharia n." 2, Augusto Teixeira
da Cruz e, do batalhão de sapadores de caminhos de
ferro, Carlos Eugénio Magalhães Correia da Silva,
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

280

ORDEM

DO EXERCITO

N.o -l

2.' Série

Moçambique
Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Américo Esteves Nunes e, do batalhão de caçadores
n.? 1, João Correia Boaventura.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, do comando
militar de Angola, Mário Rodrigues de Almeida e, em
disponibilidade, do regimento de infantaria n.? 16,
Henrique de Azevedo Canelas Peres GaIvão.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Joaquim José Morgadínho, José Baptista da Silva,
José Joaquim da Silva Pereira e Fernando Félix
Bettencourt Rosa.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1950).

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, Artur
José Teles de Meneses Acciaiuoli.
{Por podaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 4, António José da Conceição Paraíso
Pinto e, do batalhão de caçadores n.? 3, Inácio Alvarenga Marques e, de cavalaria, do grupo divisionário
de carros de combate, José Manuel de Mariz Ferreira
da Silva, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Tenente miliciano de artilharia,
António Francisco Morgadinho.

em disponibilidade,

(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959).

Alfer~s miliciano ~e a;tilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, Joaquim Emídio
Fróis Brilhante Periquito.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do centro de
mobilização de cavalaria n.? 2, José Luis Gonzaga
Boaventura Claro.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
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S. Tomé e Príncipe
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade. do
comando militar de Angola, José .Queirós de Barros
Aguiar.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

'I'enente miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de Angola, António Alves Ribeiro de Sena
Cardoso Relvas.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Tenente miliciano médico, graduado, em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Manuel
Raimundo Ferreira de Oliveira.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).
Guiné
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 4, Manuel da Fonseca Caçorino,
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de Moçambique, Nicolau António de Sousa
Drumond Borges.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).
Macau
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Luís Sebastião da Costa Bastos
Rodrigues Ribas.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
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 I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Angola, João da Silva Gomes.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
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Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Alberto Saraiva da
Hocha Beirão.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1950).

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 19, Asdrúbal Tristão Vaz
Gonçalves de Ascensão e, em disponibilidade, do
batalhão independente de infantaria n. o 17 , José Manuel Alcântara Mateus Marques, o primeiro por pedir.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1(50).

Aspirante a oficial miliciano médico, do regimento de
artilharia ligeira n. o 4, Augusto Manuel Barreira
Navas da Fonseca.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1(59).
Regimento de infantaria

n.O 7

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 11 (forças expedicionárias ao Estado
da Índia), José Alberto Fernandes dos Santos Pereira.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1(50).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de çaçadores n. o 1 (forças expedicionárias ao Estado
da India), António Simplício Vicente Xavier Santana
dos Milagres Monteiro.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 8

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadoras n.? 10, José António de Araújo, por
pedir.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria

n.O 9

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria do recimonto
de infantaria n.? 11, Arlindo da Fonseca'SarO'a~o e do
batalhão de caçadores n. o 4, J osé Bacela~ SimÕes,
ambos das forças expedicionárias ao Estado da Índia.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 195D).
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Regimento de infantaria n. o 10

Tenente miliciano de infantaria Manuel de Oliveira.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 11 (forças expedicionárias ao Estado
da Jndia), Rui Asdrúbal Rijo de Sousa Prado de
Lacerda.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria. do batalhão
de caçadores n." 1 (forças expedicionárias ao Estado
da índia), Fernando Ramos Figueiredo.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria n,O II

Alferes miliciano de infantaria, da 3. a Repartição da
1. a Direcção-Geral deste Ministério, Manuel Henrique
Fonseca da Costa.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
(Forças expedlclonãrlas

ao Estado da lndla)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimonto
de infantaria n.? 7, Duarte Monteiro Leal Paulo.

.

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria n. o 13

Tenente miliciano de infantaria
seca Barreira.

Ernesto

José da Fon-

(Por portaria de 31 de Janeiro de 1(59).
Regimento de infantaria n.· 15

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 3, João Sérgio Pais Bernardino, do regimento de infantaria n.? 11, José Alberto
Miranda Ventura Barata e Jaime Basilio Ramiro de
Oliveira e, do batalhão de caçadores n.? 1, José
Manual Moreira Pires, todos das forças expedicionánas ao Estado da India.
(Por portaria

de 31 de Janeiro de 1(59).

Batalhão Independente de infantaria n. o 18

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
do caçadores n.? 8, Manuel Augusto dos Santos Gaitas
o Alcino Amado Gomes.
(Por portaria

de 31 de .J aneiro de 1(59).
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Batalhão independente de infantaria n. ° 19

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 16 (forças expedicionárias ao Estado
da Índia), José Orlando Coutinho Lopes.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n. ° I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria u.? 15, José Manuel Moreira Pires, por
pedir.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, J osé
Reis Barata.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1\l59).
Batalhão de caçadores n.O 3

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 9, José dos Anjos Pêra, por pedir.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n.O 4

Tenente miliciano de infantaria Vítor Alberto da Encarnação Simões.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1(59).
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes miliciano de infantaria, da Escola Prática de
Infantaria, Fernando Leovigildo Vasconcelos de Gouveia.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1\l5\l).

Alferes miliciano de infantaria, da escola prática
arma, Manuel Oliveira Jorge Buco.

da

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1(59).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria do regimento
de infantaria n.? 12, José Manuel JOl:ge Igrejas de
Bastos, por pedir.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1\l5\l).
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Batalhão de caçadores n.O 7

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 20 de
Dezembro de 1958, publicada na Ordem do Exército
n,° 1, 2. a série, do corrente ano, que coloca no
comando militar de Moçambique o alferes miliciano
de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de
caçadores n. ° 7, Amílcar de Morais Pires, por este
oficial ter sido já colocado naquele comando pela
Ordem do Exército n.? 15, 2.a série, de 1958.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 9 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
António Barreiros de Matos e Hugo de Araújo e
Costa, sendo este em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Eduardo Manuel Custódio da Silva.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
(Forças

expedlclonãrlas

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de infantaria, do Depósito Disciplinar
(Forte da Graça), Humberto José Sobrinho Alves.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 8, José da Costa Nunes, por pedir.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? ,João Luis Peixoto de Sousa.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1(50).
Centro de mobilizaçlo

de infantaria

n.O 18

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro do
mobilização
de infantaria n.? 4, Dinis Agostinho Pimentel da Silva.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1950).
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Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n. o 2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia n. o 3, Manuel António Cardoso Duarte,
por pedir.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Regimento de artilharia

n.· 6

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar da Madeira, João de Sousa Mota.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).,

Tenente

miliciano de artilharia João Vaz Brites Moita.
(Por portaria de 31 de Janeiro ele 1959).

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. o 2, António Silvino
Lucas Machado e Edgar Monteiro Seixas, ambos por
pedir.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).
Regimento de artilharia pesada n.· I

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar dos Açores, Luis Silveira Whyton
da Terra.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do
2. o grupo de companhias do mesmo serviço, Loonel
das Neves Fernando Valente Malcata.
(Por portaria de 31 de -Jaueiro de 1959).
Regimento de artilharia de costa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade do
grupo de artilharia de guarnição, João Manuel Ch~O'as
Rocha Santos e, da bateria indopendonte do def~sa
de costa n.? 2, Rui Antero ele Andrade Ferreira Rodrigues.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
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Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do comando
militar de Cabo Verde, Fernando José da Fonseca
Araújo e, da bateria independente de defesa de costa
n.? 2, Henrique de Almeida Mendia, sendo o primeiro
por pedir.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Tenentes milicianos de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. ° 3, Jorge de Almeida Pinto e,
do grupo de artilharia de guarnição, Cândido José
Bernardino Bogarim, sendo o primeiro por pedir.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.° I

Alferes miliciano de artilharia, das forças expedicionárias ao Estado da índia, José de Sousa Carvalho
Valadares.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, José
João Nunes de Avelar Machado.
..
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, da bateria independente antiaérea, Custódio
Gomes Cardoso.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n.O 4

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de Angola, João António Brioso Pina de Jesus.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n.O 9

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do regimento
de artilharia n.? 6, João da Costa Neves.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
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Cavalaria:
Regimento de cavalaria n.· 7

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de lanceiros n." 2, Fernando António da Costa Cordeiro Gonçalves.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959).
Engenharia:
Regimento de engenharia n." 2

Alferes miliciano de· engenharia, em disponibilidade,
das forças expedicionárias ao Estado da índia, António Manuel Figueiredo Lobo dos Santos.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do batalhão
de engenharia n.? 3, Luis Manuel Rodrigues Lobo,
por pedir.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de engenharia
sões), da Escola Prática de Engenharia,
nuel Farrajota Ramos Seruca, por pedir.

(transmisJoão Ma-

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Centro de mobilização ~e engenharia n. o 4

Alferes miliciano de engenharia, licenciado,
Alexandre Bachá de Almeida Ribeiro.

Eduardo

(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1959).
Serviço de .aúde militar:

Médicos
2.· grupo de companhias de saúde

Nula e de nenhum efeito a portaria de 31 de Dezembro
d.e 1958, publicada na Ordem do Exército n." 1, 2.a sé:-Ie., do. corr~nte ano, .que coloca no regimento de
infantaria n. 5 o aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo de companhias de saúde António
José 1\lves Bento Duar~e Guimarães, por ~e ter reconhecido que este oficial não possui a sua licenciatura completa.
(Por.portaria de 31 de Janeiro de 1951l).
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Serviço de material:
Companhia divisionária

de manutenção

de material

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, José Reis Fernandes
Leitão- e, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Manuel do Rosário Lúcio.
(Por portaria

13 de de Fevereiro

de 1959).

Ministério do Exército - Distritos de recrutamento e
bilização :
Distrito

de recrutamento

e mobilização

DlO·

n.O 6

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Moçambique, José de Sousa Neves Pinto.
(Por portaria

de 28 de Fevereiro

de 1959).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos de instrução:
Escola Militar

de Electromecânica

Alferes miliciano de artilharia, da bateria independeute
de defesa de costa n." 2, Vítor Manuel Perez Esteves.
(Por portaria

de 31 de J aneiro d~ 1959).

Pessoal civil
Instituto Profissional

dos Pupilos do Exército

Luis 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 1959, nos termos do artigo 31.° da Lei de 14
de Junho de 1913, com referência à Lei n." 39, de
12 de Julho do mesmo ano, e artigo 2.° do Decreto
n,? 26341,
de 7 de Fevereiro de 1936.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1959, da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 29 do mesmo mês.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Instituto

de Odivelas

Adélia Ascensão Barros, profes ora auxiliar do Instituto
de Odivelas e agregada do 2.° grupo do ensino licealnomeada professora efectiva do 1.0 grupo de ensino li-
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ceal do mesmo Instituto, nos termos do artigo 25.0 do
Decreto n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1942, para
preenchimento da vaga existente no respectivo quadro,
criado pelo artigo único do Decreto-Lei n. o 42 134,
de 3 do corrente.
(Por portaria de 17 de Fev.ereiro da Repartiç~o Geral, visa~a
pelo Tribunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1959. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Maria Cristina Tavares Dinis, professora' auxiliar do
Instituto de Odivelas e agregada do 2.0 grupo do ensino liceal- nomeada professora efectiva do 1.0 grupo
do ensino liceal do mesmo Instituto. nos termos do
artigo 25.0 do Decreto n.? 32 G15, de 31 de Dezembro de 1942, para preenchimento da vaga existente
no respectivo quadro, criado pelo artigo único do
Decreto-Lei n." 42 134, de 3 do corrente.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1959, da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Fevereiro de
1959. São devidos emoluwentos, nos termos do Decreto
n.6 22257).

Petúnia 'I'eixeira do Nascimento Alves, professora auxiliar do Instituto de Odivelas e agregada do 8.0 grupo
do ensino liceal - nomeada professora efectiva do
6.0 grupo do ensino liceal do mesmo Instituto, nos
termos do artigo 25.0 do Decreto n.? 32615, de 31 de
Dezembro de 1942, para preenchimento de vaga existente no respectivo quadro, criado pelo artigo único do
Decreto-Lei n.? 42134, de 3 do corrente.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1959 da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas e~ 24 do mesmo mês.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22 257).

Maria Ana Fernandes Almendra, professora auxiliar do
I~stit~to de Odivelas e agregada do 1.0 grupo do ensmo lic.eal ~ nomeada professora efectiva do 1.0 grupo
do ensmo liceal do mesmo Instituto nos termos do
artigo 25.0 do Decreto n.? 32615, de 31 de Dezembro de 1945, para preenchimento da vaza existente
no respectivo quadro, criado pelo artizo ~nico do Decreto-Lei n. o 42 134, de 3 do corrent~.
(Po: portaria de ~7 de Fevereiro de 1959, da Repartição Geral,
v:sada ~elo Tribunal de Contas em 24 de Fevereiro de 1959.
Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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E RECLASSIFICAÇAO

Classificação e reclassificação de especialidades
Oficiais do quadro permanente
Especialidades de mobilização (E. M.):
Seu averbamento e dos cursos ?orrespondentes:

1) Frequentou com aproveitamento, na Escola Prática
de Engenharia, no ano de 1957-1958, o curso de transmissões paTa oficiais do quadro permanente o alferes de
artilharia José António Jerónimo Gonçalves. A este
oficial deve ser-lhe averbado aquele curso e a especialidade de transmissões de artilharia.
2) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Engenharia, no ano de 1958, o curso de transmissões, os seguintes oficiais de cavalaria:
Tenente António Xavier Areu y Campos Pereira
Coutinho.
Alferes Joaquim Simões Pereira.
A estes oficiais deve ser-lhes averbado aquele curso
e a especialidade de transmissões de cavalaria.
Especialidades de instrução (E. I.) - Nada.
Averbamento de cursos:

. 1) Frequentaram
com aproveitamento, no centro de
Instrução de artilharia contra aeronaves, o curso de informações e operações A. A. para oficiais do quadro
permanente, de 9 de Dezembro de 1958 a 31 de Janeiro
de 1959, os seguintes oficiais de artilharia:
Major Francisco Germano Correia Dias Costa.
Major José Ventura Roldão.
Major Bernardo Rebelo Nunes Dinis de Aiala,
Major José Mendonça Prazeres.
Capitão Aristides Américo de Araújo Pinheiro.
Capitão José Maria Eusébio Alves.
A estes oficiais deve ser-lhes averbado aquele curso,
não lhes devendo ser averbada qualquer especialidade.
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2) Frequentaram com aproveitamento, na Escola ~r~ática de Infantaria, o curso para promoção a capitão
(informações, operações e serviços) de infantaria, de
13 de Outubro de 1958 a 6 de Fevereiro de 1959, os
seguintes tenentes de infantaria:
Mário Firmino Miguel.
Carlos Alberto de Carvalho Henriques dos Santos.
Gabriel Fátima do Nascimento Mendes.
José Manuel Severiano Teixeira.
Rui Alberto Magiolo de Gouveia.
Alberto Porfírio de Carvalho e Silva.
António Correia Ventura Lopes.
Hélder Chaves Gomes.
Manuel Maria Amaral de Freitas.
Joaquim António Gonçalves Pires.
Raul Duarte Cabarrão.
Vinício Alves da Costa e Sousa.
António de Oliveira Baptista e Silva.
Pedro Júlio de Pezarat Correia.
João Maria Andrade de 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 lIugo Franco Bélico de Velasco.
João José Curado Leitão.
Ramiro Morna do Nascimento.
Francisco Granjo de Matos.
Manuel da Silva São Martinho Júnior.
António Maria Ferreira de Almeida Tavares de
Carvalho.
José Olavo Correia Ramos.
Carlos Manuel Correia Marques da Costa.
José Luis Carvalhinha de Sousa.
Fernando elos Santos Ribeiro da Cunha.
António Salgadinho São Brás.
José Jaime Pinto 1\Ionroy Garcia.
Fernando Manuel da Costa Estorninho.
Arnaldo Alfredo Pereira do Carmo de Sousa Teles.
Carlos Alberto Idães Soares Fabião.
Carlos Alberto Bragança Moutinho.
António Rodrigo Rodrigues Queirós.
António Marques de Abreu.
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Francisco Manuel Homem de Gouveia Costa Fernandes.
A estes oficiais deve ser-lhes averbado aquele curso,
não lhes sendo averbada qualquer especialidade.
3) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Artilharia, o curso para promoção a capitão (informações, operações e serviços) de artilharia., de 13 de
Outubro de 1958 a 6 de Fevereiro de 1959, os seguintes tenentes de a.rtilharia:
Fernando José de Almeida Mira.
Carlos Alberto Teixeira Ferreira.
Fernando Rui Mesquita da Costa Passos Ramos.
Martinho Carvalho Leal.
Arquimedes Gonçalves Magalhães.
Sigfredo Ventura da Costa Campos.
Fernando Manuel Pinto de N ovais Paiva.
Manuel Ribeiro Franco Charais.
António Máximo de Oliveira Calisto e Silva.
Altimino Fernandes Gonçalves.
Rolando de Carvalho Tomás Ferreira.
José António Cardoso de Almeida.
Joaquim Pereira da Silva.
João Augusto Fernandes Bastos.
Horácio Cerveira Alves de Oliveira.
João Manuel Graça Pereira do Nascimento.
José Vitor Manuel da Silva Correia.
Alvaro Santos Carvalho Seco.
Carlos Alberto Claro Mourisca.
Alfredo José Pala Machado da Silva.
António Manuel Silva da Gama.
Vasco Augusto da Silva Pinto e Simas.
Fernando Jorge Freire de Andrade Castelbranco
Lobo da Costa.
Carlos Alberto de Castro Silva Gaspena.
Mário Pintó Simões.
João António de Gusmão Pimentel da Fonseca.
Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e ousa.
Mário Pinto Rodrigues de Almeida.
Abílio dos Santos Sousa.
José Fernandes Vieira Lizardo Gomes Coelho de
Oliveira.
Luis Jorge Gomes e Marques.
Vítor Manuel Santos Torres e ~ilva.
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Adriano de Albuquerque Nogueira, por antec~paç~o.
José Júlio Galamba de Castro, por antecipação.
José Carlos Mesquita Lavado, por antecipação.
A estes oficiais deve ser-lhes averbado aquele curso,
não lhes sendo averbada qualquer especialidade.
4) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prática de Cavalaria, o curso para promoção a capitão (informações, operações e serviços) de cavalaria, de 13 de
Outubro de 1958 a 6 de Fevereiro de 1959, os seguintes
tenentes de cavalaria:
Arnaldo Eduardo do Souto Pires.
Fernando Jorge Barbosa dos Santos Leite.
Mário da Cunha Seixas.
António Xavier Areu y Campos Pereira Coutinho.
José Manuel Martins da Silva.
Hélder Humberto do Nascimento Matias.
António José de Faria Fernandes.
Carlos Alexandre de Morais.
Carlos Manuel de Azeredo Pinto Melo e Leme.
Manuel Joaquim Martins Engrácia Antunes.
Alexandre Manuel Gonçalves Dias de Lima.
Nelson Guedes Valente.
Manuel José Martins Rodrigues.
António Torres de Andrade e Silva.
Rui de Orey Pereira Coutinho.
A estes oficiais deve ser-lhes averbado aquele curso,
não lhes sendo averbada qualquer especialidade.
5) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Prát~ca de Engenharia, o curso p~ra promoção a capitão
(informações,
operações e servIços) de engenharia, de
13 de Outubro de 1958 a 6 de Fevereiro de 1959 os
seguintes tenentes de engenharia:
'
José Eugénio da Costa Estorninho.
Alberto da Maia Ferreira e Costa.
Mário David dos Santos.
Manu~l Joaquim :Uvaro Maia Gonçalves.
Francisco José Pinto Correia.
António José Veríssimo Baptista.
Aquilino Gil Miranda.
A estes oficiais deve ser-lhes averbado aquele curso
não lhes sendo averbada qualquer especialidade.
'
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Averbamento de cursos no estrangeiro:

1) Frequentou
com aproveitamento,
na Escola do
Serviço de Informações, Policia Militar e Armas Especiais da Europa, do exército dos Estados Unidos, na
Alemanha, de 19 de Novembro a 18 de Dezembro de
1958, o curso N. A. T. O. pam o emprego de armas
especiais) o major do corpo do estado-maior João António Pinheiro.
2) Frequentou
com aproveitamento,
na Escola do
Serviço de Transportes, do exército dos Estados Unidos, na América, o CU1"SO de oficiais esticadores, classe
n:" l-59) de 8 de Outubro a 10 de Dezembro de 1958,
o capitão do corpo do estado-maior Manuel de Sousa
Correia de Magalhães.
Oficiais de complemento
Especialidades

de mobillzação (E. M.):

1) Frequentou, na Escola Prática de Engenharia, com
a classificação de Apto) o curso de sapador químico o
aspirante a oficial miliciano de engenharia Moisés Delmar
Bendayen, do regimento. de engenharia n.? 1. A este aspirante a oficial miliciano deve ser averbado aquele
curso e a especialidade de sapador químico.
Especialidades

de instrução (E.

1.) -

Nada.

Averbamento de cursos:

1) Frequentaram,
na Escola Prática de Artilharia,
com a classificação que a cada um se indica, o curso de
promoção a capitão (campanha) do quadro de complemento, que teve inicio em 13 de Outubro de 1958 e fim
em 17 de Janeiro de 1959, os seguintes tenentes milicianos de artilharia:
Do regimento da artilharia pesada n.? 3, Luis Manuel
Leite de Barro o - suficiente aproveitamento.
Do grupo misto de artilharia de Luanda, Fernando
Marques Fernandes - regular aproveitamento.
A estes oficiais deve ser averbado

aquele curso.
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DE PENSOES

A pensão anual de reserva de 89.054880 do general
José Esquível, qne lhe foi atribuida desde 23 de Dezembro de 1957, quando da sua passagem à situação
de reserva, por portaria visada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1958, passa a ser, igualmente
desde 23 de Dezembro do referido ano de 1957, de
90.721820, em vez daquela, que foi erradamente calculada.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Nãq são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Passa a ser desde 1 de Junho de 1958, e não desde 1 de
Julho do mesmo ano, a pensão do coronel do corpo do
estado-maior, na situação de reserva, Joaquim Manuel
da Costa Júnior, no quantitativo de 66.3008, atribuida
por portaria de 6 de Outubro de 1958, visada pelo
Tribunal de Contas em 13 do mesmo mês e ano e
publicada na Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, também do mesmo ano, a qual rectificava para 34 anos
o serviço prestado por aquele oficial.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que foi atribuída, nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo
Decreto-Lei n." 41 958, de 14 de Setembro de 1958,
ao capitão de infantaria, na situação de reserva,
adido, em serviço no conselho fiscal dos estabelecimentos fabris deste Ministério, Carlos António Parreiral da Silva, no quantitativo de 39.9608 desde 1
de Junho do j.á mencionado a~o de 1958; por ter
c.omple~ado mars 1. ano de serviço ao abrigo do artigo 5. do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654 em
29 de Maio ainda de 1958, passando a contar 37 'anos
e 40 dias de serviço.
.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
• emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

ORDEM DO EXERCITO N.o -lo

2." Série

297

IX - 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 do estado-maior

'Major Fernando José Henriques Rebelo de Andrade, desde 17 de Fevereiro de 1959.
Infantaria

Coronéis João Baptista de Azevedo Coutinho, desde
6 de Fevereiro de 1959, José Augusto de Sousa
Cerejeiro, desde 17 de Fevereiro de 1959, e
César Pais Soares, desde 17 de Fevereiro de

1959.
Tenente-coronel Alexandre Herculano Maugná Cifuentes, desde 17 de Fevereiro de 1959.
)'Iajores Fernando Godofredo da Costa Nogueira de
Freitas e Jacinto António Frade Júnior, ambos
desde 17 de Fevereiro de 1959.

..

Artilharia

Major Andreas Ribeiro
Dezembro de 1958.

Scapinakis,

desde 18 de

Cavalaria

Coronel Ápio Felisberto Nunes de Almeida, desde
6 de Fevereiro de 1959.
'I'enente-coronel António Quintino da Costa, desde
6 de Fevereiro de 1959.
1Iajor Alberto Carlos Perestrelo de Alarcão da
Silveira, desde 6 de Fevereiro de 1959.
Engenharia

Coronéis Luis Ribeiro Viana, Laurentino de Almeida e Sá e Alfredo de Sousa Guira, ~todos
desde 6 de Fevereiro de 1959, e Júlio Angelo
de Sousa 'Monteiro, desde 26 de Fevereiro de

1959.
Teuente-coronel Eduardo Augusto Soares da Piedade, desde 6 de Fevereiro de 1959.
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Médicos

Tenente-coronel Fernando de Magalhães, desde 19
de Fevereiro de 1959.
Majores Henrique Moutinho, desde 3 de Feverei_ro
de 1959, e João José Leite de Abreu Novais,
desde 19 de Fevereiro de 1\-359.
Capitães Fausto Ferreira Reis de Morais, desde
13 de Dezembro de ,1958, e Henrique Manuel
Torres, desde 19 de Fevereiro de 1959.
Serviço de administração militar

Major António Areias Peixoto,
zembro de 1958.

desde 22 de De-

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães Manuel de Deus da Loura, desde 26 de
Dezembro de 1958, Manuel José da Silva Gonçalves, desde 20 de Janeiro de 1959, e João
António Alves, desde 30 de Janeiro de 1959.
2) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Junho de 1957 o major Manuel Leitão Pereira
Marques, que vai ocupar, na escala de majores de infantaria, o lugar imediatamente à esquerda do major de
infantaria Renato Nunes Xavier.
3) Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958
os seguintes alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército:
Isaac Teixeira de Barros.
António Belmiro Bastos Mota.
João dos Santos.
António Manuel Cipriano.
4) É colocado na escala do seu posto imediatamente
à esquerda do tenente de infantaria Fernando dos Santos
Ribeiro da Cunha o tenente de infantaria, do batalhão
independente de infantaria n. o 17, António Marques de
Abreu.
Colocação na escala:

5) O capitão Filipe Felismino Nunes Palet que pela
presente Ordem do Eexércitn, ingressa no 'quad~'o <lo
serviço de material (engenheiros), fica colocado na res-
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pectiva escala imediatamente à direita do capitão do
mesmo quadro Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo
Ferraz.
6) O capitão Rogério Paixão Ribeiro, que, pela presente Ordem do Exército, ingressa no quadro do serviço
de material (engenheiros), fica colocado na respectiva
escala imediatamente à esquerda do capitão do mesmo
quadro Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo Ferraz.
Colocações e desempenho de funções:

7) Presta serviço como vogal do Conselho da Ordem
Militar da Torre e Espada, desde 26 de Outubro de 1957,
o general, na situação de reserva, Francisco Maria da
Costa Andrade.
8) Desempenha as funções de chefe de Gabinete do
Ministro do Interior, em acumulação com o cargo de
professor efectivo do 1.0 grupo de matérias dos cursos
de estado-maior, o tenente-coronel do corpo do estado-maior João de Oliveira Marques.
9) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 19, desde 31 de Janeiro de 1959,
voltando a prestá-lo desde 7 de Fevereiro de .. 1959,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Armando Amaro de Freitas.
10) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
como adjunto para a defesa civil do Território junto
do comando militar da Madeira, desde 31 de Janeiro
de 1959, voltando a prestá-lo desde 7 de Fevereiro do
mesmo ano, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Eduardo António Santos Pereira.
11) Prestou serviço no regimento de infantaria n. o 6,
de 28 de Dezembro de 1956 a 15 de Janeiro de 1957,
o. coronel de infantaria, na situação de reserva, Antóruo Coelho Sampaio.
12) O coronel de infantaria, reformado, Abel Magno
d~ Vasconcelos prestou o seguinte serviço quando oficial na situação de reserva: presidente da junta de
recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização
n. o 19, de 25 de Maio a 3 de Setembro de 1953 e de
19 a 25 de Outubro do mesmo ano.
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13) Presta serviço na comissão de censura, desde
1 de Junho de 1957, o coronel de infantaria, na situação
de reserva, Vitorino de Serpa Faria Peres Furtado
Galvão.
14) Desempenha as funç?es de p~ofesso~· event~al do
curso para promoção a oficial superior de infantaria, no
Instituto de Altos Estudos Militares, desde 17 de Fevereiro de 1959, em regime de acumulação com as
funções de director da instrução militar que desempenha no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército,
onde se encontra adido, O major de infantaria António
da Anunciação Marques Lopes.
15) Presta serviço como director da carreira de tiro
da Guarda, desde 8 de Fevereiro de 1959, o major de
infantaria, na situação de reserva, Luciano Gomes Martins Cardoso.
16) Deixou de desempenhar as funções de ajudante
de campo interino do encarregado do governo da província de Cabo Verde, desde 16 de Janeiro de 1959,
o capitão de infantaria Artur de Sá Seixas, adido na
referida província.
17) Deixou de prestar serviço na Cruz Vermelha
Portuguesa, desde 5 de Fevereiro de 1959, o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Manuel Rosa
Costa.
18) Desempenha as funções de ajudante de campo
interino do governador da província de Cabo Verde,
desde 16 de Janeiro de 1959, acumulando com o cargo
de comandante da 1. a companhia de caçadores e sem
prejuízo do serviço militar, o capitão de infantaria Artur
de Sá Seixas, adido na referida província.
19) Presta serviço no centro do mobilização do trem
n. o 1, desde 2 de Fevereiro de 1959, o tenente de infantaria, na situação de reserva, António Mestre Açucena.
20) O tenente de .infantaria, reformado, Domingos
Cardoso prestou, na situação de reserva, o seguinte serviço: no batalhão independente de infantaria n.? 19, de 2
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de Abril a 11 de Junho de 1941; no distrito de recrutameuto o mobilização n." 19, de 12 de Junho de 1941
a 19 de Maio de 19402.
21) Deixou de prestar serviço no comando militar dos
Açores, de de 28 de Fevereiro de 1959, passando a
prestá-lo, desde a mesma data. no centro de mobilização
de infantaria n. ° 18, o tenente de infantaria, na situação
de reserva, Miguel de Almeida Júnior.
22) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 2, desde 30 de Janeiro de 1959, o major
de artilharia, na situação de reserva, João Ruivo da
Silva.
23) Presta serviço no regimento de artilharia pesada
n.? 1, desde 2 de Fevereiro de 1959, para efeitos do
artigo 70.° do Estatuto do Oficial do Exército, em regime
de acumulação, o capitão de artilharia, da 2. a Direcção-Geral do Iinistério do Exército, Rui Ferreira dos
antos.
240)Presta serviço no regimento de artilharia ligeira
n.? 1, desde 10 de Janeiro de 1959. em regime <ie acumulação, a fim de satisfazer às condições do artigo 70. °
do Estatuto do Oficial do Exército, o capitão de 'artilharia Manuel do Nascimento Esteves, em serviço no
Socretariado-Geral
da Defesa Nacional.
25) Deixou de prestar serviço, para os efeito do
artigo 71.° do Estatuto do Oficial do Exército, no batalhão de sapadores de caminhos de ferro, desde 13 de
Dezembro de 1958, o major de engenharia Armando
José Marque Girão, adido no Ministério do Ultramar.
26) Deixou de pre tal' serviço na 1. a Repartição da
2. a Direcção-Geral deste Ministério, de de 12 de Fevereiro de 1959, passando a prestá-lo, desde a mesma
data, como vogal da comissão do contencioso, o tenente-coronel médico, na situação de reserva, Alfredo Pereira
de Sousa.
27) Presta serviço no Hospital Militar Principal, desde
26 de Fevereiro de 1959, o major médico, na situação
de reserva, Sebastião Custódio de Brito e Abreu.
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28) Presta serviço como chefe da 3. a Secção da 1. a Repartição da 2. a Direcção-Geral do Ministério do Exército,
desde 19 de Fevereiro de 1959, o tenente-coronel médico José Dias Pina Monteiro, que, pela presente Ordem
do Exército, transita para a situação de reserva.
29) O capitão médico, reformado, Carlos José Machado dos Santos prestou, na situação de reserva, o seguinte serviço: no batalhão independente de infantaria
n.? 25, de 23 de Janeiro a 16 de Abril de 1939; na junta
de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 19, de 16 de Junho de 1939 a 21 de Agosto
do mesmo ano e de 1 a 6 de Abril de 1940.
30) Acumula o' serviço da delegação n.? 3 do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
com o do hospital militar regional n.? 4, onde se encontra colocado, o alferes farmacêutico Mário Luis da
Costa Cabral Correia.
31) Pertencia ao regimento, de cavalaria n. ° 6 (forças
.expedicionárias ao Estado da Índia), e deve ser considerado colocado no 2.° grupo de companhias de administração militar, Q capitão veterinário António Relvas
Pires, que por portaria de 31 de Janeiro de 1959, inserta
na Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, do mesmo ano,
foi colocado no 1.0 grupo de companhias de administração militar.
32) Prestou serviço no regimento de cavalaria n. ° 7,
durante 2 anos e 144 dias, para os efeitos da alinea b)
do artigo 70.° do Estatuto do Oficial do Exército
o
capitão veterinário António Marques de Almeida 'da
4 .a R epar tiiçao d a....o a D·irecçao- G eral do Ministério ' do
Exército.
N

N

33) Presta s~r:,iço. na 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, desde 6 de Fevereiro de 1959
o capitão do serviço de administração militar na situa~
ção de reserva, Artur Paiva Garcia de Carv~lho.
. ~4) ~eixou de prestar serviço na Repartição de Fiscahz~çao, desd~ .30 d~ Ja~~iro de 1959, o capitão do
serviço de admmlstraçao militar, na situação de reserva,
Manuel da Silva Mendes.
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35) Presta serviço na 1.a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, desde 9 de Fevereiro de 1959,
o capitão do extinto quadro de oficiais de secretariado
militar, na situação de reserva, Delfim das Neves.
36) Continua prestando serviço no regimento de artilharia pesada n.? 1 o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Júlio Lopes dos Santos, que,
pela presente Ordem do Exército, transita para a situação
de reserva.
37) Continua prestando serviço na 3. a Repartição da
1.a Direcção-Geral do Ministério do Exército o capitão
0.0 quadro dos serviços auxiliares do Exército Óscar da
Silva Conde, que, pela presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.
38) Continua prestando serviço no quartel-general
da 2. a região militar o tenente do quadro dos serviços
.auxiliaree do Exército Jaime Alves Simões, que, pela
presente Ordem do Exército, transita para a situação de
reserva.
39) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 7, desde 7 de Fevereiro de 1959, o teqente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército. na situação de reserva, Carlos Ferreira Cascais Eusébio.
Cursos:
Nomeação para a sua frequência:

40) ~ão nomeados para a frequência do curso de promoção a oficial superior no ano lectivo de 195~-1959
os seguintes capitães do quadro do serviço de material
(engenheiros) :
Filipe Felismino Nunes Palet.
Rogério Paixão Ribeiro.
Adiamento da frequência:

4~) Nos termos do disposto no artigo 114.0 do Decreto-L81 n. o 3ô 304, de :?4 de Maio de H)47, alterado pelo
D~creto-Lei n.? 3891ô, de 18 de Setembro de 1952,
fOI adiada a frequência do curso de promoção a oficial
superior, para que tinha sido nomeado pela declaração 55) inserta na Ordem do Exército n. o 1, 2. a série, de
1958, ao capitão de infantaria Joaquim JO~LO
Gil JÚdice.
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Pensões de reserva:

43) Pensão anual atribuida ao oficial em seguida mencionado, que, pela Ordem do Exército n.? 14, 2.a série,
de 1958, transitou para a situação de reserva: tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército José
Romano Barradas, 31.200;$.
-i4) Pensões anuais atribuidas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército,
transitam para a situação de reserva:
Coronel de infantaria Carlos Pereira Martins do 0,
77.700;$. Tem 37 anos de serviço.
Coronel de infantaria Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereira Botelho, 75.600~.
Tem 36 anos de serviço.
Coronel
de infantaria
Camilo Leite Gomes,
69.770640. Tem 33 anos de serviço.
Coronel de infantaria António Cândido Pereira
Gonçalves, 71.400;5. Tem 340 anos de serviço.
Coronel de infantaria Adelino de Miranda Vassalo
Pandayo, 79.800$. Tem 38 anos de serviço.
Coronel de .cavalaria Eduardo Sousa de Ah~leida,
71.598,$30. Tem 38 anos de serviço.
Coronel de engenharia Albano Moreira de Almeida,
82.080J. Tem 38 anos de serviço.
Tenente-coronel médico José Dias Pina Monteiro,
63.720~. Tem 36 anos de serviço.
Major médico José Miguel Sanches, 46.980;). Tem
29 anos de serviço.
Capitão do quadro elos serviços auxiliares elo Exército Óscar da Silva Conde, 54.000ll.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Júlio Lopes dos Santos, 54.000J.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército António do Nascimento, 40.8006.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Jaime Alves Simões, 36.720ll. Tem :36 anos
de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Gonçalves Miranda, 39.780·). Tem
39 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Tomás Carrajola, 40. OO~.
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Reforma:

45) São desligados do serviço, desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artizo 15.° do Decreto-Lei n.? 28 40J, de 31 de Dezembro
d~ 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 Manuel de Matos de Sampaio
Nobre, desde 20 de Janeiro de 1959.
Coronel de artilharia José Mac-Bride Fernandes,
desde 11 de Janeiro de 1959. Prestava serviço
na Comissão de Explosivos.
Tenente-coronel de artilharia Augusto César Caiola
da Mota, desde 18 de Janeiro de 1959.
Tenente-coronel
médico Manuel Maria dos Santos
Paiva, desde 17 de Janeiro de 1959.
)fajor de artilharia Joaquim Mendes do Amaral,
desde 4 de Janeiro de 1959.
Capitão de infantaria, inválido de guerra, Josó dos
Reis Pereira, desde 2 de Janeiro de 1959. Prestava serviço na Agência "Militar.
Capitão de infantaria José Maria das Graças, desde
2 de Janeiro de 1959. Prestava serviço no batalhão de caçadores n.? 5.
Capitão de artilharia António Pires desde 17 de
Janeiro de H)59. Prestava serviço no distrito de
recrutamento e mobilização n.? 2.
Capitão dos serviços de administração
militar Camilo Coelho dos Santos, desde ~8 de Janeiro de
1959.
Tenente de infantaria Carlos Fernandes Soares,
desde 4 de Janeiro de 1950.
Tenente de infantaria Zeferino da Cunha Coelho
de Barbosa Vaz de Carvalho, desde [) de J aneiro de 1050. Prestava serviço na Reparticão
do Gabinete.
Tenente de infantaria José Augusto Correia de 'de
21 de Janeiro de 105H.
'

-!G) ~ão. desligados do serviço, desde as data que
l~es ~a~ indicadas, nos. te~mos da última parte do artigo 10. do Decreto-Lei n. 28404, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva em s cuida
e
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mencionados e que nas datas referidas atingem o limite
de idade para transitarem para a situação de reforma:
Capitães de infantaria:
Albano José da Cruz, desde 9 de Fevereiro
de 1959.
Eduardo da Fonseca Salter de Sousa, desde
27 de Fevereiro de 1959.

Capitão de cavalaria Joaquim Queirós de Andrada
Pinto, desde 21 de" Fevereiro de 1959. Prestava
serviço na 2. a Repartição da La Direcção-Geral
do Ministério Exército.
Diversos:
47) Foi promovido, por escolha, entre os coronéis
tírocinados de todas as armas, o brigadeiro António
Augusto Sousa Dias Ribeiro de Carvalho.

. 48) Nos documentos de matricula do alferes miliciano
do regimento de infantaria n.? 7, na situação de disponibilidade, António Pedro Morais Pequeno Serra, deve
ser rectificado o nome de sua mãe, Maria das l\Iercês
Albertina Aurora da Silva Morais, para Maria das Mercês Albertina Aurora da Silva Morais Pequeno da·Cunha
Serra.
49) Nos documentos de matricula do alferes miliciano
de artilharia José Francisco Fernandes Arguelles )lartins Gil, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, deve
ser rectificado o seu nome para José Francisco Fernandez Arguelles Martins Gil, e o de seu pai, José Fernandes Arguelles Gil, para José Fernandez Arguelles Gil.

50) Nos documentos de matricula do alferes miliciano
de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves
n.? 2, na situação de disponibilidade, Jorge de Jesus
Costa, O seu nome deve ser rectificado para Jorge de
Jesus Costa Maia, e o de seu pai, António Augusto da
Costa, para António Augusto da Costa Maia.
51) Nasceu em 9 de Maio de HJOô, e não em 9 de
~~arço do mesmo ano, o capitão do extinto .quadro ,de
plCadores militares Emidio Augusto de OliveIra Stoftel,
pel? que deve ser feita a respectiva rectificação nos seus
regIstos de matricula.
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Rectificações:

53) Rectificando a parte da declaração n. ° 71) inserta .
na Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, ele 1059, declara-se
que o major de infantaria, do quartel-general da 2.a resrião militar, Manuel Leitão Pereira Marques, tem o
~urso complementar do estado-maior, e não o curso geral
do estado-maior, como consta da referida declaração.
54) Chama-se Luis José de Avelal' Machado Veiga da,
Cunha o coronel de engenharia que, por portaria de 27
de Janeiro de 1959, inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, do corrente ano, transitou para a situação de
reserva. Fica deste modo rectificada a referida portaria.
55) O tenente médico Amadeu Balbino Ferreira Marques Buceta l\Iartins ingressou no quadro do serviço
de saúde militar em 8 de Novembro de 1958, data em
que foi considerado regressado ao serviço do Ministério
do Exército. Fica assim rectificada a redacção da portaria de 10 de Novembro de 1958, inserta na Ordem do
Exército n.? 14, 2.3 série, do mesmo ano, referento ao
citado oficial.
56) Chama-se Abel Simões Saraiva o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército que consta
da declaração 71) da Ordem do Exército n.? 2, 2.3 série,
do corrente ano.
57) Declara-se que é desde 12 de Novembro de 1057,
e não 12 de Novembro de 1958, como consta da declaração 43) da Ordem do Exército n. ° 2, 2.3 série, do corrente. ano, ~ que presta s~rviço na 2. a Repartição da
3. a Pll·ecçao-G;,eral .O capIt~o do quadro dos serviços
auxiliares do hxérclto, na situação de reserva Aurélio
Augusto de Azevedo.
'
. 58) Decl"ara-s~ que ~ do quadro dos serviços auxiliares do. Exérclto~ ~ nao do extinto quadro auxiliar ele
e~genh~l'la, o capitão na reserva Manuel Augusto da
Silva Pinto, que consta da declaração 41) ela Ordem do
Exército n.? 2, 2.3 série, de 195H.
5~) Foi aut?rizado a prestar serviço na Organização
NaCl~nal 1\1oc::dade Portuguesa na província de Moç~mblque, e nao na de Angola, como publicou a declaraçao 13) da Ordem do Exército n.? 1, 2.3 série, do corrente
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ano, o alferes miliciano de infantaria Leonel Correia Henriques, em comissão militar na primeira daquelas províncias.
60) Foi colocado no comando militar de Moçambique,
e não no comando militar de Angola, o alferes miliciano
de infantaria, na disponibilidade, José Alberto Gomes
de Melo Branquinho, referido na Ordem do Exército
n.? 1, 2.a série, do corrente ano.
61) É capitão, e não tenente, o oficial miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 2, Samuel de
Oliveira José Bensimon, que, pela Ordem do Exército
n.? 2, 2.l série, do corrente ano, foi colocado no centro
de mobilização de infantaria n." 12.
(2) Chama-se Luís Manuel Mont'Alverne de Sequeira
o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
b~ta~b~o de caçadores de Moçambique (forças expedicionanas ao Estado da India), que, pela Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano, foi colocado no
regimento de infantaria n.? L
63) Chama-se Vitor António Duarte Faveiro, e não
Vítor António Duarte Taveira, o alferes miliciano de
infantaria do centro de mobilização de infantasía n. ° 7,
que, pela Ordem do Exército n. ° 1, 2. a série, do corrente
tino, transitou para a situação de reserva.
64) É do batalhão de caçadores n." 4, e não do regimento de infantaria n.? 4, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, José do Nascimento Arraiano Tavares,
que, pela Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, do corrento
ano, foi colocado no centro de mobilização de infantaria
n. ° 4.
6?) Pertencia ao regimento de cavalaria n.? 7, e não ao
re&lmento de cavalaria n.? 3, o capitão miliciano de cavalaría, licenciado, Manuel Correia Robalo Gouveia, que,
pela Ordem do Exército n. ° 2, 2. a série, do corrente ano,
teve passagem ao centro de mobilização de cavalaria n. ° 3.
66) 'I'em a antiguidade de 1 de Novembro de 195;>, e
não 1 de Novembro de 1958, como vem publicado na
O~~e"!L do Exército n.? 2, 2.a série, de 1959, o al~e~'es
mIlICiano de engenharia, em disponibilidade, Luís Filipe
Lucena Ferreira
do batalhão de teleO'rafistas, premoVI'd'o a este posto por aquela Ordem do oExército.
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DESPACHOS

Despacho interpretativo
Antecipação de antiguidade de tenente dos oflciais habilitados
com o curso complementar do estado-maior

Tendo-se suscitado dúvidas na aplicação, em certos
casos, do corpo do artigo 51.° do Estatuto do Oficial do
Exército, alterado pelo artigo único do Decreto-Lei
n.? 41312, de 10 de Outubro de 1957, pelo presente
despacho se esclarece a sua interpretação,
E fora de dúvida que o espírito do legislador é o da
concessão de uma regalia de antecipação de dois anos
na antiguidade de tenente, a que correspondessemdois CU1'SOS.
E assim se verificou sempre na aplicação às escalas
resultantes de um fluxo normal e igual de cursos da
Escola do Exército,
Contudo, sempre que se verifiquem lacunas no fluxo
normal de cursos da Escola do Exército, ou se produza
redução na duração dos cursos, com consequente acesso
a tenente, no mesmo ano, de mais que um curso, é fora
de dúvida que a aplicação da letra da lei terá de conduzir à existência de situações anómalas, como se verifica já,
Tendo presente o espírito do legislador, que informa
o citado artigo 51.°, e a necessidade de corrigir anomalias já verificadas ou prevenir outras que possam vir a
produzir-se, determino:
1. o Na aplicação do artigo 51.° do Estatuto do Oficial
do Exército, alterado pelo artigo único do
Decreto-Lei n.? 41312, de 10 de Outubro de
1957, deve considerar-se que a rezalia de antecipação na antiguidade de tenent~ deve corresponder a d01'S cursos,
2.° Nos casos em que se possa ter verificado acosso
a? posto de major em consequência da antecipação anómala, a antiguidade de tenente será
corrigida de acordo com o n.? 1.0 do presente
des,Pacho, aguardando os oficiais no posto de
major, para entrarem na escala. no luzar que
lhes venha a competir pela antiguilade de
tenente.
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Os serviços promoverão, no mais curto prazo, as necessárias correcções nas escalas dos oficiais abrangidos
pelo presente despacho.
Publique-se o presente despacho em Ordem do Exército, da 2. a série.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 1959. - O Ministro do
Exército, Almeida Fernandes.

XI- ACORDAos

Rejeitado o recurso administrativo n.? 962, interposto
pelo capitão de infantaria, na situação de demitido do
Exército, António Agostinho Soares Borges, que recorria do despacho ministerial de 14 de Abril de 1056, nos
termos do artigo 10.0 do Decreto-Lei n." 31107, de 18 de
Janeiro de 1041.

XII-

DIUTURNIDADES

Maria Emllia Moreira de Sena Martins, professora de
Higiene, Enfermagem e Puericultura do Instituto de
Odivelas - concedida a T." diuturnidade a-o direito
ao correspondente abono, desde 7 do corrente mês
de Fevereiro, nos termos do artigo único do Decreto-Lei n.? 42 134 e seu quadro anexo III, de 3 de Fevereiro de 1959, e de harmonia com o disposto no
§ único do artigo 25.° do Decreto n.? 32615, de
31 de Dezembro de 1942, e artigo 167.° do Decreto
n.? 36508, de 17 de Setembro de 1947.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 24 do referido mês. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Clotilde Rebelo de Almeida, professora efectiva do
ensino técnico do Instituto de Odivelas - concedida
a 1.a diuturnidade' e o direito ao correspondente abono,
desde 27 de Janeiro findo, nos tormos do § único do
artigo 25.0 do Decreto n." 32615, de 31 de Dezembro de 1n4:?, artigo 338.° do Decreto n.? 37 02D, de
25 de Agosto de 1048, e artigo 3.° do Decreto-Lei
n. ° 37 138, de 5 de Novembro do mesmo ano.
(Por portaria de 3 de Fevereiro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Fevereiro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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XIII- BALAN
Cofre de previdência

dos Ofi

Balancete trimestral referido

RECEITA
Saldos do. b'lmestre anterior:
Fundo de maneio .
Depósitos à ordem.
Caixa
.
Titulos de crédito.
Imóveis
.
Móveis e utensílios

12.000,~00
2:466.873/160
20.2751170
10:834.284/190
18:802.5741130
23.349/120

41:159.3571110

Ileceltas do 4.° trimestre:
Quotas ...••••••
Receitas eventuais.
. . .
Diversos depósitos ....
Administração de imóveis
Juros .••.•.....
Fundo de administração .

4~8.022/)20
330/)00
504/)80
321.4101100
226.038"80
23.691/100

1.070.096/)70
42:229.453/180
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CETES
ciais do Exército

Metropol itano

a 31 de Dezembro

de 1958

DESPESA
DeSI)eSaS do 4.0 trimestre:
Subsídios (gerência vigente) •
Rendas vitalícias
.....
Admíutstr ação de imóveis .
Quotas (restituições)
.
Diversos depósitos
.
Reparações
obrtgatórras
.
Fundo de administração
.

542.989/j00
3.710~10
36.898~60
237,~70
35,~60
21.795/j00
29.333/j10

Saldos que passam:
Fundo de manejo
Depósitos à ordem
Caixa
.
Títulos de cródlto .
Imóveis
.....
Móveis e utensHlos
• . .
Empréstimo à obra social

12.000/j00
2:408.634/j20
18.400ij10
19:829.496/j90
18:80~.574~30
23.349ij20
500.000/j00

41:594.454/j70
42:229.453/j80
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Cofre de Previdência dos

Balancete relativo ao
de Terra e Mar:

'> o

semestre de 1958, a que se refere o

Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do somostre anterior
Quotas .•••••••..
Despesas de administração
Juros do papóls de crédíto ,
Receitas eveutuaís , • • • • •
Administração de propriedade.
Contas a regularizar ....•....
Trnnsferêuela
do reservas mntemâttcns

7:303.nI8,,40

.

817.81U890
76.409,)00
89.062"60
80.591810
482.8751iOO
5151190
1.0181170

1:548.292"20

8:852.210860

Caixa Económica:
Saldo do semostre Anterior ...
Juros do ompréstimos
.
Juros de mora.
.
Juros do papéts de crédito dn C. E.
Contas a rogularizar D" C. E.
••
Prémio de rtsco .•••••••••

2:615.240,500
G9.277MO
426880
9.2;,0.,00
48~.338ijOO
18.884"00

582.175"80

3:227.415"80

12:079.626640
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de Terra e Mar

artigo ~-!.o dos Estatutos

do Cofre de Previdência dos Sargentos

Despesa
Cofre de Previdência:
Subsldíos a liquidar
•••
Quotas
•••••••••
Contas a regularizar
. . •
Arredondamento
de quotas ••
Despesas de administração
. .
Admillistraç1\o de propriedades
. • •
Transferência de reservas matemáticas
Raceítus eventuaís
•.••..
Propriedades urbanas.
. . . .

382.000,$00
3~.082~30
1.1~0850
2.211810
72.467680
20.463630
83.502fl50
138650
1:300.000~OO

1:901.056/100

Caixa Económica:
Desposas gerais • • • • • • •
PrémIo de risco
•••••••
Contas a regularizar na C. E ••
Imposto de sucessões e doações
Saldo para o semestre

42.11~tS40
3.4061120
480.277,$00
4641110

535.266/)70

seguinte:

Cofre de Previdência:
Em cofre .••••••••••••••.
Depositado na Caixa Oeral de Depósitos,
Crédito e Previdência
••••••••
Em papéis de crédito:

20.524,)20
880.630.540
-----

100 obrigações do empréstimo consoo
lldado de 4 por cento (Centenárlos19.10) .•••••.•••..••.
100 obrlgaçõos do empréstimo consoo
lidado do 3 '/. por cento de 1941 • •
3400 obrigações do empréstimo consolidado de 3 por cento de 1942 ••
2350 obrigações do empréstimo consolidado de 2 'Ii por cento de 1943

~01.15-l860

200.000600
100.0006°0
3:400.000600
2:350.000800

---~~~

6:050.000/)00

6:~51.154t560

Caixa Económica:
Depositado na Caixa Oeral do Depósitos
E Crédito e Providência •••••••.
:
mprestado
••••••••••••••
Em papéis de crMlto:
50 obrigações do empréstimo eonsotídado de 4 por cento (Centenárlos19(0) •.•••••••••.•••
200 obrlgaçõos do empréstimo consoo
2 lidado de 3 '/. por cento de 1941 ••
50 obrigações do ompréstlmo consoo
lldado de S por conto de 1942 • • •

53.0n2;590
2:088.156,~20

-----

2:14.2.14.0610

100.000600
200.000;$00
2;;0.000800

-----

550.000/)00

2 602 14~610
12.070.626,\40
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ANÚNCIOS

Academia

Militar

Declaração de vacatura

Nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes
d.o Decreto-Lei n," 36 237, de 21 de Abril de 1947, para
efeitos do respectivo provimento, faz-se público que
se encontra aberto concurso para professor adjunto da
9. a cadeira - Elementos de 'I'áctica Geral. Táctica de
Cavalaria.
Os candidatos ao referido lugar elevem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18. oe 19. do mesmo
decreto e apresentar na secretaria escolar, até às
15 horas do dia 2 de Maio de 1959, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandant., da
Academia, instruídas com oe documentos a que se refere o artig.o 3.°, no seu § único, do Decreto n." 13 764,
de 13 de Junho de 1927 ..
0

0

Academia Militar,
12 de Fevereiro de
O Comandante, Humberto Buceta Martins,
(Publicada
no Uiãrio
de 19ón).

do Governo n.? 52, 2." sérío,

1959.general.
de S de Março

N'Os termos do artigo 20. do Decreto-Lei n." 30874,
de 13 de N ovembro de 1940, e das alterações 'Constantes
do Decreto-Lei n." 3,6237, de 21 de Abril de 1947,
para efeitos do respecí.ivn provimento, faz-se público
que Se encontra aberto concurso para professor adjunto
da 15." cadeira - Elementos de 'I'áctica Geral. Táctica
e Serviço de Engenharia.
Os candidatos ao referido lugar devem 1\:1 tisfazer às
condições prescritas nos artig'Os 18. e 19. do mesmo
decreto-lei e apresentar na secretaria escolar, até às
15 horas do dia 30 de Abril de 1959, as suas declnrações, feitas em papel selado e dirigi,elas ao comandante da Academia, instruídas 'com os documentos a que
0

0

0
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se refere o urtigo 3,°, no seu § único,
13764, de 13 de Junho de 1927.

329

(lo Decreto

11.°

Academia Miliinr, 12 de Fevereiro de
O Comandante, Ilwmberto Buceta Martins,
(Publioada no Diàrio do Gove,no n.? 50, 2,' série,
roiro de 1~59).

xv -

1959.geuerul.
de 28 de Feve-

OBITUARIO

1958 :
Março, 17 - Alferes de artilharia, na situação de
reserva, Carlos José dos Santos Silva.
Abril, 30 - Capitão reformado António José Pereira
Saldanha.
Setembro, 7 - Tenente reformado Carlos Alberto
Sanches de Miranda Castro Guedes Dias.
Novembro, 29 - Capitão chefe de banda de música,
reformado, Manuel Joaquim Canhão.
Dezembro, 5 - Tenente-coronel
reformado António
Fernandes.
1959 :
Janeiro, 1- Brigadeiro reformado D. Rui da Cunha
Meneses.
Janeiro, 19 - Tenente miliciano, do centro de mobilização de administração militar n.? 1, Serafim Fernando dos Santos.
Janeiro, 21- Capitão reformado José Dias Bargão .
Janeiro, 25 - Tenente reformado João Branco Gaio .
.Janeiro, 27 - General reformado José Vítor Franco.
Janeiro, 30 - Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, no quadro, Manuel Pereira.
Fevereiro, 7 -Major reformado João oares Brandão.
Fevereiro, 10 - Coronel de infantaria, na situação
de reserva, Henrique Alberto de Sousa Guerra.
Fevereiro, 12 - Tenente-coronel
reformado Manuel
Duarte Lopes Subtil.
Fevereiro,
12 - Capitão reformado João Augusto
Gonçalves.
Fevereiro,
15 -Major
veterinário, reformado, João
Inácio Lopes Ribeiro.

330

ORDEM DO EXERCITO N.o l

2.' Série

Fevereiro, 16 - Tenente-coronel reformado António
de Sousa Pinto Machado Coutinho.
Fevereiro, 19 - Major reformado Jaime Rebelo Espanha.

o ~[jnistro

do Exército,

Afonso Maqalhãe« de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

,

,

MINI5 TERIO DO EXERCITO

Ordem

do Exército
Série

2.8

N.O 5

16 de Março de 1959

_ Publica-se

ao Exército

o seguinte:

I - CLASSIFICAÇAO

E RECLASSIFICAÇAO

Estado-Maior do Exército (I.", 2.a e 3.a Repartições)-I.:\
-Gerai do Ministério do Exército (2. a Repartição)

Direcção-

Classificação e reclassificação de especialidades
Artilharia
Por despacho de S. Ex." o Mini tro do Exército de
13 de Fevereiro de 1959 foi aprovado o trabalho da
comissão para o efeito nomeada e respeitante ao assunto
em epigrafe.
Nos termos do despacho citado, deverá observar-se o
seguinte:
Relaçllo de correspondência
de especialidades (artilharia - oficiais)
dos antigos e actaa! ststemas de especlalldades

É a con tante do anexo 1, de acordo com a relação
nomi.nal da especialidades do exército português,. ~ifundIda pela Secção de Mobilização da 3. a Rspar tição
do Estario-Maior do Exército; actualizada.
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do anexo (colunas

3

As de transportes auto, meteorologia, equitação e
esgrima são especialidades de instrução apenas,
bem como a de educação física (instrutor);
A de educação fisica (mestre) e todas as outras
são especialidades de mobilização,
Normas de classiflcaçlto e reclassillcaçlto
(oficiais do quadro permanente)

A reclassificação de especialidades para a artilharia
será realizada de acordo com o estabelecido no quadro
anexo 1 (coluna 5).
Ao longo da carreira, o oficial de artilharia será
reclassificado (especialidade) de acordo com as seguintes normas:
No final do tirocínio de aspirante a oficial (estágios
de artilharia antiaérea e artilharia de co ta incluídos) todo o oficial será classificado «oficial
de artilharia (B)) ;
Como subalterno, o oficial de artilharia poderá
especializar-se em:
Referenciação por luz e som;
Radar;
Transmissões de artilharia;
Observador aéreo;
Analista de tráfego;
Escuta;
Criptólogo;
Criptólogo químico;
Intérprete de fotografia;
Educação fisica (mestre);
depois da frequência de cursos adequados.
De acordo com o quo foi estabolecido para
averbamentos, o oficial será classificado naq~elas espocia~id~clo~ (de mobilizal,rlo). No
caso da especwlizaçao em educação fj ica
(mestro), a eHpecialidade a averbar será :
Oficial de artilharia (B) (cd ucação física _
mestre).
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Pode também especializar-se (especialização de
interesse apenas para a instrução) em:
Transportes auto;
Educação fisica (instrutor);
Equitação;
Esgrima;
Meteorologia.
Neste caso o oficial subalterno continua classificado como oficial de artilharia (B) - ou na
especialidade de mobilização para que se
tenha especializado - e a especialidade de
instrução é apenas averbada como tal.
Depois de frequentar o curso de promoção a capitão
o oficial será reclassificado nos seguintes termos:
Em subalterno

Referenciação

por luz e som.

Radar.
Transmissões
Observador

de artilharia.
aéreo.

Analista de tráfego.
Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Intérprete de fotografia.
Oficial de artilharia
(B)
(educação física - mestre).
Oficial de artilharia
(B).

Em capitão

Oficial de artilharia
(B)
(referenciação por luz e
som).
Oficial de artilharia
(B)
(radar).
Oficial d e artilharia
(B)
(transmissões de artilha-

ria).

•

Oficial de artilharia
(B)
(observador aéreo).
Analista de tráfego.
Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Intérprete de fotografia.
Oficial de qrtilharia
(B)
(educação física - mestre).
Oficial de artilharia
(B)
(informações, operações e
serviços ).

As especialidades de instrução - transportes
auto, educação física (instrutor), equitação,
esgrima e meteorologia - continuam averbadas aos oficiais.
No posto de capitão, aos oficiais que se especi~l~zem em qualquer das especialidades de mobilização possíveis para este posto ou d~ instr?c;ã.o
ser-lhes-ão estas averbadas nas condições indi• cadas ao tratar-se do caso dos subalternos.
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Ao ser promovido a oficial superior o oficial será
reclassificado nos seguintes termos:
Em capitão

Em major

Qualquer
especialidade
( mo bilização ).

Oficial

de artilharia

(B).

As especialidades de interesse exclusivamente
para a instrução continuam averbadas.
Notas
1) Aos oficiais que, em qualquer posto, frequentem cnrsos ou
estágios no estranqeiro serão estes averbados, independentemente
das especialidades
de mobilização e instrução, nas condições que
forem estabelecidas.
2) Oportunamente se regulará a forma do proceder relativamente
aos oficiais com os cursos do estado-maior.

Normas de preenchimento de quadros orgflnicos de mobilizaçl1o
e quadros orgflnlcos de tempo de paz
(oílcíaís do quadro permanente)

o preenchimento de quadros orgânicos de mobilização
e quadros orgânicos de tempo de paz deve ser feito
pela especialidade de mobilização,
Da consulta do quadro anexo 1 podem oferecer dúvidas os seguintes casos, que se esclarecem:
O preenchimento dos lugares de oficiais de artilharía (B), mas que exijam a preparação para as
funções
de informações, operações e serviços , será
.
feito, enquanto não estiverem habilitados todos
os capitães, indiferentemente para estas funções:
À cus.t: de capitães do curso de promoção a
, capitão de 1958/1959 e posteriores;
A custa de capitães que tenham sido reclassificados para oficial de artilharia (B) (informações, operações e serviços).
Os capitães com as especialidades de:
Oficial de artilharia CB) (referenciaçãn
e som);

por luz
•
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Oficial de artilharia (B) (radar);
Oficial de artilharia (B) (tran missões de artilharia) ;
são solicitados, quer pela escala geral [oficial de
artilharia (B)J, quer para preenchimento dos lugares nos quadros orgânicos de mobilização ou
quadros orgânicos de tempo de paz fixados para
a respectiva especialidade.
Os capitães com a especialidade

de:

Oficial de artilharia (B) (observador

aéreo)

são solicitados pela escala geral [oficial de artilharia (B)], mas constituem reserva de observadores aéreos, enquanto não se dispuser do número
necessário de subalternos desta especialidade.
Não devem, pois, ser mobilizados por escala
geral sem consulta à 3. a Repartição do Estado-Maior do Exército.
Os capitães e subalternos
Oficial de artilharia
mestre)

com a e pecialidade

de:

(B) (educação" fi ica -

são olicitados, idênticamente, quer pela escala
geral [oficial de artilharia (B)~, quer para preenchimento dos lugares nos quadro orgânicos de
mobilização ou quadros orgânicos de tempo de
paz fixados para capitães ou subalterno de educação física (quadros orgânico
de mobilização
do quartel-general da divisão).
NormBS de orientação

da execução

Para efeito de 'e obter uma perfeita execução e se
assegurar que serão atingidos os objectivos desejados,
deverá verificar-se permanente concordância do dados
de:
Documentos de matricula e de mobilização
dos
processos individuais dos oficiais e dos ficheiros;
Livros das escalas;
Listas de antiguidade de oficiais;
Outros docum ntos de fi sento .
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o seguinte:

Folha de matricula

Na casa «Especialidades»
Especialidade
Especialidade

devem registar-se:

de mobilização (E. M.).
ou especialidades de instrução (E. L).

Na casa «Habilitações profissionais militares» serão
averbados todos os cursos, incluindo os cursos no estramgeiro (C. E.).
Ficha de mobilização

Na casa «Habilitações
rados:

militares» devem ser escritu-

Os cursos, incluindo os no estrangeiro, na subcoluna
«Cursos» ;
A especialidade de mobilização, na subcoluna «Especialidades» ;
A ou as especialidades de instrução, na subcoluna
« Outras aptidões».
Escalas

A 2.a Repartição da La Direcção-Geral promoverá
as necessárias medidas para que, progressivamente,
se
abram quatro colunas nos livros de escalas do quadro
permanente, com as designações:
Especialidade de mobilização;
Especialidades do instrução;
Cursos no estrangeiro;
Outros cursos.
Lista de antiguidades

A 2. a ~~partiçã~ da La Direcção-Geral promoverá
as neces~al'las medidas p~~a que, logo que completada
~ reclasslfic~ça? dos OfiCl~ISdo quadro permanente, na
lista de antigUIdades se mtroduzam mais as seguintes
colunas:
N

Especialidade de mobilizaçno;
Especialidades de instrução;
Cursos no estrangeiro.

2.' Série
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Lista de reclassificação

No anexo 2 publica-se a lista de reclassificação de
especialidades de todos os subalternos de artilharia do
quadro permanente.
No sentido de se prevenir qualquer lapso por falta
de informação, podem os subalternos de artilharia que
se julgarem indevidamente reclassificados declará-lo em
papel comum, declaração devidamente informada, para
ser o assunto estudado e promovida a rectificação, se
for caso disso.
O prazo é de dois meses, a partir da data da publicação
da presente Ordem do Exército.
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Arti
Ofi
Antigas

Novas ospe

especialidados

Quadro permanento
(1)

Quadro de complemento

Quadro permanento
(3)

(2)

Artilharia
sem especialidade (201).

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(fi)

Oficial de artilharia

(B)

Antiaérea (205)
Campanha (215)

Informaçõcs
e operações de artilharia
antiaérea (243).
Informações
e operações de artilharia
(250).
Informações,operações
e serviços de artilharia.
Serviços de artilharia
(265).

Costa (226) . . .
Informações
e operações de artilharia
antiaérea (243).

P. C. T. de artilharia
(258).
Informação
e ligação
(253).

Reconhecimento
e topografia (268).

Reconhecimento
e topografia (268).
Reconhecimento, topografia e observação
(B).

Referenciação

(275) .

Radar de costa (286) }
Radar de artilharia
antiaérea (288) . .

N

Refcrenciação
e som.

} Radar

por luz

2.'
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1

lharia
ciaís
cinlldndes

Qunllro

Rectnsslücação

de complemento

Quadro permanente

(4)

Oficial
(B).
Antiaérea

Campanha - P. '. T.
de artilharia (B).
Campanha_
Informação,~observação o ligaçao (B).

do

-

artilharia

Antiaérea (B) . . . .
Campan ha (informação, observação e ligaçã~ (B).
Costa ( ).
Antiaérea) (B).

-

1

I
I

S"',,,,,,,,,,
artilharia

a,

oficial
(B) ...
Capitão: oficial ne artilharia
(B) (informações, operações e
ser\'Jços (a) . . . .

-

I

-

.

Campanha (P. ('. '1'.
de artilharia) (B).
Campanha
(informação, observação o li
gação) (B).

~::~:ér~)j :.~

(B)

N

Radar (B).

I

-

Oficial d,' artilharia

Referen<'iação por luz
e sorn. • .

de complemento
(6)

-

(B)
N

Costa (B) ..
N

Quadro

(5)

I
I

I

Subalterno: rereronCia_j
ção por IU7. e 010
C(l~)!·tiío.:oficial de ~rtílha.f1a~ (13) (relerenciaçao por luz e
om) t{,l
.
Subaiterno: radar
.
Capitão:
oficial
do

I

·1

~~;;l(~ir~a

(H) t~a~

(.B~

Ca('mp'l~nhda(P.
. . o artilharia)

(B) . ..

~;3

... ~

§
~

e
A

~ampanha
(informa
ção, observação e li

gação) (13).
Refercnciação
e 000.

Radar (li).

por luz
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especialidades

permanente
(1)

Quadro

Novas espe

de complemento

Quadro permanente

(2)

(3)

Transmissões de artilharia (290).

Transmissões de artilharia (290).

Transmissões de artilharia.

Informação e cultura
(952).

Informação e cultura
(952).

N

Piloto observador (970)

Piloto observador (970)

N

Observador aéreo

Observador aéreo

Transportes auto (990)

Transportes auto (990)

Analista de tráfego rádio (028).
Escuta rádio (027) .
Ou escuta.
Cr~ptó!ogo (020) .' : .

Analista de tráfego rádio (028).
Escuta rádio (027).
Ou escuta
.
Criptólogo (020). . .
químico

Crlptotcgo

q ui mrco

(023).

Transportes

auto (c)

Meteorologia (c) ..
Analista de tráfego.

.l

Escuta
Criptólogo . . . .
Criptólogo químico.

Crt?ii/_or:;o

Intérprete de fotografia.

E ducação física (448)

Euucação física (418)

Educação física
tre) .....
Educação física
trutor) (c). .
Equitação (c) .
Esgrima (c) .....

I
I

(mes".;" .
(11lS-

...
. . .

-

a) A averbar a todos os capitães a partir do curso para promoçllo a capitão de 1~li8-195~
b) A ave:b~r aos capttâes de artllharia
que cm subulternn
eram especializadoS
nrn trnnS
~c) Especíattdndo
de interesse apenas para instruyllo.

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

cialldades

Quadro permanento

(4)

Quadro de complemento

(5)

(6)

S~tsl;~~:odet~~~t
'rransmissões
lharia (B).

de arti. . ..

j

Oficial de artilharia

N

Oficial de artilharia

(B)

(8)

Sub?llerno: Observador)

.
Observador aéreo.

aereo

Transmissões
Iharia (B).

II

I

.

Capitão: oficial de ar-

-

Oficial de artilharia

de tráfego.

Escuta
Criptóloo-o
C•.; +' . '" .•...

......
P"olog'o qui mico .

rn~~.prete de fotogra-

•

Antiaérea (B) . .
CCosta(B)I' .(: .. ~
ampan la i nc:.>
for fi aç o, ob- ,S
servaçâo e liga- 1l
ção) (B). . ..
g
Campanha
(P. C.
T. de artilharia)
cIl
(B). . . . . . <1l
Antiaérea (B) ..
ã

a.

Costa (H).

ê

. . . ~

Campanha
(P. C.
T. de artilharia) J
(B)
.
•
Observador

:5

Q

aéreo.

(B)

Campanha
(informação, observação e li-

{

gação ).

Oficial de artilharia (13)
Analista de tráfego.

Analista

Escuta

Escuta.

Criptólogo.
Criptólogo químico.

Cr~pt?logo.
, .
Criptólogo quimico.

Intérprete
de fotografia.
Oficial de artilharia (B)
(educação
ff s ic a ,
mestre) .....•
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)

I
I

de arti-

tilharia (B) (observador aéreo) (b) . .

[

I
.....__

)

lharia.......
Capitão: oficial de artilbaria (B) (transmissões de artilharia) (b)

N

I
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Reelassíftcação

Quadro de complemento

Analista

N.o 5

-

I

Intérprete
fia.

de tráfego.

de fotogra-

I

• aO! dos c
..
"'1'80..
ursos anteriores que tenham qualquer das e. pectatídadcs
da coluna (1) desta Hulra ,
) OhSorVlldoros aór \OS, refureuclução
por luz o som e radar, conforme os casos.
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2.' Série

N.o 5

Relação de todos os subalternos de artilha

Posto

Nome

(1)

(2)

Tenente Carlos Manuel da Costa Freitas
»
»

»
»
»
»
»

»
»

\)

»

»

"
"

»

»
»

Data
de
promoção

Colocação

(3)

(4)

1-12-1947 Quadro da arma.

Fernando José de Almeida Mira 1-12-1956 Adido - Moçambique.
Carlos Alberto Teixeira Fer»
R. A. L. 2.
reira.
Rubi José Alfredo Mourão Marques.
Fernando Rui Mesquita da Costa
Passos Ramos.
Martinho de Carvalho Leal .
Arquimedes Gonçalves Magalhães.
Sigfredo Ventura da Costa Campos.

»

Fernando Manuel Pinto de Novais Paiva.
Manuel Ribeiro Franco Charais

António Máximo de Oliveira
Calisto e Silva.
Altin ino Fernandes Gonçalves.
Rolando de Carvalho Tomás
Ferreira.
José António Cardoso de Almeida.
Joaquim Pereira da Silva. . .
João Augusto Fernandes Bastos
Horácio Cerveira Alves de Oliveira.
João Manuel Graça Pereira do
Nascimento.
Joaquim José Esteves Virtuoso.
José Vítor Manuel da Silva Correia.

»

Adido-Moçambique.
E. P. A.

»
»

R. A. L. 4.
E.M.Elm.

»

Supra- Batalhão de
caçadores pára-quedistas.

»

R. A. L. 5.

»

13. I. D. C. 2.

»

Academia Militar.

»

Adido - Angola.

»

R. A. L. 5.

»

R. A. P. 1.

»
»

G. A. C. A. 3
R. A. L. 1.
R. ~\.. C.

»
»

•

R. A. L. 4.

»

G. ,\. C. A. 2

»

E. P.. \.

2.- Série
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ANEXO

2

ria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobilização

Espedalidades

(5)

de Instrução

(6)

Cursos no estrangeiro

(7)

Transmissões de artilharia.
Oficial de artilharia (B)
Radar

.

Oficial de artilharia
Radar

Curso de conjunto das
diferentes armas na
Academia Geral Militar de Saragoça.

(B)
.

Oficial de artilharia (B)
Radar
.
Transmissões
ria.

de artilha-

Educação
tor).

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Radar

Oti·

clal de artilharia
Oficial d

O

.
.
e artilharia

(B)

ficial d e arti '11'
iana (B)

Radar

1'ransm'
ria.

~
lSsoes de artilha-

(instru- Curso de instrução

de
educação física na
Escola de .l!.lJucação
Física do Exército
Brasileiro.

Curso de conjunto das
diferentes armas na
Academia Geral Militar de Saragoça.

.

(B)

'

física

Educação
tor).

física (instru-

ORDEM
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»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

Álvaro

Santos

Colocação

(3)

(2)

(1)

2.' Série

N. o 5

Data
de
promoção

Nome

Posto

Tenente

DO EXERCITO

Carvalho

Seco 1-12-1956

(4)

R. A. L. 2.

»

R.A.P.3.
R. A. L. 4.

»
»

Adido - Angola.
E. M. Elm.

»

R. A. C.

»

R. A. A. F.

»

R. A. P. 3.

João António de Gusmão Pimentel da Fonseca.
Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e Sousa.
Mário Pinto Bodrigues de Almcida.
Abílio dos Santos Sousa

»

R. A. P. 3.

»

R. A. A. F.

»

G. A. U. A. 1

»

R. A. L. 3.

José Fernando
Vieira Lisardo
Coelho Gomes ele Oliveira.
Luís Jorge Lopes Gomes Marques.
Vítor Manuel Santos Torres
Silva.
Luís Borges Ramos

»

R. A. L. 3.

»

B. A.

»

B. A. G.

Carlos Alberto Claro Mourisca
Alfredo José Pala Machado da
Silva.
António Manuel Silva ela Gama
Vasco Augusto da Silva Pinto
e Simas.
Fernando Jorge Freire de Andrade Castelbranco Lobo da
Costa.
Carlos Alberto de Castro Silva
Gaspena.
Mário Pinto Simões

»

Silvino da Cruz Curado.
Adriano de Albuquerque
Nogueira.
Aníbal Celestino Gomes da Rocha.
José Júlio Galamba de Castro
José Lopes Rijo
.
I1enri9"ue Manuel Lajes Ribeiro
José Carlos Mesquita Lavado

1-12-1957

1. .

R. A. P. I.

»

Acade mi a Militar.

»

E. P. A.

»

R. A. L. 2.

»

E. P. A.

»

KP.A.

»

Gui Stélio Pereira eleMagalhães
Eurico António Carvalho e Melo
. Gradc.
Oscar José Castelo da Silva.

»
»

R. A. A. F .....
Des t. Misto - Forto
de Almada.
R. A. C.
R. A. A. F.

»

R. A. P. 3.

Ernesto Martins
tunes.

»

R. A. P. 2.

Engrácia

An-

»

2.' Série
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Especialidade

de mobilização

Especialidades

(5)

de instrução
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Cursos no estrangeiro

(O)

(7)

Oficial de artilharia (B) Transportes auto
(educação física-mestre).
Radar
.
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
Radar
. . . . . . . . Transportes
Oficial de artilharia

(B)

Oficiãl de artilharia

(B)

Referenciação por luz e
som.
Referenciação por luz e Transportes
som.
Tr~nsmissões de artilhana.
Radar
......

auto.

auto.

..

Tr~nsmi.ssões de artilhana.
Tr~nsmissões de artilharra.
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia
Tr~nsmissões

na.

(E)

de artilha-

Oficial
Ofi . de artilllarl·a
clal de artilllaria

(E) '1'ransportes
(D)

Radar
gf,c~al de artilharia (E)
Ofic~al de artilharia (B)
T clal de artilharia (B)
r~nsmissões de artilharIa
Rada~
Radar
Trans . ~
. IUbsoes de artilharIa.
Ofic· I
la de artilharia (B)

Curso Arn m u n it.í o n
Supply Oíficer, nos
E. U.A.
auto.

ORDEM DO EXERCITO

34.6

Posto

Nome

(1)

(2)

Tenente
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

2.' Série

N.O 5

Data
de
promoção

Colocação

(4)

(3)

Jorge Vieira de Barros e Bastos

1-12-1957 E. M. Elm.

Manuel Augusto
dos Santos
Simões.
José Manuel dos Santos Dias
de Carvalho.
Renato Gastão Schulz da Costa
Ferreira.
Mauuel Tomé Morgadinho
António Soares Fernandes

»

R. A. L. 2.

»

R. A. A. F.

»

G. A. C. A.1

»
»

Adido - Macau
G. A. C. A. 2

Manuel Fernando
Ribeiro da
Silva.
Carlos Manuel de Oliveira Castro.
Vítor Manuel Medeiros Silva
Humberto
Firmino
Alfarra
Guerreiro.
João Falcão Pinto

»

B. A. G.

»

B. L D. C. 1.

»
»

R. A. P. 1.
E. M. Elm.

António Vasco Santos de Faria
Leal.
José Paulo Guilberme Moreira
Neves.
António de Azevedo Dias.
José Augusto Barroso da Silva

R. A. L. 1-Exp. Índia.

1-11-1958 E. P. A.
»

E. P. A.

»
»

R. A. r. 2.
E. P. A.

»

R. A. L. 1.

»

E. P. A.

Reinaldo Luís Lourenço Leal
José Carlos Castanheira
da
Costa.
Júlio Faria Ribeiro
de Oliveira.
José Manuel Castro de Figueiredo.
Manuel da Costa Brás
Vitorino Sousa Murta

»
»

B.1. D. ci.

»

Francisco
António
da
Mendes Magro.
Leonel Fialho Raposo

»

Jorge Guerreiro

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Emídio José da Rocha Pereira
Rodrigues.
Mário Stofel Martins

Ruas

Costa

R.A.P.2.
E. P. A.

»

R. A. C.

»
»

E. P. A ...
G.A. C.A.3

»

R. A. P. 2.

»

E. P. A.

»

ILA.P.l.

2.- Série
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5

....
€SP6cialidado de mobilização

Espeeíulí dades do instrução

Cursos no estrangeiro

I-----__~---------I--------~---------I-------~------(5)

I_

(6)

Radar

(7)

Curso na Revo Electric Company, Ltd.,
em Inglaterra.

Transmissões de artilharia.
TranSmissões de artilharia.
Oficial de artilharia (B)
~e.cial de artilharia (B)
r~nsmissões de artilhana,
.
Tr~nsmissões de artilhana,
Oficial de artilharia (B)
~ficial ?e artilharia (B)
ra.nsfilssões de artilha, ria,
1ran
.
. slnlssões de artilhaO na.
6.cial do artilharia (B) Educação
tor).
06. .
Clal de artilharia (B)
Oficial d
.
.
Refer
~ a~rtilhal'la (B)
enclaçao por luz e
sOm.
Oficial de
artilharia (B) Educação
tor).
Tran .
. smlssões de artilha-

física (instru-

física (instru-

na,

Oficial
Ofi . I
cia
Ofi .
Clal
06. .

d

.
.
e artllhana (B)
de artilharia (13) Esgrima
de artilhal'Ía

(B)

cial de artilharia (13)
Ofi .
Tr~~!l ~e }rtilharia
(fi)
ria mlSSoes de artilhaOfi .'
eial de artilharia (B) Educação
Ofi .
tor).
Clal de artilharia (B)
Ofi . I
cia de artilharia

(B)

Educação
tor).

física (instru-

física (instru-

Curso Ordnance Supply
pecialyst,
na
U. S. A. RE U R
School (Alemanha).

ORDEM
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DO EXERCITO

2.· Série

N.O 5
f'

Data
Nome

Posto

Colocação

de
promoção

(2)

(8)

Ângelo Manuel Albergaria Pacheco.
Francisco Manuel Mateus Leal
de Almeida.
Ernesto Chaves Alves de Sousa

1-11-1958

(1)

Tenente
»
»
»

»
»

»

Carlos José Brancal Lopes Furtado.
Rui Folbadela de Macedo Rebelo.
José Machado da Graça Malaqui as.
Renato Ferreira Lopes Pereira
Jorge 1\lberto Mourão Cardoso
Possidónio.
João José de Sousa Cruz

(4)'

G. A.

(7.

»

R. A. 6-

Exp, Índia

»

R. A. P. 1-Exp.
dia.
R. A. L. 3-Exp.
dia.
R. A. L. 3-Exp.
dia.
RA. L.4.

»

R A. L. 4.

Ín.
In.
ln-

R. A. L. 4.
»

Adido - Mo arnbique.
Adido - Macau
ç

»

»

Vítor Manuel de Almeida Antunes.
António José Fialho Segurado
António Gomes Monteiro
Amílcar Gomes de Castro.

»

Adido - India .

»

João Menino Vargas

»

G. A. C. A.2

»

»
R. A. L. 4.
Afonso de Carvalho Gonçalves
Manuel de Simas da Silveira
»
B. L D. C. 1.
João Manuel de Magalhães Melo
»
R. A. A. F.
Mexia Leitão.
João Manuel de Moura Rocha
»
Adido-Colégio
Rigueira.
litar.
José Alberto Loureiro dos San- 1-11-1957 E. P. A.
tos.
Gabriel Augusto
do Espírito
»
E. P. A.
Santo.
Angelo Rafael Leiria Pires
»
E. P. A.
Alexandre
da Costa Coutinho
»
R. A. P. 2.

»

»
»

Alferes
»

E. P. A.
H. A. P. ~.

A

»
»

Lima.
»
»
»
»
»
»

José Angelo Teixeira de Magalhães.
Joaquim Fernando Lopes Gomes Marques.
José António Jerónimo Gonçalves.
Fernando Manuel Jaéob Galriça.
Rodolfo António Cabrita Bacelar Begonha.
Luís Manuel Soares dos Reis
Gonçalves.

»

E. P. A.

»

E. P. A.

»

R. A. P. 1.

»

E.M. Elm.

»

R A. A.l<'.

G. A. C'. A. 1

Mi·

2.' Série

ORDEM

Especialidade

d. mobilização

DO EXERCITO

Espoclalidades

(5)

de instrução

(6)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Educação
tor).

N.o 5
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Cursos no estrangeiro
(7)

física (instru-

Oficial de artil haria (B)
Oficial de artilharia

(B)

OtJciai de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B) Transportes
(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilhada

(B) Transportes

auto.

auto.

(B)
(B)
(B) Educação física (instrutor).
Tran missões de artilharia.
Ofic!al de artilharia ~ll) Transportes auto.
Ofic~al de artilharia
B)
OficIal de artilharia
H)
Oficial de artilharia
Ofic~al de artilharia
Oficial de artilharia

Oficial de artilharia
Iteferenciação

(B)

por luz e

SOIU

Hefere~ciação

som.

por luz e

g~c~al de artilharia
Clal de artilharia

(B)
(B)

Oficial de artilharia

(B)

HeI'
.
erenCla~ão por luz e
som

'l'rans··
~
. OllSsoes de artilha-

O I'la.

6cial de artilharia

06 .

Clal de artilharia

(B)
(B)

Úfi .

elal de artilharia

(H)

Esgrima

.

-

ORDEM
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DO EXERCITO

Posto

Nomo

(1)

(2)

Alferes

Fernando Vitorino Dinis Ferro
Henrique Martins Sul da Rocha.
Manuel David Nunes Ferreira
dos Santos.
António dos Anjos Martins
Alberto Reis Carvalho . .

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2.' Série

N.o 5

Data
de
promoção

Colocação

(3)

(4)

1-11-1957 R. A. C.
»

R.A.P.2.

»

R. A. P.2.

»
»

Adido - Índia.
R. A.L.4.

Ângelo Mendes da Silva e Sousa
José Cândido de Almeida de
Eça Ramalho.
Mário Júlio Machado da Graça
Malaquias ..
Humberto Lopes da Rosa Neto
José João de Sousa Veiga da
Fonseca.
Manuel Henrique Lastro Henriques.
'João Gonçalves Vila Chã.
Diogo Baptista Coelho.
.
João Soares de Carvalho .
António Augusto Brandão de
Penha Monteiro.
José Joaquim Vilares Gaspar

»
»

R. A. L. 2.
R. A. P. 2.

»

R. A. L. 4.

»

B.A. G.
G.,A. C. A. 1-Exp.
India.
R. A. L. 4.

Luís Maria Saldanha Oliveira
e Sousa.
Carlos Alberto Boura Ferreira
Henrique Artur Branco J ales
Moreira.
Luís Ramos Labescat da Silva

»

R.,A. L. 5-Exp.
India.
G. A. U. A. 2

»
»

R. A. P. 3.
R.A.L.4.

»

»

Supra-Batalhão
de
c a a d ores pára-quedistas.
R A.L.3 ..

»

R A. L.4.

»

G. A. G.

»

G.A.

»
»
»
»

»
»

G.A.U.A.3
R. A. P. 3.
R. A. P.3.
R. A. P. 3.

ç

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Manuel António de Ascensão
Pita.
Fernando José de Morais Jorge
Ernesto Augusto de Melo Antunes.
António Manuel Zusarte Bastos
Fernando António da Fonseca
Lopes de Resende.
José Manuel Santos Faria Leal
António João Uhumbito dos Anjos Ruivinho.
Carlos Manuel de Sousa Paz
António de Albuquerque
Raul François
Martins.

Ribeiro Carneiro

G.

1-11-1958 E. P. A.
»
»

R. A. A. F.

»
»

R. A. A. F .....
R. A. L. 2-ExP'
Índia.

E. P. A.

R. A. P. 2.
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Especialidade

de JUobillzaçllo

DO EXERCITO

Especialidades

(5)

de instrução
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N.O 5

Cursos no est rangeiro

(6)

(7)

-

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B)
(B)

-

-

Oficial de artilharia

t B)

-

-

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B)
(B) Educação
tor).
Oficial de artilharia (B)
Transmissões de artilharia.
Oficial de artilharia (B)

-

-

física (instru-

-

-

-

--

-

-

.---

Oficial de artilharia (B)
Transmissões de artilharia.
Oficial de artilharia (B)

-

gfic~al
Ofic~al
fic~al
06.clal

--

de
de
de
de

artilharia
artilharia
artilharia
artilharia

(B ~
(B
(B
(fi)

Oficial de artilharia

(B)

06.cial de artilharia

(B)

gfic~al de artilharia
fiClal de artilharia

(B)
(B)

06.cial de artilharia
06.cial de artilharia

-

-

-

--

-

-

(B)

-

-

(B)

-

-

Trans . ~
. 1U1SSuesde artilharra,

Oficial de
06. .
Ofic~al de
Clal de
06. .
06.c~al de
Cla de
06. .
Ofi~~at de
la de
06. .
clal de

-

artilharia

(B)

-

artilharia
artilharia

(B)
(B)

-

artilharia
artilharia

(B)
(B)

-

artilharia
artilharia

(fi)
(B)

artilharia

(B)

-

-

.

.
-

-

--

-
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Posto

Nome

(1)

(2)

Alferes
)}

Data
de

»
»

(4)

(3)

1-11-1958 Adido - Timor
Nuno Ramiro Esteves
)}
R A. L.l.
Henrique
Manuel Viegas da
Silva.
R. A. P. 3.
Jaime de Jesus Oliveira
(T. A. C. A. 2
Hélder Reis de Oliveira.
G. A. G.
Afonso José de Lima Vieira
Moniz.
A di do - MoçamRicardo Lopes da Silveira
bique.
R. A. G .
Francisco Cordeiro da Fonseca
Adido - Guiné.
Augusto
António
Capelo de
Azevedo Batalha.
»
B. A. 1. .
Joaquim José Pontes Valagão
H, A. L. 3 - Exp.
Alexandre
Afonso Rebelo da
Índia.
Silva de Aragão.
G.A.C.A.2
José Manuel Pinto Pereira
Adido -MoçamLuís Filipe Godinho Bilro
bique.
»
Adido -MoçamManuel Jorge Borrega
bique.
Adido - Moç a m»
Francisco
Matias Barão da
bique.
Cunha.
»
Adido -·Angola
.
Herculano Caetano Costa.
Adido - Angola.
»
Aleixo Barata Pinto Tonelo .
ArIiJo-Angola.
João Carlos Vale de Brito e
Faro.
»
José Fernando Proença de AlAdido - Guiné
meida.
Luis António Temudo GagliarAdido-Índia.
dini Graça.
Abílio Margarido Gonçalves.
R. . A. L. 1 - Exp.
»
l ndia.
,
Carlos Alberto de Matos GueiR A. IJ. 1 - Exp.
»
fão.
índia.
, di
José Faia Pires Correia.
u. A. G-Exp. ln ia
»
Luís Francisco Domingues
H. A. L. 2 - Exp,
»
índia.
, di
R A. G-Exp.
lu )[1
Manuel Carlos da Conceição
Guimarães.
B. A. L. 3 - Exp,
Domingos Alberto Pinto Cata»
lão.
Índia.
José de Magalhães Fernandes
B. 1. n. ('. :3.
»
Basto.
)}

)}

»

)}

»
»

)}

)}

»
»
»

)}

)}

)}

»
»
»
)}

»
)}

)}

)}

)}

»
)}

»
»

»

Colocação

promoção

)}

)}
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de mohilizaçllo
(5)

Especialidades

de Instrução
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Cursos no estrangeiro

(6)

(7)

-

-

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B)
(B)

-

-

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B~
(B
(B)

-

-

Oficial de .artilharia

(B)

-

-

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B~
(B

-

-

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

~B~
B

.-

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B~
(B

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

gficial de artilharia
fic~al de artilharia
OfiCIal de artilharia

(B~
(B
(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial do artilharia

(H)

g~c~al de artilharia
IClal de artilharia

~B~
B

Oficial de artilharia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

.-

-,

--

.

..-

-

_.

.

_.

--

-

(B)

-

Oficial do artilharia

(B)

-

-

Ofi '
I elal de artilharia

(B)

-

-

-
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Cavalaria
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do Exército de
13 de Fevereiro de 1959 foi aprovado o trabalho da
comissão para o efeito nomeada e respeitante ao assunto
em epigrafe.
Nos termos do despacho citado, deverá observar-se
o seguinte:
Relação de correspondência
de especialidades (cavalaria - oficiais)
dos antigos e actual sistemas de especialidades

É O constante do anexo 3, de acordo com a relação
nominal das especialidades do exército português, difundida pela Secção de Mobilização da 3. a Repartição
do Estado-Maior do Exército, actualizada.
Das especialidades constantes do anexo (colunas 3
e 4):
As de equitação, esgrima e transportes auto (quadro permanente) são especialidades de instrução
apenas, bem como a de educação física (instrutor);
A de educação física (mestre) e todas as outras
são eepeeialidades de mobilização.
Normas de classiflcação e reclassificação
(oflclaís do quadro permanente)

A reclassificação de especialidades para a cavalaria
será realizada de acordo com o estabelecido no quadro
anexo 3 (coluna 5).
Ao longo da carreira o oficial de cavalaria será
reclassificado (especialidade) de acordo com as seguintes normas:
No final do tirocinio de aspirante a oficial todo o
oficial será classificado « oficial de cavalaria (B)) ;
Como subalterno, o oficial de cavalaria poderá
especializar-se em:
Polícia militar;
Transmissões de cavalaria;
Observador aéreo;
Analista de tráfego;
Escuta;
Criptólogo;
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Criptólogo químico;
Intérprete de fotografia;
Educação física (mestre);
depois da frequência de cursos adequados.
De acordo com o que foi estabelecido para averbamentos, o oficial será classificado naquelas
especialidades (de mobilização). No caso de
se especializar em educação física (mestre)
ser-lhe-à averbada a especialidade de:
Oficial de cavalaria
sica - mestre).

(B) -

(educação

fí-

Pode também especializar-se (especialização de
interesse apenas para a inst1'ução) em:
Transportes auto;
Educação fisica (instrutor);
Equitação;
Esgrima.
Neste caso o oficial subalterno continua classificado como oficial de cavalaria (B) - ou na
especialidade de mobilização
para que se
tenha especializado - e a especialidade de
instrução é apenas averbada como tal.
Depois de frequentar o curso de promoção a capitão
e quando da promoção a capitão o oficial será
reclassificado nos seguintes termos:
Em subalterno

Em cnpit1\o

Polícia militar.
Transmissões de cavalaria.

Polícia militar.
Oficial de cavalaria
(B)
(transmissões de cavalaria).
Oficial de cavalaria
(B)
(observador aéreo).
Analista de tráfego.
Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Intérprete de fotografia.
Oficial de cavalaria
(B)
(educação física - mestre).
Oficial de cavalaria
(B)
(in formações, operações e
serviços).

Observador

aéreo.

Analista de tráfego.
Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Intérprete de fotografia.
Oficial de cavalaria
(B)
(educação física - mestre).
Oficial de cavalaria
(B).
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As especialidades de instrução - transportes
auto, educação fisica (instrutor), equitação e
esgrima - continuam averbadas aos oficiais.
No posto de capitão, aos oficiais que se especializem em qualquer das especialidades de mobilização possiveis para este posto ou de instrução
ser-Ihes-ão estas averbadas nas condições indicadas ao tratar-se do caso dos subalternos.
Ao ser promovido a oficial superior o oficial será
reclassificado nos seguintes termos:
Em capitão

Qualq uer especialidade
(mobilização).

Em major

Oficial

de cavalaria

(B).

As especialidades de interesse exclusivamente para
a instrução continuam averbadas ..
Nota.-Aos
oficiais que, em qualquer posto, frequentem CU1'SOS
m! estágios no estrangeiro serão estes averbados, independentemente
das especialidades de mobilização e instrução, nas condições que
forem estabelecidas.

Normas de preenchimento de quadros orgllnicos de mobilização
e quadros orgllnicos de tempo de paz

o preenchimento de quadros orgânicos de mobilização
e de quadros orgânicos de tempo de paz deve ser feito
pela especialidade de mobilizaçt1o.
Da consulta do quadro anexo 3 apenas podem oferecer dúvidas os seguintes casos, que se esclarecem:
O preenchimento dos lugares de oficial de cavalaria (B), mas. q.ue exijam a preparação para as
funções de miOl'mações, operações e serviços,
sera feito, enquanto não estiverem habilitados
todos os capitães indiferentemente
para estas
funções:

À cu~t~ de capitães do curso de promoção a
, capitão 1958/1959 e posteriores'
A custa de capitães que tenham sido reclassificados para oficial de cavalaria (B) (informações, operações e serviços).
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Os capitães com a especialidade
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de :

Oficial de cavalaria (B) (transmissões
laria)

de cava-

são solicitados quer pela escala geral [oficial de
cavalaria (B)J, quer para preenchimento dos lugares nos quadros orgânicos de mobilização ou
quadros orgânicos de tempo de paz fixados para
capitães (transmissões de cavalaria).
Os capitães e subalternos
Oficial de cavalaria
mestre)

com a especialidade
(B) (educação

de:

física-

são solicitados idênticamente, quer pe-Ia escala
geral [oficial de cavalaria (B)], quer para preenchimento dos lugares nos quadros orgânicos de
mobilização ou quadros orgânicos de tempo de
paz fixados para capitães ou subalternos de educação fisica (quadros orgânicos de mobilização
do quartel-general da divisão).
Os capitães com a especialidade

de:

Oficial de cavalaria (B) (observador

aéreo)

SiLO solicitados pela escala geral [oficial de cavalaria (B)], mas constituem reserva de observadores aéreos, podendo eventualmente preencher
lugare dos quadros orgânicos de mobilização e
quadros orgânicos de tempo de paz destinado
a ubalternos observadores aéreos.

NorUl3S de orient3ç~o

da

execução

Para efeito de se obter uma perfeita execução e se assegurar que serão atingidos os objectivos desejados, deverá verificar-se permanente concordância dos dados de:
Documentos de matricula
de mobilização dos
processos individuais dos oficiais e dos ficheiro
Livros das escalas;
Listas de antiguidade de oficiai ;
Outro documentos de a. sentes.
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o seguinte:

Folha de matrícula

Na casa «Especialidades»
Especialidade
Especialidade

devem registar-se:

de mobilização (E. M.).
ou especialidades de instrução (E. L).

Na casa «Habilitações profissionais militares» serão
averbados todos os cursos, incluindo os cursos no estrangeiro (C. E.).
Ficha de mobilização

Na casa (Habilitações
rados:

militares»

devem ser escritu-

Os cursos, incluindo os no estrangeiro, na subcoluna
«Cursos» ;
A especialidade de mobilização, na subcoluna «Especialidades» ;
A ou as especialidades de instruçao, na subcoluna
«Outras aptidões».
Escalas

A 2. a Repartição da 1.a Direcção-Geral promoverá
as necessárias medidas para que, progressivamente, se
abram quatro colunas nos livros de escalas do quadro
permanente, com as designações:
Especialidade de mobilização;
Especialidades de instrução;
Cursos no estrangeiro;
Outros cursos.
Lista de a,ntiguidades

A 2. a ~~partiçã? da La Direcção-Geral promoverá
as necessarias medidas para que. logo que completada
3; reclassific~~ã? dos ofici~is do quadro permanente, na
lista de antiguidades se introduzam mais as seguintes
colunas:
Especialidade de mobilização;
ESpecialidades de instrução;
Cursos no estraugeiro.
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Lista de reclassificação

No anexo 4 publica-se a lista de reclassificação de
especialidades de todos os subalternos de cavalaria do
quadro permanente.
N o sentido de se prevenir qualquer lapso por falta
de informação, podem os subalternos de cavalaria que
se julgarem indevidamente reclassificados declará-lo em
papel comum, declaração devidamente informada, para
ser o assunto estudado e promovida a rectificação, se
for caso disso.
O prazo é de dois meses, a partir da data da publicação da presente Ordem do Exército.
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Cava
Ofi
Antlgns especluüdados

QuudJ'O permanen te

Quadro de complemento

(1)

Cavalaria sem especialidade (101).
Carros de combate
(tranaitõriamen
te).

Novas

de combate

(3)

Oficial de cavalaria
(13).
N

(110).

Informações e operações de cavalaria
(125) . . . . . . .
Serviços de cavalaria
(150)
.

Oficial de cavalaria
(B).

Informaçõea.operaçõee

e serviços de cavalaria.
Investigação criminal
(130).
Polícia militar (133)

QuadJ'o permanente

(2)

Carros

espo

ln vestigação criminal
(130).
Polícia militar (133)
Reconhecimento de cavalaria (165).

Polícia militar .

Transmissões de cavalaria (170).

Transmissões de cavalaria (170).

Transiuissões de cavalaria.

Informação e cultura
(952).

Reconhecimento a cavalo (180).
Informação e cultura
(952).

Piloto
observador
(970).

Piloto observador
(970).

N

Tiro de infan taria e
cavalaria (985).

'I'iro de infantaria e cavalaria (985).

N

Transportes auto (990)

Transportes auto (990)

N (d)

N

N

\
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a

laria
ciais

-

Ci'lidados

Reclasslücação

~--------------.

----------------,----------------

Quadro de complemento

Quadro permanente

I------~-------r.,

Quadro do complemento

~~

(4)

Oficial

_

(6)

(f,)

dc cavalaria

(B).

Canos de combate (B)

Oficial dc cavalaria
(B) (carros de combate) (a).

Carros de combate (E).

•

r

Subalterno : oficial de I
cavalaria (E) . . . 1
J Capitão: oficial de ca- l
1 valaria (B) (infor- r
I maç~es, operações e JI
l serviços) (6) ....

1

N

Polícia

~olícia militar (B). .
econheci,nento de cavalaria (B).
'l'ra
. ~
In~mlssoes de cavaafIa
.
Reconh~cimento de cavalarIa ~).

Polícia

militar.

j

(E).

Polícia militar (B).
Reconhecimento de ca
valaria (H).

Polícia militar.

r

militar

Subalterno : Tr ansmissues de cavalaria.
Capitão: Oficial de cavalaria (H) (transmissões de cavalaria) (r) .

'I'ran missões de cava
laria.

Recouhecimento
Oficial
(B).

de cavalaria

Oficial
(B).

de

I'
~a~'a. ""

de
valaria (B).
Heconhecimento de
valaria (B).
Carros do combate
(B). . . . . .
Reconhecimento
de cavalaria (H)
Policia militar (B)

I
I

I .

Carros de combate

N

Oficial

(B).

N

de

I'

cava arra
. . . "

Oficial de cavalaria
(II) (d).

(B)
Heconhe c im e n to

ca

ca
~
.~
~
O)

~

;
O)

E

.~
g

de cavalaria (B)
Polícia militar (TI) Q
Rsconhecimento de ca
"alaria (B).
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especialidados

Quadro permanente

Quadro

(1)

Novas ospe

do complemento

Quadro permanente

(3)

(2)

Observador aéreo

-

Observador aéreo

Analista de tráfego rádio (028).
Escuta rádio (027)
Criptólogo (020). . .
Criptólogo
químico

-

Analista de tráfego.

Escuta rádio (027)
Criptólogo (020) .
Cr iptó logo químico

Escuta
Criptólogo . . . .
Criptólogo químico.

(023).

(023).
-

-

Intérprete de fotografia.

I

Educação

E ducação

física (448)

Educação física (448)

física (mes-

EJ~~~çã~ 'fí~ica (ínstrutor) (d)

'._

-

Equitacão (d)

-

-

Esgrima (d) .

(a) A averbar aos capitães que, não tendo tido preparução básica para comando, itHlifere~~:
(b) A averbar a todos os capitães a part.ir do curso para promoçllo li capítão da 1958/5Uo uis
(c) A averbar aos capitães de cavalaria que em subulterno oram espectnttzudos
em transl
(d) Especlnltdada apenas de Interesso para tnstrução.
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C1nlidndes
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Rcelnssíflcação

;--

Quadro

do comptomonto

1-

Ouarlrc

pormnnonto

(4)

Analista de tráfego.

(Ii)

Subalterno: Observador aéreo.
Capitão: Oficial de cavalaria (B) (observador aéreo). . .
Analista de tráfego.

I

~Scuta . . . . . .
r~Ptólogo . . . .
CrIPtólogo químico.

Escuta
Criptólogo
Criptólogo

Tntérpretc
fia.

Intérprete
de fotografia.
Oficial de cavalarí a
(B) ...
.' .
(Educação
física mestre) .
Oficial de cavalaria
(B).
Oficial de cavalaria

I

Quadro {lo complemento

(5)

de fotogra-

r

I

químico

I

Analista

de tráfego.

Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo químico.

~
I ntérprete
fia.

de fotogra-

(B).
Oficial
(B).

de cavalaria

mente d
'
<l~ cUr~o: forlll~çõos do qunlquur tipo, se espcctallznram
um carros do comt.ato.
sU~s.
nntorlOl'oS que tenham quatquor das ospeclnlldndes da coluna (I) desta

linha.
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Relação de todos os subalternos de cava

Posto

NOlllo

(I)

(2)

Tenente
»

»

Dala
do
promoção
(3)

Adão A ntunes Baptista.

n icardo

Ferreira

Ivens

1-12-]952
Ferraz

u

nicardo Fernando Ferreira Durão.
José Alberto dos Santos Tdxeira.
Carlos José Saraiva Lima de
Almeida e Brito.
lIenrique de Ataíde de Sousa
Dias.
Vítor José de Ataíde Saraiva
Marques.
MArio António de Pádua Valente.

»

»

»

»
»
»
»
»

»

»

D. A. C.

»

H. L. 2

»

H. L.1-Exp.

Gabriel da Fonseca Dores

»

.\ d i d o - Academia
Militar .

.J LÍTioJosé Ribeiro de Almeida
Vergas Rocha.
Francisco José l\f artius Ferreira

»

IL C. 3

»

Q.

Arnaldo Eduardo do Souto Pires
Fernando
Jorge Barbosa
Santos Leite.
Mário da Cunha Seixas.

»
»
»

»

»

»

A diel o - Acaelelllia
Militar.
Adido - Guarda
Fiscal.

»

»

»

(4)

,\ dido -Academia
Militar .
•Vdido - Colégio Militar.
Adido - P. S. P.

»

»

Cotocação

dos

»

n. 1.' R.

índia

i\f.

1-12-1953 E. P. C.
»

»

I~. P. C.

'. :'Ir. K F. E. D.

Francisco Manuel Martins elos
Adido
Angola.
»
Santos.
António Xavier Aren y Campos 1-12-1954 E. P. C.
Pereira Coutinho.
Luís Maria Coelho Casquilho
»
Adido _Macau
José Manuel Martins da Silva
»
R C. 8

Hélder TIumberto tio N asciInento
Matias.
António José de Faria Fernandes.
Carlo« Alexandre de Morais
Carlos Manuel de Azevedo Pl~ t~
Melo e Leme.

»

\diuo-ColI"glO

. j\[i-

litar.
»

H. L.:!

»

Adido _

))

H. C.

o

n.

N. J{.
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Iaria por ordem decrescente

j';specinlidadodo

~

mohilização

~~

(B)

Pulícia militar.
.
IIClal de cavalaria

<lo instrução

J~spocinlidndes

~~-------

Ollcial de cavalaria

()

de antiguidade

~

I-

4

Educação
tor).
Equitação

~

CUI'SOS

no

estrnngoíro

M

~

_

física (instru...

{ Equitação.
. .
Edu~ação física
'J'
tor) .....
l'~nsll1issões de cavala(B)

r, l'la.

I ran .
. smlSSocs de cavalarja
N

Ofi(t~1 de, cavalaria
Ofi .: G. E. 1\1.).
Clal ele cavalaria

(B)

Educação
tor).

ílsica

(instru-

(B)

Oficial d
.
(
e cavalaria (H)
carros de combate).
0f1..
ClaI de cavalaria (B)
(carros de combate).
Olici I
(c a de cavalaria (H)
'rra:rr~s de combate).
ri SIUIssões de cavala-

{r

~qulit aç~o . .: .. ' .. t' .} Curso de chefe
Educação física (1I1ti rucarro M-46.
tor). . . . .
_
N

de

'l' a.

I'auslui
ria
sSoes de cavalaESCuta
N

Equitação.
Of1.ciald
(educ : cay~laria (B)
tre). açao flslca_ mesOficial d
r
(carro edcavalaria (B)
I'rans,uis e combate).
ria. ssoes de cavalaOficial d
OficiaI de cavalaria (B)
(carrosedcavalaria (B)
e co'ubate)
l'
.
ransnlis
()ria.
Soes de cavalalicial d
()~c!lrrosedcavalaria (B)
() clal d e combate).
ncial de cavalaria (H)
e cavalaria (H)
N

Equitação.

N

Equitação.

Equitação.
E'[uitação.

Curso de chefe de
carro 1\1-47, tanque
Commasider M-47
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Datll
Posto

Nomo

Colocação

de

promoção
(1)

Tenente
»
»
»
»
»
»
»
»

(2)

(4)

(3)

Manuel Joaquim Martins En- 1-12-1954 R. C. fi
gráeia Antunes.
António Carlos Dias Antunes
»
Adido - Moçambique.
A lexandrs
Manuel Gonçal ves
»
G. C. C. -- n. C. 8
Dias de Lima.
Nelson Guedes Valente.
R. C. 5
Manuel José Martins Rodrigues
»
Adido-G.N.J~.
António Torres de Andrade e
»
R. L 1 .
Silva.
Rui de Orey Pereira Coutinho
»
3.AD.G.M.E.
João Isidro Pinto Clara. . . . 1-12-1955 G. D. C. C.
Armando José da Silva Freire
Eduardo Matos Guerra.

»

»
»

Luís Alberto Santiago Inocentes

»

Amadeu Nunes Duarte.

Grupo Dragões Moçambique - Exp.
India.

»

G. D. Ç'. C'.

»

Roberto Ferreira

»

C. M. E. F. E. D ..

»

Artur Manuel Pereira da Silva
Baptista.
António J osé Pereira Calisto

»

G. C. C./R C. 8

»

E. P. C..

»
»

Adiei o _Academia
Militar.
R. C. 7

»

Adido -

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

Durão

»

Adido -Macau
Adido - Angola.

Alberto Mourão da Costa Ferreira.
José Cândido de Bonnefon Paula
Santos.
Autónio Maria da Costa Cabral
da Costa Macedo.
Luís Francisco Pinto de Sousa
Moreira.
Rüben Marques de Andrade.

»

R.

»

R. L. 2

José Adriano da Silva Monteiro

»

Adido - Moçarn
que.

José Manuel de Almeida Dias
Pires Monteiro.
António Diogo de Brito e Faro
João Manuel Bilstein de Meneses Luís de Sequeira.

Angola.

o. 6

»

G. D. C. C.

»

R. C. 6-Exp,

bi-

, d'lI
111 1

1-12-1956 C. M. E. F. E· D· .

2.' Série

Especialidade

ORDEM

de moullízação

DO EXERCITO

Especialldadas

(õ)

Oficial de cavalada (B)
(carros de combate).
Oficia! de cavalaria (R)

do Iustrução

(:_:G):.__

Educação
tor).

N.o 5

CllrSOS

I
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no estrangeiro
__:(_:_7) __

-.,...._

fí sic a (ius tru-

Oficial de cavalaria (B)
, (carros de combate).
fransmissões de cavalaria.
Polícia militar.
. . . . Equitação.
Oficial de cavalaria (B)
( (c!1rros de combate).
)fic!al de cavalaria (B) Equitação ..
Oficial de cavalaria (8)
O (C.arros ele combate).
Ofic!al de cavalaria (B)
ficla! de cavalaria (B)
O (C.arros de combate).
6Cla! de cavalaria (R)
(carros de combate).
Ofi(Cialde cavalaria (B) Equitação
carros de combate).
Ofi .
(càa! de cavalaria (B)
te ucação física-mes_
Ofi~~}(carI'Oselecombate).
(lal de cavalaria (B)
Cific.arros de combate).
Cla! de cavalaria (H)
oJc~rros de combate).
Clal uc cavalaria (B)
oJc!1rros de combate).
(~Ial de cavalaria (B)
Oficial'ros de combate).
al de cavalaria (B)
'1'ran8 . ~
l'ia. JUlSSOOS
de (;ava!aOficial I
(ca l e cavalaria (H) Educação física (instruOficiarros de combate).
tor).
(cal~ de cavalaria (m
Oficia{OSde combate).
(cal' de cavalaria (B) ]<:quitação.
Oficia{OSde combate}.
(carro~edcavalaria (H) L~quitação.
Oficial d e combate).
e cavalaria (U)
Equitação.

..

Curso de carros bliudados do 7.° exército
na Alemanha

Tanque Commander
M-47, na Alemanha.
'I'anque Com m o.n dcr
l\I-47, na Alemanha.

Curso de conjunto das
diferentes armas na
Academia Geral Militar de Saragoça.
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ORDEM

Posto

_-,-(1-,--)

Data
de
promoção

Nome

-'--(2-'--)

Tenente
»
»
»
»

N.O 5

DO EXERCITO

1__

António Francisco Martins Marquilhas.
Fernando Reis de Carvalho
Nuno Álvaro de Couto Bastos
de Bivar.
Serafim da Cruz Duarte Pinto
José Maria Barroso Branco Ló

2 .. Série

Colocação

~(3~)

.(4_) __

1-12-1956 C. M. E. F. E. D..
»

E. P. C ..

»

E. P. C ..

»
»

Adido-G.
N. R..
Grupo Dragões
de
Mo arn b iqu e
Exp. India.
ç

Justino Augusto Clara Pinto.
»
»

António
Lopes Machado
Carmo.
Rui Ernesto
Freire Lobo
Costa.

»

Adido-Presid0nci
do Conselho.
R. C. 8

do

»

da

»

Ad i.lo que.

»

R. G. 8

a

M oçam bi-

»

João Martins Ribeiro Mateus.

»

António Gonçalves

»

Luís Manuel Lemos Alvos

»

Adido - Mo çarnb i. que.
E. P. C.

»

João Luís Laia Nogueira Mendes Paulo.
Carlos Fernando Valente Ascensão Campos.
Antero Correia de Araújo.
. .
Rui Manuel Soares Pessoa de
Amorim.
Heitor Hamilton Almondra

»

Supra -

»

C. M. E. F. E. D ..

»
»

Adido -Timor
Adido-AcadenJla
Militar.

»

R C. 7

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»

Ribeiro

1-12-1D57

Exp. Ínllia

.

Rui Manuel Bruno Machado
R. L. 1-Exp.
índia
»
Pessoa de A morim,
Jerónimo Queirog<t. . ....
»
R C. 3
Joaquim Rodrigo Nost Arnaut 1-12-1958 E. P. C.
Pombeiro.
Ramiro José Marcelino Mourato
»
E. P. C ..
Marcelo Vítor Lopes César Mon»
1<;. P. c.
teiro.
António Artur da Cunha Somedo
C. M. E. F. E. D ..
»
Henrique Bernardino
Godinho
»
E. P. C.

»

José Olímpio Caiado Costa Gomos.
João Ramiro Alves Ribeiro

»

João Luís da Costa Estorninho

»

E. P. C.

»

E. P. C.

»

R L. 2

2.' Série

ORDEM

J'sPocinlidado

__

de mobilização

(5)

(B)

Oflcial de cavalaria (TI)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(c!1rros de combate).
~fictal de cavaI aria (13)
l'ansmissões de cavalaria.
.
Oficial de cavalaria

, tia.

_,(c...!.7)

_

Educação física (instrutor),
Equitação
. , . . , ,

Equitação

"}

..

Educação
tor),
Equitação

Iísica (instru..

era de cavalaria (B)
Ofi~,arros de combate).
ofici~i ~e cavalaria (Ii)
e cavalaria (B) Esgrima
Oficial d
e cavalaria (B) Educação Ilsica (Iustrutor).
'l\ansl'
~
ria. nlSSoes de cavalaOficial d
Oficiat
. de cavalada.) (I.')
(car e cavalana (B)
Pol' . ros de combate)
Ofil~la militar
.
Clal d
..,..
(cal' o cavalaria (11)
Polici ros ,d.oCombate).
Ofi ' a IUlhtal'
Clal d
"
...
(carl' e eavalaria (B)
Oficial os de combate),
(carrode leavalaria (11)
• Oficial
c e combate),
'" (carrosedcavalaria
(li) Transporte auto
tranSlnis ~ecombate).
ria,
soes de cavalaEsgrima . , , .

d

.__

.

de cavala-

rr~nsmissües de cavalal'la.
Oficial
de cavalaria (ll)
Ofi '
elal de cavalaria (B)

Oli . I

Esgrima,

3G9

Cursos no estrangoiro

(6)

(B) { Equi~ação
Esgrima .
(H)

. Oficial de cavalaria
O (C!1lTOS
de combate).
ficlal de cavalaria (Il)

N,o 5

Especlnlíd ades de instrução

____

Oficial de cavalaria

'r ra,nsluissües

DO EXERCITO

Tanque Co mm a n de»:
l\l-47, na Alemanha.
Curso de conjunto das
diferentes armas na
Academia Gerall\Iilitar de Saragoça,
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Data
de
promoção

Posto

Nomes

(1)

(2)

(3)

Tenente

José Taveira de Oliveira Martins.
Orlando José Sequeira da Silva

1-12~1958

»
»
»
»
»
»
))

»

Alferes
»
))

2.' Série

N.o 5

Cotocação
(4)

»

Adido-Academia
Militar.
G. D. C. C.

José Miguel de Cabedo e Vasconcelos.
José Luís Jordão de Ornelas
Monteiro.
Jaime Alexandre Santos Marques Pereira.
Viriato Manuel de Assa Castel
Branco.
Rui Mamede Monteiro Pereira

»

R. L. 1-Exp.

»

R. L. 1

Rui Manuel de Almeida Trigueiros Sampaio.
Miguel António de Carvalho
Sampaio Melo e Castro.
João Goulão de Melo ...
Luís Alberto do Paço Monra dos
Santos.
José Eduardo Carvalho de Paiva
Morão.
António Augusto Chiado Caçote

Índia

»

Adido _Academia
Militar.
'.
R. L. 1-Exp.
Indla

»

G. D. C. C.

»

G. C. C./R. C. 8

))

G. D. C. C.

»

1-11-1957

E. P. C.

))

C. M. E. F. E. D ..

»

R. C. 8 .

»
»
»

Adido - Maeau

»

Jorge Manuel Cabeleira Filipe
Rui dos Santos Ferreira Fernandes.
João Manuel Duarte Moniz Barreto.
J oão de Almeida Bruno

Adido - l\IoçanJ!lique.
E. P. C.
G. D. C. C.

»

G. C. C./R C. 8

»

José Manuel Vaz Barroco.

»

»

Joaquim

Simões Pereira

»

Adido _ Moçambique.
.E. P. C.

»

Augusto

das Neves Oliveira.

»

G. D. C. C.

»

António Gabriel Teixeira.

»

G. D. C. C.

»
»
»
»

Manuel José Magalhães
Azevedo.

da Cruz

»

Carlos Afonso Alves Botelho.

»

Jorge Alberto Gabriel Teixeira

»

Fernando

Tri ndado Rei.

u

»

»

1-12-1ü58
»

2.' Série

Especialldado

ORDEM

do mobllizaçüo

DO EXERCITO

Especialidades

T>olí •

Cursos no ostrungolro
(7)

(6)

(5)

Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(can'os de combate)
Oficial de cavalaria (B)
(c3'rros de combate).
Oficiai de cavalaria (B)
O (c3'1'rosde combate):
ficlal de cavalaria (B)
O (C3'r1'Osde combate).
ficlal de cavalaria (H)
O (c3'r1'osde combate).
ficlal de cavalaria (B)
aJe.arros de combate).
elal de cavalaria (H)
oJc.arros de combate).
IClal de cavalaria (B)
oJ C3'rros de combate).
elal de cavalaria (H)
Ofi(e.a1'1'0d8e combate).
Clal de cavalaria (13)
oA~3'rros de combate) ..
( lal de cavalaria (B)
pOI~a:ros de combate).
ICla militar.
. . . .

de instrução
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N.o 5

Esgrima

Equítação

. .

Educação
tor).

física

Educação
tor).

física (instru-

Educação
tor).

física (instru-

Ofi ~la militar.
(~Ial de caYala~'i~ ('H) Esgrima
OfiC~{08 de CO:11batc).
(cal' de cavalaria (H)
Oficia{OSde c0Il11Jate).
(carl' de cavalaria (B)
Oficial 0J de cOIl1bate).
(carro e cavalaria (H)
1'ran8 .s d_ecombatc).
ria. ml8S00S de cavalaOficial d
(carro e cavalaria (H)
1'ranRrni~ d_e combate).
ria.
Soes de cavalaOficial d
(Carr08edcavalaria (B)
e cOlllbate).
Oficial d
e cavalaria (H)
Oficial d
(ca1'r08e cavalaria (H)
Oficial d de cOIl1bato).
(Carrosedcavalaria (H)
o Combate).

(instru-

..

ORDEM DO EXERCrfO

372

2." Série

N.o 5

Data
de
promoção

Posto

Nomos

(1)

(2)

(3)

Alferes

1-11-1958

»

Carlos Alberto Pereira Gomes
da Silva.
Jorge de Gouveia Falcão

»

Colocação
(4)

G. D. C. C.

»

G. C. C./R. C. 8

Eduardo Roque da Cunha.

»

G. D. C. C.

»

Rui Gonçalves

»

G. C.

»

Manuel Correia Arrabaça

.

»

K C. 3

»

João do Nascimento
Pato Anselmo.

de Jesus

»

H. C.:3

Soeiro

Cidrais

c.zn.

C. 8

-

2.' Série

ORDEM:

ESPOCinlj<lado

1--

do lUol~ilizaçrto

~(5~)

Oficial de cavalaria (Tl)
(c~rros de combate).
Oficial de cavalaria (8)
(c~rros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
O ~c~rro~ de combate).
ticial de cavalaria (R)
Ofi(c~rros ele combate):
icial ele cavalaria (B)
oJc~rros ele combate).
leial de cavalaria (B)
(carros de cambate).

DO EXERCITO

Especlnlf dadcs

do instrução

i'l'.o5

~UJ'SO!'i

3i3

no o-trnngolro

1--------~(~r.)--------.1-------~(7~)-------
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Ellg-enharia
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do Exército de
23 de Março de 1959 foi aprovado o trabalho da comissão para o efeito nomeada e respeitante ao assunto em
epigrafe.
Nos termos do despacho citado, deverá observar-se
o seguinte:
Relação de correspondência
de especialidades (engenbarlaoficiais)
dos antigos e actual sistemas de especialidades

É O constante do anexo 5, de acordo com a relação
nominal das especialidades do exército português, difundida pela Secção de Mobilização' da 3." Repartição do
Estado-Maior do Exército.
Das especialidades constantes do anexo (colunas 3
e 4):
As de equitação, esgrima e educação física (instrutor)
são especialidades de instrução apenas;
A de educação fisica (mestre) e todas as outras são
especialidades de mobilização,
Normas de classificação e reclassificação
(oücíals (lo quadro permanente)

A reclassificação de especialidades para a engenharia
será realizada de acordo com o estabelecido no quadro
anexo [) (coluna 5).
Ao longo da carreira o oficial de engenharia será
reclassificado (especialidade) de acordo com as seguintes
normas:
No final do tirocínio de aspirante a oficial os oficiais
serão classificados:
Sapadores (B); ou
Transmissões (E);
consoante o ramo a que se destinem.

2.' :-;';rie
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Como subalternos os oficiais de engenharia poderão
especializar-se em:
Os do 1·amosapadorportes) :

[sapador (B)~(inclui trans-

Sapador químico;
Criptólogo;
Criptólogo químico;
Intérprete de fotografia;
. Educação física (mestre).
OH do ?"amo transmissões - [transmissões

(E)]:

Analista de tráfego;
, Escuta;
Criptólogo;
Criptólogo químico;
Intérprete de fotografia;
Educação física (mestre);
depois da frequência

de cursos adequados.

De acordo com o que foi estabelecido para averbamentos, o oficial será classificado naquelas
especialidades (de mobilização). No caso de
se especializar em educação física (mestre)
ser-lhe-à averbado, conforme os casos:
Sapador (E) (educação física - mestre); ou
Transmissões (E) (educação fisica - mestre).
Pode também especializar-se (especialização
interesse apenas para a instrução) em :

de

Educação física (instrutor);
Equitação;
Esgrima.
Neste caso o oficial subalterno continua classificado como sapador (B) ou transmissões (D}
- ou na e pecialidade de mobillznção para
que se tenha especializado - e a especialidade de instrução é apenas averbada como tal.
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Depois de frequentar o curso de promoção a capitão, e quando da promoção a capitão, o oficial
será reclassificado nos seguintes termos:
Em cap tãó

Em sub alterno

Ra m'o sapador
transportes) :
Sapador químico.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Intérprete de fotografia.
Sapador (H) (educação
sica - mestre).
Sapador (H).

í

(c

fí-

Ramo transmissões:
Analista de trá Cego.
Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Intérprete de fotografia.
Transmissões
(E) (educação física - mestre).
Transmissões (B).

Sapador químico.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Intérprete de fotografia.
Sapador (E) (educação física-mestre).
Sapador (E) (informações,
operações e serviços).
Analista de tráfego.
Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo qulmico.
Intérprete de fotografia.
'I'ransmiesões
(B) (educação física - mestre).
Transmissões (B) (informações, operações e serviços).

As especialidades de instrução - educação física (instrutor), equitação e esgrima - continuam averbadas aos oficiais.
No posto de capitão, aos oficiais que se especializem em qualquer das especialidades de mobilização possiveis para este posto ou de instrução
ser-lhes-ão estas averbadas nas condições indicadas ao tratar-se do caso dos subalternos.
Ao ser promovido a oficial superior o oficial será
reclassificado nos seguintes termos:
Em capitão

Qualq uer especialidade
(mobilização) do ramo
sapadores.
Qualquer
especialidade
(mobilização) do ramo
transmissões.
•

Em major

Sapador

(B).

Transmissões

(13).

As especialidades de interesse exclusivamente
para a instrução continuam averbadas.
Nota.-Aos
oficiais que, em qualquer posto, frequentem CU?'SOS
ou estágios no estrangeiro serão estes averbados independentemente
das especialidades
de mobilização e instrução, nas condições que
forem estabelecidas.

2. Série
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Normas de preenehímento de quadros orgünlcos de mobilização
e quadros orgânicos de tempo de paz

O preenchimento de quadros orgânicos de mobilização
e quadros orgânicos de tempo de paz deve ser feito
pela especialidade de mobilização,
Da consulta do quadro anexo 5 podem oferecer dúvidas os seguintes casos, que se esclarecem:
O preenchimento dos lugares de sapador (TI) OH
transmissões (B), mas que exijam a preparação
para as funções de informações, operações e serviços, será feito, enquanto não estiverem habilitados todos os capitães, indiferentemente
para
estas funções:
..
À custa de capitães do curso de promoção a
. capitão de 1958-1959 e posteriores;
A custa de capitães que tenham sido reclassificados para sapador (13) (informações, operações e serviços) ou transmissões (B) (informações, operações e serviços).
Os capitães

e subalternos

com as especialidades :

Sapador (B) (educação física - mestre);
Transmissões (TI) (educação física - mestre);
são solicitados, quer pelas suas escalas gerais [sapador (13) ou transmissões (13)J, quer para preenchimento dos lugares nos quadros orgânicos de
mobilização ou quadros orgânicos de tempo de
paz fixados para capitães ou subalternos de educação física (quadros orgânicos de mobilização do
quartel-general da divisão).
Normas de orientação da execução

Para efeito de se obter uma perfeita execução e se
assegurar que serão atingidos os objectivos desejados,
deverá verificar-se permanente concordância dos dados de:
Documentos de matricula e de mobilização dos processos individuais dos oficiais O dos ficuciros ;
Livros das escalas;

onDEM
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Listas do antiguidade
de oficiais;
Outros documentos
de registo
em
assentos.
Nestas

condições,

deverá

observar-se

2.' Série

que

se fazem

o seguinte:

Folha de matricula

Na casa «Especialidadea»
Especialidade
Especialidade

devem

registar-se:

de mobilização
(E. M.);
ou especialidades
de instrução

(E. L).

N a casa « Habilitações
profissionais
militares»
serão
averbados
todos os cursos, incluindo os CUI'SOS no estrangeiro (C. E.).
Ficha de mobilização

Na casa «Habilitações
rados:
Os cursos, incluindo

militares»

devem

os no estrangeiro,

ser

oseritu-

na subcoluna

«Cursos»;
A especialidade ele mobilização,
cialidades» ;
A ou as especialidades
« Outras
aptidões».

na subcoluna

de instrução,

«Espe-

na subcoluna

Escalas

A 2. a l,{~partiçã~ da 1.11 Direcçrtü-Geral
promoverá
as necessarras
medidas para que, progressivamente,
se
abram quatro colunas nos livros do escalas do quadro
permanente,
com as designações:
Especialidade
de mobilização'
Especialidades
de instrução'
Cursos no estrangeiro;
Outros cursos,

'

'

lista de antiguidades

a ~~partiçã~
da La Direcção.Geral
prolDoverá
as necessanas medidas para que, logo que completada
A 2.

a reclassificação

dos oficiais

do quadro

permanente,

ns
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se introduzam

mais as seguintes

Especialidade de rnobilização
Especialidades de instrução;
Cursos no estrangeiro.

379

;

Lista de reclassificação

N o anexo 6 publica-se a lista de reclassificação de
especialidades de todos os subalternos de engenharia
do quadro permanente.
N o sentido de se prevenir qualquer lapso por falta
de informação, podem os subaltornos de engenharia que
se julgarem indevidamente reclassificados declará-lo em
papel comum, declaração devidamente informada, para
ser o assunto estudado e promovida a rectificação, se
for caso disso.
O prazo é de dois meses a partir da data da publicação
da presente Ordem do Exército.
Nota. - Incluem-se já no anexo (3 os alferes
embora ainda se encontrem em tirocínio.

de engenharia,
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Enge
Ofi
Antigas

Novas o~po

espec.iaUdados

Quadro permanente

QuadJ'o perm ancnto

Quadro do complemonto

(1)

(3)

(2)

Oficial de engenharia}
(B). . . . . . . .
Sapador (335)
Sapador químico (397)

(B). .
{Sapador
Ou transmissões

Sapador
Sapador

'1

Informações
e operações de engenharia
(390).
Serviços de engenharia (387).
Informações,
operações e serviços
de
engenharia.
Topografia e cartografia (366).
Máquinas (347) ...

Topogralia e cartografia (366).
Máquina (347). . . .

Piloto
o b s e rv a d o r
(970).

Piloto
observador}
(970) .

Transportes

Sapador
Sapador

(335) . . .
químico (397)

Material de tl.anspor-I
tes (455).

(H)

(B). . .
químico.

Sapador (B). . .
(H)
Ou transmissões

1
N
N
N
N

auto (990)

Transportes
rodoviários (465).
Ou sapador (transportes rodoviários).
Transportes
ferroviários (467).
.
Ou sapador (transportes ferroviários).
Inforrnações e operações de transportes
(451) . . . . . . .
Ou informações, operações e serviços de
engenharia
. . . .
Serviços de transportes (460)

.

N

1

Tr~nsportes.
rOdOViá_jl
nos (465) .....
Sapador
Ou transportes
rodovi ários (H) . . . .
Transportes
ferroviá-l
rios (467) . . . . .
Sapador
Ou transportes
ferro- J
viários (B) . . . .

Material ele transportes (155).

(H) .

(H) .

Sapador

(11) .

Sapador

(H) .
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nharia
ciais

-

C;"lidados

Qlutdl'O

Roctussíücação

elo complcuionto

Ouudro

(4)

I-

Quadl'o

I Sapador

I

~

(B) .....

I

'1

!

N
Material de engenharia (E).

doviá
OVl< -

'fra.nsportes
nos (E).

1'0

Tr~nspOl'tes
rIOS (B).

ferroviá-

!

O~'lOS

(E).

Hapador (B).
Sapador 'luí'!lico.

J

Sapador

(E).

foiapador (B).

Sapador

(E) .

Sapador (E).
.\laterial de engenharia (B).
Sapador (B).
Ou transmissões
(I~).

S apa d 01' (B)

..•

d
(B)
apa or
.....

Sapador
'fran
. sportes

1

Sapador
(B) .
{ Ou transmissões
(B)
Sapador
(B). . .
{ Ou transmissões
(B) }

N

.

}

transmissões
(B)
Sapador (B) .....
Sapador químico.
. .
Subalternos:
sapador

[ Ou(E)
tr ausmissõss
(B)
Capitães: sapador (E)
(~nformaçõ~s, operaçoes e serviçoa) . .
Ou transmissões
(B)
(informações, operações e serviços) (a)

N

complemento

do

(6)

_~----~---------

1 Ou
~apador (H). . .
apador químico.

pormanonto
(5)

~~--------

(B).

rodoviá-

Transportes
rios (H).

ferroviá-

. . . .

rodoviá-

. . . . .

.~r~nsportes ferro- ) Hapador (B).
VIar]os (B) . . . .

Transportes
rios (B).

. .

Transportes
rodoviários (B).
Ou transportes
forroviários (13).
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Novas

espoclalldados

Quadro

permanente

Quadro

do complemento

(1)

ospo

pormnnonto
(3)

(2)

Tr ansportes

anfíbios
Transportes
anfíbios
Sapador (H) .
(463).
(463).
Transmissões
sem esTransmissões
sem es- }
pecialidade (601).
pecialidade (601)..
Transmissões (B)
ÚU transmissões..
Ou transmissões
(B)
Informações e opera-j
ções de transmissões
(602) . . . . . . .
Transmissões (B)
Serviços de transmis- .
sões (603). . . . .
Luz e som (605). . .
N
Luz e som (605) .
Fotografia (611) . . . Fotografia (611) .
N
Radar (672). . . . .
N
Analista de tráfego ráAnalista de tráfego
Analista de tráfego rádio (028).
dio.
Escuta rádio (027).
.
Escuta rádio (027) .
} Escuta
Ou escuta
.
Ou escuta .....
Criptólogo (020).
. .
Criptólogo (020).
Cript~logo
o....
.
Críptologo qUI mICO .
Criptólogo
químico
Criptólogo
químico
(023).
(023).
Intérprete de fotografia.
o

o

o

Educação

Educação

física

(448)

Educação

física

(448)

I

física (m~s~

EJ~~~çã~ 'fi~ic~ '(instrutor) (b) .....
Equitação

(b) .

Esgrima

(a) A averbar li todos os capítãos 1\ partír do curso para promoção
(b) Espcclulí dudo apenas de interesso para instruç1lo.

(b)

fi

Cn!litllo (1()58/195()) o
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Reelusslfl cação

1

-

~

(4)

Sapador

Analista d;tráfego

Subalternos: transmiS_j
sões (B). . . . . .
Capitães: transmissões
(B) (informações,
operações e serviços)
Transmissões (B) . .
Transmissões (H) .
Transmissões (B) .
Analista de tráfego.

.

Escuta
CriptólogOo' . . . .
Cri té
••..
P ologo químico.

Escuta

lnt·
fierprete de fotogra-

a.

(H).

Sapador

(B) .

I

N

.

Transmissões

(B).

Transmissõeã
Transmissões

(B).
(B).

Analista

de tráfego.

Escuta.

Criptólogo
Criptólogo

. . . .
químico.

Criptólogo.
Criptólogo químico.

Intérprete
fia.

de fotogra-

Intérprete
fia,

de fotogra-

I

1

Sapador (13). . . . ')
Ou transmissões
(H)
(educação
físicamestre)......
~apador (H). . . . .
Ou transmissões
(B)
Hapador (H). . . . . }
{ Ou transmissões
(B)
Rapador
(H) .....
}
{ Ou transmissões
(13)

l

_____
no,

(6)

'I'ranamissões (B)

(B)

N

<10 complomonto

(5)

__

N
Transmissões

Quadro

Qlllldro permanente

QuadJ'o do complemento
1_

d

------------~I--------------~--------------Os Cursos ant

I
or oros que tenham

qualquer

das especlnudndcs

da coluna

(1) desta linba.
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Relação dos subalternos de engenharia

Posto

Nome

(1)

(2)

Tenente
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

Alferes

»
»
»

José Eugénio da Costa Estorninho.
Alberto
da Maia Ferreira
e
Costa.
:l\Iário David dos Santos
Manuel Joaquim Álvaro Maia
Gonçalves.
Francisco José Pinto Correia
António José Veríssimo Baptista.
Aquilino Gil Miranda .....
Francisco Pedro de Oliveira Simões.
João Luís da Providência Vilas
Boas e Costa.
António Luís Pedroso de Lima
João António Duarte Pina da
Silva Ramos.
Júlio César Pedreira de Campos
Júlio Pimentel Fraústo Basso
Fernando Renato Pires Figueiredo.
Alípio Antunes Guedes.
Luís António de Santos Maia
AntJnio Marcelo Pinto de Abreu
Fernando Luís da Costa Ferreira .
•João Luís Cunha de Paços Pcreira de Castro.
António EduardoDomingos
Mateus da Silva.
.'-lherto Garrido Baptista.
Armando Rodrigues Gago

DaI"
de
promoção

Cotocação
(4)

(3)

1-12-1956 E. P. E.
»

Academia Militar-

»
»

R. E. 2

E. P. E.

»

Batalhão de tclegrafistas.

»

G. C.'1'.1\.

»

E. P. K

»

Batalhão de teleg~a'l
fistas - Exp. Judia.

.

1-12-1957 E. P. E.
»
»
»
»
»
»
»
»

1-11-1958

E. P. E ..

E. P. E.
E. 1'. E.
E P E

..

',

·,'1

R: E: 1':_ Exp,l,nd~~
R. E. 2-Exp,
E, P, E,

»

E, P. E.

»

E, P. E.

»

F P E.
Ê: p'. E.

»

,'1

'

Batalhão de tclegrafistas.
A d id 0- Moçambique.

Jndl
'

.I

------------------~--~----------
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Por ordem decrescente

eSpecialidnde

I

de mobtllz ação

Sapador (B) .
Sapador (B) .
~ransrnissões (B)
apador (B) ...
1'ransmissões (B)
Sapador (H). . .
~,~Pador (R). . .
anslUissões tB)
SaPador (B). . .
l'ran .
l' SlUISsoe5(B)
ranslnissões O~)
S,apado (13) .
r
S
SaPador (R)
apador (B) :
N

~~anslUi8sões (B)
'l'/ado~ (B). . .
'1' ansrnlssões (B)
ranslUissões (13)
Sapador (R).

. .

'l'rans .
IUISsões (li)

I ~~pa~sdlUissões(B)
Or IR)

Especialidades

de Instrução
(6)

(5)

~

de antiguidade

..

Cursos no estrangeiro
(7)

6
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o ~finish'o do Exél'cilo,
Afonso Maqalhãee de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudanttl·Gtlntlral,

•

MINI5TÉ~IO DO EXÉ~CITO'

Ordem do Exército
2.&

N.O 6

Série

1 de Abril de 1959

Publicã-se ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

PortarIas:

Presidência

do Conselho

e Ministério

do Exército

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e do Exército, nomear o
tenente-coronel do corpo do estado-maior Ernesto Machado Soares de Oliveira e Sousa para o cargo de
adjunto da La 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 1.0 do Decreto-Lei n.? 38 114, de
29 de Dezembro de 1950, na vaga aberta pela exoneração do tenente-coronel do corpo do estado-maior Augusto
da Silva Viana, constante do Diário do Governo n." 207,
2. a série, de 4 de Setembro do ano findo.
Presidência: do Conselho e Ministério do Exército,
26 de Janeiro de 1959. - O Mini tro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alcee Dias Botelho Moniz. - O Ministro
do Exército, Afonso Maqalhães de Almeida Fernamdes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Fevereiro de 1959,
sob o n.s 3055. Não são devidos emolumentos, DOS termos
do Decreto D.O 22257).
(Publlcado no Diü,.io do 00"."'10 n.o ÓO,2." .érlo, do 28 do Fovorelro
do 1~69).
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N.o G

E DISCIPLINA

Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 17 de Março de 1959:
Condecorado com a T." classe da medalha de mérito
militar, nos termos do artigo 52.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 38 de Maio de 1H4G, o general
George Emile Pelissier, do exército fruncês.

Ministério

do Exército - I.a Direcção-Geral-

I.a Repartição

Por decreto de 18 de Fevereiro do corrente ano, publicado no Diário do Governo n. ° 49, 2. a série, do 37
do mesmo mês, foi agraciado com o grau de grande-oficial da Ordem Militar de Cristo o coronel de cavalaria, na situação do reserva, Mário Rafael da Cunha.
Por decreto de 23 de Fevereiro do corrente ano, publicado no Diário do Governo n.? 54, 2.a série, de 5 do
Março deste mesmo ano, foi agraciado com O grau <lo
grundo-oficial da Ordem Militar de Cristo o tonen te-coronel do corpo do estado-maior Kaulza Oliveira
de Arriaga.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, em conformidade com as disposicões
do regulamento aprovado pelo Decreto n.? 35 G()7,
de 38 do Maio de 1\:)46, e Portaria n.? 12 731, de
4 de Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Brigadeiro de infantaria Francisco Holbocho Fiuo,
Tenente-coronel
de infantaria Valentim Neves da
Silva Santos.
Major de infantaria, na situação de reserva, Eduardo
Madeira :Montês.
Capitães, do quadro dos serviços auxiliares do
l<:xórcito, Luis Baptista da Cruz 0, na situacão
de reserva, Gerardo Marques da Cunha.
Tenente de infantaria, na situação de rosorvn, António da Costa.
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Por portaria de 5 de Março de 1959:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1940, o tenente-coronel de infantaria António dos
autos.
Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

PaI' portaria de

(J

do Gabinete

de Março de 1959:

Louvado o tenente-coronel de infantaria António Catalão Filipe Dionísio, por, durante cerca de cinco anos
em que exerceu várias funções na E cola do Exército,
ter posto à. prova notávei
qualidades de inteligência,
de competência profis ional, de bom senso, de grande
dedicação pelo s rviço e de e plêndida formação
moral, qualidades que o tornaram credor da estima
dos seus chefes, camaradas e subordinados.

Por portarias de 1 de Abril de 1959:
Louvado o tenent -coronel d cavalaria Manuel Ferreira
Peixoto da ilva, pela grnndo dedicação, competência
e e pírito de bem- ervir com que tem xercido o
comando da Escola Prática de avalaria, Oficial com
longa folha de erviços, mo strou- o, em toda a mi a ,
sues que lhe foram confiadas, quer no continente, quer
no ultramar, um precioso colaborador do seus chefe,
mercê das suas elevadas qualidades do dedicação,
lealdade, inteligência
dinami 'mo. ão de con iderar,
nomeadament ,o
erviços que . te oficial pre tou no
ultramar - em condições speciuis - e na escola da
sua arma, de qu é actual comandante e onde erviu,
como capitão e subalterno, por mais de catorze ano,
S rvicos es 'e' qu devem 01' considerados relevantes
e di tintos.
Louvado o major do corpo d
.tado-maior António
Adriano Faria Lope do'
autos, P la forma distinta
e proficiente como dirigiu a :3. a, cção da R partição
do Gabinete. Oficial culto, dinãmi '0, d grande leal-
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dade e de trato afável, pôs toda a sua inteligência e
na resolução dos delicados problemas que
lhe foram entregues, tornando-se, por isso, um precioso colaborador dos seus chefes e conquistando, ao
mesmo tempo, a estima de todos os seus subordinados.
dedicação

--

do Exército _1.& llirecçãa-âeral-e

Ministério
P01'

l." Reparticao

portaria de 5 de Março de 1959:

Louvado o tenente-coronel
de infantaria António dos
Santos, porque, no desempenho de funções de responsabilidade no Estado Portuguôs da índia, para onde
foi, por escolha, como expedicionário, pôs sempre em
evidência, com invulgar brilho, a sua dedicação, lealdade e energia e os seus dotes de inteligência, saber
e decisão, com o maior bom senso. Oficial possuidor
de elevado nivel de cultura O de porte exemplar, militar e civil, promoveu por iniciativa própria as melhores relações entre os diferentos elementos das forças
armadas e ainda com os da classe civil. Os serviços
que prestou no comando militar daquele Estado, especialmente como comandante do agrupamento centralizado de Vasco da Gama e 2.0 comandante das forças terrestres, devem ser considerados, justamente,
relevantes, distintos e extraordinários.

111- MUDANÇAS DE SITU.ÇAO
Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro do corpo do estadc- maior:

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, supranumerário, da 3. a Direcção-Gernl deste Ministério, onde
continua colocado, Fernando Louro do ousa, para
preenchimento do vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Março de 1959.
(Por portaria de 18 de Março do 10ií9, visada pelo Tribunal
do Contas em 27 do 1\1ar\'ode 1050. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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o tudo-maior, supranumeonde continua colocado,
s, devendo ser considede Fevereiro de 1959,
no quadro.

(Por portaria de 10 de Março de 1!'J50, visada pelo Tribunal
de Conta em ln de Março de 1059. Não hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22527).

Quadro da arma de infantaria:

Tenente-coronel de infantaria,
upranumerario, do regimento do infantaria n." 15, onde continua colocado,
António dos untos, para preenchimento
de vaga no
quadro, devendo Ror con .iderudo nesta situação desd
9 de ~Iart;o d 1959.
(Por portaria de 18 de ~rar\o de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1959. 1 'üo bão devidos emolumentos, 110 termos do I >ecreto n.O 22257).

Capitão do infantaria, adido,
de arvalho, qu , por ter
no Mini tério do Interior,
blicana, regres. ou a c. t
mento d Y:lga. no quadro,
n sta situacão d sdo :3 ti

António Rodrigu . Rebelo
d L-ado de pr star fi rviço
na Guarda Nacional RepuMinistério,
para preenchid vendo
r con .idorado
F v reiro do 1959.

(Por portaria de G ,lo Feverei ro II.· H15!1, visada pelo Tribunal
do ontas em lG ele Mar\o de 1!l5!l. :\ão âo devido cmolumontes, no' termo do Decreto n.· 22257).

'I'en nte d infantaria, adido, Francisco Granjo <l 'fatos,
que, por ter deixnd
de pr itar s rviço no Ministério
do Interior,
na lunrdu ... ucionul Republicana,
regI' s'IOU
a st Ministério
1Il \J d
F v r iro do 10~)9,
d sdo quando d \' . r con 'il! rado II sta situucão,
para preenchimento
do vagn no quadro.
T

(Por port3ria ti • ~O do Fc\' reiro ,lo lU;)!I, vi a,la p,,!o Tribunal.J
Conta em 7 cio ~I rço do 1!15U.• 'ão ão ,ll.lvido
1Il0lUIIlcnto ,110 termo do [) creto 11.° ~2 2'>7).

Quadro da arma de artilharia:

ioronel d artilharia.
upranum rano.
Olllan<lnnte do
r gim nto do nl·tilllllrÍ"l n.O G, ond continu:l colocado,
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José António Santos Monteiro, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Março de 1959, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto h.o 22257).

Capitão de
artilharia
de Sousa
viço nas
regressou
deve ser
mento de

artilharia, supranumerário, do regimento de
pesada n." 1, João Manuel Pereira do Carmo
Teles, que, por ter deixado de prestar serforças expedicionárias ao Estado da índia,
em 2 de Março de 1959, desde quando'
considerado nesta situação, para preenchivaga no quadro.

(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Março de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes de artilharia, supranumerário, Luis Maria aldanha de Oliveira e Sousa, que, por ter deixado de
prestar serviço no regimento de artilharia antiaérea
fixa (centro de instrução de artilharia contra aeronaves), se apresentou em 23 de Janeiro de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Março de 195U. Não são devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.s 22257).

Quadro da arDla de cavalaria:

Major de cavalaria, supranumerário,
do regimento de
cavaria n.? 3, onde continua colocado, Francisco Valadas Júnior, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Março de lU50, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1059. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

(tuadro do serviço de salíde mUltar:
Médioos

Major médico, supranumerurro, do 1.0 grupo de 0111panhias de saúde, onde continua colocado, Luís Antó-
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nio de Sá Macia Teixeira, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Março de 1959.
(Por portaria de 13 de Março de 1953, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos dg Decreto n.O 22257).

Farmacêuticos

Tenente farmacêutico, do 1.0 grupo de companhias de
saúde, onde continua colocado, Fernando da Cruz
Garcia, que, por ter deixado de prestar serviço no
Estado da índia, onde se encontrava como expedicionário, regressou em 16 de Fevereiro de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
. preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Março de 195!), visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de l!)õ!). Tão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 222m).

Quadro do serviço

de admlulstraçâo

mílltar :

Tenente do serviço do administração militar, do regimento de artilharia pesada H.O
onde continua colocado, José Maria )[Ol'oira de Azevedo, que, por ter
deixado do prestar serviço no E tado da índia, onde
se encontrava como expedicionário, regressou em 2
Março do 1959, desde quando deve ser considerado

r,

nesta aituação,

para preenchimento

do vaga no quadro.

(Por portaria de 10 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 2G de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
da Academia Militar, onde continua
colocado, Alfredo Marques de Abreu, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde G de Março de Hl69.
(Por portaria de 1:3 de Março de 1D5D, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1!)59. 'lio são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenentes do quadro dos erviços auxiliares do Exército,
da 2.a Repartição da 1.a Direcção-Gernl
d sto Ministório, Manuel Taveira Gonçnlvo
,do hutalhâo de
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caçadores n.? 6, Manuel de Sousa, ambos supranume-'
rários, continuando colocados onde actualmente se
encontram, para preenchimento de vagas no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Março de 1959.
(Por portaria de 16 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Supranumerárlos
oe
quadros:

por

excederem

Corpo do estado-maior:

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, adido, Fernando Louro de Sousa, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Moçambique, onde
se encontrava em comissão militar, regressou à metrópole em 31 de Dezembro de 1958, desde quando
deve ser considerado nesta situação,
(por portaria de 21 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Março de 195!). Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Cavalaria:

Major de cavalaria, supranumerário, Francisco Valadas
Júnior, que, por ter deixado de prestar serviço no
Estado da índia, onde se encontrava como expedicionário, regressou em 16 de Fevereiro de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Serviços auxiliares

do Exército:

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 1, Manuel de Sousa e,
do regimento de artilharia pesada n.? 1, Manuel Taveira Gonçalves, continuando ambos colocados onde
actualmente se encontram, que, por terem deixado de
prestar serviço no Estado da índia, onde se encontravam como expedicionários, regressaram em 2 de Março
de 1959, desde quando devem ser considerados nesta
situação.
(Por portaria de 10 de Março ele 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Forças eventualmente constituídas no continente:
Batalhão de caçadores pára-quedistas

Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores pára-quedistas, onde continua colocado, J o 6 Alberto de
Moura Calheiros, nos termo do artigo :3.° do Decreto-Lei n.? 40394, de 23 de Novembro de 1955, e artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 40395, da mesma data,
por fazer parte do referido batalhão, devendo ser
considerado ne ta situação de de 31 de Janeiro de

1959.
(Por portaria de 20 de Fevereiro (lo 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 195!l. Não são devido eniolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257) .

•\Iferes de artilharia, do bntalhão de caçadores pára-quedistas, onde continua colocado, José António Jerónimo J onçalves, nos termos do t\rtigo 3.° do Decreto-Lei n.? 40 394,. de 23 de Novembro de 1035, e ao
abrigo do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 403U4, da
me ma data, por ter sido nomeado para fazer parte
do r ferido batalhão, devendo ser con iderado nesta
situação desde 31 d Janeiro de 1\);)9.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 105n, visada pelo Tribunal de Conta em 1 de Abril de 1059. l\ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de artilharia antiaérea fixa

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea.
fixa, J OSÓ Manuel do Santos Dias d Carvalho, nos
termo da segunda parte do artigo ;) .0 do Decreto-Lei n.? 2 401, alt rado pelo Decreto-Lei n.? 3~ ü9:!,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 10 ü20, de 11 de )farço de 1ü-i4, por ter sido
colocado no r ferido regimento, para pr enchimento
de vaga no quadro ainda incompleto, d vendo ser
considerado no ta situação do. do ;) do Março de 19j9.
(Por portaria

do

de l,a (lo ;'\[arço do 1050,

ouras cm 2ü do Março

lumentos

nos termo

yi

a(~\ pelo. Tribunal

H150.•. 10 8<10 devidos emodo Decr -to n.· 22257).
(10
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Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Estado da índia

Tenente-coronel, comandante do batalhão de caçadores
da Estremadura,
António Catalão Filipe Dionísio;
major, do regimento de infantaria n.? 16, Joaquim
Correia Ventura Lopes e alferes, do regimento de
infantaria n.? 3, Isidoro de Azevedo Gomes Coelho,
do regimento de infantaria n.? 4, Rui Xavier Lobato
de Faria Ravara, do batalhão independente de infantaria n.? 18, Adriano do Patrocínio Rodrigues Sanches
o, do batalhão de caçadores n.? 4, Albano Paula de
Carvalho, todos de infantaria, nos termos da segunda
parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 3~ 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 parafazer
parte das forças expedicionárias ao Estado da India,
devendo ser considerados nesta situação desde 17 de
Março de 1959.
(Por portaria de 20 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos ernolumantos, nos termos do Decreto n." 2.2257).

Major, do regimento de infantaria n.? 1, Orlando da
Conceição Miranda Cardoso; capitão, do regimonto
de infantaria n.? 1, António Manuel Dias Falagueiro
de Sousa Telos e alferes, do regimento de infantaria
n." 5, Alcides Pinto, do regimento de infantaria
n." 11, JORé Abílio Lomba Martins e, do batalhão de
metralhadoras n. ° 1, Francisco do Nascimento Cordeiro, todos de infantaria, nos termos da segunda parte
do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 32 69~, do 20 de Fevereiro
de 1943, e ao abrigo da Portaria n.? 11 079, de 31 de
Agosto de 1945, por terem sido nomoados para fazer
parte das for <; as expedicionárias ao Estado da índia,
devendo ser considorudos
nesta situação do de 6 do
Março do 1959.
(Por portar ia de 13 ele Março de 1959, visada pelo Tribunal
do Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligoira
n. o 2, António de Albuquorquo O; do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Domingos Alborto Pinto Catamo,
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onde continuam colocados, 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 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 6 de
Março de 1959.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1()59. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Major com o curso complementar do estado-maior, da
3. a Direcção-Geral deste Ministério, Luis Carlos Abreu
de Barros e Cunha; capitão, supranumerário, Rui Pedrosa Curado e tenente, do regimento de cavalaria
n. o 7, João Luis Laia Nogueira Mendes Paulo, todos de
cavalaria, nos termos da segunda parte do artigo 58.0
do Decreto-Lei n.? 28401, alterado pelo Decreto-Lei
D.O 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 Índia, devendo ser considerados nesta situação desde 6 de Março de 1959.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1951l. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto !l.• 22257).

Majores
D.O 1,
vador
termos

de engenharia, do regimento de engenharia
onde continuam colocados, Jo é Augusto SalTribolet e Armando Luís Rebelo da Silva, nos
da segunda parte do artigo 58. ° do Decreto-Lei
D.O 28401, substituido
pelo Decreto-Lei n.? 32692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por terem sido
nomeados para, fazer parte das força expedicionárias
ao Estado da India, d vendo ser considerado' nesta
situação desde G de Março de 1959.
(Por portaria de 18 de Março de lll5ll, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de lll5(). Não são devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Major médico, do hospital militar regional n.? 1, Joaquim Magalhães de Oliveira Barbosa, nos termos
da cgunda parte do artigo ;)tl.o do Decreto-Lei
n.? 32 G92: de 20 de Foveroiro de 1943, e ao abrigo
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da Portaria n.? 11 079, de 31 de Agosto de 19.,15,por
ter sido nomeado para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da índia, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Março de 1959.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas eru 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Major do serviço de administração militar, chefe da delegação do serviço de administração
militar no comando
militar da Madeira, António Bernardino Castelo Branco
Brito, nos termos da segunda parto 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 ter sido nomeado para fazer parte das forças
expedicionárias
ao Estado da índia, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Março de 1959.
(Por portaria
de 20 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão, do hospital militar regional n.? 4, Manuel de
Deus da Loura e alferes, do regimento de infantaria
n. 6, Manuel Jacinto Ferreira e, do regimento de cavalaria n.? 8, Eugénio Almeida Estudante, todos do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, de 31 de Dezembro de 1937, alterado pelo
Derreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e
ao abrigo da Portaria n.? 11079, 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 6 de Março
de 1959.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumontes, nos termos do Decreto n.· 22257).
Passagem

SI sltuaçAo

de

adido:

No ultramnr s
Angola

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
Carlos Graciano de Oliveira Oordalina 0, do rogimonto de infantaria n.? 14, António Teixeira Martins,
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por terem sido nomeados para desem penhar comissões
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 considerados
nesta situação desde 6 de Março de 1959.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Março de 1959).
Moçambique

Deixa de ser considerado na situação de adido na extinta
Escola do Exército, onde se encontrava como professor catedrático da 9.:l cadeira da referida Escola, continuando, porém, na mesma situação de adido no Ministério do Ultramar, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço no comando
militar de Moçambique,
como subchefe do estado-maior, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 3~ 816, de 14 de Setembro de 195-1, o
major do corpo do estado-maior, adido, Raul Ribeiro
Ramos, devendo ser considerado nesta situação de de
20 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de fi de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de ~Iarço de 1959). ~

'I'enente-coronel de infantaria, comandante do batalhão
de caçadores de Moçambique destacado no Estado da
índia, José Junqueira dos Reis, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comi são do serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 3981G, de 14 de Setembro de 195-1, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Março de 1959.
(Por portaria de 20 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 1959).

Alferes de infantaria, da e cola prática da arma, J o é
Agostinho Gomes, por ter ido nomeado para desempenhar uma comi 'são de serviço em Moçambique, ao
abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de otembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de Março de 1959.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 2·1de Março de 1959).
Guiné

Alferes de infantaria, no quadro, Franci co Ramos Brisos de Carvalho, por ter sido nomeado para desem-
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penhar uma comissão de serviço militar no comando
militar da Guiné, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de Hl54,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de
Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Março de 1959).

Alferes de artilharia, do comando militar da Guiné,
Augusto António Capelo de Azevedo Batalha, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço militar no ultramar, ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 81G, de 14 de Setembro de 1954:, devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Março de 1959).
S. Tomé

8

Príncipe

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 2,
Duarte Rui Lemos da Fontoura e Fernando Augusto
Castilho Palma Ferro, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço no comando militar de S. Tomé e Príncipe, ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação
desde 10 de Março de 1959.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas cm 24 de Março de 1959).
Estado da índia

Tenente-coronel do corp~ do estado-maior, do comando
militar do Estado da India, Mário Marques de Andrade, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço militar no ultramar, ao abrigo da
alinea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de Setembro de 195-:1:,devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Março de 1959.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Março de 1959).

Deixa de ser considerado na situação de supranumerário
nos termos do Decreto-Lei n. ° 32 692, de 20 de Fovereiro de 1943, nas forças do batalhão do caçadores
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1 expedicionário ao Estado da índia, desde 20
de Fevereiro de 1957, continuando, porém, na situação de adido no mesmo Estado, desde a mesma data,
o tenente de infantaria António Xavier Lopes Pereira
de Meneses.

11.0

(Por portaria do 13 do Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1959).

Capitão vcteriuário , do comando militar do Estado da
India, António Relvas Pires, 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." 3981G, de U de Setembro de 195-!, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Março
de 1939.
(Por portaria de 13 de ;\Iar~'o de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de ~[arço de 1959),
Na Guárda Nacional Republicana:

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria 11.0 15,
Carlos Alberto Machado de Brito, 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 Fevereiro de 1939.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14. de Março de 1959).
Na Guarda Fiscal:

Tenente médico, do Hospital "Jlilitar Principal, César
Dias Rego Serras, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Mini tório da Finanças, na Guarda Fi cal, devendo ser
con iiderudo nesta ituação de de 1 de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 21 de ~Ial'ço de 1959).
Na rolíeia de Seglu'an~a rÍlbllea:

Capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, J osofeth 'Montei 1'0 de Figueir do, por ter sido requisitado para dcsempenhnr uma
comi isão de erviço depond nt do Ministério do Inte-
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rior, como chefe de repartição e adjunto do Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Março de 1959.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, anotada
de Contas em 24 de Março de 1959).

pelo Tribunal

Capitão, do batalhão de caçadores n. o 4, Fernando Artur
de Oliveira Baptista da Silva e tenente, do regimento
de infantaria n." 12, Manuel Ferreira de Oliveira,
ambos de infantaria, por terem sido nomeados para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, devendo ser considerados nesta situação desde
1 de ~1arço de 1950.
(Por portaria de 6 de Março de
de Contas em 14. do Março de

1959, anotada
1959).

pejo Tribunal

Em outros Ministérios:
Presidência do Conselho - Secretariado· Geral da Defesa Nacional:

Deixa de ser considerado na situação de adido no Instituto de Altos Estudos Militares, onde so encontrava
desempenhando o cargo de professor efectivo do curso
para a promoção a oficial superior, continuando, porém, nu. mesma situação de adido, mas em serviço no
Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, por ter sido
nomeado chefe da 1.3. Repartição do mesmo [ecretariado, por portaria de 30 de Dezembro do H)58, o
coronol do corpo do estado-maior Fernando Viotti de
Carvalho, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Janeiro de H)59.
(Por portaria de 6 de Março do 1959, anotada
de Contas em 14 de Março de 1959).

pojo Tribuna)

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral deste Ministério, Ernesto Machado 00.res de Olivei~a o Sousa~ por te~' sido nomeado para
o cargo do adjunto da 1. Hepartl~ão do Socretariado-Ger~l da Defesa Nacional, por portaria do 2ü do
Janeiro de 1959, devendo er con íderado ne ta ituação desde 28 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria do 10 do Março de 195n, anotada
buna) de Contas em 17 de Mar~'O de 1959).

pelo Tri-
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Continua na situação de adido no Secretariado-Geral
de Defesa Nacional, situação em que do antecedente
se encontrava, o major do quadro do serviço de material (engenheiros ) José Francí co Correia Leal, o
qual, por portaria de 1 do Janeiro de 19:>9, transitou
da arma de engenharia para aquele quadro.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, anotada
de Contas cm 1 L de Março de 1959).

pelo Tribunal

Mini.tério do Interior:

Brigadoiro, governador militar da Madeira, António Vitorino França Borges, por ter ido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, como pre idente da Câmara
"Municipal de Li. boa, devendo ser considerado nesta
situação desde 30 de Março de 1959.
(Por portaria de 30 de Março de 1950, anotada
de Contas em 31 de Março de 1959).

pelo Tribunal

Mini.tério do Ultramar:

Major de infantaria, 2.° comandante do batalhão do
caçadore n.? 4, António Jorge da. ilva eba tião,
por ter ido nomeado para de emperrhar uma comi 'ão de ierviço no ultramar, como governador de distrito na. província d Angola, ao abrigo do artigo 2.°
do Decr to-L i n.? 39 lG, de 14 de 'otembro de 1954,
devendo ser coa ·id rado ne ta . ituaçâo de de 17 de
)Ia.rço de 1959.
(I or portaria de 20 de Março de 195!1, anotada
de Contas cm 31 de Março de 195!).

pelo Tribunal

oronol d artilharia, na ituação d r serva, Alberto
F rreira lIa c do Pinto, por t r sido nom ado para
de' mp nhar uma omi 'siio d . rviço no Minist rio
do Ultramar, como "OV ruador d di trit da. província.
d Moçambique,
d .v lido '( r .onsid rudo ne s ta situa~io d do 14 d )[nrço do 1 5 .
(Por portaria do l;S de .'Iarço de 1959, anotada
de Contas em 2·1 de .\1 arço de !tISO),

Em o tabclcclmente
E.tab.leclm.nto.

militare

pelo Tribunal

:

d. In.truçlo:

Instituto de Altos Estudos Militares

ulu
COIT(

do n nlium
r ito a portaria d !) (1 Jun iro do
nte ano, anotada I' lo Tribunal de 'olltas (\111 1;)
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do mesmo mês e inserta na Ordem do Exército n. o 2,
2.6 série, também do corrente ano, respeitante à passagem da situação de adido no Instituto de Altos Estudos Militares para a mesma situação de adido, mas
no Ministério do Interior, do tenente-coronel do corpo
do estado-maior João de Oliveira Marques.
(Por portaria de 26 de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Março de 1959).
Colégio Militar

Tenente de artilharia, do Colégio Militar, João Manuel
de Moura Rocha Rigueira, por ter sido nomeado, por
portaria de 1 de Fevereiro de 1959, ~ara o cargo de
mestre de esgrima do referido ColéglO, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro
de 1959.
(Por portaria de 10 do Março do -1959, anotada pelo 'I'ríbunal de Contas em 17 do Março do 1959).
Por licença ilimitada;

Capitão de artilharia, do grupo de artilharia de guarnicão. Manuel de Carvalho Garcia, por lhe ter sido
concedida licença ilimitada, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Março de 1959).

Deixa de ser considerado na situação de adido em comissão civil na província de Moçambique, como ajudante de -campo do governador da referida província,
continuando, porém, na mesma situação de adido, mas
do licença ilimitada, o capitão de cavalada, adido,
Carlos Correia de Sampai« de Vasconcelos Porto,
devendo ser considerado nesta nova. rituação de de
17 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março ode1959).
Passagen"l lã situação

de reserva:

Coronéis de infantaria, da direcção da arma, João Graciano de Jesus Gomes de Almendra, João da Costa
Moreira e Manuel Afonso Anta, nos termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
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n." 3630+, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 de etembro do 1952, devendo ser considerados
nesta ituação de de O de Março de 1959.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 21 do Março de 1959. Não flãQ devidos emolumentos, nos termos <loDecreto n.s 222(7).

Coronel de artilharia, da direcção
da arma, Alberto
Ooriolano Miranda da COita, nos termos da primeira
parte da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 3630-1, alterado pelo Decreto-Lei n.? 3 916, de
18 de etembro de 1952, devendo sal' considerado
nesta situação desde 11 de Mar~o de 1959.
(Por portaria de 20 de Março de 1!)59,visada pelo Tribunal do
Contas em 1 de Abril do 1059. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.e 22257).

Major de artilharia, adido, m serviço no comando militar de Moçambique, Antero Filipe Velo o Ramos,
nos termos da alínea «) do artigo 12.° do D croto-Lei n.? 36 :30-1,alterado pelo Decreto-I. i n.? 3 91ll,
de 18 de etombro de 1952, dev ndo ser considerado
ne ta situação de de 1-1 de F veroiro de 1050,
(por portarla de 10 de Março de 19õ~1 visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Iarço do 1959. .Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 2~7).

Coronel do cavalaria, da dir Cçrl.O da arma, Eduardo
Rodrigue
de Almeida Dia ,no
termos da primeira
parte da altnea c) do artigo 12,° do Decreto-Lei
n.? 3630-1, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, do
18 de etembro de 1952, d vendo ser considerado
nesta .ituação desde n de Março d 1939.
(Por portaria de 1 de Março de 195\1,visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Jarço de 1950. ão são devidos emoJumentos, lIOS termos do Decreto n.· 22257).

Jorcn 1 de nz nharia, d dir cC;itoda arma, João Ii nriquo Branco P r ira Dia, nos t rmo da. prirn ira
parte da alínea c) do artigo 12.- do
e reto-Loi
n." 3~ :~04,alt rado p lo D cr to-L i n,O 3 91ú, de
1 d
et mbro d lHõ:.?, d vendo , r considerado
n ta ituaçü.o d d O de ,[ar<:o ti 1(:).
(Por portaria de 1 de ~[arço de lUõ!), vi ada pelo Tribunal
Ik
nt
lU 1 de Ahril.l
Hl5!t. '~o ~o d v'l! 8 emolumento::;, no' ten o 4D D( creto n." 22257).
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Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, da 1.a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste
Ministério, Aristides César dos Santos, nos termos da
alínea a) 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 8 de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da 1.a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste
Ministério, Domingos dos Santos Massano Corado,
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 18 de Março de 1959.
(Por portaria de 20 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do depósito geral de material de engenharia, Francisco Inácio Costa, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Março de 1959.
(Por portaria de 24 de Março de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido, em serviço na Manutenção Militar, Manuel
Maria Frade, nos termos da alinea a) do artigo 12.0
do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n." 98916, de 18 de Setombro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Março
de 1959, sem direito a vencimento por este Ministério enquanto se encontrar na referida situação de
adido.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, anotada
do Contas em 24 de Março de 195U). ,

pelo Tribunal
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reforma:

(Dospachos do 20 do Feverolro de 1969 da Caixa Oeral de Depósitos,
Créd1to e Prevídêncía,
publicados 00 Diá"io do Governo 0.° 46,
2." série, do 24 do mosmo mês e ano),

Capitão de infantaria, na situação de reserva, Francisco
Dias Furtado, nos termos da alínea a) do artigo 13.0
do Decreto-Lei n, o 3G 304, 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 29 de Setembro de 1958.
Tenente-coronel
de artilharia, na situação de reserva,
Augusto César Caiola da Mota, nos termos da alínea a)
do artigo 13.0 do Decreto-Lei n.? 36304, alterado
pelo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de
1952, por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerado nesta situação desde 18 de .Taneiro de
1959. Está oficial não tem direito a pensão por este
Ministério por ter optado pelo serviço do antigo Ministério do omércio e Indústria.
(Por portarias de 6 de Março de 1958. Não carecem de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).

Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerados regressados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na província de
Moçambique, onde se encontravam em comissão militar, os tenentes milicianos de infantaria Manuel d
Oliveira e Ernesto J o da Fon eca Barreira, devendo
ser con iderado nesta ituação de de 22 de Dezembro de 195 .
é

(Por portaria de 31 do Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, no' termos do Decreto n.s 22257).

Considerados r gre ado ao serviço da metrópole, por
terem deixado d pre tal' erviço na província de
Moçambique, ond
e encontravam em comis ão mili-
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tar, os tenentes milicianos de infantaria, adidos, Vasco
Correia Lopes de Araújo e Silva, Artur José Teles
de Meneses Acciaiuoli, Fernando Félix Bettenconrt
Rosa, José J oaquim da Silva Pereira, José Baptista.
da Silva e Joaquim José Morgadinho, devendo ser
considerados nesta situação o primeiro desde 18 de
Janeiro de 1959, o segundo desde 17 de Dezembro
de 1958 e os restantes desde 1 de Fevereiro do corrente ano, ficando todos em disponibilidade.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 24 de Março de 1959).
Quadro da arma de artilharia:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na Força Aérea, onde
havia sido colocado por portaria de 14 de Março
de 1958, o alferes miliciano de artilharia José João
Nunes de Avelar Machado, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 19592 visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Março de 1909. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 27 225).

Passagem

...

ltuaçAo

de

adido:

No ultramar:
Angola

Alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias
de admiuietaração militar, Ernesto dos Reis Tomé,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço em 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 10 de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de l\tarço de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Março de 1959).
Moçambique

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
independente de infantaria n. ° 17, José António Ferreira Cardoso, por ter sido nomeado para servir como
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destacado no Estado da índia, na situação de comissão
de serviço na província de Moçambique, ao abrigo da
alínea a) do artigo B.o do Decreto-Lei n." 39 816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Março de 1959.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, anotada
de Contas em 24 de Março de 1959).

pelo Tribunal

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, da escola
prática da arma, António Lino Morgado Dias e, do
batalhão independente de infantaria n. ° 18, António
Silveira Ramos, por terem sido nomeados para desempenhar comissões 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
1054, devendo ser considerados nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Março de 195'J, anotada
nal de Contas em 21 de Março de 1(59).

pelo 'I'ribu-

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia pesada n." 3, Luís Filipe Antunes Gary e, do
grupo de artilharia contra aeronave n.? 3, Gil França
Gomes Bazenga, por terem sido nomeados para desempenhar comissões 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 considerados nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, anotada
de Contas em 24 de Março de 1959).

pelo Tribunal

Aspirante a oficial miliciano módico com a graduação
de ten nte, do regimento de infantaria n.? 1, Álvaro
Andrade Piçarra da Cunha Brito, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de ervíço na província do Moçnmhiqu ,ao abrigo da alínea c) do artigo 3.°
do Decreto-L i n.? 39 1G, d 14 de otembro de
1954, devendo ,01' con idorado nesta ituação desde
20 de Fevereiro do corrent ano.
(Por portaria ele 10 oe Março de 1959, anotado
nal de ,ontas cm 24 de Março de 1959).

pelo Tribu-
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Em outros :Ministérios:
Ministério do Ultramar:

Considerado adido em comissão civil no Ministério do
Ultramar, por ter sido nomeado adjunto da Guarda
Fiscal no Estado da lndia, onde se encontrava como
expedicionário, o alferes miliciano de infantaria, do
batalhão de caçadores n. o 6, Américo de Carvalho
Mendes, devendo ser considerado nesta nova situação
desde 22 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, anotada
nal de Contas em 24 de Março de 1959).
PassagelTl
clano
da

à situação
reserva:

de

pelo Tribu-

oficiai

1Tl1I1-

Infantaria:
Tenentes:
Do comando militar de Angola, Alexandre Carlos Pires de Mascarenhas, desde 24: de Fevereiro de 1959.
Do centro de mobilização de infantaria n. o 1,
João Antunes Alegra, desde 25 de Fevereiro de 1959.
Do centro de mobilização de infantaria n." 4,
João Barroso Gomes Sanches, desde 4 de
Fevereiro de 1959.
.
Do centro de mobilização de infantaria n. o 18,
Silvino Augusto Leitão, desde 5 de Fevereiro de 1059.
Alferes, do comando militar de S. Tomé e Principe,
João José de Matos Botica, desde 26 de Fevereiro de 1959.
Artilharia:
Alferes, do centro de mobilização de infantaria
n. o 18, Custódio .Toaquim Rosado Pereira, desde
21 de Fevereiro de 1959.
Cavalaria:
Alferes, do centro de mobilização de cavalaria n.? 3,
Luis da Câmara Meneses Alvares, desde 7 do
Fevereiro de 1959.
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Engenharia:
Tenente, do centro de mobilização de engenharia
n.? 1, Fernando de astelo Branco, desde 10 de
Fevereiro do 1959.
Todos milicianos, licenciados.
(Por portaria do 13 de Março de 195!l, anotada
de Contas em 21 do Março do 195!l).
Baixa

do

pelo Tribunal

servIço:

A pirante a oficial miliciano de engenharia, do grnpo de
companhias de trem auto, João Fernando Ribeiro
Marques, nos termos da 'Última parte do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter ido julgado incapaz de todo o serviço militar,
devendo er con iderado nesta situação de de 10 de
Março de 1959.
(Por portaria de 24 do Março de 1959, anotada pelo 'l'ribu11:\1 de Contas em 2·l de ~rarço de 1959) .

..

IV - PROMOÇOES
Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

gener.ls:

No quadro (lo corpo:
Quadro do corpo de generais

General, O brigadeiro, 2.° comandante
militar, Franci co JIolb che Fino.

da B.a região

(Por portaria do 21 do Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Brigadeiro, O coron I de artilharia, tirocinado, da dir cção da arma, Alexandre António Moura do Azovedo.
(Por portaria de 24 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1958. ão devidos emolumentos, nos termo do ecreto li.· 22257).

412

ORDEM DO EXERCITO

N.o G

2." Série

Brigadeiro, o coronel do corpo do estado-maior, tirocinado, chefe do estado-maior da La região militar,
Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo

t

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente-coronel
do mesmo corpo Manuel Pimenta de Almeida Beja
Camões Godinho.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22 257).
4." região militar - Quartel-general

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo Júlio Augusto Ramalho Correia.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22 257).
Quadro do corpo do estado-maior

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo, adido, adjunto da La Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Manuel Nicolau de
Abreu Castelo Branco.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).
Arma.

e

Ministério

serviços:

do Exército - DIrecções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel, o tenente-coronel
dos Santos Guardiola.

de engenharia

João António

(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada polo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
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Ministério do Exército - Quartéis-generais:
2." região militar

Tenente-coronel,
o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, Américo António Osório Cruz.
(Por portaria de 24 de Iarço de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Abril de 1959. 500devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de Infantaria n.· 5

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, José Augusto Junqueiro Goncalves de Freitas.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

-

Regimento de Infantaria n. ° 8

Ma:Í01',

O

capitão de infantaria

Júlio dos Santos Batel.

(Por portaria de 18 de Marro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 ele Abril de 1959. 500devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de Infantaria n.· II

Tenente-coronel,
2.° comandante, o major de infantaria João António Ribeiro de Albuquerque.
(Por portaria de 24 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 19:)9. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de infantaria n.· 12

Major, o capitão de infantaria Jo é António Rodrigu s.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Sâo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimentode infantaria n.· 13

Major, o capitão do infantaria
Magalhães.

Jo ' António de 'ousa

(Por portaria de 21 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 105!)' ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Major, o capitão de infantaria
Alves Passos de Esmoriz.
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n.· 15

Manuel Carlos Pereira

(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Batalhão de caçadores n.O 5

Tenente chefe de banda de música, o alferes, chefe do
banda de música, Carlos Soares de Oliveira.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de caçadores n.· 8

Major, o capitão
sado Cabral.

de infantaria -Joaquim

Augusto

Ro-

(Por portaria de 21 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
comandante interino, Júlio António Carvalho da Silva.
(Por portaria de 18 de Março de 1\:)591visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 195\1. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de artilharia,
comandante interino, Rubi António Marques.
(Por portaria de 24 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia

Major, o capitão de artilharia

pesada n.O 3

José

da Glória Alves.

(Por portaria de 24 de Março de 1959, visada polo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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N.o 6

Cavalaria:

Escola Prática de Cavalaria

Coronel, comandante, o tenente-coronel
Manuel Ferreira Peixoto da Silva.

de cavalaria

(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Regimento de lanceiros n.· I

Tenente-coronel, comandante interino, o major de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5, José Maria
Guedes Cabral de Campos.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Engenharia:

Escola Prática de Engenhari~

Tenente-coronel,
o major do engenharia
Rodrigues Junqueira.

José Joaquim

(Por portaria de 18 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1958. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Ministério do Exército - Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 5

Coronel, chefe, o tenente-coronel
de infantaria, da
3. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministório,
João Garcia Alves.
(Por portaria de 1 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Iarço de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 10

Tenente-coronel,
subchefe, o major de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 6, Júlio Zagalo de Lima.
(Por portaria de 18 de Março de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas 'lU:!7 de Mar\,o de 195\1. 'ão devidos emolumentos, 1I0S termos do Decreto 11.° 22257).
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Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 16

Coronel, chefe, o tenente-coronel
missão Superior de Educação
Óscar Spencer Moura Brás.

de infantaria, da CoFísica do Exército,

(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1959. São devidos emolumentos, n08 termos do Decreto n.O 22 257).

Ministério do Exército - Bstabeleeímen tos militares:
Eatabelecimentoa

de indrução:
AcademJa militar

'I'enente-coronel,
o major de artilharia, da extinta Escola do Exército, Eduardo Luis de Sousa Gentil Beça.
(Por portaria de 24 de ~I.ar~o de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto !l.0 22257).

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, da extinta Escola
do Exército, Adão Antunes Baptista.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Instituto Profissional dos Pupilos do Exérclto

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria
n.? 1, Abilio Gonçalves Dias.
(Por portaria. de l8 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos
mentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Centro de instrução

militar de educação fisica, equitação

Major, o capitão de cavalaria Henrique
(Por portaria
de Contas
lumentos,

emolu-

e desportos

Alves Calado.

de 18 de Março de 1959, visada. ]leIo Tribanal
em 27 de Março de 1958. São devidos emoDOS termos
do Decreto ll.O 222(7).

Diveraoa:
Depósito Geral de Material de Guerra

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército)
o tenente do quadro dos mesmos servi o Franci C()
Augusto Teodósio.
(Por pertaria de 2·1 de ..Iarço de 1958, vi ada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos tenaos elo Decreto 11.0 22257).
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:

eventualmente

con.ütuída.

no continente:

Quadro de oficiais pára-quedistas

Major, 2.0 comandante, o capitão de infantaria pára-quedista, 2.0 comandante do batalhão de caçadores
pára-quedistas, Mário de Brito Monteiro Robalo. Conta
a antiguidade desde 13 de Junho de 1957.
(Por portaria de 24 de
de Contas em 19 de
Direcção-Geral
sob o
nos termos do Decreto

Julho de 1958, visada pelo Tribunal
Agosto de 1958 e registada
na sua
n.? 22 597. São devidos emolumentos,
n." 22257).

(Publicado
na Ordem à Ae,.onáutica
do 1958).

n.? 5, 2." série,

do 30 de Agosto

A.dldos:
No ultramar:
Angola

Comando militar

'I'enonte-coronel, O major de infantaria, adido, om serviço no comando militar do Angola, "Manuel Ribeiro
de Faria.
(Por portaria de 18 ue Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril do 1959. São devidos ernolumentos, DOS termos do Decreto D.O 22257).

Tenente, chefe de banda de mó ica, adido, o alferes,
chefe de banda do mú ica, adido, Manuel da Silva
Dionisio.
(Por portaria de 10 de Iarço de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de :\larço de 1959. São devidos ernolumentes, no termos do Deereto n.· 22 257).
MoçaDtbique

Comando militar

'r

n nte-coron 1, adido, o major d
Almor Branco Bapti ta.

artilharia,

adido,

(Por portaria de 24 de Março de 195!), visada pelo Tribunal
de Contas em 1 do Abril de 14J59. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Coronel, o tenente-coronel
de ngenharia, adido) m
serviço no comando militar de ){ocnmLiqu ) J o é
:M xia Heitor Júnior.
{por portaria

de 1 de .1~o
de 1959. Anotlloa pelo Tribunal
de
ntas em 1 de AI ril de 1.50 .• ão (1 vidos molurneutos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Na Guarda Nacional Republicana:

Coronel, o tenente-coronel de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, João Eduardo Gamarro Correia Barrento.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D. 22257).
O

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas prátlcàs das armas e serviços, unidades e centros
de mobillzação :
Infantaria:
Regimentode infantaria n.· 3

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Fernando de Aguiar Gomes da Cruz, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Marco de 195ü. São devidos emolumentos, nos termos do Decretojn.v 222b7).
Regimento de infantaria n,· 7

'I'enente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Armando António da Silva Correia, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 6 de Março de 19b9, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Março de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de infantaria n.o 14

'I'enente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, om disponibilidade,
António Marques de Matos, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1959. Hão devidos emolnmentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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Artilharia:

Centro de mobilização de artilharia

n.· 10

Capitão
miliciano
de artilharia,
licenciado,
o tenente
miliciano
de artilharia,
licenciado,
érgio Godefroy
Soares Moreira, contando a antiguidade
desde 26 de
Fevereiro
de 1959.
(Por portaria de 2(j de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Março de 1959. ão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Centro de mobilização de artilharia

n. ° 12

Capitão miliciano
de artilharia,
licenciado,
o tenente
miliciano de artilharia,
licenciado, Ju tino Carlos Luis
Gonzaga, contando a antiguidade
de de 5 de Novembro de 195 .
(Por portaria de 5 de Novembro de 195 , vi ada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Março de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 222 7).
Engenharia:

Regimento de engenharia

n.·oI

Tenente

miliciano de eng nharia, em di pouihilidade,
o
alferes miliciano de eng nharia, em disponibilidade,
António Maria Cardoso Rib iro Leitão,
contando a
antiguidad desde 1 de
zembro de 195G.
(Por portaria de 18 de ,\rar\'o de 1959, vi ada pelo Tribunal
(Ie Contas em 26 de Março de 1(51). '(io devidos emolumentos, nos termos cio Decreto n.· 22257).
Serviço d. aaúde militar:

Módicos
Centro de mobilização do 8erviço de saúde

n.· 2

Tenent
miliciano médico, Iiccncindo, o alfc I' s miliciano
módico liceu iiado , Domingos Prunci co .l.TIlIH'S Ramos,
contando a antiguidade
ti 'sd 1 (1' D 'Z( mbro de 1\);')í.
(Por portaria
!l,' Contas
mentes, no

de 1 cio .'I.'lrs·o ,1, 195!I, vi ada pelo 'I'ribun.il
2fi dt' ,\Iarço de 1!l5!1. ,ão devidos eruoluermo ,lll I recreto n.· 2225;),

l'lII

Serviço de admlni.traçl0

militar:

2.· grupo de companhias de administraçllo

'I' ncnt
III

mili iauo do . rviço d

di. ponihilidude,

o ulf

l' 'S

mlmini
miliciuno

militar

traçüo
do me

militar,
ttlO ser-
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viço, em disponibilidade, José César Conde Barroso,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenentes milicianos do serviço de administração militar.
em disponibilidade, os alferes milicianos do mesmo
serviço, em disponibilidade,
José Manuel Ribeiro
Soares da Costa e Francisco Pessanha Leite Monteiro, contando o primeiro a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1957 e o segundo 1 de Dezembro de
1958.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Alferes milicianos de infantaria, adidos, o aspirantes a
oficial milicianos de infantaria, adidos, António Silveira Ramos e António Lino Morgado Dias, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).

Pessoal civil
Estado da India

Graduados no posto de alferes os médicos civis Manamohana Xanta~'ama Sinai Mulgãocar e Naguexa Ramachondra P01, nos termos do Decroto n.? 31 49~).
de 1 de Setembro de 1941, modificado pelo Decreto
n.? 4079:>, de 1~ de Outubro de 19óG, e artigo 4G.o
do Decreto-Lei n.? 36004-, de 24 de Maio de 194i.
por terem. ~id~ ?omead~s para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da índia devendo s J'
considerados nesta situação desde 24 'de Fevereiro
de 1959.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de 1\1arço de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

No. quadro

generais:

do corpo:
Governo Militar de Lisboa

Governador, O general,
da ilva Domingues.

supranumerário,

Luis Gonzaga

(Por portaria de 19 de Março de 1959).
Quadro do corpo de generais

General, governador militar de Li boa, José Maria Rebelo Valente de Carvalho.
(Por portaria de 19 de Março de 1959).
Corpo

do

estado-maior:

:\'0 quadro do corpo:
2.' região militar

Capitâo do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção
- ,eral de t Ministério, Jo é Graça Dias Gomes.
(Por portaria de 31 de Março de 195!l).
Adido :
No ultramar:
Estado da índia
Comando militar

Chefe <10 estado-maior, o tenente-coronel
do corpo do
e tudo-maior, do quartel-general da 2. a região militar,
Mário )[arqu
d Andrade.
(Por portaria de 18 de Março de 1959).
Em e.tabelecimen.to.

militare.:

Estabeleoimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Director int rino dos curo o do tudo-maior, o ten nte-coronel do corpo do tado-maíor, profes 01' foctívo
do 1.0 grupo de matérias dos mo mo cur os, Joaquim
<la Luz Cunha, no, termos do artigo 2.° do Decr to
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n. ° 2G 341, de
tigos 6.°, 7.° e
25 de Novembro
Arnaldo Schulz,
por Decreto n.?
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7 de Fevereiro de 1936, e dos ar14.° do Decreto-Lei n.? 39941, de
de 1954, em substituição do coronel
que foi nomeado Ministro do Interior
41981, de 28 de Novembro de 1958.

(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Academia Militar

Exonerado, a seu pedido, do cargo de professor adjunto
da 15. a cadeira da extinta Escola do Exército, o major do corpo do estado-maior António Adriano Faria
Lopes dos Santos, nos termos da alínea a) do artigo 30.° do Decreto-Lei n." 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959.
(Por portaris de 6 de Março de 1959, anotada
de '}ontas em 14 de Março de 1959).
Armas

e

pelo Tribunal

serviços:

Ministério do Exército:
Repartição do Gabinete

•

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Saint-Clair Nunes Gandra .
. (Por portaria

de 30 de Março de 1()59).

I.' Direcção-Geral

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério José Gualberto do Nascimento Matias.
'
(Por portaria

1.- Direcção·Geral-

de 30 de Mar~o de 195H).

2.- Repartição

"JIajor de cavalaria, do regimento de lanceíros
tónio Rebelo Neves Dinis de Aiala,
(Por portaria

1, An-

de 30 de Março de 195!l).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército
supranumerário,
do regimento de artilharia pesadt~
n." 1, Manuel Taveira Gonçalvos.
(Por portaria

de 10 do Março de 1~)f>!)).

2

a
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Repartição

Major do erviço de administração,
do 2.0 grupo de
companhias de admini rtração militar, Manuel Machado.
(Por portaria

de 30 de Março de 195U).

2. a Direcção·Geral - 3. a Repartição
:\lajor do serviço de adrnini tração militar,
ubin pector,
da direcção do mesmo serviço, Franci co de Macedo
:\Ingalhães.
(Por portaria de 10 de Março de 1959).
Tenente do serviço de admini tração militar. do 1.o grupo
de companhias
do me mo serviço, Rui Alberto Louro
Coelho.
(Por portaria de 31 de Março de 1\')50).
I.a e 2. a Direcções·Gerais
Conselho

Tenente

do serviço

administrativo

d

admini tração militar, da 3. a Repnrticâo da ~.a Direcção- 'eral d t Mini tório, Manuel P (Iroso Alvo ~rarques.
(Por portaria de 1:3 de :'\[arço de 1!l.')!).
3. a Direcção-Geral

Capitão

de cavalaria,

Joaquim Lope

do regimento

de lanceiros

11.°

1.

avalheiro.
(Por portaria

de 31 de 'farço

de 1(59).

Direcção dos Serviços do Ultramar
Capitão de infantaria. com o CUI' o geral do e tado-maior,
da ;~.a Direcção-O
ral dest Mini tério .• \.nt611io Paulo
Brancourt
Po tuna d Va cone lo .
(Por portaria

de 10 de Março ele lU5~1).

Tenente do quadro elo
rviço de material (serviço t ;cnicos do manutenção),
da Direcçã
do 'ervi~o de ~Iat rial, Horácio Lour nço Martins.
(Por portaria

de 30 de' Março ele 1959).

Teu nto do quadro do serviço:
auxiliares
do Exército.
suprnnum rúrio
do regim nto de artilharia.
P suda
11.° 1, Luís Lop s Barradas.
(Por portaria

de ~O ti ;\[3r\'0 ele 1!15!1).
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Ajudante de campo do governador, o tenente de cavalaria, no quadro, Ricardo Ferreira Ivens Ferraz.
(Por portaria de 20 de Março de 1959).
I.' região militar

)fajor de infantaria, com o curso geral do estadç-maior,
da 3.a Direcção-Geral deste Ministério, Adolfo Monteiro da Cruz.
(Por portaria de 18 de Março de 1959).
3.' região militar

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 23 de
Novembro de 1958, inserta na Ordem do Exército
n. ° 2, 2. a série, de 1 de Fevereiro de 1959, que coloca
na Escola do Exército o capitão de infantaria, do
quartel-general da 3. a região militar, Pedro João dos
Santos Reis.
(Por portaria de 13 de Março de 195!l).

'I'enentes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de Material, Alfredo Paulo de Carvalho e, no quadro do
mesmo serviço, António dos Santos, este por pedir.
(Por portaria de 30 de Março de 1959).
Ministério do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 16, José Maria Baptista Machado.
(Por portaria de 18 de Março de 1!l5!l).

Capitão de infantaria, do campo de tiro da serra
Carregueíra, Luis Eugénio Beça Múrias.

da

(Por portaria de 10 de Mal'~'ode 10õO).

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n." 9,
José Leitão Fernandes de Carvalho, Amílcur José
Alves e José Morais de Sousa.
(Por portaria de 30 de Março de 1950).
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Capitãe
de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n. ° 1, :\Ianuel Agostinho Ferreira, :\fário da Cunha
Torres Gomes e Octávio Hugo de Almeida e Vasconcelos Pimentel.
(Por portaria de 31 de ~larço de 1959).

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
Eurico Gonçalves Rigotte de Almeida.

n." 7,

(Por portaria de 30 de Março de 1959).
Direcção da Arma de Artilharia

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), da Direcção do erviço de
)faterial. Edmundo Garcia da Rocha.
(Por portaria de 30 de Março de 1959).
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, comandante do regimento de cavalaria n.? 3, Hugo ela ilva Leitão.
(Por portaria de 18 de ~ral'ço de 1959).

Tenente-coronel
regimento d
Faria.

de cavalaria, comandante interino do
lanceiros n.? 1, Mário Jaime Machado
(Por portaria de 31 de )larço de 1(59).

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1,
.J osé David Baena Xunes da ilva.
(Por portaria de 31 de ~rarço de 1959).
Direcção

do Serviço de Saúde Militar

COl'on~l médico, inspector
de 'aúde )Iilitar, Carlo

da 1. a ln peccão do Serviço
Pereira da 'ilva Co ta.

(Por portaria de 13 de ~Iarço de 1(59).
1," Inspecção do Serviço

de Saúde Militar

ln pector interino. o major m xlico Luis António do
tá :\Iacia T ixeira. do 1.0 grupo d companhias de
.aúde.
(Por portaria ele 13 de Março de 1\150).
3,' Inspecção

do Serviço

de Saúde Militar

Inspector interino, o major médico, director do ho pital militar regional 0.° ;~, Nelson
orreia de 1fagalhãe l' igueiredo.
(Por portaria de 10 de 'Iarço de 1959).
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Direcção do Serviço de Material

Tenento do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do Depósito Geral de Material
de Guerra, Joaquim Augusto Jacinto.
(Por portaria

de 30 de ~larço de 1959).

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escola prátlras das armas e serviços, unidades e centros
dc mobilização:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

'I'enente do quadro

do serviço de material (serviços técnicos de manutenção},
da Direcção
do Serviço
do
Material,
António Manuel da Silva Santos Cerveira
Pinto.
(Por portaria

de 30 de ~rarço de 1959).

Regimento de infantaria n." I

Comandante,
interino,
o tenente-coronel
de infantaria,
comandante
do batalhão de metralhadoras
n. ° 1, .J oaquim dos Santos Gomes.
~rajor de infantaria,
~.o comandante
do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Jo é Eugénio Borges.
(Por portaria

de 20 de Mat'ço de 1959).

Capitães
de infantaria,
do batalhão
de metralhadoras
n.? 1, José Farinha dos Santos Tavare , José de Vilhena Ramires Ramo
e Rogério Acácio
eia Ramos.
de 31 de Março de J959).

(Por portaria

Tenente
de infantaria,
n.? 1, Carlos Alberto

do batalhão
de metralhadora'
Blasco Gonçalves.
(Por portaria

de 31 de l\f arço de 1950).

Capitão do quadro (lo serviço de material (s rviços técnicos de manutenção],
do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Jorge Campos Mascarenhas.
(Por portaria

Capitão do quadro dos serviços
do batalhão
de metralhadorns
)fartins.

de 31 de l\Iar~'o <le 195!l).

auxiliares
do Exército.
n.? 1, António Manuel

(Por portaria

de 31 d

~Iarço de 195!l).
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Tenente
do quadro do serviços
do batalhão
de metralhadora
Pinto Pontes.

auxiliares

4:?7

do Exército,

n. ° 1, .T osé Machado

(Por portaria

Alfere
do quadro do serviços
do batalhão de metralhadora
Bastos ~rota.

N.· Ij

de 31 de Março de 1959).

auxiliare.

do Exército,
Belmir

n.? 1, António

(Por portaria
Regimento de infantaria

de 31 de :'Ila1'\'o de 195\).
n.· 2

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção],
da Direcção do , erviço de Material, Henrique Alves Baptista.
{Por portaria

de 30 de :'IIar~'o de 195!).

Regimento de infantaria n.· 7

Capitão do quadro do serviço de material (serviço
técnicos de manutenção),
da Direcção do Serviço de Material, Alberto Alve Ribeiro.
(Por portaria

de 30 de Março de 1959).

Regimento de infantaria n.· "

apitão, de i ufantaria,
...
Alfredo

José

do batalhão
de )1elo Cardo o
(Por portaria

de caçadores

n. ° 7 .

orte Real Manteiga

.

de 30 de Março de 195H)

Tenente
de infantaria,
no quadro da arma, Mário Jaime
Caldoron
de Cerqueira
Rocha e, do batalhão de cacadores n.? i, João Jo é Pir s.
(Por portaria

de 30 de :'Irar~'o de Hl5!l).

Regimento de infantaria n.· 13

C'omandunte,
regimento
da .'ilva.

d

o coron 1 de infantaria,
comandant
do
infantaria
n.? \), Raul Augusto Mesquita
(Por portaria

de 30 de :'I[3rço de 1959)

Regimento de infantaria n.· 14

Cupitão do infantaria, do rcgim nto de infantaria
.Iosé Luís d Alm ida .h vedo. por P dir.
(Por portaria

de 1

11.° ,\

de .":lrÇO .le lH,')!)I.
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Tenente

do quadro do serviço de material (serviços
de manutenção), da Direcção do en-iço de
Material, António Unimano I' ortes dos Santos Ferreira.
técnicos

(Por portaria
Regimento de infantaria

de 30 de Março de l!J5!.l).

n.O 15

Comandante interino, o tenente-coronel
de infantaria,
no quadro da arma, António dos Santos.
(Por portaria

de 30 de Março de 1U5!.l).

Capitão do quadro dos serviços de material ( erviço
técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de
Material, Manuel Soares da Costa.
(Por portaria
Regimento de Infantaria

de 30 de Março de 195V).

a.· 16

Capitão de infantarin, do regimento de infantaria 11.0 11,
António José Amorim Torres Pinto de Queirós.
(Por portaria

de 31 de Março do 1!.l5!.l).

Batalhão independente de infantaria

n.O 19

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos do manutenção),
da Direcção do erviço de
~Iaterial, J uvenal
ardoso de ~\ vila.
(Por portaria
Batalhão de caçadores

Tenente

30 de de Março de ] !.l5!.l).

n.· 6

de infantaria, no quadro, J osé
(Por portaria

imões de Faria.

de 20 de Março de 105U).

Tenente do quadro dos serviços auxilinres do Exército,
supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 1,
Manuel de Sousa.
([>or portaria

11e 10 d' :'Ir arço

de 1 !)5!.l).

Batalhão de caçadores n.O 10

Capitão de infantaria, do batalhão d Jll trulhu.loras
n.? 1, Amílcar Augu 'to Forr ira Domingu s.
(Por portaria

(lo 1

110 ~rarço

.tI!

1!)5f).
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Artilharia:

Escola Prática de Artilharia

Capitão de artilharia, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, José Duarte Xavier da Silva de Palhares
Correia de Meneses Nogueira Marinho Falcão.
de 20 de Março de 1959).

(Por portaria

Capitão do quadro do erviço de material ( erviços técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de Material, António de Brito Figueiredo.
(Por portaria

Regimento de artilharia

de 30 de Março de 1959).

ligeira n.· 2

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no quadro do erviço de material, Fernando Leal Robles.
(Por portaria

Regimento de artilharia

de 30 de Março de 1959).

ligeira n.O ~

Comandante, interino, o tenente-coronel de artilharia,
~.o comandante
do regimento de artilharia de costa,
Rubi António Marques.
(Por portaria

Regimento de artilharia

de 10 de Março de 1959).

ligeira n,· 4

Capitão do quadro do erviço do material (serviços técnico de manutenção), da Direcção do ierviçc do Material, Augu to de arvalho Coelho.
(Por portaria

Regimento de artilharia

de 30 de ~[arço de 1959).

ligeira n,· 5

Teuent tio quadro dos serviço' auxiliar
do grupo de artilharia contra aeronav
cisco l! ernandes do Couto.
(Por portaria

Regimento de artilharia

do

:n

do Exército,
s n.? 3, Frande .\l::Irço de 1950).

pesada n,· 2

Uap.itilo do <iuadro do erviço d material ( o~viços téclllCOS
. de manut nção) , da Dire <;flO do erviço d 'Material, ..:\1' sénio do' :-\antos Jliv ira outo.
í

(Por portaria

de 30 de .\Iar~·o do 1959).
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pesada n.· 3

no quadro da arma,
de Sousa 'reles.
(Por portaria

Regimento de artilharia

João Manuel

de 26 de Março de 1959).
de costa

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Direcção elo Serviço de Material, José de Sousa Lobo de Miranda.
(Por portaria

de 30 de Março de 1(59).

Tenente
do quadro elo serviço de material
(serviços
técnicos
de manutenção),
no quadro do serviço de
material,
Serafim Regalo Morais.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 30 de Março de 1959).

antiaérea

fixa

Tenonte
do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro do serviço de material, António Correia Lopes.
(Por portaria

de 31 de Março de 1959).

Tenento
do quadro do serviço
do material
(serviço
técnicos de manutenção),
ela Direcção do erviço de
Material, Duarte Manuel Pcssanha
dos Santos.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 30 de Março de 1959).

contra aeronaves n.· 2

Tenente
do quadro do serviço
do material
(serviços
técnicos de manutenção),
da Direcção do Serviço de
Material, Alberto Martins de Lima.
(Por portaria
Grupo de artilharia

\

de 30 de Março de 1959).

contra aeronaves n.· 3

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Direcção
do Serviço ele
~Iaterial, Fernando
Augusto Cardoso Ribeiro.
(Por portaria

.Je 30 do Mar~'o do 1(59).

Cavalaria:
Regimento de lanceiros

n.O 2

de cavalaria,
elo regimento
de lancoiros n. o 1,
João Pedro de Almada 8al(1a1111a e Quadro
Gouv ia.

Capitão

(Por portaria

de 18 de Março de 1(59).
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Capitão de cavalaria, supranumerário,
Ferreira Coelho.
(Por portaria

131

Emanuel

Xavier

de 30 de Março de 1959).

Tenente do quadro do serviço de material ( erviços técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de
Material, Cario' Frederico Dias Antunes.
(Por portaria

de 30 de Março de 1959).

n.O 3
Comandante, o coronel de cavalaria, da direcção da arma,
Ápio Felisberto Nunes de Almeida.
Regimento de cavalaria

(Por portaria

Major de cavalaria,
Júnior.

de 18 de ;\far)o de 1959).

upranumerário,
(Por portaria

Regimento de cavalaria

Francisco Valadas
de 10 de Março de 1959).

n.· 5

Comandante interino, o tenente-coronel de- cavalaria, da
direcção da arma, Fernando António Cerqueira da
~ilva Pai.
(Por portaria
Regimento de cavalaria

de 18 de .\farço de 1959).

n.· 6

Comandant , O coronel de cavalaria, comandante do regimento de cavalaria n." 5, Júlio Ferr r Antune .
(Por portaria

de 18 de ;\farço de 1959).

lapitão d cavalaria, do r gimento de cavalaria n.? ;),
António Teixeira da Rocha Pinto.
(Por portaria

de 31 ti

~Iarço de 1959).

'I'en nte de cavalaria, do J' gim nto de cavalaria
N 1'00 II <I
al nt .
(Por portaria

11.0

;-),

dI' 31 Ile ;\Iarço de 105U).

Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

o

T o nt do quadro 00 s rviço
mat riul (cniço:
técnicos ti manut nção). da I ir cção do Serviço
de
:\1at rial, Valo miro P <iro de FI' ita .
{Por port ria d!' 30 d

;\la1'\'o .Ie 1959).
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Batalhão de telegraflstas

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de
Material, António da Silva Neves.
(Por portaria

de 30 de Março de 1959).

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), no quadro, Domingos Dias
Cruz.
(Por portaria

de 31 de Março de 1(59).

Serviço de saúde militar:

2.0 grupo de companhias de saúde

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de
Material, José Teles Marques Ribeiro.
(Por portaria
Serviço de administração

de 30 de Março de 1959).

militar:

Escola Prática de Administração Militar

Tenente do quadro do serviço de material (serviço técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de
Material, Romão .Tosé Ribeiro Bagínha.
(Por portaria

de 30 de Março de 1!l59).

1. grupo de companhias de administração militar
0

Capitão do quadro de serviço de material (serviços técnicos de manutenção), Alberto Machado da Costa.
(Por portaria

de 30 de Março de 1!l5!l).

2.0 grupo de companhias de administração

militar

Cap.hão do quadro do serviço de material (serviços técmcos de manutenção), da Direcção do Serviço do Material, Afonso Candeias Duarte.
(Por portaria

de 30 Março de de 1959).

Ministério do Exércíto - Estabelecimentos
E.tabelecimento.

militares:

penai.:

J.' companhia disciplinar

Alferes de infantaria, de regimento de infantaria 11.° 13,
Rui Mano Soares.
(Por portaria

de 30 de Março de 1959).
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Estabelecimentos de instrução:
Academia Militar

Capitão de infantaria, do quartel-general
militar, Pedro João dos Santos Reis.

da 3. a região

(Por portaria de 13 de Março de 1959).

Capitão de infantaria,
tins dos antos.

da direcção da arma,

télio Mar-

(Por portaria de 31 de Março de 1059).

Capitão de cavalaria, do grupo' divisionário de carros
de combate, Franci co Jo é Falcão e ilva Ramos.
(Por portaria de 10 de Março de 1059).

Tenente de infantaria, da escola prática da arma, Hugo
Manuel Rodrigues dos autos,
(Por portaria de 10 de Março de 1950).
I nstituto Profissional dos Pupilos do Exército

1\omeado professor provi 6rio do Instituto Profissional
do PUpilOR do Exército, durante o ano lectivo de
19,-)8-19;)\), o major de engenharia Mário Correia de
Aousa, nos termo
do artigo 10.° do Decreto-Lei
n.?
136, de ,-)de Novembro de 104 , artigo 2.° do
Decreto n.? 26 :341, de 7 de 1< evereiro de 19H6, e
artigo 3~)7.0 do Decreto n.? 37020, de 23 de Ago to
de Hl.J. .

:ri

(Por portaria de 3 de Março de 1059, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Março de 1050.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Escola Militar de Electromecânica

Cap.itão do
mcos de
Material,
concelo

quadro do serviço de material ( erviços técmanutenção), da Dir cção do erviço de
Manuel Lourenço Amado da. unha e Va de arvalho.
(Por portaria de

ao de l\far~'o de ] 959).

Tenentes do quadro do erviço d material (serviços
técnico de manutenção), da Dir cção do ervíço de
Material, Armindo dos ...\.njo' Machado, Afon o ardo o Lopes o A nt6nio da Sil va Teixeira Roble .
(por portaria de 30 de Mar~o de 195!l).
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Campo de tiro da serra da Carregueira

Tenente
de infantaria,
João Maria Andrade

do regimento
de infantaria
de Beires Junqueira.
(Por portaria

n,o 7,

de 13 de Março de 1959).

Campo de tiro de Alcochete

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Direcção
do Serviço
do
Material, José Silveira Soares.
(Por portaria

de 30 de Março de 1959).

Tenentes
do quadro do serviço de material (servi<;os
técnicos de manutenção),
da Direcção do Serviço ele
Material, Octávio Duílio Leal Gomes Leite o Noel de
Serpa.
(Por portaria
Estabelecimentos

de 30 ele Março ele 1959).

ho.pitalare.:

Hospital militar regional n.O 3

Director,
interino,
tos Redondo.

o capitão

médico

(Por portaria

António

de 10 de Março de 1(59).

Tenente
médico do 1.0 grupo do companhias
José António da Moita Alves Cardoso.
(Por portaria
E.tabelecimento.

dos San-

de saúde

de 20 de Março de 1(59).

produtore.:

Fábrica Militar de Santa Clara

Tenente
do quadro
do serviço de material
(serviços
técnicos de manutenção),
da Direcção do Serviço de
Material, Abel Alves de Lacerda.
(Por portaria

de 30 de .'Ilarço de 1(59).

Fábrica Militar de Braço de Prata

Tenente
do quadro do serviço de material
(serviços
técnicos de manutenção], da Direcção do ierviço de
'JIaterial, Teodoro António Lobo Cé ar.
(Por portaria

de :30 de :\1arço de 1959).
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Diversos:
Depõsito Geral de Material de Guerra

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Direcção
do erviço de Material, José de Assunção Oliveira Rodrigues.
(Por portaria

de 30 de :\larço de 1959).

Tenente
do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
no quadro, Afonso Gonçalves
Cascão.
(Por portaria de 31 de ;\[arço de 1959).
Depõsito Geral de Material de Engenharia

Capitão do quadro dos serviços
da Academia Militar, Alfredo

auxiliares
Marques

(Por portaria
Supranumerário

do Exército,
de Abreu.

ele 30 de Março de 1959).

:

Forças eventualmente constituídas no continente:
Grupo divisionârio de carros de combate

'I'en nte do quadro do serviço de materiàl (serviço' técnico
de manuteucão),
da Direcção
do
orviço de
Material, Luciano da
onceição Cn 'aca.
(Por portaria
Companhia divisionâria

de 30 de ;\fars'o de 1959).

de manutenção de material

Tenente
do quadro do serviço
de material
técnicos de manutenção),
da Direcção
do
Material, André Garcia da Silva.
(Por portaria

( rviço
erviço de

de 30 de :\Iarço de 1959).

Forças eventualmente constituidas no ultramar:
3.' Direcção·Geral
(Forças expedicionárias

Major li cuvaluriu,
estado-maior,
Luis

ao Estado da lndla)

com o curso complementar
do
larlos Abr u de Barro'
e 'unha.
(Por portaria

de

la

de Março de 1959).

Moçambique
Comando
(Forças

expedicionárias

militar
ao Estado da (ndla)

Teuente-coronel
d infantaria,
:?o comandante
do regimento d infantaria
n.? 4- .Jo . Junqueira
dos Reis.
(Por portaria de 20 de Março (lo 1959).
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Regimento de infantaria n. o I
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndta)

Comandante
do batalhão de caçadores
(la Estremadura,
o major
de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 1, Orlando da Conceição J![iranda Cardoso.
Capitão de infantaria
António Manuel Dias Falagueiro
de Sousa Teles.
(Por portaria ue 13 ue :\[arço ue 1(50).
, (Batalhão

de caçadores

da Estremadu

ra)

Capitão de infantaria,
do regimento de infantaria
Vírgílio António Alves Guimarães.
(Por portaria

n.? Iü,

de 10 de Março de H15!1).

Regimento de infantaria n.· 3
(Forças

expedicionárias

Alferes
de infantaria,
Coelho.

ao Estado da lndla)

Teodósio
(Por portaria

de

Azevedo

Gome

dr 20 de Xlarço de 10M).

Regimento de infantaria n.· 4
,(Forças

Alferes
vara.

expedicionárias

de infantaria

ao Estado da lndla)

Rui Xavier
(Por portaria

Lobato

de Faria

Ha-

de 20 de Março de 195!l).

Regimento de infantaria n.· 5
(Forças

Alferes

ue

expedicionárias

infantaria

ao Estado da lndla)

Alcides Pinto.
(Por portaria

de 13 (lo )[ar~'o de 105!)).

Regimento de infantaria n.· 6
(ForçAS expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alferes
do quadro dOR servicos auxiliaros do Exército,
d.o regimento
de cavalaria n.? 8 (forças
xpedicionárias ao Estado da Índia), l'~ugénio Almoidu I~studnnt .
(Por portaria

Alferes do quadro
aupranumorário,

de 13 dI' Março do 1!l5!l).

dos serviços uuxiliar s do Ex rcito
do regim nto de
neeuburia
n."
(forças expedicionárias
ao Estado da Indin) AI . andre Henrique de Almeida.
'

i

(Por portaria. do ;lO de Março cle 105H).

20' Série

ORDEM DO EXERCITO
Regimento de infantaria
(Forças

expediclonarlas

NoO

437

(j

no· II

ao Estado da lndla)

Alferes de infantaria José Abilio Lomba Martins.
(Por portaria de 13 de Março de 1959).
n.· 16

Regimento de infantaria
(ForçaS

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Major de infantaria Joaquim Correia Ventura Lopes.
(Por portaria de 20 de Março ele 1959).
Batalhão
(Forças

n.· 18

independente de infantaria

expedicionárias

Alferes de infantaria
Sanches.

ao Estado da indla)

Adriano do Patrocínio

Rodrigues

(Por portaria de 20 de ~Iarço de 1959).

n.· I

Batathão de metralhadoras
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alferes de infantaria Francisco

do N a cimento Cordeiro.

(Por portaria de 13 de Março de HJ59).
Batalhão de caçadores
(Forças

Alfere

expedicionárias

n.· 4

ao Estado da Indla)

de infantaria Albano Paula de Carvalho.
(Por portaria de 20 de Março de 1959).
Regimento de artilharia
(Forças

expedicionárias

n.· 2

ligeira

ao Estado da lndta)

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia ligo ira n. o 3, António J o é da Conceição
Baptista.
(Por portaria

Regimento de lanceiros
(Forças

expedicionárias

30

de

de Março

de H)5'J)

o

I

ao Estado da lndta)

Capitão de cavalaria, supranumerário,
do grupo divisionário do carro do combate, Hui Pedrosa Curado.
(Por portaria de 13 de Março de
Regimento de cavalaria
(Forças

expedicionárias

1'J59).

n.· 6

ao Estado da Indla)

Tenento d cavalaria, do regimento de .uvularia n,o 7,
João Luís Laia ~ogueira )fondes Paulo.
(Por portaria de 13 de ~larço

de 1959).
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Regimento de engenharia n.O I
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Maj ores de engenharia, da escola prática da arma, José
Augusto Salvador Tribolet e, do regimento de engenharia n.? 2, Armando Luís Rebelo da Silva.
(Por portaria ue 18 do ;\[arço de 1959).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, do regimento de infantaria n.? G (forças expedicionárias ao Estado da India), Manuel Jacinto Ferreira.
(Por portaria de 30 do Março de 1959).
Grupo de companhias de trem auto
(Forças

expedicionárias

ao Estado da Indla)

Capitão do quadro dos serviços auxiliar
do Exército,
do hospital militar regional D. ° 4 (forças expedicionárias ao l~ tado da índia), Manuel de Deus da Loura.
(Por portaria do 13 do Março de J95!l).
I. ° grupo de companhias de saúde
(Forças

expedicionárias

ao Estado da Indla)

Major médico, do hospital tuilitar regional n.? 1 (forças
expedicionárias ao Estudo du jndia), Joaquim Matralhães de Oliveira Barbosa.
(Por portaria

de

la

do '\rar~'o de Hl5!l).

2.· grupo de companhias de administração
(Forças

expedicionárias

militar

ao Estado da Indla)

Major do serviço de administl'nc,:i'tomilitlll' do comundo
militar .da l\1adeiJ:a (fOl'Ç.HH oxp di('iollíll'lnH ao E~tt\(l()
da incha), António Bei'oal'(lino Cast lo Branco Brito.
(Por portaria de

Adidos:

so

de \1 al'\'o ,I 195\1).

No ultramar:
Angola
Comando

militar

Tenente de in!'antul'ia, elo r gim nto li infantaria
Jofro Ferr Ira do PI'IIZ rcs.
(por portaria

11."

lf),

de' :lO de Inrço II" 195\1).
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Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7,
Jorge Alberto Madeira de Velasco Martins e João
Luis da Costa Martins Ares.
(Por portaria

de 30 de Março de 1959).

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 7,
Carlos Graciano de Oliveira Gordalina e, do regimento de infantaria n.? 14, António Teixeira Martins.
(Por portaria

de 13 de Março de 1959).

Moçambique
Comando militar

Alferes de infantaria,
Agostinho Gomes.

da escola prática

da arma, José

de 21 de Março de 1959).

(Por portaria
S. Tomé e Principe
Comando militar

Alferes de infantaria, do regimento c!e infantaria n.? 2,
Fernando Augusto Castilho Palma Ferro e Duarte
Rui Lemos da Fontoura.
(Por portaria

de 31 de Março de 1959).

Estado da índia
Comando militar

Capitão veterinário,
supranumerário.
do 2.° grupo de
companhias de administração
militar (forças expedicionárias ao Estado da India), António Relvas Pires.
(Por portaria
Em e.tabelec:imento5

de 13 de Março de 1959).

militare.:

Estabelecimentos

de instrução

I nstituto de Altos Estudos Militares

Reconduzido por mais doi anos como profe 01' efect~vo
do curso para a promoção a oficial superior elo serviço
de saúde, no termos do § único do artigo 15.0 do
Decreto n.? 37 139, de 5 de Novembro de 1948, o
major médico adido em serviço no ln stituto de Altos
Estudos l\1ilit~res, J~ão de Penha
outinho.
(Por portaria de 13 de Março de 195!l, vi ada pelo. Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959.
fio são devIdos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Colégio Militar

Nomeado mestre de esgrima do referido Colégio, nos termos da alínea d) elo artigo 49.0 do Decreto n." 3-1093,
de 8 de Novembro de 1944, o tenente de artilharia,
do regimento de artilharia pesada n.? 1, João Manuel
de Moura Rocba Rigueira, em substituição
do capitão de infantaria Joaquim Inácio Pereira Vaz Júnior,
que, pela presente portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 1 do Fevereiro ele 1950, visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Estabelecimentos
laboratório

produtores

Militar de Produtos Quimicos e Farmacêuticos

Adjunto da 1.a secção, O tenente farmacêutico,
do
1.o grupo de companhias de saúde, Fernando da Cruz
Garcia, nos termos do artigo 28.0 e mapa VII anexo
ao Decreto-Lei n.? 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
para preenchimento de vaga no quadro, ainda incompleto.
(Por poetai-ia de 18 do i\farço de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Março de 1959. São devidos emolu-

mentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Manutenção Militar

Inspector, o tenente-coronel do serviço de administração
militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste
Ministério, José António Gamito, nos termos do artigo 28.0 e mapa anexo VI do Decreto-Lei n.? 41892,
de 3 de Outubro do 195H, para completo de vaga no
quadro, ainda não preenchido.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1950, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Março de 1950. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22 257).

Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Adjunto da 2. a divisão dos serviços industriais, o alfer~s do quadro do s~rvi~o. do .material (serviços técnICOS
de manutenção) VIOUfCIO :Mourão Ferro
nos
termos do artigo :?8.0 e mapa IV anexo do De~reto-Lei n.? 41 8U~, de 3 de Outubro de 19~)8, pura
completo de vaga no quadro ainda não preenchida.
(Por portaria de fi de Março de 1!15\1, visada pelo Tribunal
de Contas cm lO de Março de 105D. São devidos emolumentos, no' termos rio Decreto 11.° 22257).
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Oficiais de complemento
Arn'lss

e

serviços:

Ministério do Exército - Qnartéis-generais
litares:

e comandos mi-

Açores
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de. cavalaria n.? 3, Joaquim Pires Naves.
(Por portaria de 13 de Março de 1959).
Angola
Comando

militar

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n." 8, António Ferreira
da o ta.
(Por portaria de 13 de Março de 1950).

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 10, Luis Jorge Covas Didelet.
(Por portaria de 30 de Março de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em di ponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira D.O 2, Henrique Josó
Branquinho de Oliveira.
(Por portaria de 30 de Março de 1959).

Alferes miliciano do artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves D.O 2, Francisco
Augusto Antnne. Lopes.
(Por portaria de 18 de Março de 1959).

Alfere miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regim nto de artilharia de co ta, Humberto Lopes
Vieira
,do regimento de artilharia antiaérea fixa,
:\Iannel Paiva de ~ ousa.
(Por portaria de 13 de Março de 1950).

Tenente aruduado mé dico, do batalhão de caçadores
n.? 1 do comando militar da Índia, em disponibilidade,
-Iouquim Ligório Sal ' da Piodud Alvures Furtado.
(Por portaria de 30 de Março de 1050).
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G

Timor
Comando militar

Alferes miliciano de engenharia,
de mobilização de engenharia
Freixo.

licenciado,

do centro

11.° 5, João Pimentel

(Por portaria

de 13 de Março de 1959).

Ministério do Exército - Quadro das armas c serviços,
escolas práticas (las armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Regimento

de infantaria

n. o I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade
(forças expedicionárias ao Estado da India), Eurico
Manuel Nascimento da Mata.
(Por portaria

do 13 de Março do 1950).

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Jorge Luís dos Santos Nunes.
(Por portaria

ue 13 de Março ue 1959).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, da e cola
prática da arma, Rómulo Cilindro de Oliveira Figueiredo, por pedir.
(Por portaria

de 30 de ~larço de 1059).

Regimento de infantaria
(Forças expedicionárias

n,O II

ao Estado da [ndta)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 7, Duarte Monteiro Leal Paulo.
(Por portaria

de 17 de Março de 1950).

Regimento de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
de Araújo e Silva.

n. o 14

Va co Correia Lopes

(Por portaria
Batalhão independente

de 13 de Março de 1050).

de infantaria

n." 19

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento do infantaria D.O 2, Norborto Jaime Brito
Figueiroa Teles de Freitas.
(Por portaria

de 1 do ~Iar~'o de 1!l50).

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 6

443

Batalhão de metralhadoras n.· I
(Batalhão

de caçadores

da Estremadura)

Tenente
miliciano de infantaria,
do regimento
de infantaria n. ° 9 (batalhão
de cacadores
Vasco da Gama),
José da Costa.
(Por portaria de 30 de Março de 1950).
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 2, J osé Maria dos Santos Ferreira.
(Por portaria

de 17 de Março de 1959).

Centro de mobilização de infantaria n.· I

Alferes miliciano
de metralhadoras

de infantaria,
licenciado,
do batalhão
n. ° 1, J o é Esteves Geraldes Freire.
(Por portaria

de 1 de Janeiro

de 1950).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria
de 1 de
Janeiro de 1059, publicada na Ordem do Exército n.? 2,
~.a série,
do corrente
ano, que coloca no contro do
mobilização
de infantaria
n. ° 1 o alferes miliciano de
infantaria,
licenciado,
Joaquim de Oliveira Lopes.
(Por portaria

de 6 do Março do 1959).

Centro de mobilização de infantaria n.· 6

Alfore
lhão

miliciano
do infantaria,
licenciados,
de metralhadora'
n.? 3,
arlo )Iaria
Magalhâes e .Ioaquim de Oliveira Lopo '.
(Por portaria

do 1 de Janeiro

do batada Cruz
do 1959).

Nula O do nenhum efeito a parte da portaria
de 1 do
Janeiro de 193n publicada na Ordem do Exército n.? 2,
2. a séri , do corrente
ano. que coloca no c ntro de
mobilização
d infantaria
n.? ü o' alferes milicianos
d infantaria J 0~6 Est ves Gerald . Fr ire, Fernando
Barbedo Marqu s Valente e António
erra do Lemos,
todo lic nciado .
(Por portaria

do 6 do ~rarço do 1!l5!J).

Centro de mobilização de infantaria n.· 19

Tula
de nenhum
fito a parte da portaria do 1 do .Tan iro (lo corrent
ano, publicada na Ordem do Exército n." 2, 2.&éri
, do m 'mo ano, que coloca n?
contro de mobilizacão
do infantaria
11.° 10 os .asplranto
a oficial miliciano'
d artilharia,
da bateria in-
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dependente
de defesa de costa n." 2, José Manuel
Noronha e Câmara e António Manuel Rodrigues Brás,
por se verificar
que os mesmos faleceram
em G de
Agosto de 1952.
(Por portaria de 13 de Março de 1959).
Artilharia:
Escola Prática de Artilharia

Aspirante
a oficial miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
da companhia
divisionária
de manutenção
de material, Alfredo Lopes da Luz.
(Por portaria de 18 de Março ele 1959).
Regimento de artilharia ligeira n. o I

Alferes milicianos do quadro do serviço de material, em
disponibilidade,
da companhia
divisionária
de manutenção de material,
Armando
José Costa Lopes e
Isaias Vieira {ia Conceição Ferreira.
(Por portaria do 18 de Março de 1959).
Aspirante
a oficial miliciano
de artilharia,
em disponibilidade,
da companhia
divisionária
de manutenção
de material, Jaime elo Carmo Lopes Ferreira.
(Por portaria de 18 de Março de 1fl59).
Regimento de artilharia ligeira n.· 2
Bateria de Coimbra
(Forças expedlclonàrlas

ao Estado da índia)

Aspirantes
a oficial milicianos ele artilharia Manuel Gonçalves Correia ela Costa Jorge e Carlos António Garrudo Santos Silva,
(Por portaria de 17 de l\Iars'o de 1959).
Regimentode artilharia pesada n.O I

Aspirante
a oficial miliciano de artilharia,
em disponibilidade, da companhia
divisionárín
do manutenção
d
material,
Alberto Luis Pimenta da Fonsccn Oliveira.
(Por portaria do 18 de Mar\'o de 1959),
Regimento de artilharia de costa

Alferes miliciano elo quadro do serviço de material
cm
disponibilidade:
da companhia
diyiRionária
de m~nutenção de material, José Duurto do Mendonça de Almeida e Silva Teixeira
de Abreu.
(Por portaria de 18 de Março de 1959).

2.' Série

ORDEM

DO EXBRCITO

Regimento de artilharia

N.o G

antiaérea

4 L5

fixa

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia de guarnição, Luis Augusto de
Sou a Lameiras de Figueiredo.
.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 30 de Março de 1959)'

contra aeronaves

n.O 3

Alferes miliciano de artilharia, em di ponibilidade, do
grupo de artilharia de guarnição,
Fernando Manuel
Viegas de Abreu Proença.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 18 de Março de 1(59).

de guarnição

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2,
Roberto Domingues Pacheco.
(POI' portaria
Centro de mobilização

de 00 de Março de 1959).

de artitharla

n.· I

Nula e de nenh um efeito a parte doa portar ia do 1 de
Janeiro corrente ano, publicada na Ordem do Exército
n.? ~, 2. a sério, do mesmo ano, que coloca no centro
de mobilização de artilharia D.O 1 o alferes miliciano
de artilharia Alberto Ca tanheira Dinis, por este oficial pertencer ao comando militar de Angola.
(Por portaria
Centro de mobilização

de 13 de Março de 1959).

de artilharia

n.· 10

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de )Ioçambiquo, I' ernando de Morais Taveira.
(Por portaria

de 30 de Março de 1(59).

Centro de mobilização de artilharia

n.· 12

Nula o <lo nenhum efoito a parte da portaria de 1 de
Janeiro do corrente ano, publicada na Ordem do EXf/'cito n.? ~, :!. n sério, do mesmo ano, quo coloca no
centro de mobilização do artilharia n.? 12 o tenente
miliciano lI0 artilharia António F rreirn Alves, por
e te oficial não pertencer ao grupo de artilha:~a contra aeronaves 11.° n. mas sim no comando militar do
Angola.
(Por portaria

de 13 de )Iarço de 195(1).
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Cavalaria:
Regimento de cavalaria
(1.· esquadrão

n.· 3

de reconhecimento
expedicionário
ao Estado da Indla)

Tenente miliciano de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1 (esquadrão de reconhecimento n.? 1 expedicionário ao Estado da índia), JOttO da Silva Rocha
Pinto.
(Por portaria
Regimento de cavalaria

de 30 de ]\(al'\'o d 1959).
n.O 6

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento
laria n.? 5, António Bastos Pinto.
(Por portaria
Centro de mobilização

do cava-

de 18 de Março de 1959).

de cavalaria

n.O 3

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do regimento
de Ianceiros n. ° 2, Sebastião J osé Correia de á.
(Por portaria

de 1 de Janeiro

de 1959).

Nula e do nenhum efeito a parte da portaria publicada na
Ordem do Exército n.? ~, ~.tI série, do corrent
an ,
que coloca no centro de mobilização
de cavalaria
n.? 3 o alferes miliciano de cavalaria Rodrizo ~al'los
Faria de Carvalho, pOl' este oficial 11 rt ncer ao
comando militar da Guiné.
Engenharia:

(Por portaria

Escola Prática

do 13 de Março cle 1959).

de Engenharia

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidado do
comando militar de Moçambique, José Lobo Vaz p'ato.
(Por portaria

de 13 de Março de 1959).
n. ° I

Regimento de engenharia

Aspirante a oficial miliciano ele artilharia, em disponibilidade, da companhia divisionária de manutenção
de
material, Virgílio António da Silva Cardoso.
(Por portaria

de 18 de 1\1ar\'o dt' l(l59).

Batalhão de telegraflstas

Aspirante a oficial miliciano m('dico graduado em alf _
res, do regimento d infantaria n.? 1, Jo '(í l lonriqu s
Marques.
(Por portaria

do 30 do Jlar\'o de 1959).
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Serviço de administração militar:

2.°

grupo de companhias de administração

militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do comando militar de Angola,
José Nunes Tomás Cotrim.
(Por portaria

de 18 de Março de 1939).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

penais:

Depósito Disciplinar

(Forte da Graça)

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 4, António Maria Soares Ruano.
(Por portaria
Estabelecimentos

de 13 de Março de 1959).

de instrução:
Colégio Militar

Adjunto do mestre de educação física, o alferes miliciano
de infantaria Henrique Manuel Ruivo Heis Pinto, nos
termos do artigo 50.° do Decretq-Lei n.? ;~4093 e do
anexo rao Decreto-Lei n.? 4~ 135, de 3 de Fevereiro
de 1959, para preenchimento de uma das vagas existentes naquele colégio e ainda não preenchida.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).

Nomeado adjunto do mestre de educação física do Colégio Militar, o alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 7, em disponibilidade, Mário
Augusto Sampaio de Lemos, nos termos do artigo 50.0
do Decreto-Lei n.? 34-093 e do anexo I ao Decreto-Lei
n." 4,2135, de 3 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaga no quadro, ainda incompleto.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de :\Iar~o de 1959 .• ão devidos emolu-

mentos, nos termo,

do Decreto n.O 22257).

Pessoal civil
Colégio Militar

Cr istóvão de Sousa Lima, professor efecti,'o do 1.o grupo
d disciplinas do 'ológio Militar
cone dida a 2.3 diuturnidndo e o direito ao cOl'l'e:;pondent abono desde
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21 de Fevereiro de 1959, nos termos do artigo 19.0
do Decreto n." 34093, de 8 de Novembro de 1944,
com referência ao anexo II a que alude o artigo 2.0
do Decreto-Lei n. o 42 135, de 3 de Fevereiro de
1959, e artigo 1G7.o do Decreto n.? 36 508, de 17 de
Setembro de 19--17.
(Por portaria de 3 de Março de 1958, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 1·[ do mesmo mês. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Instituto de Odivelas

Miss Evelyn Margaret Kelly - nomeada para, interinanamente, exercer as funções de professora de Inglês
Prático do Insti.tuto de Odivelas, nos termos do artigo 3l.° da Lei de 14 de Junho de H113 e artigo 2.0
de Decreto n." 26341, de 7 de Fevereiro de 1936.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunul de Contas em 3 de Março de 19M.
São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).

VI-

CLASSIFICAÇAo E RECLASSIFICAÇAo

Classificação

e reclassificação

de especialidades

Oficiais do quadro permanente
Espeeíalldades

do mobUlzação (E. M.):

1) Frequentou com aproveitamento, na Escola Prática
de Engenharia,
o curso de transmi 'sões para oficiais
elo quadro permanente, no ano de 1958, o alferes de
artilharia Fernando José Morais Jorge. A este oficial
deve ser averbado aquele curso e a especialidade de
mobilização
«transmii:lsões de artilharia».
EsperlaUdades

do Instrução

(E. I.):

1) Fre~uent~lram com aproveitamento, no grupo de
companhias de trem auto, o curso de transportes auto,
de 17 de Novembro de 1058 a 21 de Fevereiro de
1959, os seguintes oficiais:
Infantaria:
Capitão

Amílcar

Augusto

Ferr

Ira

Domingues.
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'I'enentes :
João Luís de Castro Mar ques Pereira.
Mário César Teixeira.
Eugénio Baptista Neves.
Alferes Francisco Dias de Oliveira Pardal Morcela.
Artilharia:
Capitão Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho.
Tenente António José Fialho egurado.
A 'e tes oficiais de\'e ser averbado aquele curso e a
especialidade de instrução «transportes auto» .
.Averbamento de corsos:

1) Prcquentou com aproveitamento, na E cola Prática
de Artilharia, o curso para promoção a capitão (informações, operações o serviços) de artilharia, de 13 de
Outubro do 1958 a 6 de Fevereiro fie 1939,
tenente
do artilharia J oaquim José Esteves Virtuoso. A este
oficial deve ser averbado aquele cur o.

°

:?) Frequentou com aproveitamento, na Escola Prática
de Engenharia, o curso avançado de segurança das transmissões para oficiais do quadro permanente, de 16 de
Fevereiro a 14 de ~farc'o de 10:>ü, o capitão de engenharia Alvaro da Cunha Lope . Deye ser-lhe averbado
aquele curso, não lhe sendo averbada qualquer especialidade.
Averbamento de cur os no estrangeiro:

1) Frequentou com aproveitamento,
no
olégio do
Dofesa da Organizacão do 'I'ratudo do Atlãntico Norto,
na Frunça , de 1 de Setembro d 195 a G do Fevereiro
de 1\:)59, o curso do olégio do Defesa X. A. T. O.
14.0 curso) O major do corpo do estado-maior Jaime
. ilvério Xlarquos.
2) Frequentou com aproveitamento, na Escola do Matorial de Guerra,
Polígono d En 'aio' d? .Aberdoen,
Marylantl, no' E tados
nido da América,
o curso
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Associate Orduance Company Officer 9-0-2, no ano de
1954, o capitão de artilharia José Fernando Vales de
Figueiredo Valente.
3) Frequentou com aproveitamento, na Escola do Serviço de Material do Comando da Europa, na Alemanha,
o curso Mdap Supply Orientation (Orientaçâo
de Reabastecimento Mdap), no ano de 1D57, o tenente do quadro do serviço de material Adelino Manuel Martins
Contreiras.
Oficiais de complemento
Averbamentos de cursos:
1) Frequentou com aproveitamento, no grupo de companhias de trem auto, o curso de transportes auto, no ano
de 19;")9, o aspirante a oficial miliciano de engenharia
António Fernando Trocado Freitas do Amaral. A este
oficial deve ser averbado aquele curso.

VII- MELHORIA

OE PENSOES

Rectificadas as pensões anuais que lhes foram atribuídas, por terem completado 40 anos de serviç o, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei D.O 41958, de
14 de Novembro de 1958, e ao ahrigo elo artigo 5.° do
supracitado Decreto-Lei n. ° 41 6b4, aos seguintes oficiais,
na situação de reserva:
Tenentes

de infantaria:

Adolino Soares, 33.6001'5.
Alberto da Maia Mendonça, ;3:3.600,6.
António Manuel Durana, H:3.GOOa.
Joaquim Valadares, 33.600,s .
José Marques Corroia, HB.GOO~.
João Duarte da Costa Júnior, 3:3.600J,
José Joaquim de Andrade, 3;3.600~.
Jacinto Goncalves Godinho, ;33.600;).
António da Costa, :313.600::'.
Artur Teixeira, ;3;UiOO .
Alberto da Cruz ~evoro Ferreira, B:3.GOO·.
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Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do Exército:

J osé Fernandes da Costa Dias, 31.200,> .
.Toão Gonçal ves de Almeida Lopes, 31.200;5.
António da • ilva Cardo o, ;n.200~.
Eduardo Moreira, 31.200;5.
José Lemos, 31.200 .
~Ianuel Francisco Rapo o Júnior, 31.200ll.
Amadeu Henriques, :31.200b.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Manuel do Espírito Santo, :.?6AOOt$ .
.To Dia' Mourão, 26AOOiS.
Joaquim Femande , 2GAOO~·.
António Dias Simões, 26.400' .
Jo é da Silva Nune , 2GAOO .
é

Tenente do serviço de administração
militar Paulo
Amaut Taveira da Paixão ~Ietelo, 33.GOOt$.
Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia
António Maria Lopes da ilva, 31.200.6.
(Por portaria de 7 de Março de 195 , visada pelo Tribunal
de Contas em 1 ele Abril de 195fl. • 'ào ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Coronel de infantaria João Gued s da Neves. acadura, 72.000rS.
Coronel de infantaria Mário Eugénio do Almeida
Valente, 72.000:.
Coronel do serviço do adrnini trnção militar António da Cunha Osório P dro-o, 7:?000· .
Tenente-coronel de infantaria José da. Ro a Meude ,

nO.noo· .

Tenente-coronel
do , rviço de administração
militar Artur Mai-in Ramos 'l'arana, no.
:\[ajor do H .rviço d administrução
militar Francisco
1 r rm ncgildo 'alado, [)4.000tS.
Major do extinto quadro auxiliar d engenharia Xlanucl Maria j[ar'lu s 'aval iro. ;)1. GOorS.
~fal'• 01' t:>urnduudo
d infantaria
'arlos Murqu 'S,

4:3.~OO~.
'I'oncnt

de infuutaria

Armindo Soqu 'ira, :3:LGO(). .
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Raul da Conceição Cardoso,

33.60015.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Vicente Farinha, 31.20011.
Todos estes oficiais se encontram adidos, prestando
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, por onde recebem os seus voncimentos.
(Por portaria de 10 de Março de 1\)50, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Março de 1050. Não são devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.· 22257).

Tenente-coronel

de infantaria António Maria Peneda,

60.000$.
'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Lopes, 31.200;5.
Tenente de infantaria Fortunato António F'erriuhc.

33.600$.
Tenente de infantaria Adriano Soares de Magalhães,

33.600$.
'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Acácio Homem de Figueiredo, 31.200;5.
'rodos estes oficiais 150 encontram adidos, prestando
serviço em comissão militar na província do Moçambique.
(Por portaria de 10 de .\larço de 1 \)50, visada pelo Tribunal
de Coutas em 31 de .\farço do 1059. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto II.· 22257).

'I'enentes de infantaria:
Francisco Sérgio Parreira, :33.600.).
António Agostinho Duarte, 33.600,ô.
Frederico Marques Lopes, 3B.600/'I.
Manuel Simões Rosa, 33.600,$.
Daniel Alberto Machado, :3:3.6005.
António Coelho, 33.600;$.
Joaquim Afonso Pinto, 3;~.ü00t5.
Fernando .Iosé Lopes, 3B.G006.
Luciano Fernandes, :33.6005.
Carlos do Rego Bayam, 3i3.600~.
Joaquim Correia Lucas, H:3.()OO.).
Augusto da Natividade e Silva, ;~3.GOO:.
Avelino António Martins, :33.600,).
António Xlaria Mendes CardORO, Ba.GOOi'.
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Silvério António da Fonseca Lebre, 33.600h.
Francisco dos Santos Gabão, 33.600,8.
Amadeu de Almeida Teixeira, 33.600;'$.
Amadeu Alves, 33.600,$.
Afonso Henriques Baptista Campos, 33.600~.
Avelino Hilário Ribeiro, 33.600· .
José Beato, 33.6008.
José Pereira, 33.600;3.
José Vaz de Carvalho, 33.600:$.
Joaquim Pedro Alexandre Borges, 33.600~~.
Álvaro Henrique Antunes, 33.(-)00:5.
José Augusto da Cunha, 33.GaOa.
António Manuel Trigo, 33.600$.
António Antunes Basílio, 33.6006.
Eduardo de Sousa Veloso, ~13.6006.
António Lopes Chaves, 33.600,).
(Por portaria de 10 de Março de 1958, visada pelo Tribunal de
Coutas em 1 de Abril de 1958. Não são devidos emolumentos, nos -terrnos do Decreto n.O 22257).

Tenentes

de infantaria:

Amândio Augusto Durão Fialho, 33.600:S.
José Lopes Baptista, 3:3.600·).
Leandro de Carvalho Roseira, 33.600~~.
Celestino 'e inundo Baptista, 33.600·).
João Lopes, ;~3.6006.
Isaías Carlos de ousa ardinha, 33.600·'.
Júlio Capelo Franco Duarte, 33.6006.
Francisco Pires, :33.600·).
José Lobato de Vasconcelos Galvão, 33.GOOt$.
Aucíndio Ferreira do Santos, 3:.LGOO·).
.To ó J oaquim Capucho, 33.GOO·).
Tenentes

de cuvalaria :

A rtur Ferrei ru, 33.liOü·~.
'I'oodorico Augu 'to Palmeira, 3:\.600: .
.José da Cruz Monteiro. :33.{)UO·~.
Gabriel Augusto Gonçalves
Braga, 33.6006.

Tenontes

do

rviço de nduiiuiatrnção

António Ha ta Lopes, B:U>Oüb.
Luis da 'usta Miguel, :3;3.(;0(1·
.

minar:
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Tenentes
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riado militar:

quadro

José Manuel Vicente,
Aníbal Rafael da Silva,
Tenentes

chefes

de banda

N.o G

de oficiais

2." Série
do secreta-

31.2008.
31.200tS.
de música:

José Alves, 31.200d.
Hipólito Antunes Gomes,

:n.2008.

(Por portaria de 10 de Março de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto !l.O 22257).
Tenentes

de infantaria:

Joaquim José AI\' '8 da :\10ta: :m.ôoot$.
Abel da ilva Hebelo, 33.600·-'.
Joaquim José das Dores, :13.üOO;·.
Joaquim Ramos, 33.600;> .
António Francisco Andrino, 33.600
•\.ntónio
Tunes Vitória, 33.GOOrS.
.J ordão Luís Drumond
de Castro e Abreu,

33.GOOd.
Guilhermino Morgado, 33.ú()O~ .
Salvador Augusto Alves, 33.60015.
João Lopes da Silva Figueiredo,
33.G00;5.
:\1anuel do Nascimento
Costa, :~:3.GOOiS.
~érgio Augusto dOH Santov, Hi3.GOO.
António Alves Mendes, 3H.GOOd.
Tenentes
do
Exército:

quadro

do'

sen'i~os

auxiliares

Joaquim Lopes Pereira, 31.~OO,.-'.
Américo de Aruújo Hastos, :n.:?OOb.
José Miguel do Vale Coutinho, 31.200;> .
.José Martins Fangueiro.
31.:!OUb .
. •\ntónio Gonçalves d Freitas,
31.200 .
Domingos :\1arques d Oliyoira., :31.2006.
Cclestiuo H.odriguOH da Co tu, :n.200tS.
Damião Simões, 31.200b.
Domingos António Mpstre. :n .~OO,6.
Belchior Maia, :31.200.'.
:\[anuel Hodrignos, :31.200b .
.'MÓ da Conceição
:\!iguol, :31.~OOf.l.

do
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António Albino Pires, 31.200$.
Aníbal da Soledade, 31.2006.
Júlio de Araújo, 31.200t$.
José "Maria Pastor, 31.200;5.
José Monteiro Alves, 31.200t$.
António Nunes, 31.200t$.
(Por portaria de 10 de }Iarço de ] 959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de infantaria Ernesto Moreira dos Santo ,
33.600· .
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares elo
Exército:
Manuel Rodrigues, 31.200t$.
Manuel Birra Leitão, 31.200:5.
Porfirio Joaquim Pereira, 31.200~.
Alexandre Vicente Nunes, 31.200$.
Joaquim Teixeira da Silva, 31.200,0$.
Josó Hermenegildo Afon 'o, 31.2006.
Aurélio Clímaco Matos Silva; 31.200.).
António Joaquim de Sousa, 31.200.' .
António Maria de Carvalho, 31.2006.
Aristides Alves Martíns, 31.2006.
Manuel Antão, :31.:WO:.
Alfredo Fernandes, 31.200;.
'Manuel J o c' Correia, 31.200:.
Feliz Rebelo, 31.2001$.
António Vicente, 31.200;).
António Gil, 31.2()0 s.
António Dia da ~ilva. :n.200tS.
J osé Borges Machado, 31.200i).
Manuel da ilva Monteiro, :31.200$.
Manuel Pais 'ih'estre Júnior, :31.20U:.
Amadeu :\lnrques de Carvalho, ;31.~OU·\
Filipe Monteíro. 31.200·~.
Jos(l Fernandes, 31.2006.
António Pereira, 31.200:'.
António :\Iarques, 31.200·).
Albano Hibciro. :31.200.:.
José Barro o Boavida, :n.200:$.
JOI:lÓ ua o rtu Ferreira,
:n.200tS.

I
(Por portaria de 10 de '\[al'<;o de 1(15!), visada pelo. 'l"u
1'1 una
do Contas em 1 de Abril de 1959. ~ão ~ão devldos emolumento', no termos do Decreto !l.O 222;')7).
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Capitães de infantaria:
Reinas, ,,[·3200,.$.
de Figueiredo,
43.20015.
Carlos Angelo Quintino, 43.200~.
Carlos Mário da Conceição,
43.200b.
Constantino
da Conceição,
43.200t$.
Fernão Marques Gomes, 43.200;5.
Francisco
Marcos Lopes Leitão, J3.200~.
Ivo Benjamim .Cerqueira, 43.200tS.
ln Guedes da Silva, 43.200,& .
.1 oão Baptista de Meneses Costa, 43.200;$.
João Vitorino Soares de Avelar, 43.200;$.
João Vieira Remexido, 43.200;$ .
.1 oaquim Ferreira
da Silva, 43.200,5 .
.I oaquim Maria Galhardo, 43.200/>.
José Domingos Carapeto,
43.200b.
José Francisco
Marquilhas,
4B.200t>.
José Joaquim Machado, 43.2008 .
•J osé de Sousa Hegato .J únior, 43.200~.
Manuel Luciano Dias, 43.200$.
Manuel Rosa Costa, 4-3200,&.
Abel

dos Santos

AutónicMarques

Capitães

ele cavalaria:

Josó do f4antana Crato, 4-13.200;$.
Cabral, 4B.200ii.
Firmo Baptista Lúcio da Silva, J;).200~.
Francisco
Martina, 4B.200·).
Joaquim António Ramos, 4i3.200/~.
.J oag uim José Fradiqus, 4;~.200t$.
.Joaquim Queirós de Andraua Pinto, 43.200;S.

António

Fernando

Salvadcr Catão Fernnndes,
Capitão de artilharia Carlos
tão de Barros, 43.200$.

4:3.200,).

Joaquim Marques

Lei-

(Por l\Ortaria (lo 11 de ;'\r ~rço do 195H, visada pelo Tribunal
de Contas cm 1 de All1'11 de 195U. Não são devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n,O 22257).

Cap!t~o

de cngenhurln

JO;lO

Eugénio,

4;~.200.5.

Capitão do SorYl<:() do administ1'!\\;lo militar
uno
do Mornis Bo.ia, J;~.200.S.
Capitão do quadro dos 801',iços auxili'lI·ps elo l'~x6rcito Alll('l'ico Peroirn Unhrit\l, 40.HOO~~.
T
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de artilharia:

Aníbal Pinto Queirós, 40.800~.
Francisco
de Oliveira Torrado,
40.800~ .
.Tosé dos Reis Pires, 40.8006.
Manuel de Sousa, 40.8006.
Osório da Ponte Xledeíros, 40.800t$,
Capitão do extinto quadro auxiliar do engenharia
António Soares Cadete, 40.800t$.
Capitães do extinto quadro de oficiais do secretariado militar:

Américo

Pire
Loureiro,
40.800·'.
Aníbal de Sales, 40.800· .
António Alberto Leopoldo,
40.8006.
António Maria Romão , .lO.800~ .
.loão Baptista Pires, 40.800b.
João Jacinto 'I'anissa, .lO. OOS.
José Luis dos Santo Romão, 40.800t$.
J osé Pires, 40.80015.
Luis Autónio da Silveira, 40!'8oob.
Manuel António
Carreira
Lopes Pereira
Rio, 40.KOO:.
Manuel Correia, 40.800-;5.
)Ianuel Fernandes
Pereira,
40.8oo~.
Manuel Joaquim Leal, 40. 00 .
~Ianuel de • ousa Vitoriano,
40.800t>.
Capitães
aúde:

do extinto

quadro

auxiliar

do serviço

do

de

~\Ut611io Joaquim Canhoto, 40. OO~.
António ~Iaria de Almeida, 40.800· .
António Maria Santiago Gome,
.lO.8006.
Evaristo nomes da . ilva Carvalho, 40.800$.
Francisco
.108(\
ourelas, -10. 00:5.
(Por portaria de 11 cio Março do 105\), visada pelo Tribunal
do Contas CII1 1 do A hril de 1\159. Não ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11." 22257).

Capitãs
ito:

do quadro

Adolfo
Alberto

do

erviço

auxiliares

'erto Pereira, -10. 00':.
Foruaud
. cl'Ipleira, 40.

do Exór-

'OOb.
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Alberto Ferreira de Morais, 40.800~.
Alvaro Franco Neto, 40.8006.
Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira
Viana, -10.8006.
.
Anacleto Cordeiro Gonçalves, 40.800·).
António Calisto, 40.800.6.
António da Rocha Barbosa, 40.800$.
António da Rosa Baptista, 40.80015.
António de Sousa Brites, 40.800~.
Armando Augusto Sarmento, 40.8006.
Artur de Sequeira Varejão, 40.80015.
Belmiro Martins Coelho, 40.8006.
Bernardino Fernandes Coelho, 40.800l;.
Bernardino Lourenço Coelho, 40.800;5.
Bernardo Dias, 40.8006.
Carlos de Sampaio, 40.800,$.
Clemente da Silva Sampaio, 40.80015.
David dos Santos Pires, 40.800J.
Domingos José dos Santos, 40.8006.
Fernando Mendes Campante, 40.800ô.
Francisco Alves, 40.8006.
Gerardo Marques da Cunha, 40.8006.
Gil Rodrigues Freire, 40.800~.
João Luí<\ de Sousa, 40.800$.
José Afonso, 40.8001$.
José Soares, 40.8001$.
::\lanuel António Assis, 40.800~.
Manuel ela Cruz, 40.800t$.
)Ianuel Mendes Soares, -10.8006.
Rufino Antunes Gaspar, 40.8006.
(Por portaria de 11 de J[~rço dc 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959, Não são devidos emolumentos, nos te rmos do Decreto n.s 22257).

Capitães de infantaria:
Abel António Ferreira Cardoso, 4H.:WOS.
Alberto Augusto Figueiredo Sarmento, 43.20015.
Alfredo dos Santos, 43.200;5.
Alípio José da Cruz Oliveira, 43.2001.).
António Augusto Póvoas, 43.2006.
Antón~o Ferreira Linhares Nobro, 4:3.200,5.
António José da Concoi~rto Gome, 43.200".
António Pereira dos Santos, 4:3.200,).
António Yitorino, 43.2006.
Armando Afonso Barreira, 43.:WOs,.
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Bernardino Artur de Magalhães, 43.200~.
Inácio Monteiro Pacheco, 43.200~.
Jaime Pompilio Auto Silva, 43.200,$.
J osé Paulo Patacho Ribeiro de Almeida, 43.2005.
Júlio Morais Alão, 43.200r$.
Júlio da Silva Madeira, 43.200~.
Luis Gonzaga Grego, 43.~00Ll.
Capitães do quadro
Exército:

dos serviços

auxiliares

do

António Ferraz de ousa, 40.800Ll.
Carlos da Costa Palmeira, 40.800'.
Herculano Martins Vaz Genro, 40.800;;'.
João Alves, 40.800Ll.
João Freiro Pestana de Barros, 40.800i~.
João da Silva Jóia, 40.800 ..).
Joaquim Anselmo Correia, 40. 001.).
J o 'é do- Couto Vaz, 40.800,:.
José Gaspar, 40.800·).
José Marcelino, 40. 00:.
_
José de Santana Júnior, 40. OO·S.
Júlio Frederico de Matos, 40. 00,:.
Luis Cervães Hodrigue '. ·!O.80n:.
Capitão

do extinto quadro auxiliar de artilharia:

.Ioão Ferreira do Rosúrio,· 40. 00·".
)[anuel Rodrigues Carvalho: 40.800~\.
Capitães do extinto quadro de oficiais do recretariado militar:

J O é Coelho de )[ouru, 40.cI)0·\.
José EH rio Gonçalves Louro, ..tO. UO·~.
(Por portaria do 13 rlo Março do 1!15n, vi ada pelo Tribunal
de Contas em 1 do Abril de 1!15!1. J. 'ão ão devido' emolumentos, nos termo do Decreto 11.· 2::!2,,)í).

apitães de infantaria:
.Toão Teodoro
aldeiru, ..t:t:?uO'- .
Joaquim D lgndo França, .j.:L:!flO:.'. .
.Ióaquim Monteiro d Freitas, 4:3.:?OU;;.
Joaquim dos 'antos ::\1arcelino ('oe}ho, 43.20013 .
.Joaquim da Silva Rebelo, 43.2UO .
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José Augusto de Almeida, 43.200;$.
José Fernandes Moreira, 43.2006.
José Ferreira Mendes Nazaré, 4:3.~00t$.
José Maria das Graças, 43.200t$.
José de Oliveira Noto, 4J.200t$.
José Rodrigues Sota, 43.200,,.').
Júlio de Almeida Rebelo de Lacerda, 43.20015.
Júlio Marques Santos e Silva, 43.200f~'
Júlio Serras Pereira, 4:3 ~00l!.
Luis da Costa Azevedo, 43.200t5.
Luís l\Iaria Rodrigues, 43.200;$.
Manuel de Carvalho, 43.200a.
Manuel de Jesus, 43.2006.
Manuel Joaquim da Silva Júnior, 43.200§.
Manuel José Nogueira Leite Braga, 43.200tS.
Manuel Rodrigues Dias .J únior, 43.200b.
N orberto António Macedo Loal, 43.200;$.
Pedro Augusto Vieira, 4:~.~00a.
Raul Baptista Corroia, 4:3.200t$.
Raul Videira, 43.200~.
Roberto
Maria AHLO Gomes dos Santos,

43.200t$.
Salvador Baptista Ribeiro, 4B.200.·).
Sebastião Duarto da Luz Pomes, 43.20015.
(Por portaria de 13 do Março de 195D, visada pelo Tribunal
(Ie Contas em 1 de Abrrl de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitãos

de infantaria:

Teixeira Lopos, 43.200tS.
Augusto Gouveia Pinto Júnior, 43.200lL
da Costa Ribeiro, 43.20015.
Correia Duarte, 43.20015.
Silvino Artur de Oliveira Saraiva, 43.20015.
Ambrósio Afonso Loureiro, 4:3.200,".
Aníbal Adolino Machado, 4a.:WOtS.
Angolo Vítor da Silva Laffont, 4:~.200..
António Maria )[m·tins, 43.200t$.
António José Pinto da Ni1va, 43.2006.
António Vieira Telos do Monoses, 43.200b.
António Martins Forreiru Júnior, .J,;3.200.).

Acácio
Adolfo
Afonso
Alberto

António J OSÓ Duarte, 4B.200b.
António Carlos Amaral, 4:3.200,).
•\ntónio Ferroírn, 43.2006.
Aires Baptista da Costa, 4:3.:WO;'.
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de )lorais

da Costa Flórido,

43.2006.
'I'avares Coelho, 43.200a.
da Ponte Carvalho,
'.i3.:?OO,s.
Duarte Militão, 43.2001$.
Eduardo Augusto Melo Pacheco, 43.200;$.
Eugénio Marinho Ferreira
Sousa, 43.200;>.
Francisco
Aníbal Duarte Soares, 43.200;$.
Francisco
de Boaventura
Militão, 43.2006.
Francisco
Dia' de Andrade Pis arra, 43.200;5.
Frauci co dos Reis Pio, 43.200 ,
Francisco
Robalo, 43.200~).
Guilherme de Faria Correia Monteiro, 43.200lL
Guilherme
dos Santos, 43.200;$.
Henrique
Ernesto Teixeira Moniz, 43.200J.
J sidero da Palma, 43.2006 .
.T aime Carlos Correia Mota, 43.200· .
João das Dores X unes Palrão, 4:3.2005.
João José de Jlorais, 43.2006.
João Rebelo, 43.~WO,".
Cesário

Cristóvão

(Por portaria de 13 do Março de 1950, visada pelo Tribunal
do Contas cm 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,· 22257).

Capitães

de infantaria:

Fernando
d Oliveira Leite, 43.:.?OO·).
Alexandre
Medeiros, 43.200b.
Ricardo da
o ta Iven Ferraz, 43.200J.
::\Ianuol Freixo, 43.2n0t5.
Aníbal Borges, 43.200:.
António Paula, anto , 43.200,:.
Felizardo
Pacheco
~armento
da loncei ção,

43.~WOtS.
ra 'par Per

Capitães

do serviço

Alberto

José

01'1'

s, 4:3.200:.

de administração
ia Leite

Carneiro,

militar:

43.200·) .

d ,'ii Xouu ira Melo Rodrigues
de Bals mão, 43.:.?OO·~.

Alvo

Pinto
Capitães
cito:

ira Rodrizu

do quadro do. "'l'\·i<.'os auxiliares

Xlúrio (1 )[atos Qll('iró~. ,.1.0.800:.
JOSl' :'I1'lria , imões 13 110, 40. 00::.

do Exér-
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Manuel Gonçalves, 40.800$.
Joaquim Maria Santana, 40.800b.
Estes oficiais encontram-se adidos no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana, por onde
recebem os seus vencimentos.
(Por portaria de 13 de Março de 195U, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitães de infantaria:
Manuel Domingos Carreto, 43.20015.
António de Oliveira Liberato, 43.:?00Ó.
Euclides Ribeiro Gomes de Barros, 43.200t$.
Estes oficiais encontram-se adidos, prestando serviço
no Ministério do Interior, na Policia de Segu1'aD\a Pública, por onde vencem.
(Por portaria de 13 de Março do 195U, visada pelo Tribunal
ele Contas em 27 de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitães de infantaria:

.

Manuel da ilva Guerra, 43.:?OO"s.
Isaul da Conceição Ferreira, 4:3.:?OOi).
Capitães de artilharia:
Abílio Gonçalves Garcia, 43.~O()~.
António Rafael Maria de Noronha da Costa
Paulino, 43.200t$.
José Maria de Vnsconcelos, 43.200;$.
Manuel Marecos Duarte Júnior, 43.2001>.
Luis Esteves, 43.200().
António Vicente Teixeira, 43.~OOt$.
António Joaquim Miranda, 43.:?OOh.
Hildeberto António Botelho :\1e<1ei1'o15,
43.200.5.
Capitães de cavalaria:
Augusto José Madeira, 43.:?OOl'.
Jacques Rafael Sardinha da l unha, 43.200$.
Capitão de <) engenharia Raul Alfredo da Silva (Joines, 43 ...006.
Capitão médico Pedro da Hocha untos, 4:3.20015.
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Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia
José Esteves Geraldes Freire, 40.800t$.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
João Francisco Jorge, 40.800t$.
Joaquim Dias Ribeiro, 40.800ll.
(Por portaria de 14 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22527).

Capitães do serviço de administração

militar:

Francisco Marques Lima, 43.200t$.
Xlanuel da Silva }~endes, 43.200,$.
José Martins dos Santos Loureiro, 43.200;5 .
Arnaldo Brasão, '*3.200~.
Humberto Marinho Pereira "Maciel, ,*3.200,$.
Salvador de Oliveira, 43.200,$.
Filipe dos Santos de Miranda Montenegro,

,*3.20015.
Alfredo Cristino Leuschner Fesnandes, 43.200,$.
José Bento, 43.200~.
Capitães

do extinto quadro auxiliar de artilharia:

Virgílio da Costa Ro 'a, 40.80015.
António Pires, 40.800:).
Guilherme .T oaquim Catramelo, 40.800,$.
António Raposo dos antos, 40. 00,$.
Capitães do extinto quadro de oficiais do secretariado militar :
João Colares Cifuentes, 40.800:$ .
José Leonardo Guedes da , ilva, 40.800h.
Oapitãos

(lo extinto quadro

do picadores militares

J oào Henriques da ilva, 40.800~.
Raul José> Pereira, 40.800b.
Capitão, chefe de banda de música, Armando Fernandes, 40. "'00: .
(Por portaria dt' 1-1 de ;\[a.I'S·ode 195U, visada pc!o Tribunal
do Contas em 1 (10 Abril de 1959. Não são devidos emolumento", no' termos do Decreto n.· 22257).

:
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de infantaria:

Mariano Alvaro Ferreira, 33.600;5.
Mário de Figueiredo, 33.600,$.
Mário Rául Carvalho da Silva, 33.600;$.
Mateus Fortunato Soares, 33.600;$.
Tenentes do quadro
Exército:

dos serviços

auxiliares

do

Joaquim dos Santos Cardoso, 31.200!~.
Mário da Silva Nazário, 31.200,).
Capitães do extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde:
Alfredo da Palma Vaz, 40.800,,5.
Firmino Luís, -!O. 800;>.
Jerónimo Malafaia da Costa, 40.800i).
Júlio Rodrigues Andrade, 40.800;$.
Capitão do extinto quadro de picadores militares
Manuel dos Reis Cardoso, 40.8006.
(Por portaria de 16 de Março de 1959, visada pelo Tribuual
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuida nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Setembro de 1958,
ao major de infantaria, na situação de reserva, adido,
em serviço no Ministério da Educação Nacional, Mário Humberto Ferreira Marq ues, no quantitati vo de
52.650;$, desde 1 de Junho do já mencionado ano
de 1958, por ter completado mais 5 anos de serviço ao
abrigo do artigo 5.0 do referido Decreto-Lei n.? 41654,
em 12 ele Junho de 1958, passando a contar desde
esta data 39 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1050, visada pelo Tribunal
de Coutas em 9 de 7I[arço de 1958. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 222(7).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribulda no termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654:, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 41 058, de 14 de Novembro de
1958, ao capitão de infantaria, na situação de reservu,
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adido, em serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, Carlos Marques Loureiro,
no quantitativo de 43.200,5, desde 1 de Fevereiro
de 1959, por ter completado mais 8 anos de serviço
ao abrigo do artigo 5.0 do supracitado Decreto-Lei
n.? 41654, em 23 de Janeiro do referido ano de 1959,
passando a contar desde esta data 32 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Março de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuida nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 419~)8, de 14 do Novembro
de 1958, ao capitão de cavalaria, na situação de reserva, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, J0110 Henriques
Domingues, no quantitativo de 4:?120iS, desde 1 de
Junho também- de 1908, por ter completado mais
3 ano de serviço ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei. n.? 4165-1, em 31- de Maio ainda
de 19;)8, passando a contar desde esta data :39 anos
de serviço.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos (lo Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribui da OOH
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei 0.° 41654:, alterado pelo Decreto-Lei 11.° 41958, de 14 do Setembro
de 19:> , ao capitão de cavalaria, na situação do reserva, adido, em s rviço no Mini tério do Ultramar.
Luí Gonzaga de Noronha da Gama Lobo Demonv,
no quantitativo de 34:.6546 O, de do 1 de Junho do
já mencionado ano de 19::>, por ter completado
mais j anos d
erviço ao abrigo do artigo 5.° do
Docroto-L i n.? 41034:, supracitado, em ~5 de Junho
do 1938, pa ssaudo a contar de de e ta data ~8 ano'
de SOl'\' j <:0.
(Por portaria de :!O de Fevereiro de H159, anotada
bunal de Contas CIII 21 de ~[arço de 1\);'9).

pelo Tri-

Hectiticada a pensão anual que lh foi atrihuída no' torrnos
do artigo 7.0 do D cr to-L j 0.0 41 O,~)4,alterado p~lo
Deer to-Lei n." 41 ~)~): d 14 de .' tombro do 1\.),) ,
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ao tenente de infantaria, na situação de reserva, adido,
em serviço no comando militar de Angola, Isidoro
Lopes dos Santos, no quantitativo de 29.359a:.W, desde
1 de Junho de 1958, por ter completado mais 1 ano
de serviço ao abrigo do artigo 5.0 do Decreto-Lei
n.? 4165.,1" supracitado, passando a contar 34 anos
de serviço.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de )[arço de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual nos termos do artigo 7.0 do
Decreto-Lei
n." .,1,1654, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41958, de 22 de Novembro de 1958, ao major de
artilharia, na situação de reserva, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na Policia de Segurança
Pública, António Simões Pericão, no quantitativo de
;)2.650,$, desde 1 <leJ unho de 1958, por ter completado
mais 3 anos de serviço ao abrigo do artigo 5.0 do
supracitado Decreto-Loi n.? 41654, passando a contar,
em 6 de Junho do referido ano de 1958, 39 anos de
• serviço.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída nos termo
do artigo 7.0 do Decreto-Lei n.? 41 uM, roctificado
pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro do
1958, ao brigadeiro, na situação do reserva, adido, em
serviço no conselho fiscal dos ostabelecimentos fabris
deste Ministério, Arménio Leal Gonçalves no quantitativo de 96.000,$, desde 1.de Junho de H);)8, por ter
completado 4: anos de serviço ao abrizo do artiao :>.0
do supracitado Decreto-Lei n.? 4] 654, passa~do a
contar, em 4 de Junho do referido ano de 105"
4:0 anos de serviço.
(Por portaria de G de Março de 195\), visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Março de 19,')\).• ão são devidos emolnmentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual que lho foi atribuída, nOH
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei 11.0 41 ü5i, alterado pelo Décreto-Lei n.? 4:1058, do 14 do Nevembro de 1958, ao coronel de infantaria, na situação do
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reserva, adido, em comissão civil no Ministério do
Ultramar, Pedro Joaquim da Cunha e Meneses Pinto
Cardoso, no quantitativo de 72.000;$, desde 1 de J unho de 1958, por ter completado 4 anos de serviço
no abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n.? 41 654, passando 11 contar, em 13 de Junho de
1958, 40 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de :\Iarço de 1959, anotada
bunal de Contas em 14 de Março de 1959.

pelo

Tri-

Rectificada a pensão anual que lhe foi utríbuída nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao coronel de artilharia, na situação de
reserva, adido, em erviço no Ministério da Economia, na Intendência-Geral
dos Abastecimentos, João
da Costa Teixeira Pinto, no quantitativo de 72.000,$,
desde 1 de Junho de 1938, por ter completado 4 anos
de serviço ao abrigo do artigo 5.° do supracitado
Decreto-Lei n. ° 41 654-, pas ando a contar .,1,0 ano
de serviço.
•
(Por portaria de 6 de }[arço de 1958, anotada
de Contas em 24. de :\Iarço de 1959).

pelo Tribunal

Rectificada a pensão anual que lhe foi concedida nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41634, alterado pelo Decreto-I, i n.?
05 , de 14 de Novembro de 1958, ao tenente-coronel de artilharia, na situação de re erva, adido, em erviço no Ministério
do Interior, como presidente da Câmara Municipal
de Ca cais, José Roberto Raposo Pes oa, no quantitativo de 60.00015, de de 1 de Junho de 1058, por ter
completado .,I, ano' de erviço ao abrigo do artigo 5.°
do Decreto-Lei n.? 41654-, acima mencionado, passando a contar 40 ano' de erviço.

.u

(Por portaria do 6 de }[al'ço de 1959, visada pelo Tribunal
de Conta' em 31 de }[arço de 1959. Tão são devido, emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Hectificada a P nsão anual qu lhe foi concedida ao
abrigo do artigo 7.° do D creto-Lei D.O 41654, alterado pelo Decreto-Lei n." 419,) " ele 14 de Novembro
de 195 , ao major de infantaria, na situação d~ .reserva, adido, m comissão militar no comando militar
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de Macau, Acácio Francisco Leão Cabreira Henriques, no quantitativo de 54.000t$, desde 1 de Junho
de 1958, por ter completado 4 anos de serviço
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n.? 4165-1, passando a contar 40 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Março de 1958, visada pelo Tribunal
ele Contas em 21 de Março ele 1950. Não são devidos emolumentes, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 654, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro de
1958, ao tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, na situação de reserva, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, Joaquim Simões Serote Nunes, no quantitativo de 37.7406,
desde 1 de Fevereiro de 1959, por ter completado
mais 1 ano de serviço ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654, passando a contar,
~m 28 de Dezembro de 1958, 37 anos de serviço.
(Por portaria de (\ ele Março de 1950, visada pelo Tribunal
ele Contas em 19 de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída nos
termos do artigo í.O do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 058, de 14 de Novembro
de 1958, ao tenente de infantaria, na situação de 1'0serva, adido, em serviço na Manutenção Militar, Jaime
Nunes Pedro, no quantitativo de 33.GOOa, desde 1 de
Junho de Hl58, por ter completado 40 anos de serviço em 9 de Junho do referido ano de 1958 ao abrigo
do artigo 5.° do citado Decreto-Lei n.? 41 GM.
(Por portaria de 10 de Março de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 2G de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, altorado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao tenente do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar, na situação de reserva adido
em serviço na Fábrica Nacional do Munic;ões' de Ar~
mas Ligeiras, Virgílio Camiller Dia. , no quantitativo
de 31.200~, desde 1 de Junho do 1958, por ter Com-
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pletado 40 anos do serviço em 28 de Maio do ano
findo, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41654.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de ::\Jal'çode 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído, nos termos do Decreto-Lei n. ° 41 654, rectificado pelo Decreto-Lei n.? 4:1 958, de 14 de Novemhro 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 5.° do referido Decreto-Lei n." 41654:
Coronel do corpo do estado-maior Joaquim Manuel
da Costa J únior, 68. 250{$OO,desde 1 de Dezembro de 1958 - 35 anos de serviço.
Major de engenharia Vitorino Marques Esparteiro,
47.9JOaOO, desde 1 de Dezembro de 195834 anos de serviço.
_
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 7 de ~rarço de 1959 Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257),

Capitão de infantaria IIenrique da Costa Gomes,
36.720$, desde 1 de Junho de 1958 - 34 anos
de serviço.
Capitão de infantaria Joaquim Osório da Cunha Dá
Mesquita, 35.64:0a, desde 1 de Junho de 195833 anos de serviço.
Capitão médico Joaquim Mendes Vieira Lopes,
34.56015, desde 1 de Junho de 1958 - 32 anos
de serviço.
Capitão médico Fausto eabra de Almeida, 34.5GOi$,
desde 1 de Dezembro de 1958 - 32 ano de serviço.
Capitão médico ::\fanuel Dias o ta, 28.0 O~, desde
1 de Junho de 19::>8- 2G anos de serviço.
Tenente de infantaria Luís Carlos de Lacerda Nunes, 29.454::, de de 1 de Junho de 1958-34
anos de serviço.
'I'enento ti infantaria Manuel António Correia,
20.959520, desde 1 de Junho de 195R -- 24 anos
de S rviço.
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Tenente de artilharia José Maria Alves Vieira,
20.690;'$40, desde 1 de Junho de 1958 - 22 anos
de serviço.
Tenente do serviço de administração militar Amadeu Fernandes, 20.173620, desde 1 de Junho de
1958 - 22 anos de serviço
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco Caeiro Romero, 2G.5206, desde
1 de Junho de 1958 - 34 anos de serviço.
Alferes de infantaria J o s é Francisco da Costa
Braga, 19.2GM20, desde 1 de Junho de 195827 anos de serviço.
Alferes de cavalaria José Maria de Mendonça de
Sousa Cirne, 10.5605, desde 1 de Junho de 195 16 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Francisco
Caeiro Romoro, 27.3005,
desde 1 de Retembro de 1958 - 35 anos de
serviço.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 195D, visada pelo Tribunal
de Contas em D de Março de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

'I'enente-coronel médico Norberto Lima Coelho de
Magalhães, 52.5005, desde 1 de Junho de 195 35 anos de serviço.
Major graduado de engenharia David Cecílio , ardinha, 3G.480t5. de de 1 de Junho de 195832 anos de serviço.
Major médico José Nevill de Ascensão Pinto da
Cunha Saavedra, 4:7.25015, desde 1 de Junho
de 1958 - 35 anos de serviço.
Major médico Miguel Maria Grek Torres Júnior
41.8505, desde 1 de Junho de 1958 -:H ano~
de serviço.
Capitão de artilharia Aurélio de 'ousa Medeiros
32.762;'$40, desde 1 de Junho do 1958 - 30 :tno~
de serviço.
Capitão de artilharia José António N une' de A ndrade, 29.168540, desde 1 de Junho de 195 _
2G anos de serviço.
Capitão de engenharia Vasco de Paiva Baltasar
Brites, 34.200:$, desde 1 de Junho de H);>c 30 anos de serviço.
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Capitão de engenharia J oão Salvato Bizarro Saraiva,
29.640;), desde 1 de Junho de 1958 - 26 anos
de serviço.
Capitão do extinto quadro de picadores militares
Augusto Serras Pereira, 40.8006, desde 1 de
Junho de 1958 - 40 anos de serviço.
Tenente de infantaria Francisco
olésio Padinha,
30.~40t$, desde 1 de Junho ele 1958 - 36 anos
de serviço.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
Gil Cornélio Gonçalves, 19. 718tHO, desde 1 de
Junho ele 1958 - 25 anos de serviço.
(Por portaria de 26 de Janeiro de H15\l,visada pelo Tribunal
.le Contas em 7 de Março de 1\l5\l. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Coronel do corpo do estado-maior José da Costa
Pereira Estaco de Sacadura Bote Corte Real,
69.232~80, de de 1 de Junho de 1958 - 35 anos
ele serviço.
Coronel de infantaria Artur :\.furtins Dionísio,
57.700·80, desde 1 de Dezembro de 1958:32 anos de serviço.
Coronel ele artilharia, engenheiro fabril, Manuel
Guerra Pinheiro, 63.2-10,5, desde 1 de Dezembro
de 195 - 34: anos de erviço.
'Tenente-coronel de engenharia Eduardo Xlarques,
62.27M~0, desde 1 de Junho de 1958-36
anos
tle serviço.
'I'cnente-coronel de engenharia António Cortês Lobão, 54:.7565, desde 1 de Junho de 1958:~6ano de serviço.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Cupertino
Alves 10Jl1e, 31.000'&, de de 1 de
.Iunho do 195 -:34: ano' de S rviço.
\[ajor de infantaria Francisco Pedro •timões da
~ilva, 4G.07~6 O, de <le 1 d Junho de 1938:~2 unos ele s rviço.
\rajor veterinário Aires Rangel Co lho de Almeida,
43.~00t5, de de 1 do Junho de 105 - 32 anos
de servico.
:.'\[ajor do o~tinto quadro auxiliar ti artilharia Júlio
Rodrigu s, 47.7:3()·. d de 1 do Dezembro do
1938 - B7 anos d servi (;0.
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Major graduado
de engenharia
Adalberto
da Conceição Ferreira
Pinto, 35.3.10/$, desde 1 de Junho
de 1958 - 31 anos de serviço.
Capitão
de infantaria
Fausto
Fernandes
Dias,
41.4451$60, desde 1 de Junho de 1958 - 33 anos
de serviço.
Capitão de infantaria Manuel Henrique
de Faria,
38.880~, desde 1 do Junho de Hl58 - 36 anos
de serviço.
Capitão
de infantaria
Alberto
Moreira
Roimão,
38.880/$, desde 1 de Outubro de 1958 - 3G anos
de serviço.
Capitão de artilharia José Roseiro Boavida, 37.6201$,
desde 1 de Junho de 1958 - 33 ano de serviço.
Capitão
de artilharia
Armando
do Sousa Lamy
Varela,
~7 .000/$, desde 1 do Junho de 1958
25 anos de serviço.
Capitão de infantaria
Jorge Tlenriquo elo Almeida
Costa Pereira, 22.600;$, desde 1 ele Junho ele
1958 - 21 anos de serviço.
Capitão de artilharia
Rogério Marques do Almeida
Russo, 37.384;$80, desde 1 de Junho de 1958
34 anos de serviço.
Capitão de artilharia
Urbano
da Rocha Dantas,
:32.G80$, desde 1 de Dezembro do 1958 -21 anos
(lo serviço.
Capitão
do cavalaria
:;\[ário Campos
Costa,
40.93Gt$EO, desde 1 do Junho do 1958
3(i anos
de serviço.
Capitão
de cavalaria
Joaquim
Policarpo
1\londos
Dias, 31.320;$, desde 1 de Junho de Hl5
29 anos de serviço.
Capitão de cavalaria
Francisco
Dias > oures da
Cunha, 29.1606, dosdo 1 do Junho do 191)8
27 anos de serviço.
Capitão de engenharia
Amílcar
César Gomos d('
Melo, 36.480$, de de 1 de Netombro de 1958:32 anos de serviço.
Capitão
módieo Zózimo
Noar s Iiamos. -l-2.GnO.:S,
desde 1 de Julho do 19f)8 -:36 anos do serviço.
Capitão do 80r\'i<:0 de administra<;!lO militar Ahol
António Nogueiru,
39.:312·5, desde 1 do Junho
(lo 19b8 - 3;) anos do serviço.
Tenente
do infantaria José de Almoid», ;~O.l~)~MO,
desde 1 (lo .T unho do 1m8
;~;)unos ti s rvico.
1
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28.5G0.5, desde

Benjamim

1 de Junho

Dias Raposeiro,
de 1058 - 34 anos

de serviço.
Tenente de infantaria Artur Tavares, 27.720,$, desde •
1 de Junho de 1058
33 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
Franci ico Alvos Vilela,
26.03J~, desde 1 de Junho de 1058 - 31 anos
de serviço.
Tenente
de infantaria Francisco
Henriques
de Carvalho, 17.G40tS, desde 1 de Junho de 195821 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
Carlos
Américo
G arcês ,
16.750:20, desde 1 de Junho de Hl;) -19 anos
do serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito António
Sequeira
de Azevedo, 28.080:3,
desde 1 de Junho de 1058
i36 anos do serviço,
Tenente do quadro do' serviço
auxiliares do Exército Manuel Moinhos, 2G.5~0t5, desde 1 do Junho
de 1958 - 34 anos de serviço.
Alferes de infantaria
Carlo
Eduardo Cardoso dos
Santo,
13.200.·5, do do 1 do .Tünho do 195 20 anos de s01",i\0 .
...\.lferoH do infantaria
Horácio
Ferreira
Saloio,
10.507·20, desde 1 de Novembro
do 105816 ano de .erviço.
Alferes de cavalaria António de OUSa Cirne Madureira,
12.5-1:0tS, desde 1 ele .Iuuho de 105 -Hl anos do S rviço .
...\lferos do cavalaria. José ~raria Mendonçn de I-'oll~a
Cirno, 11.220 , desde 1 de Dezembro do 105
17 anos de servico.
Alfer s do nuadro dos. o1'\'i\08 auxiliares do Exórcito Alberto Alpendre, 22AJÚ\ dedo 1 do Dezembro d 19~)8- :~4 anos de serviço .
•\1fOl' s do quadro <los 'ün'i<:o auxiliar s do Exército Fernando
Augusto Rumos Pinto, 21.780,·'\,

desd

1 de Junho

(I 19[)~-a3ano~do

sorviç o.

(Por portaria de ;ll dI> .Inneiro dc 1!l5!1, visada pelo Tribunal
do Contas cm <lu 7 .\rar~·o de H),')().• ' :10 s10 devidos emolumentes, nos termos do I> .crcto n.· 222157).

upitão de infuntaria
Frnncisco <Ia 'o 'ta Correia,
:3:l..t. O • (11'.do 1 de .1 unho do 1\1;-»0, -:n ano.'
do sorvico.
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Capitão
de cavalaria
Joaquim
Policarpo
Mendes
Dias, 32.400t$, desde 1 de Setembro de 195830 anos de serviço.
Capitão médico José Martins Barbosa,
40.089860,
desde 1 de Junho de H)58 - 36 anos de serviço,
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco
de Assis Mesquita Vasques Garcia, 40.800/$, desde 1 ele Junho de 1958 - .,1.0
anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Delfim Fernandes,
3D,700$, desde 1 de Junho de 1958 - 35 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
Francisco
Alves Vilela,
30.2945, desde 1 de Setembro de 1958 -- 35 anos
de serviço.
Tenente
de infantaria
Agostinho
José Vieira de
Areia, 25.2001$, desde 1 de Junho de 1958 - 30
anos de serviço.
Tenente
de infantaria
Alfredo Augusto da Costa
Pereira,
25.159620, desde 1 de Junho de 195829 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
António
)Iacedo
Martins
Lima, 16.8Mb, desde 1 ele Junho de 1958 - 19
anos de serviço.
(Por portaria ue 6 de Fevereiro de 1950, visada pelo Tribunal de Contas em 7 de :Março de 1950. Não são devidos
emolumentos, nos termos elo Decreto n.s 22257).

Coronel
de artilharia,
engenheiro
fabril, Joaquim
Dias Bastos, 72.5405, desde 1 de Junho de 1958completou
39 anos ele serviço.
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar António Ribeiro dos Reis, ;);).5005, desde 1
de .Junho de 1958 - completou 37 anos ele serviço.
Tenente-coronel
miliciano
110 engenharia,
do extinto quadro
especial,
)Iário
Graça,
59.17'21$,
desde 1 de Junho de 1K)' - completou 39 anos
de serviço.
Major
do infantaria
Eduardo
:'IIadeira Montõs
::>2.6505, desde 1 de Junho de H);)8 - completo~
39 anos de serviço.
l\Ia.io~r de _i?f~.?-taria .J osé Vitorino Pavia do Magalhães,
.)2.();)0·, desde 1 de .J unho de 1958completou 39 anos de serviço.
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Major de infantaria Reinato Pimentel de Almeida,
52.3696, desde 1 de Junho de 1958 - completou
3i anos de serviço.
Major de infantaria Licurgo António de Pina,
51.3001$, desde 1 de Junho de 1958 - completou
38 anos de serviço.
Major de infantaria Anlbal Rodrigues de Brito,
51.300t$, desde 1 de Dezembro de 1958 - completou 38 anos de serviço.
j)Iajor de infantaria Mário Lúcio Inácio de Paiva,
49.9~)0t$, desde 1 de Dezembro de 1938 - completou 37 anos de serviço
l\Iajor de infantaria Alberto da Encarnação Pereira,
49.950t$, desde 1 de Agosto de 1958 - completou
3i anos de serviço.
Major farmacêutico Eugénio Sobreiro de Figueiredo
e Silva, 51.300~, desde 1 de Junho de 1938completou 38 anos de serviço.
Capitão de infantaria .AI varo Pereira Ribeiro,
4;3.200;$, desde 1 de Junho de 1958 - completou
39 anos de serviço.
Capitão de infantaria José Tavares N oto V az do
Rego, 42.1~0;$, desde 1 de Junho de 1958completou 39 anos de serviço.
Capitão de infantaria Agostinho
eguro Pereira,
42.07Gt$tlO, desde 1 de Outubro de 1958 - completou 37 anos de serviço.
Capitão de infantaria ~Ianuel de ousa Duarte
Borrego, -l:2.0()8~0, desde 1 de Junho de 19.58~
completou 38 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Alvaro Bes a d Aragão Ferreira, 42.4: 2· -!O, de de 1 de Junho de 195 completou 39 ano de erviço.
Capitão miliciano do ngenharia do extinto quadro
e pecial Armando :ErIJe to Abreu Rocha, 42.120;$,
de de 1 de Junho d 193 - completou 30 ano
de ervico.
Capitão médico Joaquim Alves 01'1' ia de Araújo,
41.1m)§.IiO, desd 1 d Junho de 1Cl;)8-completou 37 ano de serviço .
.capitão do xtinto quadro auxiliar de artilharia
José Joaquim Claro, 40.80CJtS, desd 1 de Junho
de 1H.-,,'- completou 3D ano' <lo serviço.
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Tenente
de infantaria
José Carlos Arantes Lopes,
3Ul20J,
desde 1 de Junho de Hl;)H - 38 anos
de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Eduardo
da Silva, :30.-1:20/), desde 1 de Junho de H)5H - completou
:l!) anos de serviço.
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Balta 'ar do Amaral Brites, 2(j,5~0.5, desde
1 do Junho do !fl58 - completou
34: anos do
servico.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de Ul59, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de ;\larc:o de 1959. Nilo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Coronel

de artilharia
Francisco
Freire
de Matos,
70.680$,
desde 1 de Junho de Hl5H - 3R anos
de serviço.
Coronel de engenharia
Fernando
Sales Lougares,
72.ó-!0;5, desde 1 de Junho de ln;)
39 anos
de serviço.
Major de infantaria
Abílio Gonçalves
dos iantos,
;)~.G;)O'5, desde 1 de Junho de 1968 - 39 ano!'
de erviço.
Major de artilharia
Antão Cordeiro Dias, ;)1.300~,
desde 1 de .Iunho de H);)8 - 3H anos do serviço.
Major de artilhada
Jaime Vilhena
do Andrade:
49.950;\ desde 1 do .Iunho do 19;)8 -:n anos
(lo serviço.
"J[ajor do serviço (lo administração
militar Fausto
Rosário da Conceicão, 5t.:~OOb, desde 1 de Junho
de 1Dó8 - HS anos do serviço.
Major do serviço do administração
militar Emídio
Dias Gome,
40.0;)06, desde 1 de Junho do
H)il -:37 anos <lo !'ieniço.
Capitão de infantaria
Ah-aro do La Cruz Quesud«
Mcndos, -!:?1:!0.5, dosdo 1 do Junho do Hl;)8 _
:~0 anos de serviço.
Capitão do infantaria
Argilio do Oliveira
Rocha,
4:!.1:!O,5, desde 1 de Junho de 1!};)t\- :~!l ali II"
do serviço.
Capitão
de infantaria
Luis
Paula
dos I-\antos.
4~.1:!O~"desde 1 de Junho do 1!):)~~_:~!l anos
de serviço.
('apitllO
de infantaria
Adriuno
Coelho ~Iaril\h().
41.0..j.O:, desde 1 de .J unho dr. 1 !l;)t) - :18 <1110 ..
de serviço.
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Capitão de infantaria
Henrique
Re a d Frazão,
41.040;$, desde 1 de Junho de 1Ç)[)8- 38 anos
de serviço.
Capitão de infantaria
Joaquim Augusto Teixeira,
39.960$,
desde 1 de Junho de 1938 -- 37 anos
de serviço.
Capitão de artilharia
António de Matos Ribeiro,
-12.12015, desde 1 de Junho de 1938 - 39 anos
de serviço.
Capitão de cavalaria Abel António, 41.0-10$, desde
1 de Junho de H138 - 38 anos de serviço.
Capitão do serviço de administração
militar António
Mário Freire Tavares Belo, 39.960;$, desde 1 de
J unho de 1958 - 37 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Maria de Lemos, 38.760r;, desde 1 de
Junho de 1958 - 38 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Pereira,
37.74015, desde 1 de Junho
de 1958 - 37 anos de serviço.
Tenente de infantaria Diamantino Alrtónio Brandão
da Cunha Leite, 30.61G680, desde 1 de Junho
de 1958 - 36 anos de serviço.
Tenente
do serviço de administração
militar José
do ~ ascimento,
31.550;)-10, desde 1 de Junho
de 1958 - 37 anos de serviço.
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Joaquim António I idoro, 2Ç).640~, desde l de
J unho de 1958 - 3 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Canhão Fernandes,
28.860,.$, desde
1 de Junho de H),)8 - 37 anos de servico.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Eduardo
Xlartinho Cardoso, :.?8.8GO;S, desde
1 de Junho de 1\158-:37 anos de serviço.
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército Joaquim .Jo é Bernardo, 28.8()O,-, de de 1 do
Junho do 19;)8
:H anos de serviço.
Tenente (lo quadro do' erviços auxiliares do Exército Manuel Rodrigues
de Paiva, :.?\l.()-10~5,
desde
1 <le .\gosto de H),-) - :38 anos de serviço.
(Por portaria do 20 110 Fevereiro de 1050, yj.;ada pe}o Tl'lhunal de Contas em 1 110 .\hril do 1050, Não são deVIdos 01110lumentos, nos termos 110 Decreto n,? 2:l :!57).
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Major de artilharia Carlos Augusto Nunes, 54.000a,
desde 1 de Julho de 1958 - 40 anos de serviço
em 8 ele Junho de 1958.
Capitão de infantaria António Neves, 42.1801$,
desde 1 de Junho de 1958 - 39 anos e 359 dias
em 7 de Junho de 1958.
Capitão de cavalaria Luis Manuel Tavares, 33.480,$,
desde 1 de Setembro de 1958 - 31 anos de serviço em 1 de Agosto de 1958.
Estes
Interior,

oficiais encontram- se adidos no Ministério
na Polícia de Segurança Pública.

do

(Por portaria de 20 de Fevereiro de J 959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Março de J959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente

de infantaria

Jacinto

da Silva Pacheco,
anos

33.600t$, desde 1 de Junho de 1958-39

de serviço.
Tenente de infantaria António ele Carvalho Sampaio,
32.760t$, desde 1 de Junho de 1958 - 39 anos
de serviço.
Tenente elo quadro dos serviços auxiliares do Exército J o é Gomes Barraqueiro, 31.032a, desde 1 de
Junho de 1958 - 39 anos de serviço.
(Por portaria de 13 de ~Iarç'o de J 959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão que lhes foi atribuída no termo'
do artigo 7.0 <lo Decreto-Lei n. o 41 65.J., substituído
pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 22 de Novembro
de 1958, aos oficiais na situacão
de reserva em Heguida mencionados, por lhes ter sido revista a sua
P?nsão de resen'~ ao abrigo do artigo 5.0 do supracitado Decreto-Lei n.? 41654, de 27 de Maio de lnD :
Coronel do corpo do corpo do estado-maior J oão
José Xavier Banazol, 70.2006 desde 1 d Junho
de 1958 - 36 anos de servi<;o:
Tenente de infantaria Armando de Oliveira rim ntel,
24.649520, desde 1 de Junho de 19;) -28 unos
de serviço.
(Por portaria de :n de Janeiro de J H5\l, visada pelo Tribunal
de Contas cm 7 ele :\larço de 1!J5!l. Não são devidos elllOlumentos, 110S termos do Decreto 11.0 22257).
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nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n.? 41654, de 28 de Maio de 195 , alterado pelo
Decreto-Lei
n.? 41 958, de 14 de Xoyembro do mesmo
ano, aos oficiais na ituação de reserva
em seguida
mencionados,
por lhes ter sido concedida
a revisão
da sua pensão de reserva,
ao abrigo do artigo 5.° do
supracitado
Decreto-Lei
n.? '*1 (\54, desde a data que
a cada um vai indicada:

Rectificada,

Coronel de engenharia
Frederico
de Gusmão Correia Arouca, 48.3606, desde 1 de Dezembro
de
1958 - 26 anos serviço.
Major de artilharia Alfredo Horácio da Cunha Néri,
-:1:5.997620, desde 1 de Junho de 1958 - 32 ano'
de serviço.
Major módico António Pereira
Queirós, 43.200,\
de de 1 deTunho de 195~ 32 ano de serviço.
Capitão de infantaria
Teodorico
Pereira Pimenta,
::39.:W 1$ 0, desde 1 de Junho de 1958 - 33 anos
de serviço.
_
Capitão

de

infantaria
José
1 de Junho

:3 . 80·), desde

,- aleriano
Paulino,
de 195 - BG ano

de .erviço.
Capitão de cavalaria. Augusto Cé ar da Silva Pereira, 39.4 4: 0, de 'de 1 de Ago to de 195 313 anos de erviço.
apitão de cavalaria Raul .\.ugusto Nogueira Baptista de Carvalho, 37.32-:1:1$0, desde 1 de Junho
de 1958 - 34: anos de erviço.
Capitão do quadro dos erviços auxiliares do Exército ){anuel
do Santos,
3G.7~0·, desde 1 de
Junho do 195 - 36 anos de erviço.
Tenente
de infantaria
:'Iliguel de Almeida Júnior,
:! .5GO·, desde 1 de J unho de 195' - 34: anos
do serviço.
Tenente
de infantaria
Xíanuel Frunci co de :'Ir lo
Júnior,
2G.040 , de do 1 de Junho d 1958
31 ano' de rviço.
'I'enont de infantaria Lul Emílio dos antes eca,
17.04:0:, desde 1 do Junho do 103
:!1 anos
de serviço.
T ncnt d
artilharia
António
Afonso Rapo 0,
:!D .400 , desde 1 do .T unho d 19;) 3;) anos

de ~ rviço.
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Tenente de artilharia José dos Santos Oliveira,
28.560';', desde 1 de J unho de 1958
34: anos
ele serviço.
Tenente de cavalaria João Clemente dos Anjos,
25.254:1$, desde 1 ele Junho de 1958-~9
anos
de serviço.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959,t visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Março de 1959. Nao são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectifícada a pensão anual que lhes foi atribuída nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Setembro de 1958,
aos oficiais na situação de reserva em seguida mencionados, por lhos ter sido concedida a revisão da
referida pensão ao abrigo elo supracitado artigo 7.°
do referido Decreto- Le i n. ° 41 654:

Capitão de infantaria Matias de Freitas Guimarães,
-12.8541$40, desde 1 de Junho de 1958 - 38 ano
de serviço.
Capitão de infantaria Duarte Osório Fernandes,
4:2.733620, desde 1 de Junho de 1938':_ 38 anos
de serviço.
Tenente de infantaria Alfredo do Oliveira Guimarães, 32.760t$, desde 1 do Junho de 195839 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Março do 1950. Não são devidos crnolumentos, nos termos do Decreto !l.0 22257).

Concedida a pensão anual rectificada nos termos do artigo 7.° ~o Decreto-Lei n.? 4:1 (j;)4, alterado polo Decreto-Loi n. ° 41 958, de 22 do Novombro do 19:>8,
ao capitão de infantaria, na situução de r SOlTa J OS(,
Ferreira
da Costa, no qunntitntivo do 40.210h80,
desde 1 de J unho de 19r>8, por lhe tor 'ido concedida
a revisão da referida pensão ao abri co do artí eo 7.°
do mencionad,? Decreto-Lei n.? 41 G~~-1,
por to 1:-' completado, em 1.) do Outubro do 19;>;>, 3G anos.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 7 de :'Ilarço de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto II. o 22257).

Rectificada a pensão de roserva nos oficiais lia mosmu
situação 'em seguida

moncionu.ln,

d

8<10

1 do Juullo
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de 1958, nos termos do artigo 7,0 do Decreto-Lei
n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 41 958, de
14 de Novembro
do mesmo ano, por lhes ter sido
concedido o abono do acréscimo referente
ao número
de dias que a cada um vai indicado para efeito de
0,14 por cento que contaram até 31 de Dezembro do
1937, ao abrigo do di posto no artigo 9.0 do Decreto
n." 20247, de 24 de Agosto de 1931:
Coronel
do corpo do estado-maior
Salvador
de
Oliveira Pinto da França, 77.0G7a60-i3746
dias.
Coronel
de infantaria
Manuel
Soeiro
de Faria,
66.340/)80 -1798
dia.
Coronel
de infantaria
José Raul Alves da Cruz.
65.õG9t$20 - 1525 dias.
'
Coronel de infantaria Porflrio Hipólito Azevedo da
Fon eca, 62.4;00$ - 424 dias.
Coronel
de infantaria
Mário de Vasconcelos
Cardoso, G2.313560 - 401 dias.
Coronel de infantaria
Joaquim da Costa Ferreira,
62.828640 - 585 dias.
Coronel
de infantaria
Alfredo
Abeilard Vieira,
61.800.s - 209 dias.
Coronel de infantaria Bento de Jesus,
eguro Ferreira, 62.J07,.S20
1048 dias.
Coronel de artilharia
Alexandre
dos Santos Majer,
70.796;540 - 3846 dia.
Co r o n e l de artilharia
António
José
Caria,
G5.570,&40- 479 dias.
Coronel de artilharia
José Luciano da Silva Cravo,
ü4.568t>40 - J46 dias.
Coronel
de artilharia
Car lo David
al d e r ,
()3.595820 -lHO dias.
Coronel de artilharia
E têvão Rodrigues Neto d
Almeida, 62. ~ ~40, ;) O dias.
Coronel do serviço do udruini tração militar FranCiRCO Névoa,
G5.140b 0-13
dias.
'oroncl (lo
rviço (lo adminis tração militar 1[011rique Augusto
(' ário, GL 712MO - 1~2\) (~ias.
T neute-c o r o n e.l de infantaria
Manuel Dias,
f)5.435b20
~97!l dia.
'J' ncnte-coroncl d infantaria Manuel ~rartins dos
Reis, 5f). ~3j,.s20- 3j07 dias.
'ren nto-coronel
do infantaria
Haul Murtins
(la
('o ta, ;)2.\)90· 20 - < 40 din ..
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Tenente-coronel
de infantaria
Manuel Augusto de
Melo Cabral, 52.337·20 - 566 dia .
Tenente-coronel
de artilharia
Ricardo \~az ::\follteiro, 35.435;520 - 2053 dias.
Tenente-coronel
de cavalaria
Albino Augusto
de
Oliveira, 52.713,$60 - 710 dias.
Tenente-coronel
médico Francisco
Ribeiro Coutinho, 51.9\:)91560 - 424 dias.
Tenente-coronel
do serviço de admini trnção militar
António Augusto
da Silveira e Lorena Santos,
54.1-11660 -1314
dias.
Major
de infantaria
Jo é da Mo t a Mar qu e s ,
49.178,$40 -15~4
dias.
.
Major de infantaria
António
de Pinho Valente,
47.3081500 - 743 dias.
Major de artilharia Xlanuel Miranda. 46.104;)006 ~7 dias.
Major <lo extinto quadro auxiliar de artilharia José
Antunes Mendes, 45.94Gt580 -1019
dins.
Capitão
de infantaria
José Gomes Nil"oirinha,
40.2671520 - 2061 dias.
Capitão do infantaria Baltasar de Castro, 39.913620
1909 dias.
Capitão
de infantaria
Carlos
do JOSUi:! Vilhena,
37.:326,$00 3:332 dias.
Capitão
de artilharia
Lul
do Abreu
11 Morais
Portugal,
43.103;$20 - 4906 dias.
Capitão
de artilharia
Humberto
Romão Duarte,
;38.278;)80 - 2092 (lias.
Capitão
médico José Bruni da Silveira
Júnior,
39.342,$00 -1519
(lias.
Capitão do orviço de administração
militar Fernando Raposo de Oliveira, 37.24-2 00 - 92 dias.
Capitão do quadro do
erviços auxiliares do Exército Manuel G omes do
ousa, 35.601;)60 - 5;)8
dias.
Capitão do quadro dos serviço
auxiliare'
do Exército Joaquim Pedro Mendonça. 3;).;);>3óGO- 542
dias.
Capitão do extinto quadro auxiliar do al'tilhal'it~
José Duarte
Ferreira
Brito,
:35. 45~20
7:?:~
dias.
Tenente de infantaria .JOllO Cândido F 1'1' ira Volo~.;oT
2D.5:?4 80 - lH21 <lias.

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o G

483

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde militar José Joaquim dos Reis, 27.262680596 dias.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Março de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Brigadeiro Francisco Aires de Abreu, 82.628t$40260 dias.
Brigadeiro graduado Armando Martins Dias Rocha,
66.255t5GO- 1761 dias.
Coronel de infantaria João Afonso Pereira Gago,
67 .282~80 - 2130 dias.
Coronel de infantaria Ângelo David da Costa,
66.1'>225-- 2074 dias.
Coronel de infantaria Abílio Augusto Teles Grilo,
66.265b60 -1760
dias.
Coronel de infantaria Augusto José Machado,
65.140680 - 1370 dias.
Coronel de infantaria Cândido Pinto de Figueiredo,
G-:I:.88-W
-1303
dias.
Coronel de infantaria António Acácio da Cruz,
6L1:55,560 - 11-:1:7dias.
•
Coronel do infantaria João Augusto da Paixão Moreira, 63.G8M20 - 36 dias.
Coronel de infantaria Alfredo Correia Nobre,
63.598· 0-848
dia .
Coronel de infantaria Carlos Gomes Cordeiro,
62.828~40 - 583 dias.
Coronel de infantaria Armelino Almiro da Silva,
G~.656tS 0-519
dias.
Coronel de infantaria J osé Furtado Henriques,
62.48M~0 - 436 dia.
Coronel de infantaria António Abel de Oliveira
Araújo Pinto, 62.056,6 0-313
dias.
Coronel
de infantaria
João Alves Ferreira,
62.05M 0-295
dia .
Coron 1 d artilharia (engenheiro fabril) Artur
Mondes
d Magalhães, 64-.6366 - -:1-88 dias.
Coronel de artilharia António Caldeira Pinto Rebocho, ü7.244 -1345
dia.
Coronel do artilharia António Peixoto Chedas,
67 .~~4tS -1347 dia.
Coronel d artilharia Afon o Jorge de Aguiar,
6-:1:.02:3:
dias.
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Coronel de artilharia António Augusto de Sousa
Oliveira, 63.170,$40- 689 dias.
Coronel de cavalaria Antonino Raul da 'Mata Gomes
Pereira, 62.228t$40 - 368 dias.
Coronel médico João Calvet de Magalhães Marques
da Costa, 63.685a20 - 856 dias.
Coronel médico Aníbal de Melo e Castro Salter
Cid, 63.0851$20 - 667 dias.
Coronel do serviço de administração militar Acácio
Augusto Nunes da Silva, 67.026t$-2055
dias.
Coronel do serviço de administração militar António Álvaro dos Santos Pereira, 65.3986i801478 dias.
Tenente-coronel de infantaria Gustavo Adolfo Gouveia, 52.785t$60-755
dias.
Tenente-coronel
de artilharia Teófilo da Rocha
Trindade, 53.427660 -1026 dias.
Tenente-coronel
de artilharia António Emílio Moreira Peixoto, 52.428a -- 593 dias.
Tenente-coronel de engenharia Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto, 53.071t$20 - 878 dias.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
João Viegas Jacinto, 59.354a40 - 3503 dias ..
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Alfredo César de Brito, 51.571620 - 234 dias.
Maj 01' de infantaria
Mário Pessoa da Costa,
47.18M20-590
dias.
Major médico Alberto Baeta da Veiga, 46.928MO477 dias.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia José
Pimentel Rolim J únior, 44.658~ - 395 dias.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia António Joaquim de Oliveira Bandeja 44.596t$80370 dias.
. ,
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia
Manuel Pereira Patricio, 47.852$40 -1943 dias.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar José Bernardino Torres Júnior
44.413tS20 - 284 dias.
'
Capitão ele infantaria Manuel Xavier Pereira Simões, 39.913a20 - 4280 dias.
Capitão de infantaria Francisco Martins Fernandes
Júnior, 37.850$40-646 dias.
Capitão .de infantaria Eduardo Miguel, 37.6J6MO-

539 dias,
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Capitão de infantaria António de Almeida Luz,
37.333t$60-346
dias.
Capitão de infantaria Carlos Baptista, 37.078~80208 dias.
Capitão de infantaria José Júlio de Almeida Sobral,
36. 771t$60 - 22 dias.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde Manuel Robalo dos ~ antos, 35.166t$301 dias.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Delfim das Neves, 36.1866 - 935 dias.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado m.ilitar António Maria Marques Perdigão
Júnior, 36.136$80-898
dias.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Vasco Miranda Baptista, 36.038tS40845 dias.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar .José de Sousa Ribeiro, 35.894tHO755 dias.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Américo Baptista, 35.310;)- 405 dias.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Pompeu Martins, 35. 796a - 686 dias.
Tenente
de infantaria Aníbal Alves Moreira,
:32.398a80 - 28 1 dias.
Tonente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Francisco Maria Candeias, 28.897;$201915 dias.
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do
Exército João Grade Nunes Ribeiro, 28.860151 9:> dias.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército José Augusto dos anto, 27 .37 4~JO69:> dias.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército João Gonçalves, 27.:W a80-6:32
dias.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército António de Brito, 27.26 aRO-60;) dias.
Tenente do quadro do serviços auxiliares do
Exórcito Gonçalo Maria Pereira, 26.800 80

301 dia .
Tenente do quadro do serviços auxiliares do
Exército José Rodrigue
de 'ousa, 2(),706t$-

156 dia.
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Luis Figueiredo Ferreira, 26.557t$~019 dias.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Março de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Brigadeiro José Guimarães Fischer, 83.656680544 dias.
Brigadeiro
graduado João Pires de Campos,
62.013ti60 - 586 dias.
Coronel de infantaria Manuel Abrunhosa de Matos,
71.138t$40 - 3466 dias,
Coronel de infantaria Manuel ele Matos Sampaio
Nobre, 66.5226 - 2093 dias.
Coronel ele infantaria Luis Augusto Blanqui Teixeira, 66.255;>60 -1785
dias.
Coronel de infantaria José Nogueira Soares Júnior,
64.370t$-i0 - 1098 dias.
Coronel de infantaria Júlio Augusto Valadares Torres, 62.656t$80 - 522 dias.
Coronel de artilharia, engenheiro fabril, José Guerreiro de Andrade, 68.7391$60 - 2856 dias.
Coronel ele artilharia, engenheiro fabril, Valeriauo
António de Campos e Sousa, 63. 770t$40 -194 dias.
Coronel ele artilharia Mário Cambeses, 65.54U60767 dias.
Coronel
de artilharia Ricardo Malhou Durão,
63.770640 -174
dias.
Coronel de artilharia João ,,..asco de Meneses,
62.098t$80 - 644 dias.
Coronel médico Mário Alberto Pegado Pereira Machado, 63.5131560- 807 dias.
Coronel de cavalaria Mário Rodolfo Revisioni Ramires, 63.427620 - 770 dias.
oronel ele cavalaria Rogério do Almeida Tavares
e Silva, ô3.2f)ô&80 - 7:31 dias.
Coronel de cavalaria Luís da Costa Ivens Ferraz,
62.1426 - 337 dias.
Coronel de cavalaria João Herculano de Moura,
61.885t$20 - 232 dias.
Coronel de engenharia Manuel António Soares Zilbão, 64.303[120 - 350 dias.
Tenente-coronel médico Virgilio Rego Xavier Pereira, 53.1426 - 808 dias.

2.· Série

N.o G

487

Major de infantaria Joaquim Augusto
Alberto, 49. 892r$40- 3991 dias.

dos Santos
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(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1059, visada pelo Tribunal de Coutas em 7 de Março de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." ~2 257).

Brigadeiro Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes, 83.427660, desde 1 de Junho de 1958486 dias.
Brigadeiro Agostinho do Nascimento Crisóstomo,
84.456tl, de de 1 de Junho de 1968 - 737 dias.
Coronel de infantaria Filipe Cândido de Sousa Dias
Ribeiro de Carvalbo, 72.000tS, desde 1 de Junho
de 1958 - 4175 dias.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Março de 1959. Não são devidos emolumeutos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei n.": 41 634, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41 93 , de 14 de Novembro de 1938, ao capitão
do quadro dos serviço auxiliares do Exército, na situação de reserva, Cassiano Fernandes Carranca, no
quantitativo de 35.749tS20, desde 1 de Junho de 195 ,
pelo abono do acré cimo a que se refere o artigo 9.°
do Decreto n." 20247, de 24 de Agosto ele 1931,
respeitante a G60 dias para efeito de 0,14 por cento
que contou até 31 de Dezembro de 1937.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1950, visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Março de 1059. ão são devidos
emolumentos, nos termos de Decreto n.O 22257).

VIII- DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:
Corpo de generais

1) Contam a antiguidade dos seus actuai posto' desde
as datas que lhes vão indicada o ezuint
oficiai,
promovidos pola pre 'ente Ordem do Exé~cito:
Gen ral Francisco
Março d 1959.

IIolbechc

Fino,

de de 1

do
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Brigadeiros: Alexandre António Moura de Azevedo,
desde 18 de Março de 1959, e Alfredo José Ferraz Vieira Pinto do Oliveira, desde 30 de Março
de 1959.
Corpo do estado-maior

Coronel Manuel Pimenta de Almeida Beja Simões
Godinho, desde 30 de Março de 1959.
Tenente-coronel
Júlio Augusto Ramalho Correia,
desde 30 de Março de 1959.
Major Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco,
desde 30 de Março de 1959.
Infantaria

Coronéis: José Augusto Junqueiro Gonçalves de
Freitas, João Garcia Alves e Óscar Spencer
Moura Brás, todos desde 9 de Março de 1959.
Tenentes coronéis: Manuel Ribeiro de Faria, Júlio
António Carvalho de ilva e Júlio Zagalo de
Lima, todos desde 9 de Março de 1959, e João
António Ribeiro de Albuquerque e Américo António Osório Cruz, ambos desde 17 de Março de
1959.
Majores: José António Rodrigues, desde 4 de
Março de 1959, Júlio dos Santos Batel, desde
6 d e Março de 1959, Abílio Gonçalves Dias e
Manuel Carlos Pereira Alves Passos do Esmoriz,
ambos dosde 9 de :Março de 1959, o José António de Sousa Magalhães e Joaquim Augusto Rosado Cabral, ambos desde 17 de Março de 1959.
Artilharia

Coronol Rubi António Marque,
de Hl59.
Tenente-coronel Almor Branco
Luis de Sousa Gentil Boça,
Março de 1959.
:\Iajor José da Glória Alvo ,
de 1959.

desde 18 de Março
Baptista O Eduardo
ambos desde 18 d
desde 18 d

:Março

Cavalaria

Coronel JOiLO Eduardo Gamarro Corroia Barr nto,
e Manuel Ferreira Peixoto da Silva ambos dos do
9 do Março de 10;)9.
'
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Tenente-coronel
João Maria Guedes Cabral de
Campos, desde 9 de Março de 1959.
1fajor Henrique Alves Calado, desde 9 de ~rarço
de 1959.
Engenharia

Coronéis José Mexia Heitor Júnior e João António
dos Santos Guardiola, ambos desde \:)de Março
de 1959.
Tenen te-coronel José Joaquim Rodrigues Junqueira,
desde 9 de )farço de 1959.
Cavalaria

Capitão Adão Antuues Baptista, desde 28 de Agosto
de 1958.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

apitão Francisco Augusto Teodósio, desde 24 de
Março de 195.9.
Quadro de chefes de banda de música

Tenentes Carlos Soare de Oliveira e Manuel da
, ilva Dionísio, ambos desde 1 de Dezembro de
195 .

2) Conta a antiguidad do actual po to desde 25 de
Abril de 19M o major do corpo do e tado-maior Fernando José Henriques Rebelo de Andrade, ficando colocado na respectiva escala imediatamente à esquerda do
major do me mo corpo Alberto da Silva Banazol.
3) Conta a antiguidade do actual posto de de 30 de
D~zelllbro de 195 o major de artilharia Andrea Ribeiro capinakis. Fica deste modo rectificada a declaração 1) da Ordem do Exército n.? 4, 2.& érie, do corrent ano, na parte respeitante a t oficial.

4) Con iderada nula e de nenhum efeito a parte da
portaria ti 13 de Janeiro d 1959, inserta. na Ordem
do E.rército n.? 2, 2.a série, no que :--erefere à antiguida~e atribufda ao tenente do quadro do serviço de matenal (serviços
técnico
de manutenção)
João Herculano Casaca, promovido àqu Ie posto pela referida
portaria.
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5) Nula e de nenhum efeito a declaração 5) publicada na Ordem elo Exército n. ° 2, 2. a série, de 1 de Fevereiro de 1959, que se refere à antiguidade dos tenentes do quadro de serviço de material (engenheiros)
Bruno Fritsche Centener Pereira de Castro e José Luís
Mingot de Almeida.
Colocação na escala:

6) O tenente-coronel do quadro do serviço de material (engenheiros) Edmundo Cal' los 'I'ércio da Silva,
promovido àquele posto pela Ordem do Exército n.? 4,
2. a série, de 1 de Março do corrente ano, fica colocado
na respectiva escala imediatamente à direita do tenente-coronel do mesmo quadro João Manuel Terenas Latino.
Colocações e desempenho de funções:

7) Acumula as funções de professor do curso de altos comandos no Instituto de Altos Estudos Militares,
durante o actual ano lectivo, com o cargo de comandante da La região militar, o general António Augusto
de Valadares Tavares.
8) O coronel tirocinado do corpo do estado-maior
José Ferreira dos Heis, do regimento de artilharia pesada n.? 1, desempenhou, como coronel do corpo do
estado-maior, as funções de adjunto do general ajudante-general do Exército, nos períodos do 3 de Março de
1956 a 31 de Outubro de 1957 e de 16 de Julho de
1958 a 23 de Outubro de 1958.
9) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria, desde 19 de Março de 1959, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, na casa de reclusão do
Governo Militar de Lisboa, o coronel de infantaria, na
situação de reserva, José Maria Coelho da Mota.
10) Foi considerado vogal auxiliar da
História Militar, nos termos do § 5.° do
Decreto n.? 9290, de 12 de Dezembro de
nel de infantaria, na situação de reserva
Barreiros.
'

Comissão de
artigo 1.0 do
1923 o coroJ osé 'Baptista

11) Presta serviço na Iuepeccão-Geral
de Educação
Física, desde 16 de Março de 1959, o coronel de cavalaria, na situação de reserva, D. Dominzos António de
Sousa Coutinho.
o
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12) Declara-se
do Ministério do
nhol, de 10 a 27
laria, na situação
raz.
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que prestou serviço como delegado
Exército no Raid Hípico Luso-Espade Maio de 1958, o coronel de cavade reserva, Luis da Oosta Ivens Fer-

13) Completou no regimento de lanceiros n.? 2, em
11 de Março de 1959, o tempo de serviço para os efeitos do artigo 71.0 do Decreto-Lei n. o 36 30-:1:,de 24 de
Maio de 1947, alterado pelo Decrete-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, cumulativamente com as funções de professor efectivo no Colégio Militar, o major
de cavalaria Júlio Beirão de Brito.

1-:1:) Oompletou no regimento de lanceiros n.? 2, em 14
de Março de 1959, 3 anos de serviço nas tropas da
arma para efeito de promoção, acumulando com as funções de chefe da secção técnica do Instituto de Altos
Estudos Militares, o major de cavalaria Luís Soares de
Oliveira.
15) Desempenha as funções de chefe .da Secção de
Informações, Registo e Estatística do Gabinete de Estudos da Academia Militar, desde 3 de Março de 1959,
nos termos do § único do artigo 33.0 do Decreto-Lei
n.s 42152, de 12 de Fevereiro do mesmo ano, deixando
de desempenhar as de chefe de secretaria do referido
estabelecimento desde a mesma data, o capitão de cavalaria, daquela Academia, António Pais Andorinho Romão.
16) Desempenha as funções de ajudante de
marechal Francisco Higino Oraveiro Lopes,
de Março do corrente ano, acumulando com
no regimento de cavalaria n. o 7, o capitão de
João Carlos Craveiro Lopes.

campo do
desde 30
o serviço
cavalaria

17) Prestou serviço na extinta Escola do Exército,
desde 19 de Janeiro até 17 de Fevereiro do corrente
ano, o coronel de engenharia, na situação de reserva,
L uís José de Avelal' Machado Veiga da Cunha.
18) Presta serviço na Academia Militar, desde 18 de
~evereiro do corrente ano, o coronel de engenharia, na
sd1tuaC;ãode reserva, Luis José de Avelal' Machado Veiga
a Ounha.
'
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19) Desempenha as funções de professor adjunto, interino, da 7. a cadeira da Academia Militar, por acumulação, o tenente de engenharia, instrutor de táctica de
engenharia da mesma Academia, Alberto da Maia Ferreira e Costa.
20) Deixou ele prestar serviço no hospital militar regional n." 1, desde 24 de Março de 1959, o capitão
médico, na situação de reserva, Alberto Salis do Amaral.
21) Presta serviço no quartel-general da 3.a divisão
o tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção) António dos Santos, que pela
presente Ordem do Exército é colocado no quartel-general da 3.a região militar.
22) Deixou de prestar serviço na Direcção ela Arma
de Engenharia, desde 1 ele Abril de 1959, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, na Escola Prática de
Engenharia, o major do extinto quadro auxiliar de engenharia João Filipe.
23) Declara-se que prestou serviço na base aérea
n.? 4 (Lajes) de 13 de Setembro de 1949 a 13 ele
Março de 1950 o major do extinto quadro auxiliar de
engenharia, na situação de reserva, Manuel Pereira
Patricio.
24) Continua prestando serviço na V' Repartição ela
1.a Direcção-Geral do Ministério do Exército o major
do extinto quadro de oficiais do secretariado militar
Aristides César dos Santos, que pela presente Ordem
do Exército transita para a situação de reserva.
25) Continua a prestar serviço na 3. a Repartição ela
1.a Direcção-Geral do Ministério do Exército o major
do extinto quadro ele oficiais do secretariado militar
Domingos dos Santos Massauo Corado, que pela presente Ordem do Exército transita para a situação ele
reserva.
26) Presta serviço na Legião Portuguesa, desde 8 de
Novembro de 1958, o capitão elo quadro dos serviços
auxiliares do Exército Armando Martins de Araújo, que
pela Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, de 1 'de Dezembro de 19õ8, transitou para a situação de reserva.
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27) Continua prestando 'Serviço no Depósito Geral de
Material de Engenharia o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Francisco Inácio Costa, que pela
presente Ordem do Exército transita para a situação de
reserva.

28) Deixou de prestar serviço na extinta Escola do
Exército, desde 1 de Março de 1959, passando a prestá-lo, desde a mesma data, como conservador-arquivista
da Biblioteca e Arquivo da Academia Militar, o tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, António da Silva Cardoso.
29) Deixou de prestar serviço na extinta Escola do
Exército, desde 1 de Março de 1959, passando a prestá-lo,
desde a mesma data, como chefe dos serviços gráficos
dos serviços gerais e formação da Academia Militar, o
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva,. Eduardo Moreira.
30) Deixou de prestar serviço na extinta Escola do
Exército, desde 1 de Março de 1959, passando a prestá-lo,
d~sde a mesma data, como oonservadorrarquivista da
Biblioteca e Arquivo da Academia Militar, o capitão
do extinto quadro de picadores, na situação de reserva,
José Marcelino Ramos Toscano.
N 3~) Foi autorizado a prestar serviço na Organização
.aClOnal Mocidade Portuguesa na província ultramarina de Moçambique, sem prejuízo para o serviço mili~r! o tenente miliciano de infantaria Júlio César de
rIto Pires, em comissão militar naquela província.
d 32) Foi autorizado a exercer as funções de substituto
o delegado do procurador da República na província
ul~~amarina de Moçambique, sem prejuízo para o serviço
~Ihtar, o tenente miliciano de infantaria António Gabriel
astos Carvalho Gomes, em comissão militar naquela
• provincia.
33) Nos termos dos artigos 3.0 e 4,.0 do Decreto-Lei
~. ~2 670, de 17 de Fevereiro de 1943, tem passagem
1 brIgada n.? 1 de telegrafistas, desde 1-i de Agosto de
958, o tenente-miliciano de infantaria, na situação de
reserva, Alberto Lopes.
0
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34) Foi autorizado a prestar serviço na Organização
Nacional Mocidade Portuguesa na província ultramarina
de Moçambique, sem prejuízo para o serviço militar,
o tenente miliciano de artilharia Joaquim Afonso Fernão
Pires, em comissão militar naquela província.
35) Nos termos do artigo 4. o do Decreto-Lei n. 042 015,
de 17 de Fevereiro de 1958, inserto na Ordem do Exército n. o 7, 1.a série, de 31 de Dezembro de 1958, passam a constituir a Comissão Superior de Educação
Física do Exército os seguintes oficiais:
Técnicos de educação física:
Coronel de infantaria, na situação de reserva:
Jaime Arnaldo da Veiga Oardoso, em serviço
na Comissão Superior de Educação Física
do Exército;
Coronel de infantaria Óscar Spencer Moura
Brás, da Comissão Superior de Educação
Física do Exército;
Major de artilharia Guilherme Virgílio de Almeida Pires Monteiro, da Inspecção-Geral
de Educação Física do Exército;
Capitão de infantaria José da Silva Pinto Ferreira, mestre de ginástica da Academia Militar.
Técnicos de esgrima:
Coronel de artilharia Carlos Vidal de Campos
Andrada, comandante da Escola Prática de
Artilharia;
Capitão de infantaria J oaq uim Inácio Pereira
Vaz .Júnior, do Colégio Militar.
Técnicos de equitação:
Coronel de cavalaria João Eduardo Gamarro
Correia Barrento, da Guarda Nacional Republicana ;
Major de cavalaria António Maria Malheiro
Reimão Nogueira, em serviço na Policia de
Viação e Trânsito,
Oficial médico:
Tenente médico Aníbal José da Silva e Costa,
da Oomissão Superior de Educação Física
do Exército.
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Deixam de fazer parte da Comissão Superior de Educação Física do Exército os seguintes oficiais:
Coronel de cavalaria, na situação de reserva, Luís
Figueiredo, da Comissão Superior de Educação
Física do Exército;
Major de artilharia João José Domingues, do regimento de artilharia antiaérea fixa;
Capitão do serviço de administração
militar Artur
-unes Correia e Silva, na índia.
Cursos:
Nomeação para a sua frequência:

36) São nomeados para a frequência do estágio junto
do curso de altos comandos no ano lectivo de 1959-1960
os seguintes coronéis:
Serviço de saúde

António do Azevedo Meireles do • outo, efectivo.
Carlos Pereira da Silva Costa, reserva.
Serviço de administração militar

_

~osé de Almeida Amaral, efectivo.
Alvaro de Oliveira, reserva.
Serviço de material

Francisco António Gonçalves Cardoso, efectivo.
António Fernandes Pereira da Costa, reserva.

3D

São nomeados para a frequência do curso de promoÇao ~ oficial superior no ano lectivo de 1959-1960
Os segumtes capitães:
Artilharia

Amândio Augusto Trancoso.
Artur Relva de Lima.
Abilio Santiago Cardoso.
Celestino da Cunha Rodrigues.
Manuel Marques Peralta .
.Manuel Rosado Carmelo Rosa.
,)úlio Carvalho Costa.
Orlando Rodrigues da Costa.
Fernando da ilva Branco.
Sarlos Alberto de Barros Teixeira.
I, rancisco Pereira Palminha,
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Mário dos Santos Nunes.
José J oão Neves Cardoso.
Gaspar Pinto de Carvalho Freitas
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do Amaral.

Engenharia

Carlos Maria Bastos Carreiras.
Manuel Mauricio Bravo Ferreira.
Fernando do Carmo Correia Calado.
António Alves Ávila de Melo.
Ivan Serra e Costa.
38) São nomeados para a frequência do curso de promoção a capitão no ano lectivo de 1959-1960 os seguintes tenentes:
Artilharia

Luis Borges Ramos.
Silvino da Cruz Curado.
Aníbal Celestino Gomes da Rocha.
José Lopes Rijo.
Henrique Manuel Lajes Ribeiro.
Gui Stélio Pereira de Magalhães.
Eurico António Carvalho e Melo Grade.
Óscar José Castelo da Silva.
Ernesto Martins Engrácia Antunes.
Jorge Vieira de Barros e Bastos.
Manuel Augusto dos Santos Simões.
José Manuel dos Santos Dias de Carvalho.
Renato Gastão Schultz da Costa Ferreira.
Manuel Tomé Morgadinho.
António Soares Fernandes.
Manuel Fernando Ribeiro da Silva.
Carlos Manuel de Oliveira Castro.
Vítor Manuel Medeiros Silva.
Humberto Firmino Alfarra Guerreiro.
João FalcrLO Pinto.
Cavalaria

Francisco Manuel Martins dos Santos.
Luis Maria Coelho Casquilho.
António Carlos Dias Antunes.
João Isidro Pinto Clara.
Armando José da Silva Freire.
Eduardo Matos Guerra.
Luis Alberto Santiago Inocentes.
Amadeu Nunes Duarte.
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Humberto Ferreira Durão.
Artur Manuel Pereira da Silva Baptista.
António José Pereira Calisto.
Alberto Mourão da Costa Ferreira.
José Cândido de Bonnefon Paula Santos.
António Maria da Costa Cabral da Costa Macedo.
Luis' Francisco Pinto de Sousa Moreira.
Rúben Marques de Andrade.
José Adriano da Silva Monteiro.
José Manuel de Almeida Dias Pires Monteiro.
António Diogo de Brito e Faro.
Engenharia

João Luis da Providência Vilas Boas e Costa.
António Luis Pedroso de Lima.
João António Duarte Pina da Silva Ramos.
Júlio César Pedreira de Campos.
Júlio Pimentel Fraústo Basso.
Fernando Renato Pires Figueiredo.
Alípio Antunes Guedes.
Luis António dos Santos Maia,
António Marcelo Pinto de Abreu.
Serviço de Saúde Militar (Farmacêuticos)

Fernando

da Cruz Garcia.

Pensões de reserva:

39) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
menc~onados, que pela presente Ordem do Exército
transltem para a situação de reserva:
Coronéis de infantaria:
João Graciano de Jesus Gomes de Almendra,
84.0006.
João da Costa Moreira, 75.600;$. Tem 36 anos
de serviço.
Manuel Afonso Anta, 82.404~. Tem 37 anos
de serviço.
Coronel de engenharia João Henrique Branco Pereíra Dias, 77 .760~. 'Pem 36 anos de serviço.
Major de artilharia Antero Filipe Veloso Ramos,
53.760;$. Tem 32 anos de serviço.
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quadro de oficiais do secreta-

Aristides César dos Santos, 56.700.$. Tem 35
anos de serviço.
Domingos dos Santos Massano Corado, 64.800J.
Coronel de artilharia Alberto Coriolano Miranda
da Costa. 81.463~20. Tem 37 anos de serviço.
Coronel de cavalaria Eduardo Rodrigues de Almeida
Dias, 79.800~. Tem 38 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército Francisco Inácio da Costa, 52.G50a. Tem 30
anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Manuel Maria Frade, 37.740í'$. Tem 37 anos
de serviço.
40) É de 79.800~ a pensão anual atribuída ao coronel
de cavalaria Eduardo Sousa de Almeida, que pela Ordem
do Exército n. o 4, 2. a série, do corrente ano, transitou
para a situação de reserva. Fica, assim, rectificada a
declaração 44) da mesma Ordem do Exército.
41) Pensão anual atribuída ao oficial em seguida mencionado, que pela Ordem do Exército n.? 4, 2.a série,
do corrente ano, transitou para a situação de reserva:
Capitão médico Luís Filipe Colaço, 39.150t$. Tem
29 anos de serviço. Vence pelo Ministério do
Interior.
Reforma:

42) São desligados do serviço, desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva em seo'uida
.
d
b
me~clOna os e que ~as datas referidas atingem o limite
de Idade para transitarem para a situação de reforma:
Coronel de infantaria Mário de Vasconcelos Cardoso, desde 1 de Março de 1959.
Coronel de artilharia José de Pina Cabral, desde 2
de Março de 1959. Prestava serviço na 1.a Direcção-Geral do J\Iinis·tério do Exército.
Tenente-coronel
de infantaria Vircrilio Varela de
Sena Magalhães, desde 20 de l\fa~'ço de 1959.
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Capitão de infantaria César Augusto Correia, desde
20 de Março de 1959.
Tenente de infantaria António Monteiro Lourenço,
dosde 11 de ~farço de 1959.
Tenente de cavalaria Luis Chianca de Pina Manique, desde 21 de Março de 1959. Prestava serviço no Instituto Geográfico e Cadastral.
43) Está desligado de serviço, desde 11 de Março
de 1959, o major de engenharia, na situação de reserva,
adido, João Pereira Martins de Lemos.
Diversos:

44) Nula e de nenhum
na Ordem do Etcércuo n.?
corrente ano, respeitante
curso complementar do
Pereira Marques.

efeito a declaração 2) inserta
J, 2. a série, de 1 de Março do
ao major de infantaria, com o
estado-maior, Manuel Leitão

45) Declara-se que é por escolha a colocação no regimento de infantaria n." 15 do tenente-coronel de infantaria António dos Santos, que consta. da presente
Ordem do Exército.
46) Nasceu na freguesia do Miragaia, 2.° bairro do
Porto, o não na freguesia do Paranhos, 1.0 bairro elo
Porto, o alferes de artilharia Henrique Martins Sul ela
Rocha, pelo que deve ser feita a devida rectificação nos
respectivos registos.
47) Nasceu na freguesia de Póvoa de Rio de Moinhos,
e não na freguesia de Lourenço de Póvoa de Rio de
Moinhos, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército Albano Mendes Barbosa, sondo o nome do seu
pai Manuel Mendes} e não Manuel Mendes Barbosa, pelo
que devo ser feita a devida rectificação nos respectivos
registos.
48) Nos documentos de matricula do alferes miliciano,
d~ regimento de artilharia pesada n. ° 2, José .Toaquim
DIas, deve ser rectificada a sua naturalidade da freguesia
de Missori para natural do Lumbo .
. .49). Declara-se que em 31 de ~rarço do corrente ano
du,tribuida a lista do antiguidades (los oficiais do

f01

500

ORDEM

DO EXERCITO

quadro de complemento
Julho de 1958.

N.o 6

do Exército,

2." Série

referida

50) Publica-se o quadro de vencedores
natos desportivos no ano de 1958:

a 1 do

dos campeo-

Vcncedoros

Grupo divisionário de carros de combate.
Regimento de artilharia antiaérea' fixa.
Hegimento de infantaria n.? 2.

Andebol de sete
Basquetebol.
.
Futebol.
. . .
Natação:

Soldado D.O 576/57 do regimento de artilharia ligeira n.? 4.
Soldado n.? 635/57 do regimento de artilharia d e costa.
Primeiro-cabo n.? 397/57 do regimento ele
infantaria n.? 12.
Aspirante a oficial miliciano Santos Fialho, do batalhão de metralhadoras 1).°2.
Regimento de artilharia de costa.
Regimento de artilharia de costa.
Centro militar de educação física, equitação e desportos.
Regimento de artilharia de costa.

100 m livres.
100 m costas
200 m bruços
400 m livres.
4XI00
m.
3X50 111 •
10X25111.
Equipas.
Voleibol:
Oficiais
Sargentos.

Escola Prática de Infantaria.
1.° grupo de companhias de administração militar.
Regimento de infantaria !l.0 12.

Praças
Esgrima:

J nstrutores
Espada

(oficiais)

Sabre (oficiais) .
Equipas
Pontatlo

Alferes Ferreira Fernandes, do grupo divisionário de carros de combate.
Primei.ro-tenenteLopes
Jonet, da marinha
de guerra.
Alferes Chito Rodrigues
da Escola PrAtica de Infantaria.
'
Escola Prática de Cavalaria.

militar:

Individual.

Alferes Cruz Silva, da Escola Prútica
Infantaria.
Escola Prática de Infantaria.

Equipas ..
Pentatlo
desportivo
militar .
•Jogadores inscritos:
Futebol ...
Basquetebol.

Primeiro-tenente
ele guerra.

Lopes Jonet

1.' região militar.
.

Governo Militar de Lisboa.

de

da marinha
'
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Rectificações:

51) Declara-se que foi em 9 de Fevereiro, o não em 10,
que faleceu' o coronel de infantaria, na situação de reserva, Henrique Alberto de Sousa Guerra.
52) Pertencia ao regimento de artilharia ligeira n.? ~
o capitão de artilharia Vítor Agostinho de Mendoça
Frazão, que transitou para a situação de adido por portaria de 6 de Fevereiro do corrente ano, inserta na
Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série, também do corrento
ano.
53) Tem a data de 20
de 16 do mesmo mês, a
Exército n.? 4, 2.a série,
promove a tenente-coronel
Serviço de Saúde Militar
:JlagalMes.

de Fevereiro de 1959, e não
portaria inserta na Ordem do
também do corrente ano, que
médico para a Direcção do
o major médico Fernando de

5J) Chama-se Manuel Luís da Costa Cabral Correia
o alferes farmacêutico a quem se refere a declaração 30)
da Ordem do Exército n. ° 4, 2.a érie, de 1 de Março
do corrente ano.
55) Chama-se João Vítor Lucas Varela o tenente do
serviço de administração militar que, por portaria de 31
de Janeiro de 1959, inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, também do corrente ano, foi transferido da
3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério
para as Oficinas Gerais de Fardamento.
36) O tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, adido, em serviço na. Guarda Nacional Republicana, oão Tomás Carrajola, transitou para a situação
de reserva por portaria de 4 de Fevereiro de 1959, o não
por portaria de 31 de Janeiro, como consta da Ordem
do Exército n.? J, 2. a sórie, de 1 de Març» também do
corrente ano.

.r

[}7) Pertence ao centro
n.? 11, e não ao centro
n. ° 5, O tenente miliciano
gusto Moreira Romão de
Exél-cito n.? J, 2.a érie,
tuação de reserva .

.

de mobilização do infantaria
de mobilização dr infantaria
de infantaria, licenciado, 1\ uAzevedo, que pela Ordem do
do corrente ano, pas ou à si-

fi02
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58) Deve ser considerado colocado no centro de mobização de infantaria n. ° 5, e não no distrito de recrutamento e mobilização n.? 6, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, do comando militar de Moçambique,
José de Sousa Neves Pinto, referido na Ordem do Exército n. ° 4, 2, a série, do corrente ano.
59) Chama-se Eurico Lemos Pires, e não. Eduardo
Lemos Pires, o tenente miliciano de artilharia, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 3, na disponibilidade, que pela Ordem do Exército n.? 4, 2,a série, do
corrente ano, foi colocado no comando militar de Angola.
60) Chama-se Franklin Miguel Castanheira Garcia, e
não Francisco Miguel Castanheira Garcia, o alferes miliciano de artilharia, licenciado. do centro de mobilização
de artilharia n. ° 12, que pela Ordem do Exército n, ° 4,
2. a série, do corrente ano, foi colocado no comando militar de Angola.
61) Chama-se João do Couto Neves, e não JOiLOda
Costa Neves, o alferes miliciano de artilharia, licenciado,
do regimento de artilharia 11.° 6, que pela Ordem do
Exército n. ° 4, 2, a série, do corrente ano, foi colocado
no centro de mobilização de artilharia n.? ü.
62) Devo ser considerado colocado DO comando militar do Estado da India, e não no centro de mobilização
de artilharia n.? 2, o alferes miliciano do artilharia,
licenciado, do regimente de artilharia ligeira H,O 2, Luís
António Teixeira Coutinho, que pela Ordem do Exército
n.? 3, 2.a série, de 1058, havia sido colocado naquele
centro.

IX - DESPACHOS

" rl'odo~ os oficiais na situaçiLO do reserva que tenham
ju p~nsao. correspond?nte a 40 anos do serviço, e que
estejam ainda a presta-lo, podem requerer a revisão da
sua pensão, logo que tenham concluído mais 1 ano de
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serviço prestado depois da última rectificação ou, para
aqueles a quem foi atribuída, no acto da sua passagem
à situação de reserva, pensão correspondente a 40 anos,
quando no corrente ano de 1959 completarem mais 1
ano de serviço.

x-

OBITUARIO

195~,:
Agosto, 6 - Aspirante a oficial miliciano, da bateria
independente de defesa de costa n." 2, António
Manuel Rodrigues Brás.
Agosto, 6 - Aspirante a oficial miliciano, da bateria
independente de defesa de costa n.? 2, José Manuel
Noronha e Câmara.

1859 :
Janeiro, ·15 - Capitão do corpo do estado-maior, na
situação de reserva, J oaquim José Cardoso Fialho.
Fevereiro, 3 - Coronel reformado João Alpoim Borges do Canto.
Fevereiro,
7 - Tenente-coronel
reformado António
mias Garcia.
Fevereiro, 20- General, no quadro, Joviano Lopes.
Fevereiro, 23 -- Tenente-coronel reformado Joaquim
dos Santos.
Mar<.:o, 1- Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido, Manuel Maria de Moura.
1\1ar<.:0,14 - Capitão reformado José Pinhol.
1\1ar<.:0,15 - Tenente-coronel
reformado Mário Alberto Aragão e Costa.
:Março, 16 - Major de infantaria, na situação de reserva, Viriato Monteiro da Uva.
Mar<.:o, 20- Tenente-coronel reformado José Luciano
Martins Correia.
~[ar<.:o, 21 - General, na situação de reserva, José
Joaquim Pinto Monteiro. Prestava serviço no Conselho da Ordem Militar de Avis.
~Iar<.:o,22 - Tenente reformado António Carlos Freitas 'I'eixeira,

501
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Março, 25 - Tenente-coronel
de infantaria, na situação de reserva, António do Matos da Silva Freire.
Prestava serviço na Inspecção-Geral de Educação
Física do Exército.
Março, 25 - Capitão, separado do serviço, Augu to
Sargento.

o llinistro

do Exército,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem do Exército
2.S

Série

1 de Abril de 1959

SUPLEMENTO
Publica-se ao Exército o seguinte:

..
Estatística Criminal e Disciplinar
do Exército

1956
(Com alguns dados referentes à G. F. e à G. N. R.)

Abreviaturas
C.E. M.
Com. mil.
F. e. m..
G. F ...
G. N. R.
H...

M.E ..
Q. G ..
Q.P ..

S. G.D.N.
T.M.T ..

Curso do estado-maior.
Comando militar.
Força efectiva média.
Guarda Fiscal.
Guarda Nacional Republicana.
Homens.
Ministério do Exército.
Quartel-general.
Quadro permanente.
Secretariado-Geral da Defesa Nacional.
Tribunal militar territorial.

I PARTE

Quadros referentes

à

força efectiva média
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I) Força efectiva média (f. e. m.) no ano de 1956,

Distribuição
Oficiais
generais

Força efectiva média
Secretariado-Geral
cional
Ministério

da Defesa

Capitães

Subalternõs

1

2

3

4

47

576

947

2090

4

5

Nai

do Exército

Oficiais
superiores

.

1.2

44

538

859

i 903

9

78

116

73

17
12

55
257

31
500
3

3
1700
5

-

22

4

13

1

-

8
2

3

-

1
12

6

73

111

57

-

12

35

2'>o

-

-

25
6

45
11

7
9

(G. F.)

i

ii

22

57

(G. N. R.) .

i

62

i25

Repartição do Gabinete, direcções-gerais,
Repartição
Geral, Arquivo Geral e Conselho Administrativo
das
e
2.' Direcções-Gerais (~ ...
Direcções e inspecções
as armas e serviços .
Tropas activas
Centros de mobilização.
. .
Distritos de recrutamento e mobilização
.......
Estabelecimentos
militares:

t·

......

Tribunais.
Estabelecimentos penais.
Estabelecimentos
de instrução (b). . . . . . .
Estabelecimentos
hospitalares . . . . . . . . .
Estabelecimentos
produtores .
Diversos
Ministério

das Finanças

Ministério

do Interior

-

-

i5

(a) Inclui os oficiais em serviço noutros Ministérios, com excepção
(b) Excepto escolas práticas (Incluídas nas tropas activas).
(c) Apresentados DOS quartéis·generals
e comandos mllltares.

dos quo prostam ser

2.' Série
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por categorias, situação e sua distribuição
Em comissão

de serviço
Reserva
e
reforma

Aeuvo
Reserva
Total
de
o ticíuís

-

Sargentos

Total

Praças

Sorna

Oficiais

Total
geral

-

-

(F. e. m.)

11

12

Oficiais

5

ti

7

8

9

10

3661

4990

64824

73475

739

74214

22

2

24

3

27

3345

4369

693

6i i44

276

118

394

112

506

46

552

106
2469
8

71
3568
70

177
58221
78

79
205
93

256
58426
171

Cc) 3058
-

-

256
61484
171

39

103

-

142

57

199

-

199

13
14

19
50

281

32
345

28
11

60
356

-

60
356

247

164

237

648

31

679

-

679

70

141

13

224.

19

243

-

243

77
26

29
36

-

22

106
84

16
42

122
126

-

122
126

9i

208

5i39

5438

5

5443

-

5443

203

4H

6948

7562

38

7600

-

7600

52737

6045i

52184
-

viço na Guarda Flseal e Guarda Nacional

Republicana.

..

3104

-

77318
27

3i04

64248
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II) Força efectiva média, em comissão de ser
por categorias, segundo a natureza
lIliuistério

do Exér

Natureza do alistamento
Categorias

"'

o

o

-e

..:!o

p::"
"

>

-1
-Força efectiva média,

5679

Oficiais

2280

Oficiais generais ,
Oficiais superiores
Capitães, , , ,
Subalternos

..

,"'Cc;

50
614
823
793

.."

C;

--2
--54889
i 757

'"
o;::o

""
J::

i 782

2536

Praças,

i 6i7

50596

~
Qí

õl

e'"

E-<

o

-

p::"

o
-

3

4

-

-

Õ

.S'"

3

õ

rn

--- --6
----Ó

243 333 61 144
i -

52713

4038

i 538

53
775
1148
2062

70
113
1353

2

4369

i 240

i93 33i

52737

3 161 325 1268
1

Sargentos

"'
o

'!l

49

-

-

2

49935

•
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viço no M. E. e S. G. D. N., no ano de 1956,
do alistamento e estado civil
cito

Secrerartado-Geral
Estado

..,o'"
"
~

Q

civil

o
'"
.;
:;:

--- -7
8
----

Naturoza

"'o

"'
.;::
o

-e

',.o'"e

3o

E-o

8276

110 45

2408

69

48
671
1004
685

3 19 15
26 5
21 3

3069

4i

i9

2799

-

3

23

"

Õ

~
9

.":;
>

10

11

61 144

20

4038

53
775
1148
2062

do alistamento

~
o

"'o

.;::

:;"

"!lc

-o

~
~'"

da Deresa Nacional

.t:
"
<:>

~

-- -12
13
-- --

Estado

civil

..,o'"
o
'"~
'õ
~ :;: o" E-o"3o
~o
e'" E-o
;;
~
Q
o
ta
'"
o
~
--- --- - - -14
15
16
17
18 ln
20
-- -- -- -- - - -"'o

e'"

-o

27

5

22

-

-

27

-

-

25

a;

::!

3o

-

'"o

..

7

-

i9

6

-

-

25

5

20

1
12

-

-

1
14
5
5

-1

4
2

2
1
3

1
3

1
13
4
2

4369

i

i

-

-

2

-

2

-

52737

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

1
14
5
5

-

2

- -

-

-

-

-

-

•
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III) Força efectiva média da G. P. e G. N. R"
a natureza do alista
Guarda Fiscal
Natureza
Categorias

'"
o

,"';::
"
'O

"

>

---

Força efectiva média
Oficiais
Oficiais generais
,
Oficiais superiores,
Capitães,
,
Subalternos

Sargentos
Praças,

1

652
70
'1

9
21
39
77
505

do alistamento

'" o'"
.~
~
o;
".t:" ""8
o
p::
'"

'"
o

'O

'!l

!l

..."

"'"

e<:

so

r,..

e'"

:§

o

rLl

Q

--2
---

-

-

---

--6
---

4

---

34

3

5443

-

-

6

-

-

18

-

-

96
1
11
27
57

1.31. -

-

208

1.3

3

51.39

1.298

3

-

4754
26
2

4597

34

-

-

5

1315
4
-

4

-
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no ano de 1956, por categorias, segundo
mento e estado civil
Guarda Nacional Republicana
Estado civil

'"o
;;.

'O

"

":.l

---

-

Natureza do aHstamento

'"o
"O
'"o:- 'e)
.~ "
;:;: o~

..

-

E-

o ---

-

7

"3o

8

o
10
- ---

·ê'"

"2

"
Õ"

o
'"
.;:

'"
o

'":;"..

"2o

"

~"
>
-- --11
12
-- ---

'"
o

'"

::::

"

" ""ao

.t:

-

~"

13

-

Estado civil

-;<

õ

E-

14

-

--15
---

4064 55 9 5443 680 6850 62 8 7600
89 2 i
1 - 10 - 1
23 - 55 2 -

96 i57
1
2
11 22
27 65
57 68

7 -

208 i59

i88

84 3 14 67 -

!

o

;;.

-e

e

õ

'"~

;:;:

Q

--16

---

--17
---

'"

o

'"o

-e

CD

Q

-

'"8

'"õl.."
o

~

"3o
E-

o --_

- 18

-

19

20

- ---

1416 6152 27 5 7600

-

24i
2
25
79
135

59
1
23
6
29

i80 i i
1 - 2 - 71 1 1
106 - -

25
79
135

24i iO i

4ii

27

382

4ii

3787 46 8 5 i39 364 6525 52 7 6948

i i

24i
2

i 330 5590 25 3 6948

•
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IV) Força efectiva média, em comissão de ser
por categorias, segundo

..
.....

'"
:a.,
'a"

8-

::;i

r.i

Categorias

c.i

::.

"o

'O

"

""~...

~

"

1

"'~'"
_"
o.,

se

..."
j~
a «

e

" o

"""

;:
"

;;>
-e
o

o;;

8

<::.

Q

Q

"'"

"""
~~

..!l

'O

o

~!:

" 5
-- -- -- -4
5
S
2
-- -- -- -Q

--

'"
:~

Q

Q

-

6

o

u""...
oo

r,;
,,<11"
-e
0_

......
oo "
:l-

.,

QO

Q

'"'"

'"'"

Õ
e ..

Õ
u",

.,'"
"'o
""
"'e
..

~·ta

o~

=é

""8

0--

0-

oo""

oo""

!l e

!le
u

"

o

o

.;

.,.;

-- -- -7
9
8
-- -- --

Secretariado-Geral
da Defesa Nacional

Força efectiva média.
Oficiais.
Oficiais generais.
Oficiais superiores
Capitães
Subalternos
o

o

o

o

o

Sargentos.
Mini.tério

o

-

-

-

2 -

3

10
1
8
1
-

8 -

-

-

-

-

3
-

-

-

4
3
1

-

2 - 1 - 1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

8

-

-

1
2

I

-

1

-

do Exército

Força efectiva média
Oficiais
Oficiais generais .
Oficiais superiores
Capitães ..
Subalternos
o

o

o

o

137 1548 186 30 202 42 687
137 i 548 186 30 202 42 685
12
39 1 1 - 74 516 34 8 66 11 27
51 5\)9 :50 14 77 16 237
394 101 8 58 15 421
-

Sargentos.

-

-

-

-

Praças

-

-

-

-

- - 2
- - -

1860 1236
i

54

1
33
20
1791

-

1

906

i5 329
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·viço no S. G. D. N. e M. E., no ano de 1956,
as habilitações literárias •

..._ ..

.s'"o

c '"

'" "
~õ

'"

'" '"
~.~
",o

o ..
"'"
.g :§

~.§
.."''''
..
" ..'" ~~
"
"
,..;
Q

o

~

o

ã

õl
f3~

,c1>.~

't:I:;:::;
o

e

~

o
.;:

:;
ã

a'"

gj

'"'"~ -ã~
s-

5

Q

Q

o'"

"O
o'"

~

."
<:;

..;

o

o

§'
li,

'"i:

o

oÔ

o
e

'"~

'"

o

o

'"E
.,,;'"

'"li,"

o

o

..;

o

.;

o

..<

s
o

E<

~

Q

-- -- -- -- -- -- -lO
12
13
14
16
11
15
-- --- -- -- -- --

--17
---

--18

--

--

---

20
--

---

-

-

27

-

-

25

-

-

19

--

---

21

.
I

-

-

-

I
i

-

-

i

1
-

-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

104 165

-

~

-

-

-

-

-

-

1565

21076

.
142

1158 2480

-

ii 48

-

5

-

-

-

-

36
69
1043

74

-

68

-

2

-

1

-

-

2

-

U92

-

iO i 288 37

8

-

-

-

-

-

-

2

15753

-

6460 6271

61144

-

-

-

-

4038

-

-

-

-

-

53
775
1148

-

-

-

-

-

27

i73

96 i38

-

-

-

1
14
5
5

-

-

-

i77

i 392 20899

-

-

-

-

i6

i5737

3
6457

-

2062

-

4369

627i

52737
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V) Força efectiva média, em comissão de
por categorias, segundo 8S

a"

Categorias
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o
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o

o
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-- -- - -- -- -2
9
3
4
5
7
8
-- - -- --6 -- -- ---

Guarda PiscaI

Força efectiva média

-

23

2

-

6

-

65

-

23
1
7
15

2
-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

- 2
- - 4
- - -

-

65

-

-

8
57

-

-

-

Sargentos.

-

-

-

-

-

-

-

74

5i

Praças

-

-

-

- -

-

-

68 226

Força efectiva média

-

63

6

3

9

2

90 236 397

Oficiais.

-

63

6

2

90

2

-

3
-

9

-

-

-

-

4

Oficiais.
Oficiais generais .
Oficiais superiores
Capitães
.
Subalternos

2

-

142 277

-

-

Guarda Nacional
Republicana

Oficiais generais .
Oficiais superiores
Capitães
....
Subalternos
Sargentos.
Praças

-

15
36
10

4

3

1

-

-

-

-

-

-

1

-

5

2

-

-

-

-

-

1
1

2
24
64

-

-

-

-

i55 i25

-

-

-

-

79 272

2

-

2," Série
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serviço na G. F. e G. N. R., no ano de 1956,
habilitações literárias
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5

31

2284

1474

87

-

5443

-

-

-

-

-

-

96

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

11
27
57

-

-

20S

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~~

..

~
<l
~
.,;

-

1045

-

:::

-15
--

--

-

'"~
"'"

-- -13
14
-- --

--

--

~

-;;"

-

-19

--

-

-

-

-

i

i2

43

4

-

-

-

-

-

-

22

-

1

-

i 023

-

i

-

-

4

19

2241

i470

87

-

5i39

951

62

213

4

-

I

24

4505

942

80

12

7600

-

62

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
5\)

-

-

-

-

1
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

81

-

-

1

i3

949

-

132

-

-

-

ii

-

-

-

34

4471

-

-

-

241
2
25
79
135

-

-

-

4H

942

80

i2

6948

-

-

·

,
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Estatística criminal

CAPíTULO

TribullAi.

I

mili'Ar ••
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N.o 6

VI) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
nos T. M. T. no ano de 1956, segundo as
infracções imputadas, indicando o resultado
final.
Julgados

Por
100 h.
julgados

Infracções

1

Total
Abondono do posto de guarda
Abandono do posto de sentinela
Abuso de autoridade.
Abuso de confiança
. . . .
A buso de confiança e deserção
Abuso de confiança e furto.
Actos desonestos.
Ameaças
Ameaças com arma de fogo
Ameaças e insubordinação.
.
Apropriação
de coisa alheia
Artigo 150.°, n.? 4.°, da Lei
n.v 2037 .........
Atentado ao pudor.
Burla .......
Comércio clandestino' d~ ~l'~
mamento
.'.
Contra o dever militar
Contra a honestidade.
Oontra a honestidade e ameaça
Dano ...........
Defraudação.
. .
Deserção ....
Deserção e burla.
Deserção e furto.
. . . . .
Deserção e extravio de objectos militares.
. . . . . .
Deserção, extravio de objectos militares e furto . . .
Desobediência.
Desmoralização
do' ~o~o~'e~
Destruição de documentos secretos.
Destruição de objectos militares.

.

Condenados

Por
10000 h.
da
f. e. m.

--

--

--

--

2

3

Por
100 h.
condenados

Por
10000 h.
da
t, o. m.

- -4

-

--

5

G

-

-

-

-

1

0,14

0,16

1

0,19

0,16

7
12
3
1
1
2
5
1
1
1

0,95
1,62
0,41
0,14
0,14
0,27
0,68
0,14
0,14
0,14

1,14- 7
1,96
9
0,40
3
0,16
1
0,16
1
0,33 0,82
2
0,16 0,16
1
0,16
1

1,32
1,70
0,57
0,19
0,19

1,14
1,47
0,49
0,16

1
2
2

0,14
0,27
0,27

0,16
0,3a
0,33

1
2
2

0,10
0,38
0,38

0,1 6
0,3 3
0,3 3

1 0,14
28 3,79
6 0,81
5 0,68
5 0,68
2 0,27
84 11,37
3 0,11
6 0,81

0,16
4,58
0,08
0,82
0,82
0,33
13,74
0,49
0,08

1
11
1
3
1
80
3
6

0,19
2,08
0,05
0,19
0,57
0,19
15,12
0,57
1,13

0,1 G
1,8
0,8 2
0,1 G
O,J 9
0,1 6
13,0 8
0,4 n
0,0 8

739

529

5

-

O,Hi

-

0,38

0,3 3

-

-

0,19
0,10

0,1 G
0,1 6

°

44

5,95

7,20

14

8,32

7,2

1
1
2

0,14
0,14
0,27

0,16
0,16
0,3H

1
1

0,19
0,19

0,1 6

-

0,1 (i

3

0,41

0,40

3

0,57

0,1

1

0,14

0,16

1

0,19

0,1 (j

-

°

-

2.' Série

523

SUPLEMENTO

Julgados

Por
100 h.
j 111 gados

Infracções

---

1

2

Por
10000 h.
da
f, o. ID.

--3

Por
100 b.
condenados

--Ó
---

4

--- --- -

Difamação
4 0,54
Embriaguez, abuso de autoridada e ofensas a superiores
1 0,14
Emigração clandestina .
1 0,14
Encobridor no crime de furto
1 0,14
Entrada em casa alheia.
1 0,14
Especulação.
2 0,27
Estupro.
.
. ...
35 4,74
Estupro e abuso de confiauça
1 0,14
Estupro e ameaças.
. . . .
1 0,14
Estupro e desmoralização.
.
2 0,27
E vasão e deserção . . . . .
1 0,14
Extravio de artigos militares
12 1,62
Falsas declarações . . . . .
1 0,14
Falsidade .
2 0,27
Falsificação . . . '. . . . .
4 0,54
Falsificação, abertura de carta
e abuso de confiança
1 0,14
2 0,27
Falta ao embarque.
2 0,27
Fogo posto
120 16,24
Furto ...
..
Furto e abandono de posto
2 0,27
Furto, dano e ofensas corporais voluntárias
. . . . .
2 0,27
Furto e matança clandestina
1 0,14
Furto e porte de arma proibida ..........
1 0,14
Furum usus e dano.
2 0,27
Homicídio frustrado
3 0,41
Homicídio involuntári~
:
13 1,76
Homicídio
involuntário
e
ofensas corporais involuntárias.
. . . . . . . . .
4 0,54
Homicídio voluntário.
3 0,41
Infidelidade no serviço 'mÜi~
tar ...........
4 0,54
Injúrias contra a autoridade
8 1,08
Insubordinação
. . . . . . 25 3,38
Introdução em casa alheia ..
2 0,27
Ofensas corporais involuntárras
96 12,99
Ofensas corporais v~l~n tárias 113 15,29
Ofensas corporais voluntárias
e dano .........
3 0,41
Ofensas corporais voluntárias
e furto' . . . . . . . .
3 0,41

.

Condenados

0,65
0,16
0,16
0,16
0,16
0,33
5,72
0,16
0,16
0,33
0,16
1,96
0,16
0,33
0,65
0,16
-0,33
0,33
19,63
0,33
0,33
0,16

Por
~O000 h.
da
f. e. JU.

--6

---

1

0,19

0,16

1

0,19

0,16

-

-

1
1
1
23

0,19
0,19
0,19
4,35

-

0,16
0,16
0,16
3,76

-

-

1
2
1
8
1
2
3

0,19
0,38
0,19
1,51
0,19
0,38
0,57

0,16
0,33
0,16
1,31
0,16
0,33
0,49

1

0,19

0,16

-

-

-

-

2 0,38
95 17,96
2 0,38

0,33
15,54
0,33

0,38

0,33

-

-

2

-

0,16
0,33
0,49
2,13

1
2
3
7

0,19
0,38
0,57
1,32

0,16
0,33
0,49
1,14

0,65
0,49

2
3

0,38
0,57

0,33
0,49

0,65
1,31
4,10
0,33

3
6
20
2

0,57
1,13
3,78
0,38

0,49
0,98
3,27
0,33

56 10,59
61 11,53

0,16
0,98

15,70
18,49
0,49

2

0,38

0,33

0,49

3

0,57

0,49
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.Julgados

Por
100 h.
julgados

Infracções

-

I

Pesca ilícita.
Roubo
Roubo e dano . . . .
Sonegação de achados
Tirada de presos e resistência
Transgressão ao Código da
Estrada .........
Ultraje à moral pública. . .
Ultraje ao pudor e furto . .
Ultraje ao pudor e desmor alização de menores. . .
Usurpação de distintivos e
insígnias . . . . . . . .
Violação .........
Violação e ameaças . . . .
Violação, ameaças e entrada
em casa alheia. • . . . .
Violação de correspondência
Violências militares . . . .

---

2." Série
Condenados

Por
10000 h.
da
f. e.m.

---

Por
100 h.
condenados

- ---

---

2

3

4

1
3
2
1
2

0,14
0,41
0,27
0,14
0,27

0,16
0,49
0,33
0,16
0,33

1
2
2
1
2

0,19
0,38
0,38
0,19
0,38

0,16
0,33
0,33
0,16
0,33

1
5
1

6,14
0,68
0,14

0,16
0,82
0,16

1
5
-

0,19
0,95
-

0,16
0,82

2

0,27

0,33

-

-

-"

1
4
1

0,14
0,54
0,14

0,16
0,65
0,16

1
-

0,19

0,16

1
1
2

0,14
0,14
0,27

0,16
0,16
0,33

-

--- --- -

1
2

5

Por
10000 h.
da
t. e.m.

---

-

-

0,19
0,38

Percentagem dos julgados em relação à f. e. m. . . .
Percentagem dos condenados em relação à f. e. m. . .
Percentagem dos condenados em relação aos julgados

6

---

-

-

-

-

0,16
0,33
1,21
0,87
71,58

2.' Série
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Vil) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos T. M. T.
no ano de 1956, segundo as infracções imputadas, indicando o resultado final.
Julgados

Por
100 h.
[ulgados

Infracções

1

Condenados

Por
10000 h.
da
t, e. m,

Por
100 I,.
condeDados

Por
10000 h.
da.
t, e. ln.

-- --- --2
3
5
6
--- --- -4 ------

---

Guarda Fiscal
Total

21

-

Abuso de confiança.
1
4,76
Burla .......
1
4,76
Homícidio involuntário.
3 14,29
Homicídio voluntário. . . . 1
4,76
Ofensas corporais involuntárias.
.
.
. 2 9,52
Ofensas corporais voluntárias 13 61,90

Total

3

-

3,67
23,88

1
1

-

1

33,33
33,33

-

1,84
1,84

-

-

-

33,33

1,84

..

Guarda Nacional
Republicana

Abuso de autoridade.
Homicídio involuntário.
Homicídio voluntário.
Injúrias. . . . . . . . . .
Ofensas corporais involuntánas.
Ofensas ·c~rp·or~i~l~v·ol~ntá~
rias e danos. . . . . . .
Ofensas corporais voluntárias
Suborno. . . . . . . . ..
Violências militares

1,84
1,84
5,51
1,84

14

-

-

8

-

-

2
2
1
1

14,29
14,29
7,14
7,14

2,63
2,63
1,33
1,32

1
1
1
1

12,50
12,50
12,50
12,50

1,32
1,32
1,32
1,32

3

21,43

3,95

1

12,50

1,32

1
2
1
1

7,14
14,29
7,14
7,14

1,32
2,63
1,32
1,32

1
2

12,50
25

1,32
2,63

-

-

8:
Percentagem dos condenados em relação f. e. m. { 8:
Pe~~~~~~g~m.d~s.c~n~e~a~o~ e.m.r~la?ã~ ~o~j~l~ { 8:
Percentagem dos julgados em relação à f. e. m. {
à

-

-

-

F.
0,39
N. R. 0,18
F.
0,06
N. R. 0,11
F.
14,29
N. R. 57,14
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VIII) Réus, em comissão de serviço, ju1gados nos
T. M. T. nos anos de 1955 e 1956, por categorias, segundo o resultado final.

I

-e

'O

'O

'-;

e
o

....

I

Díferença
__ o_m_1_95_6_1

~~.

~I..
I ".. "'" ....
'"

o

Catogorlas

I

1955

..

-e

-;

-e
o

....

Q

o
'"

'"o
-e

-

+
---..

..

o
"'" ..,'"o ..,.. ..,~ .g"
" '""
" ;;" -e'"" ;;'g
.... o" .., o
Q

Q

Oficiais
superiores
Capitães
.....
ubalternos .

Sargentos.
Praças

....

Q

-I

- -

-

i2 -

-

4,i9

3,02

- -

-

0,51

479 344 739 529 260 185 i6
3
6
7
20

4 3i

i6

i5

-5

1

4 16 11

9

9 29 ii

9

-

4
11

-

5

5--

1

Sargentos.

i

Praças

7

Ministério
do Interior (G. N. R.) .

12

Oficiais.

i

-

1

-

1 -

-

i

i

4 i2

7

-

Iii

2121

3

-1-

-

0,95

7 - -

1,49
16
2, 1

2--

3,92

2,08

9i,88

94,90

-

-

--

443 33i 679 502236 i7i
8

Praças

""
'"
"

-e
o

;;

---l)
10
5
7 8
6
- - ------

-

Ministério
das FInanças (G. F.) .

Sargentos.

o

do Exér-

O ficiais .

Capitães

..,..o

-e'"

.. .. "..

Q

- S'
I
2
4.
- - M Inlstárlo
cito

Em 1956
Por 100 b.

13

I

- - -

2,07

-

-

2 2i

3 i4

i - - iOO

iOO

4

8

4-

-

-

14
i

2

i -

-

- - -- - -i
i- i 3- -

-

7,i4
14

7,

1

-

7,i4

i2,50

85,72

87,50

/
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IX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos T. M. T. nos anos de 1937 a 1956,
segundo o resultado final, com indicação dos
reincidentes.
Reincidentes

Anos

F. e.lU.

--1
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

Julgados

--

2

--

56783
508
56556
438
50340
457
54685
470
73284
550
74006
614
82372
700
76906 1200
68689 1121
61509 1036
58524
506
42905
520
43007
406
48604
432
43169
412
41030
474
48702
382
52707
393
58102
479
61144
739

(a) Desconhece-se

Por
100 h.
julgados

7
37
18
8
1
8

-

-

-

oselals

-

-3

--

Condonados

4

-1,38
8,45
3,94
1,70
0,18
-

-

0,67
-

-

-

-

-

-

(a)

(a)

-

-

li

--

6

-- -11
15
5
5
4
8
6
7
10
4
ti
5
9
1
3
5
1
7
4
16

Total
,.--Por
100 h.
da
t, e. m.

Sargontos
e
praças

342
300
329
358
399
480
534
809
870
794
37~
406
322
364
316
360
307
275
340
513

-- -7

8

353
315
334
363
403
488
540
816
880
798
387
411
331
365
319
365
308
282
344
529

0,62
0,56
0,66
0,66
0,55
0,66
0,66
1,06
1,28
1,30
0,66
0,96
0,77
0,75
0,74
0,89
0,63
0,54
0,59
0,87

-- --
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N. o 6

XI) Réus, em comissão de serviço, julgados nos T. M. T.
Ministério

do Exército
Condenados

Habí lítações literárias

F. o. m,

Julgados

~

da

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 milicianos . . .
Curso de sargentos milicianos.
Curso superior.
. . . . . . .
Curso complementar dos liceus
5.' classe . . . . . . . . . .
5.° grupo
4.° grupo
3.° grupo
2.° grupo
1.° grupo

1

2

3

4

6i i44

739

529

0,87

2

0,13

137
1548
186
30
202

1
5
3

-

2

4

42
687
1860
1236
142
1158
2480
42
104
165
1565
21076
15753
6460
6271

-

2
-

14
1
42
280
176
70
139

-

0,99

-

-

4

-

0,29

-

10

0,86

-

1,15

-

-

18
193
134
58
110

-

0.92
0,85
0,90
1,75

531
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no ano de 1956,
Guarda

segundo

as habilitações
Guarda Nacional

Fiscal
Condenados

F. o. m.

Republlcana
Condonados

Por
100 h.
da
f. o. m.

F. e. m.

Por
100 h.
da
f. e. m.

Julgados

5

6

7

8

9

10

11

12

5443

2i

3

0,06

7600

i4

8

O,H

-

-

-

-

-

6
3
9
2

-

-

-

-

-

-63

23
2

-

6

65
142
277
1045

-2
-

5
31
2284
1474
87

-

Julgados

literárias

-

1
10
6
4

-

-

-

-

-

-2

1

-

-

-

-

-

-

90
236
397
951
62
213
4

-

-

1
24
4505
942

-

-

-

-

-

-

0,09
1,15
-

-

-

80

12

-

-

-

-

-

-

-_..

-

-1
-

-

-

7
1

0,16
0,11

-

-

-

-

-

-

-

11
2

-

-

-

-
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N.O 6

XII) Réus, em comissão de serviço, julgados nos
T. M. T. no ano de 1956, segundo o resultado final, por distritos da sua naturalidade.
Ministério do Exército

Guarda Fiscal

Condenados

'"

--.:g

'3

""""
g~

..
.,
o

""'"

Distritos

...O"""

-Q)

Total.

Angra do Heroísmo
Aveiro.
Beja .....
Braga ....
Bragança ..
Castelo Branco
Qoimbra .
Évora

Faro.
Funchal
Guarda
Horta
Leiria
Lisboa.
Luanda
Ponta Delgada
Portalegre . .
Porto ....
Santarém.
Setúbal

Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Estrangeiro

-- -1
2
-- --

-3
--

739 529

-

6
48
18
41
15
29
52
19
22
14
29
1
46
137
2
8

11
80
36
14
31
32

44
4

5
38
9
31
9
23
36
7
12
8
23

-

r--

..

.'"
~~

"""
'3
.,

o"

...O"""

-Q)

p.,o
c

2t

3

0,95 1
7,18 1,70 5,86 1,70 2
4,35 5
6,81 1
1,32 2,27 1
1,51 2
4,35 3

-

-

5 0,95
7 1,32
65 12,29
25 4,73
11 2,08
24 4,54
22 4,16
33 6,24
3

--

-

6

38 7,18
95 17,96

-

-

5

-

Condenados

Condenados

'"

o

p.,g

-

Guarda Nacional
Republicana

-

4.

-

-

-

-

. '"

""o

8~""

'3

...O"""

-

"
-9
- - --

-

-

8

-

t4

8

-

-

-

-

- - -

-e-

-

-

-

1

33,33

2

1

12,50

-

-

-

-

-

-

- -

-

1

-

-

-

-

-

-

33,33

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

1
2
2

1

12,50

12,50

- -

-

2
1

1

-

33,33

3
1

3
1

-

-

-

0,57 -

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

1

Q)

p.,o

-

- 2

r---

..
...,
""..

7

-- --

-

'"o

-

-

37,50
-
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XIII) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos T. M. T. no ano de 1956, segundo
o resultado final, por profissões.
Condenados
Por
100 h.
condenados

Julgados
Profissões

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

-----

Total.
Agricultor
Ajudante de bobinador . .
Ajudante de carpinteiro
.
Ajudante de condutor auto
Ajudante de cozinheiro.
Ajudante de cravador
Ajudante de electricista
Ajudante de mecânico auto.
. .
Ajudante de mecânico de construção
Ajudante de metalúrgico
. . . .
Ajudante de motorista
: . . .
Ajudante de pintor.
. . . . .
Ajudante de serrador mecânico
Ajudante de serralheiro.
Ajudante de serralheiro civil . .
Ajudante de serralheiro mecânico
Ajudante de serralheiro mecânico
Ajudaute de soldador a autogéneo
Alfaiate.
.
.
Aprendiz de carpinteiro
.
Aprendiz de condutor auto
Aprendiz de electricista
. . . .
Aprendiz de magarefe
. . . . .
Aprendiz de máquinas de malhas
Aprendiz de pedreiro.
.
Aprendiz de sapateiro
.
Aprendiz de serralheiro.
Arquitecto
. . . . . .
Arrumador de cinema
.
Aux~l~ar de enfermagem
AUXlhar de farmácia .
Barbeiro
.
Bate-chapas.
Cabouqueiro.
Caixeiro
..
Caldeireiro
.
Canalizador .
Canteiro
Carpinteir~
: : : : :
Carpinteiro de carros.

529

206

154

29,11

1
11
1
1

0,19
2,08
0,19
0,19

3

0,57

4
1

0,76
0,19
0,19
3,78
0,38
0,19

2

2

...
auto
..

3

739
1
1
16

. . .
naval
. . .

2

4
7

1
1
24
2

1
20
2

.1

1

6

1

3
1

6

4

0,76

1
1
7

1

1

0,19
0,19
1,32
0,38
0,19

2
2
2
1

0,38
0,38
0,38
0,19

1

2

1
1
1
1
2
2
4

1
1
1
1

1
7
2

0,57
0,19

2
2
1
1

1
2
1

0,19
0,19
0,19
0,38
0,19

1

1
1
2
13
1

0,19
0,19
0,38
2,46
0,19

1
2

16
1

1
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Condenados
Por
100 h.
conde-

Julgados

Profissi'les

nados

1

Carregador
Carroceiro
Carvoeiro.
Cerâmico
Chapeiro
Comerciante.
Condutor auto
Correeiro .
Cortador
.
Corticeiro.
Cozinheiro
Criado de lavoura
Criado de mesa
Curtidor
Dactilógrafo
Descarregador.
Desenhador
Electricista
Electricista de automóvel
Empregado de comércio
Empregado de escritório
Empregado fabril
Encadernador
Enfermeiro
Estivador
Estucador.
Estudante
Ferreiro
Ferroviário
Forjador
Fotógrafo
Fundidor
Funileiro
Guarda-li vros
Joalheiro
Jornaleiro.
Lavrador
Lubrificador .
Magarefe.
o o o o .
Manufactor de calçado
Marceneiro
o o . o .
Marítimo
Mecânico.
.
Mecânico de automóveis
o o o . o
Mecânico de máquinas de escrever
Metalúrgico o . o o o o ..
o o .
Mineiro
Moleiro.
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

•

o

o

3

1
1
1

0,19
0,19
0,19

1
1
1

0,19
0,19
0,19

9
3
1

8

1,51
0,38

1

1

3
1
2

3
1
1
1
3
8
1

3
1

1
1
1
1
1

1

1
4.
10

1
42
6
2

1
1
1
6
33
2

3

2

28
4
2

1
1
1
5
20
2
2

1

1

1

2
3

2

0,19
0,57
0,19
0,19
0,19
0,57
1,51
0,19
5,29
0,76
0,38
0,19
0,19
0,19
0,95
3,78
0,38
0,38

1
2
1
2
2

0,19
0,38
0,38
0,19
0,38
0,19
0,38
0,19
0,38
0,38

4
6
2

0,7G
1,13
0,38

2

5
1

0,95
0,19

2
2

2

5

4

0,38
0,38
0,7G

1
2
4
2
2
2

2
5
9
4.
6

2
1
2

2
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Condonados
Profissões

--1
--Motorista
Oficial do Exército.
Oleiro
Operário
Operário cerâmico
Operário fabril de tanques
Padeiro.
. . .
Pastor
Pedreiro
Pegador de fios
Peixeiro.
. . .
Pescador
Picheleiro .
Pintor
.......
Pintor de automóveis.
Polidor
Polidor de mármores
Polidor de metais
Relojoeiro.
Resiueiro .
Sapateiro ......
Sargento do Exército.
Seareiro
. . . . . .
Serrador mecânico .
Serralheiro
Serralheiro ~e~â~ic~
Serralheiro mecânico ~uto
Servente de hospital
Servente de pedreiro
Serrador
....
Serra(lor mecânico
Soldador a autogén~o
Tecelão ......
Técnico de rádio. .
Tipógrafo .....
Topógrafo .....
Torneiro
. . . .
Torneiro mecânico
Trabalhador.
. .
Trolha .
Vendedor
Vidreiro
Ignorada

Por
100 h.
condenados

Julgados

3
17
1
1
1
1
6
1
17
1
1
5
3
6
1
3
1
1
2
2
14
9
3
2
31
13
9
1
4
1
1
3
3
1
3
1
2
1
18
4

1
3
2

2

2
6
1

1
-

4
1
10
1

-

3

0,38
1,13
0,19

-

0,19

-

0,76
0,19
1,89
0,19
0,57
0,57
0,76
0,19
0,38
0,19
0,19
0,38
0,38
1,89
0,57
0,57
0,38
4,54
1,51
1,32

3
3
4
1
2
1
1
2
2
10
3
3
2
24
8
7
3
1
1
1
3
1
2
1
2

0,57
0,19
0,19
0,19
0,57
0,19
0,38
0,19
0,38

10
3
1
2
2

1,89
0,57
0,19
0,38
0,38

-

-

-

o.b~ervar;ões.- As profissões indicadas, com ex?epção para os
OfiClals e sargentos do Q. P., são as que os réus tinham antes do
alistamen to.
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XIV) Réus da G. F. e G. N. R. julgados nos T. M. T.
no ano de 1956, segundo o resultado final,
por profissões.
Guarda

Guarda Nacional
Republlcana

FIscal

Condenados
Proãssões

---

-- ---

2

3

-4
--

-- --6
G
-- ---

3

-

i4

8

-

1

33,33

-

-

--

---

~

8'"
....§

....,

..,

.ti~

.. ..,

o ~
p..o
c

-- -- --1

Total.

2i

Agricultor o
Barbeiro
Caiador.
Carpinteiro
Electricista
Empregado comercial.
Estudante.
Funileiro
Jornaleiro.
Lavrador
Marceneiro
Oficial do Exército o
Pintor
Proprietário.
Sapateiro ..
Serralheiro o
Tecelão.
Tipógrafo ..
Trabalhador o

1
1
1
1
1
3
1

1
1
1

-

1
1
1
.2

Condenados

..,..'"
..,
õl
...

'"o
-e

-

-

-

-

-

-

1
2
1
1
1

-

1
1

33,33
33,33

-

-

-

-

- 4
-

-

-

-

-

o

-

-

-

-

1

-

-1
1

-

1
1

-

1
2

~~

g ..

....,

....§
o ~
p..o
'l

1

-

12,50

-

-

1
1
1
1
-

12,50
12,50
12,50
12,50

-

-

-

1

12,50

1

12,50

1 12,50
-

f}b.servaçõeso - ~s profissões indicadas, com excepção para os
oflciais do Q. Po, sao as que os réus tinham antes do alistamento.
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XVI) Réus, em comissão de serviço, julgados nos
T. M. T. em 1956, segundo o resultado
final, com a indicação da sua distribuição.

\

'"

o
-e

F. e. m.

Distribuição

"
;;
ec

...,

'"o
-o

"
""o"
'""

C,)

Por 100 h.
da t: e. m.

'"
o

'"

-e

..,;;

""o"

o

""ee"

""
<J)

C,)

I

'['otal .
Secretariado-Geral
Nacional.
Ministério

-- -- -3
4
5
-- -- --

2

740214

774 1)40 1,04 0,73

da Defesa

do Exército

Repartição do Gabinete, dírecções-qeraís, Repartição
Geral, Arquivo Gera} e Conselho Administrativo
das L a
e 2.' Direcções-Gerais
. , ,
Direcções
e inspecções
das
armas e serviços
Tropas activas
. .
Governo, comandos e regiões militares.
. . . .
Escola Prática de Infantaria ,
Regimento
de infantaria
n.? 1
Regimento
de infantaria
n.s 2 .
R egirncnto
de infantaria
n.v 3 .
Regimento
de infantaria
n,O 4 .
Regimento
de infantaria
n.O 5 .
Regimento
de infantaria
11,° 6 ,
Regimento
de infantaria
n.s 7 .
Regimento
de infantaria
n.v 8 .
Regimento
de infantaria
n.v 9 .
Regimento
ele infantaria
n,O 10

27
61144

-

-

-

-

739 529 1,21 0,87

.

506
256
58426
328

1 0,79 0,20

4

-

-

-

-

673 478 1,15 0,82
2

1 0,61 0,30

162n

4

1 0,25 0,06

1081

8

4 0,74 0,37

1882

9

6 0,48 0,32

1093

14

8 1,28 0,73

11

9 1,16 0,95

6

5 0,60 0,50

16

16 1,76 1,76

19

16 1,29 1,09

17

15 1,80 1,59

1021

10

7 0,98 0,69

1679

25

19 1,49 1,13

948
1004
n08
1468
n43
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N.o 6

'"

'"

o
-e

Distribuição

F. e. m.

Regimento
de infantaria
n.O 11 •.
Regimento
de infantaria
n,· 12 ..
Regimento
de infantaria
n.? 13 , .
Regimento
de infantaria
n,· 14 .
Regimento
de infantaria
n.s 15 .
Regimento
de infantaria
n.? 16 .
Batalhão independente
de
infantaria n.? 17 .
Batalhão independente
de
infantaria n.? 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,· 4
Batalhão de caçadores n.· 5
Batalhão de caçadores n.s G
Batalhão de caçadores n.s 7
Batalhão de caçadores n.s 8
Batalhão de caçadores n.s 9
Batalhão
de caçadores
nO 10 .....
, ..
Batalhão de metralhadoras
n.v 1 .
Batalhão de ;n~tr~lhado~a~
n.? 2 .
Batalhão d'e ~~tr~lhado;'a~
n,· 3 .
Batalhão de ~ng~nhos' : :
Escola Prática de Artilharia .
Regimen'to'd~ a~tÚh~ria ~n~
tiaérea fixa
Regimento de ~rÚll;aria'li~
geira n,· 1 . . . . . .
Regimento de artilharia ligeira n.O 2 ......
Regimento de artilharia ligeira n,· 3 . . . . . .

2

83G

4

o

'C

'O

:;
...,

1

.,

"
"c
U

~

--

Por 100 II.
dar. e. m.

o
-e
c
o-

"e

CL

-s

'"

o
-e
c

"
'"'"o"
O

- - a- -4 -5
-- -- -1 0,48 0,1 2-

1664

28

21

1,68 1,2 6

1057

15

13

1,42 1,2 3.

1300

24

20

1,85 1,5 4

1402

18

18

1,28 1,2 8

822

11

5

1,34 O,G1

728

5

O,6\.l 0,5

706

-1

"

!l26
503
604
370
729
690
635
513
421
484

5
2
4
9
3
10
2

3
1
3
7
1

6
1

2
4
:2
1

0,54
0,40
0,66
2,43
0,11
1,45
031
0;78
1,43
0,21

0,3 2
0,2 O
O, 50
1,89
0,1 4
0,8 7
0,3 1
0,7 8
0,4 8
0,2 1

350

7

4

2

1,1 4

473

4

2 0,85 0,4 2

501

6

4

535
388

7
1

-

1029

7

5 0,68 0,1

1444

30

4

s

3 0,57 0,4 2

6

1,20 0,8 o

G 1,31 1,1 2:

18

0,26

2,08 1,2

508

5

3 O,\.l8 O,5ft

650

6

5 0,9 2 0,7 7

35\.l

5

2 1,3 9 O,

2.' Série
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5H
Por lflO b.

'"
~"
o

"O

F. e. m ,

Dbtribuiçiio

..,
=>

.

gu arai çâo . . . . . . .
Bateria antiaérea indepenrlente .
B a teria independente
de
defesa de costa n.s 1 . .
Bateria
independente
de
defesa de costa n.v 2
Escola Prática de Cavalaria.
.
. .
.
Regimento de Ianceiros 1
Regimento
de lanceiros 2
Regimento
de cavalaria
D.O 3
Regimento
de cavalaria
n.s 5 .
Regimento
do cavalaria

........

.

n.?

.

G

Regim~!lto
de cavalaria
n.s 7
Rcgim~nto
de cavalaria
n.v 8 .
Grupo divisi~nirio ·de·c~r~
ros de combate
Escola Prática
de Engenharia

da f. e. m ,

""~;;

'"o

..

"""

"O

"

o
U

.:;

'"
o

"O
oS

.,"
o
"
U
oe

-- -- --.1
2
4
5
-- -- -- --

1

Regimento de artilharia ligeira n.? 4
Regimento de artilharia ligeira n." 5 ..
Regimento de artilharia pesada n.? 1. . . . . . :
Regimento de artilharia pesada n.? 2. . . . . . .
Regimento de artilharia pesada n.s 3. . . . . . .
Regimento de artilharia de
costa.
.
Regimento
de artilharia
n.v 6
.
.
Grupo de artilharia contra
aeronaves n.v 1
Grupo de artilhâria contra
aeronaves n.v 2 . . . .
Grupo de artilharia contra
aeronaves n.O 3 . . . .
Grupo
de
de artilharia

'"
o

1269

17

13

1,34 1,02

448

G

4

1,34 0,89

651

9

G

1,38 0,92

720

1G

14

2,22 1,94

705

15

8 2,13 1,13

876

10

8

644

5

527

10

760

.

4

1,14 0,91

2 0,78 0,31
10

1,90 1,90

2 0,53 0,26

11

8

486

-

-

298

2

1 0,67 0,36

187

2

1

209

-

-

909
595
528

10
5
10

8 1,10 0,88
3 0,84 0,50
6 1,89 1,14

485

3

3 0,62 0,62

530

11

853

3

2 0,35 0,2:}

575

8

6 1,39 1,04

742

G

5 0,81 0,67

5G2

18

11 32O 1,96

22

16

894

2207

\)

1,23 0,89

-

-

1,07 0,53

-

-

2,04 1,67

1

0,72
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Dlsrrlbulcão

F. o. m.

Centros de mobilização
. .
Distritos
de recrutamento
e
mobilização.
. . . . , .
Estabelecimentos
militares.
Tribunais.
Estabeh'ci m cn tos penais
E stubclecuuon tos de in strução
Estabelecimentos
hospitalares
.....
Estabelecimentos
produtores ,
Diversos

"""

t>Il

...,-=
---

Regimento
de engenharia
n.v 1
Regimento ele engenharia
n.? 2
........
Batalhão
de telegrafistas
Batalhão de, sapadores ele
caminhos de ferro
Grupo de companhias de
trém auto.
Lo grupo de companhias
de salteie
2.° grupo de companhias
de saúde
Escola Prática de AUlllinistração Militar.
1.0 grupo de companhias
de administração
militar
2,° grupo de companhias
ele administração
militar

e.-

N.O G

DO EXERCITO

742

1"

,)

9

478

5

7\lG

23

755

~)

Por 100 b.
d:! f. P. m.

:>

'"

2
-- --

80
~)87

1037

~
-e
~
~"
~
o

érie

'"

o

"'

-e

:>

.,""

'S

~i

'""e

Q

-

f>

--

7

1,75

0,94

1,02

7

o.m

0,91
0,71

1,0(\

0,85

:!, \1

1,51
0,29

12

.,

8

"

0,77

fi

,I

O,Go 0,5:3

iG

1,;~:!

(\iO

10

7

7aO

1')

~

"

1 ,4.~) 1,04.

)

i 71
i99
i 586

62

CO

B5(i

·H)

4.5 1:>.76 12,6·1

!i7D

7

213

2

4,47

3,i5

no

~-

19.)
126

:!

l,(l3

0,2H

O. ':! 0.41

1

1

3

1

n. :! 0,2
::!,;3~ O,iH

Ministério das Finanças (G. F.)

fi 443

21

3

0,39

0,06

Ministério do Interior (G. N. R.)

7600

14

8

0.18

0,11
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XVII) Réus julgados nos T. M. T. no ano de 1956,
segundo o resultado final, por unidades das
armas e serviços.
'"

F. e. m.
Unidades

-e

"

'd

ee

~

;

-1

--De infantaria.
De artilharia .
De cavalaria.
De engenharia
.....
Do serviço de saúde militar
Do serviço de administração
litar .

'"o

o

'd

2

--

"~
"
e

o
U

--

_3

Por 100 h.
da f', e. m.

~~
~'O

....
-4
--

o

",o

rfJ

,,'d

o"

u"
5

--

30293
12664
5788
6085
1792

31\)
160
74
81
13

237
100
53
64
7

1,05
1,26
1,28
134
0'73
,

0.78
0,79
0,92

1476

24

16

1,63

1,08

mi-

1,05
0,39
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N.o 6

XIX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de 1956,
segundo as infracções imputadas, indicando
o resultado final.
Condenadus

Julgados

..;

_';"o

Infracções

0'0

o"

"

• ::>
""'O

8S

O"

o.,;

_'"
~"

0=

~tt.:
-""
~"3
o"
" ..
p..'~
c, ~
--I --2 --3 -~,
4
-- -- -- -242
- 160 ~'C

Total
A bU80 de confiança
Acidente de viação
.\tentado ao pudor
.\ tropelamento
Burla
Danos.
Danos voluntários.
Desmoralização de menores.
Desobediência
. . .
Difamação
Emigração clandestina
l':ncobridor de furto.
.
Especulação
Estupro
. . .....
Falsa8 declarações
. .
Falsificação de moeda.
Fogo p08tO. . . . . .
Furto ........
Homicídio involuntário
Homicídio voluntário
Injúrias
J nj úrias contra a autoridade
Introdução em casa alheia.
Lenocínio
........
Of'e n s as corporais involuntá~
nas
Ofensas corporais voluntárias
Tentativa de violação .
Transgressão.
. . . .
(TI traje à moral pública
Violação .......
Violências
Ignora-se
Percentagem
\ercentagem
1 ercentagsm

1
3
6
1
2
6
1
1
3
4
1
1
1

io

1
1
1
35
1
1
2
1
1
1

0,41
1,24
2,48
0,41
0,83
2,48
0,41
0,41
1,24
1,65
0,41
0,41
0,41
7,85
0,41
0,41
0,41
14,40
0,41
0,41
0,83
0,41
0,41
0,41

0,16
0,19
0,08
0.16
0;33
0,98
0,16
0,16
0,49
0,65
0,16
0,10
0,16
3,11
0,16
0,16
0,16
5,72
0,10
0,16
0,33
0,16
0,10
0,16

6 2,48 0,08
103 42,56 16,85
2 0,83 0,33
25 10,33
4,On
1 0,41 0,1G
2 0,83 0,3:3
1 0,41
O,lG
7 2,80 1,14

1
2
5
-

2
3
1

1
1
4
1

-

0,63
1,25
3,13

0'0

li

-

010
0'33
0,82

,

0,33
0,40
0,16
0,16

-

-

2,1 15
1 0,63
1 0,6'3
J
1

~"

o-

-

18 11,25
1 0,6:;
-

_ '"

1,25
1,88
0,63
0,63
0,0;)
2,50
0,63

-

-

ôS

8·....
<=>.

O,Hi
0,65
0,16

-

2,94

0,10

:~,93
0,16
0,16

-

-

-

-

0,6:;
0,63

0,1(l
0,16

2 1,25 0,33
66 41,25 10,70
1 0,63 0,16
17 10,6:\ 2,78

-

-

1
1
4

0,6;\
0,6:\
2,50

elos julgados em relação 11f. e. m. = 0,,10.
dos condenados em relação à f. e. m. = 0,26.
dos condenados em relação aos julgados = 66,12.

-

0,16
0,16
0,65

2.' Série
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XX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de
1956, 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.
Condeuados

--F. e. m,

----4 2
3

---

1

Total.
X atu reza do alistamento

242

567\)
5488\J
243
333

4
225
2
11

--

---

1.60

0,26

4

8

0,07
0,27
0,82
2,40

215
27

13\)
21

-

0,26
0,25

-

-

-

236
1
5

157
1
2

-

-

-

-

51
108

-

89
152
1

1

-

-

11

76

-

-

121

81

-

civil:

'olteiros
Casados .
Viúvos
Di vorciados
X aturcza

---

6i i44
:

Voluntários
Recrutados
Refractários
Compelidos
Estado

Por
1001,.
dn
f. e. m.

.lul gndos

52713
827li

110
4.5

-

116
:,l

da filiação:

Legíbimos .
!legítimos.
Xatur ais .
Incógnitos.

-

-

-

-

-

Idade no dia do crime :
\[cnos de 20 anos
.\{ais de 20 c menos de 30 anos
.\lai,; de 30 c menos de JO anos

-

-

-

Local em que foi cometido o crime:
~ a localidade da residência
Fóra do quartel e do local da
rcsidência .
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XXI) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de 1956,
segundo as habilitações literárias.
Condenados

.----Habilitações

literárias

F. o. rn.

Julgados

2

Total.
Curso da Escola Central de Sargentos.
.•
o.
• ••.
Curso complementar dos liceus
5.° grupo
4.° grupo
3.° grupo
2.° grupo
1.0 grupo

Por
100 b.
da
f. o. m.

I

3

4

5i 9i6

242

I i60

2,80

687
104
1565
21076
15753
646O
6271

1
2
2
67
74
47
49

1
1
2
40
49
32
35

0,15
0,96
0,13
0,19
0,31
0,50
0,56

549
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XXII) Réus, em comissão de serviço no M. E.,
julgados nos tribunais ordinários no ano
de 1956, segundo o resultado final, por
distritos da sua naturalidade.
Condenado,
Jul gados

Distritos

--

--

1

2

3

242

i60

-

23
5
24
18
5
8
2
5
1
2

18
4
16
12
1
6
1
2

11,25
2,50
10
7,50
0,63
3,75
0,63
1,25

2
3
35
1
1
3
14
9
5
3
10
13
1

1,25
1,88
21,88
0,63
0,63
1,88

--

Total.
Aveiro
Beja
Braga
..
Bragança ..
Castelo Branco
~oimbra
vora .
Faro
Funchal.
Guarda.
Leiria
Lisboa
Lourenç~ Marques
Ponta Delgada
.
Portalegre
Porto ...
Santarém
Setúbal.
Viana do Ca~t~lo'
Vila Real ....
Viseu ......
Estrangeiro

J

,

.

Por 100 h.
condenados

r

51
1
1
3
20
12
6
3
22
21
2

-

-

8,ió
5,63
3,13
1,88
6,25
8,13
0,63
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N.o G

XXIII) Réus, em comissão de serviço no M. E.,
julgados nos tribunais ordinários no ano
de 1956, segundo o resultado final, por
profissões.
Condenados
Julgados

Profissões

Total.
Agricultor
Ajudante de motorista
Ajudante de padeiro .
Ajudante de serralheiro.
Ajuntador de fios . .
Aprendiz de corticeiro
Aprendiz de pedreiro.
Aprendiz de serralheiro.
Artista de variedades
Barbeiro
..
Bate-chapas.
Caiador ...
Calceteiro.
.
Carpinteiro
.
Carregador
.
Comerciante.
.
Condutor auto.
Correeiro .
Cortador
...
Corticeiro.
. .
Cozinheiro
. .
Criado .....
Criado de lavoura
Electricista
. . . .
Empregado comercial
Estucador.
Estudante.
Ferreiro.
.
Ferroviário
F'orneiro
.....
Funcionário público
Fundidor
.
Funileiro
.
Magarefe
.
Marceneiro
. .
Marítimo ...
Mecânico auto.
Moleiro ....

.
.
.
.
.

Por 100 h.
condenados

--

--

---

---

242

i60

78
4
1
3
1
1

58
2
1
3

1
1
1
2
1
2
1
4
1
1
1
2
3
3
2
1
2
2
22
3
2
1
1
1
1
1
1
4
1

4.
2
3

3

36,25
1,25
0,63
1,88

1
1

O,G3
0,63

1
1

0,63
0,63

2
1
1

1,25
0,63
0,63

2
3
3

1,25
1,88
1,88

2
2
17
2
1

1,25
1,25
10,G5
1,25
O,G3

1
1
1
1

O,G3
O,6;~
0,63
O,G3

2

1,25

1
2

O,G3
1,25

2

1,25
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Condenados

Profissões

Julgados

--1
--Motorista
Oficial do Exército.
Oleiro
Operário fab ril .
Ourives.
. . .
Padeiro.
Pedreiro
Pescador
Picador de caldeiras
Pintor de construção civil.
~ropri~tário.
. . . . . .
Sapateiro ......
Serrador
. . . . . .
Serral heiro civil
Serralheiro mecâ~ic'o
Tecelão.
Torneiro
Trabalhad~r :
Trolha
Vendedo'r ~m'b~l~nt~
Vendedor de jornais

4
1
3
3
1
1
9
3
1
2
1
6
1
7
6'
3
2
16
2
2

2-

Por 100 h.
condenados

--2

3
1
2
3
1

--3

1,88
0,63
1,25
1,88
0,63

-

-

3
1
1
1
1
5
1
3
4
1
1
10

1,8.8
0,63
0,63
0,63
0,63
3,13
0,63
1,88
2,50
0,63
0,63
6,25

-

2
1

1,25
0,63

552
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XXIV) Réus, em comissão de serviço no M. E., condenados pelos tribunais ordinários no ano
de 1956, com indicação das penas aplicadas.
Condenados

Penas apl icudas

----.:..._--------Total.

Po~

Por

100 b.
coudonados

10000 h.
da
t. c. m.

2
---------

.' . . .

160

Incorporação em depósito disciplinar
Multa
.
Presídio militar . . . . . .
Prisão
.
Prisão substituída por multa
Prisão e multa
.
Prisão e multa suspensas.
.
Prisão e indemnização
. . .
Prisão maior . . . . . . .
Prisão maior e indemnização

63

11
2
56

8
4
3
3
9

1

39,38
6,88
1,25
35

5
2,50
1,88
1,88
5,63
0,63

3

10,30
1,80
0,33
9,16
1,Hl
0,65
0,40
0,49
1,47
0,16

2." Série
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XXV) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados nos tribunais ordinários no ano de
1956, segundo o resultado final, com a indicação da sua distribuição.
Por 100 h.

Dlstrlbulç!lo

1

Total.
Repartição do Gabinete, direcções-gerais,
Repartição Geral,
Arquivo Geral e Conselho Administrativo das La e 2." Direcções-üerais . .
Direcções e inspecções das armas
e serviços .
.
Tropas activas
Governo, comandos e regiões
militares
Escola Prática de Infantaria
Regimento de infantaria n.? 1
Regimento de infantaria n.s 2
Regimento de infantaria n.O 3
Regimento de infantaria n.s 4
Regimento de infantaria n.? 5
Regimento de infantaria n." 6
Regimento de infantaria n.O 7
Regimento de infantaria n.O8
Regimento de infantaria n.O 9
Regimento de infantaria n.O10
Regimento de infantaria n.s 11
Regimento de infantaria n.O12
Regimento de infantaria n.s 13
Regimento de infantaria n.O14
Regimento de infantaria n.O15
Regimento de infantaria n.O16
Batal.hão independente deinfantarJan.017 ........
Batalhão independente de infantaria n.v 18 . . . . . . . .
Batalhão independente de infantaria n.O19 . . . . . . . .
Batalhão de caçadores n.O1. .

o
'"
-e

""

....

-e
o

ec
"
õl

F.e.m.

'"o
os

"
<I>

o"

da f. e.
----

ID.

'"
""..
o

'"

:;

....

-- -S
4
-- --

2

o
'"

..

""
.,"

""o

o"

--5

61144 242 160 0,40 0,26

506

- -

-

-

256 - - 58426 232 {50 0,40 0,26

..

328
1629
1081
1882
1.093
948
1004
908
1468
943
1021
1679
836
1664
1057
1300
1402
822

3
8
1
2
1
4
3
7
1
12
3
3
8

1

926
5031

- I -

- 3
7
1
1
1
4
3
3

-

-

0,28
0,43
0,09
0,21
0,10
0,44
0,20
0,74
0,10
0,71
0,36
0,18
0,76
0,46
0,21
0,24

0,54
0,36
0,18
0,28
0,38
0,14
0,12

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

9
3
3
3
5
2
1

6

3
2

-

728
706

-

2

0,28
0,37
0,09
0,11
0,10
0,44
0,20
0,32

-

2 0,40 0,40
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Noo 6

Dlstrrbuição

Por 100 b.
da f. e. m,

'"o

'd

..,'3"'"

'd

'd

"

..,'3'"

'd

F. e. m,

'"o

'""
"

o
Q

'"
.. ..""
'"o

-- --

-

Batalhão de caçadores n.· 2 .
Batalhão de caçadores n.? 3 .
Batalhão de caçadores n,v 4.
Batalhão de caçadores n.v 5 .
Batalhão de caçadores n.s 6.
Batalhão de caçadores n.v 7 .
Batalhão de caçadores n.v 8.
Batalhão de caçadores n.v 9.
Batalhão de caçadores n.· 10
Batalhão de metralhadoras n.· 1
Batalhão de metralhadoras n.>2
Batalhão de metralhadoras n.· 3
Batalhão de engenhos
Escola Prática de Artilharia
Regimento
de artilh aria
antiaérea fixa
Regimento de artilharia Iigeira
n.· 1 ...........
Regimento de artilharia ligeira
n.? 2 .
Regimento de artilharia ligeira
n.· 3 .........
Regimento de artilharia ligeira
n.· 4 .
Regimento de artilharia ligeira
n.v 5 .......
Regimento de artilharia pesada
n.· 1 ...........
Regimento de artilharia pesada
n.· 2 .....
Regimento de artilharia pesada
n." 3 ...
Regimento de artilharia
de
costa .
Regimento de ar'tiih~ri~ ~.~ 6
Grupo de artilharia
contra
aeronaves n.· 1
Grupo de a r t il h ar i a contra
aeronaves n.? 2
Grupo de artilh~ria'
c~ntr~
aeronaves n.v 3
Gruyo de artilbari~ de g~ar~i~
çao ..
Bateria antiaérea inrleEendente
Bateria independente e defesa
de costa n.v 1 . . . . . . .
o

•••••••

o

•••••••••

o

o

o

•••••••••

o

••••••

•

o

•••

o

•••

;J.

2

3

604
370
729
690
635
513
421
484
350
473
501
535
388
1029

2
6
2
6

4

-- --

o

'd

'd

"

o
Q

li

1
5
1
1

0,33
1,62
0,27
0,87

1
2
1
4
1
-

0,78
0,24
0,41
0,86
1,06
0,20

10

8

-

0,97 0,78

1444

6

6

0,42 0,42

508

4

3
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742
Grupo divisionário de carros de
combate . . . . . . . . . .
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segundo as habilitações literárias.
. . . . . .
Réus, em comissão dc 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 profissoes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. T.,
segundo o resultado final, com indicação da sua
distribuição
. . ..
. . . . . . . . . . . .
Réus julgados nos T. M. T., segundo o resultado
final, por unidades das armas e serviços.
Movimento e-eral de processos nos T. M. T., por
tribunais, indicando o resultado final . . . . .
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CAPÍTULO II
Tribunais ordinários
XIX) Réus, em comissão de serviço no M. E., julgados
XX)

XXI)
XXII)
T

XXIII)
T

r

XXIV)
XXV)

nos tribunais ordinários, segundo as infracções
imputadas, indicando o resultado final. . . '.
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 cnrne e local ou situação em
que foram cometidos os crimes,
, . . . . ..
Réus, eI?- cor~issão. d~ .serviço no M. E., julgados
nos tribunais ordlllanos, segundo as habilitações
literárias.
. . . . , . . . . . . . . . . "
Réus, em comissão de serviço no 1\1.E. julgados
nos tribunais .ordinários, segundo o' resultado
final, por dl~trl..t0S da sua naturalidade
. . "
Réus, e~ com~ssao ~c, serviço no 1\L E., julgados
nos tribunais
ordmanos,
segundo o resultado
final, por p~ofi~sõcs . '.'
. . . . . . . . ..
Réus, em comissao de serviço no M, E. condenados
pelos tribunais ordinários,
com in'dicação das
penas aplica,das.
. . . . . . . . . . . . .,
Réus, em comissão de serviço 110M. E. julgados
nos tribun.ais. or<!_inários, segundo o 'resultado
final, com mdlCaçao da sua distribuição.
. ..
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SUPLEMENTO
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III PARTE
Estatístíca

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 reincidentes. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
XXVIII) Pessoal das unidades das armas e serviços punido
disciplinarmente nos anos de 1955 e 1956, por
100 homens da força efectiva média, com indicação dos reincidentes. . . . . . . . . . .,
XXIX) Movimento geral dos autos de corpo de delito nos
quartéis-generais . . . . . . . . . . . . ..

o llinistro
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do Exército,

Afonso Maqalhãee de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,
i ....
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MINISTÉ~IO DO EXÉ~CITO

Ordem do Exército
2.&

Série

16 de Abril de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:

•

1- ClASSIFICAÇlo
Estado-Maior

E REClASSIFICAÇlO

do Exército (1.3, 2.a e 3.a Repartições)

_1.:\ Direcção-

-Gerai do Ministério do Exército (2.3 Repartição)
Classificação e reclassificação de especialidades
Iní"antaria
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do Exército de
15 de Abril de 1959 foi aprovado o trabalho da comissão nomeada para. o efeito na parte relativa a capitãos
de infantaria (quadro permanente).
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A reclassificação de especialidades dos capitães de
infantaria (quadro permanente) foi realizada em conformidade com os princípios estabelecidos na Ordem do
Exército n." 3, 2.8 série, de 16 de Fevereiro de 1959.
São as seguintes as normas aplicáveis aos oficiais
habilitados com os cursos do estado- maior :
a) Aos oficiais habilitados com os cursos do estado-maior (curso geral do estado-maior e curso
complementar do estado-maior) serão averbadas como especialidades de mobilização:

1) Curso geral do estado- maior - oficial de
infan taria (8) (curso geral do estado-maior).

~) Curso complementar do estado-maioroficial de infantaria (H) (cu r 'o complcmontar do e rtado-maior).
Esta classificação mantém-se ao longo de
toda a carreira do oficial, não sofrendo alt ração como as demais quando da promoção
a oficial superior.
b) Os oficiais habilitados com os cursos <lo estado-maior Slto considerados na dependência do
chefe do Estado-Maior do Exército, paru ofeitos de distribuição ou atr ibu i<:ão (i ncl uindo a
mobilizaçüo),
até ao posto de major, inclusive,
e destinam-se ao preon himento ({(' lugares
fixados nos quadros orgânico em tempo de
pnz e quadro orgânico de mobilização para
os oficiais com aquelas qualificações.
e) Os oficiais que deixem de estar na d pendência
indicada em b) .orão con iderudot na.o cala
(la roapectivu armn.
No anexo I inclui-s a relação do todos O' capitão
do infantaria do quadro p rmnn nte, r la .sificados no.

~.• Séde

ORDEM DO E":ÉRcttO

:N.o7

termos da Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, de 16 de
Fevereiro de 1959, e da presente Ordem.
Em tudo o mais são aplicáveis as normas prescritas
na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, de 16 de Fevereiro de 1959, já citada, salientando-se a possibilidade
de os capitães que se considerem indevidamente classificado o exporem, nas condições e prazos na. mesma
Ordem do Exército fixados.
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Relação de todos os capitães de infanta

Data
de
promoção

Nome
(1)

Eduardo
Firmelindo

David.

22- 3 -1948
1-12-1948

Cesário Santos Miguel

»

César Cardoso da Silva.

»

Álvaro Jorge Rogado

»

Salvador

Quintino

de Jesus Abreu.

»

António José da Costa Pinto

»

Orlando
Pinto.

Marques

»

de Carvalho

»

José dé Campos

José Leitão Fernandes

(3)

(2)

Maria Pacheco Pinto.
Coutinho

Colocação

Luís Viegas do Carmo Neves

))

António José do Amaral Balula Cid

))

António Adelino Antunes
Júlio Jorge Bernardo.

de Sá .

Jovelino
Moniz de S:í. Pamplona
Corte Real.
Segismundo
Gonçalves da Conceição Revés.
João Fernando Malho Ilharco . . .
Francisco de Sousa Serrão
Américo Artur Lourenço de Oliveira.
José Rodrigues Maria da Mata ..
António do Canto Homem de Noronha.
António Gaspar de Melo

))
))

»

3- 2 -1950

Adido-Licença
tada.

ilimi-

Tem C. P. O. S. (R. I.
14).
Tcm C. P. O. H. (R. I.
3).
Tem
C. P. O. s.
(Adido - G. F.).
Tem C. P. O. S. (R. I.
16).
Tem
C. P. O. S.
(Adido - Angola).
Tem C. P. O. S. (R.
4).
I{. 1. 1

r.

Tem U. P. O. S. (D.
A. 1.).
Tem C. P. O. S. (G.
U. T. A).
Tcm C. P. O. S. (Colãgío Militar).
B. 1. I. 18 ...
Tem
C. P. O.
(Adido - G. F.).
Tem C. P. O. S. (B. I.
1. 19).
Tem C.P. O. H. (:3.' n.

s.

O. M. E.,.
»

3.' D. G. M. E.
D.A.I.

»

D.A. L

»
»

2.' Rep. 1.' D. G. M. E.

»

IL T. 12.

;1.' D. (l. M. K

...

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N. o 7

573
ANEXO

ria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobiUznção

Especinlldndos

de Instrução

Cursos no estrangeiro

{4}

(5)

(6)

Oficial de infantaria (B)
~transmissões de inantaria).
Oficial de Infantaria (B)

-

-

--

-

Oficial de infantaria (B)
~transmissões de inantaria).
Oficial de infantaria (B)

-

-

-

-

-

Oficial de infantaria (B)
(transmissões de infantaria).
Oficial de Infantaria (B)

Transportes auto

-

Oficial de infantaria (B)

Transportes auto

-

Oficial de infantaria (B)
(transmissões de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
(informações, operações e ser viços).
Oficial de infantaria (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B~
Oficial de infantaria (B

Transportes auto

Oficial de in fantaria (B)

-

-

Transportes auto

-

Transportes auto

-

-

Oficial de infan taria (B)
Oficial de infantaria (R)
(q. G. E. M).
Ofic~alde infantaria ~B)
Oâcial de infantaria B)
Ofic~alde ~nfantaria ~B)
OficIal de mfantaria B)
(q. G. E. M.).
OfiClalde infantaria (B)

.

Transportes auto

-

--

-

-

-

-

-

-

-

1
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Data
do
promoção
(2)

Nome
(1)

José Alves Pereira
Rui de Carvalho

N.o 7

.
Ferreira

3-2-1950

Colocação

(3)

B. C. 1 .

3.' D. G. 1\1. E.

Santos

Nuno Viriato Tavares de Melo Egídio
Luís dos Santos Pinto . . . . . .

»
»

3.' D. G. M. E.
3.' D. G. M. E.

Joaquim

»

Colégio Militar

»

R. L 4

António Cândido Patoilo Teles

»

3.' D. G. M. E.

Adriano Carlos de Aguiar
Manuel Agostinho Ferreira
Joaquim
Francisco
Rijo Cardeira
da Silva.

»
»

R. J. 3
D.A. L
Adido - G. F.

»

D. A.l.

»

R. 1.11

»
»
»

R. I. 1
Colégio Militar
Q. G. 3.' R. 1\1.

»

D.A.I.

»

3.' Rep. L' D. G. l\f. E.

José Manuel Fradinho da Costa
Fernando Neves Pedro.
Romão Loureiro.

»
»
»

R.L11.
R.L11.
Adido -

Min. Interior

Fernando

Vieira da Silva Bastos.

»

Adido-

G. F.

Francisco
ria.

José Vilela Forte de Fa-

»

R. L 16 .

»

R. L 7

Fausto

Inácio Pereira
Lajinha

Vaz Júnior

dos Ramos

Eurico Gonçalves
meida.

Bigotte

José Alves de Carvalho

de Al-

Fernandes

J;oão Melo de Oliveira
Alvaro Lisardo Neves . . .'.
David Feliciano de Oliveira.
Octávio Hugo de Almeida
concelos Pimente I.
Carlos Loureiro Palmela

César da Luz Mendes

e Vas-

»
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Especialidade

de mobilização

Especialidades

(4)'

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).

DO EXERCITO

(B)
(B)

de instrução
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Cursos no estrangeiro

(5)

(6)

-

-

-

(B)
(B)

N.o 7

-

-

[ 'I'ransportes a.to-j
Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
(C. G. E. 1\1.).
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operaçôes e serviços).
Oficial de iufantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (H)
Oficial de infantaria
(transmissões
do
fa!ltaria).
Ofic~al de infantaria
Ofic~al de infantaria
Oflclal de infantaria
(transmissões
de
fa!ltaria).
OfiClal de ~nfantaria
~transmissões
de
antaria).
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fa!ltaria).
Oibal de infantaria
(transmissões
rIe
fantaria).

Educação
física
(instrutor)
, . , ,
Esgrima ......
Transportes auto

-

Transportes

auto

-

Transportes

auto

-

-

Transportes

auto

-

-

-

•
-

-

-

(B)
in(E)
(B)
(B)
in-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(B)
in-

-

-

(B)
in-

---

-

(B)
in-

-

-

-

-
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(1)

3-- 2 -1950

Amílcar José Alves.

Fernando

Cadete.

Carlos Rodrigues

Salgado

António Monteiro Portugal
João Dias dos Santos
Artur Luís Félix Teixeira
Fernando

7

2." Série

Data
de
promoção
(2)

Nome

Aníbal Marques

N.o

Lisboa Botelho.

.
da Silva
. . . .

Colocação
(3)

D. A. I.

»

D.A.1.

»

R. 1.6

»

B. C. 5

»
)O

R. r. 10
R. I. 8

»

R. I. fi

José Pedroso Coutinho de Castro
Serrão.
Mário da Cunha Torres Gomes

»

3.' D. G.

»

D.A.

José Pedro Paixão
.
José Luís de Almeida Azevedo
Mário Cândido de Sanches Vaz
José Morais de Sousa. . . . .
Joaquim João Gil J údice.
. . . .
José António Monteiro de Oliveira
Leite.

»

R.1.4.
R. I. 14.

Júlio Heitor Liuo Ferreira
. . . .
Domingos André.
. . . . . . . .
José António Fonseca Ferreira Pinto
Basto Carreira.
Eleutério Valeriano Melim .
António Vaz Antunes.
. . .
Armando
José

da Cunha Tavares .

de Oliveira

Vieira

António José Ribeiro.
Eduardo

Alberto

da Rocha
.

da Silva e Sousa

»
»
»

»

1-12-1951

D. A.

xr.

E.

I.

r.

D. A. 1. ..
Adido - n. F.
Adido - G. N. R.

»
»
»

Adido - Moçambique
Adido - G. F.
TI.. I. 1

»
»

Adido - P. K P.
E.P.1.

»

Adido -

»

3.' D. G. 1\1. E.

»

Adido -

Angola.

»

3.' D. G.

xr.

Angola.

E.
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Especialídado

de mobilização

Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria
B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)

(q.

(B)
in~B)
B)
(B)
(B)
(B)
(B)
in-

t}
B
B

G. E. M.).

Ofic~al de infantaria
Oficial de infantaria

~B~
B

Ofieial de infantaria (B)
(Informações,
operaçõ.es e serviços).
Oâcíal de infantaria lB)

(q.

G. E. M.).

Ofi?Ial de infantaria (B)
(INnformaçõ~s, operaço.es e s~rvIços).
Oâcial de mfantaria (B)

(O. G. E. M.).

Especialidades

de Instrução

(5)

(4)

Oficial de infantaria
~transmissões de
antaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

DO EXBRCITO

Transportes

/

auto

-
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N.· 7

Cursos no estrangeiro

(6)

-

Transportes

auto

Transportes

auto

. Transportes

auto

auto

-

-

Transportes

Transportes

-

-

auto

-

-

auto

-

Curso de operaçô o s
especiais
na Bél
gica.
auto

-

auto

-

Transportes

-

-

auto
auto

-

-

-

-

Transportes

-

-

-

Transportes
Transportes

-

-

Transportes

-

-
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Data
de
promoção

Nome
(1)

António Fernandes

N.o 7

DO EXERCITO

Ootocação

(3)

(2)

1~12-1951

da Graça

Q. G. 3.' R. M.

António,Alberto
Marques Moquenco
Miguel Angelo Cambraia Duarte.
.

»

D.S. U.
n. 1. 8

Henrique
Garcia.

António

do Nascimento

»

Adido -

Emiliano

Quinhones

de Magalhães

»

3.' D. G. M. E.

José António Tavares de Pina.
Manuel José Monteiro
Hernâni Noel Tamm Pereira da Silva
Anjos.
Fernando Vasconcelos Cipriano dos
Santos .
•Iosé Augusto de Sá Cardoso

»
»
»

R. I. 12
Adido - G. N. R.
Adido - mdia .

»

3.' D. G. i\1. E.

»

R. T. 14 .

António Maria Filipe.
João Salavessa Moura

»

C. T. M..
3.' D. G. M. K

António Almeida Gonçalves Soares
Francisco Manuel Brandão Loureiro
João Pedro do Carmo Chaves de
Carvalho.

»
»
»

R. I. 10 .
Adido - G. F.
Adido-Academia
litar.

Orlando Augusto Ferreira
Fernando
Carneiro de Magalhães

»
»

R. I. 6
R. I. 6

António Manuel Dias Falagueiro
Sousa Teles.

»

Exp. Índia

»
»

Adido-Angola.
Adido - Angola . . .
2.' Rep. 1.' D. G. M. E.

»
»

3.' D. G. M. E.

li

de

Ernesto Augusto Ramos
José Ramos Camisão .
Antenor Dias Moreira
José Bonito Perfeito . . . . . . .
João Baptista de Sousa Donas Boto

Adido -

Moçambique

Mi-

Moçambique

2.' Série

Espocialldade

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 7

de moblUzaç!lo

Especialidades

de instrução

(4)

(5)

Oficial de infantaria (B)
(informações, operaçõos e serviços).

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões de
fantaria).
Oficial de infantaria
(transmissões de
fantaria).
Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

-

(B)
(B)

in(B)

in(B)

(B~
(B

(B

Oficial de infantaria (B)
(C. G. E. 1\1.).
Oficial de infantaria (R)
~transmissões de inantaria).
Oficial de lllfantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
. (C. G. E. M.).
Oficial do infantaria (B~
Ofic~alde infantaria (R
Oficial de lDfantaria (B
(transmissões de infantaria).
Ofic~alde infantaria (B~
Oficial de Infantaria (R
(transmissões de infantaria).
Ofi~iaIde infantaria (B)
(:.nformaçõ~s, operaç~es e serviços].
Ofio~aIde lDfantaria ~B)
O~o~alde infantaria B)
Oflcial de infantaria (B)
(transmlssoes de infa!ltaria).
Ofic~alde ~nfantaria ~B)
Ofícíal de Infantaria B)
(C. G. E. M.).

579

Curaos no ostrangeíro

(6)

Officer Combato Intelligence Course na
Esc. do Servo de Inf.
e PoI. Mil. na Div.
do Servo de Jnf. do
Comando da Europa.

-

-

-

-

-

-

.Transportes auto
-

-

-

-

Transportes auto
Transportes auto

-

Transportes auto

-

.

~

-

-

Transportes auto

-

Transportes auto

-

-

-

-

-

-

-

-

Curso n.· 29, em IngIa
terra, com designa
?,ão P. S. C. )P3sse d
taff College .
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N.o 7

Data
(1)

Carvalho

(3)

(2)

José da Silva Pinto Ferreira
Arnaldo

Colocação

de
promoção

Nomo

Paula Santos

1-12-1951
.

Carlos Frederico Lopes da Rocha
Peixoto.
Guilherme Henrique da Costa.
. .
lIenrique César Gomes Rodrigues

Adido-Academial\1ilitar.

))

Q. G. G. M. L.

»

Adido

»

C.T. Serra Carregueira
Adido - P. S. P.

18- 9-1952

-

Moçambique

»

R. I. 3

I)

R. I. 16 .

»

C. M. Madeira

»
»

B. 1. I. 19 .
B. C. 5

I)

Exp. índia

»

Adido -Angola

Carlos Manuel Barão Pinto

»

Adido-O.

José Bernardo Zeferino.
. . . .
Armando Duarte de Azevedo . .

»
»

R. r.
B. M. 2.

Rodrigo

»

R. I. 6

»
»
»

Adido -O ... R.

Fernando

José Gonçalves Cerqueira

Vítor Manuel de Sousa Martins Faria.
Francisco António de Vasconcelos
Pestana.
José Afonso.
.
João Soares de [oura
Mário Ernani Vasques
de Mendonça.
Carlos Caetano
Guerreiro
Alves
Viana.

Silva Antunes

da Costa.

Camilo José Delgado.
. . . . .
Manuel Duarte Pedrosa
.
.Ioaquim Baptista Simões de Carvalho.
Horácio

Loureiro

Lopes Rodrigues

Armando
Rodrigues
Garcia
de
Brito.
Aldorindo Alexia Filinto lIídio Ferreira Pinto da Cunha .
.loaquim Moreira Rebelo ...
"

N. R

o

D. S. U.
R. L 16 .

))

Adido -

»

Colégio Militar

I)

fi. C. fi

1-12-1952

.

Angola.

(~. G. 1." JL M.
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ORDEM DO EXERCITO N.O 7

2.' Série

Especialidado do mohiliznção

Espoclalidades

(4)

Oficial de infantaria (B)
(educação
físicamestre).
Intérprete
de fotografia.
Oficial de infantaria [B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de Infantaria (B)
Oficial de infantaria

de instrução

Cursos no estrangeiro

(5)

Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
Intérprete
de fotografia.
Oficial de infan taria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
B
Oficial de infantaria B)
(transmissões
de infantaria).
Ofi~ial de infantaria (B)
(mformações,
opera~õ.es e serviçoa).
OficIal de infantaria (E)

-

Esgrima.

-

-

-

-

Transportes

(B)

Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria
B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)

(B)

Oficial de infantaria
(C. G. I( M.).

(B)

.

auto

-

-

_-

-

-

--

-

-

-

_.

Transportes

-

auto

-

..

Transportes

auto

-

auto
auto

..-

-

Transportes
Transportes

-

Transportes

-

_.

-

-

t~

Oficial de infantaria

(6)

-

auto

--

.

N.o 1

ORDEM no ExtncITO

9.' Série

Data

a~

NQPIQ
(1)

Rui Alberto

Vasques

COlQonçnO

promoção
(2)

de Mendonça

Júlio Teotilo de Assunção Vila Verde

(3)

1-12-1952 R.I.
I)

CológiQ Militar

I)

Adido -

Moçambique

I)

Adido -

P. S. P.

Domingos José Cravo

I)

3.' D. G. M. E.

João Polidoro Monteiro.

I)

Adido-G.

»

3.' D. G. M. E.

I)

Adido ~- Índia.

»

Exp. Índia

»

R 1. 6

»

Q.

,l

n, 1. 2

Fernando
deira.

dos Reis Fernandes

Joaquim

oares da Fonseca

José Bastos Pinto
Henrique
António

Rebelo

.

Chagas Lopes
Afonso Fernandes

José Carlos Rodrigues
Agostinho

Cal-

Barata

Coelho.

Dias da Gama .

Manuel de Jesus Correia
Rogério Castela Jacques
Manuel João Fajardo.
.
Amândio Travaços de Almeida N 0gueira.
João Damas Vicente .

»

21-12-1952

F.

G. 2.- R. M.

8." Ii. M.

Q. ('.
Adido - Timor

I)

3.' D. G. M. E.

»

8.- D. Q. M. E.

I)

Adido - Moçambique

António Seara Bento.
Horácio Vilhena de Andrade

»
»

Adido - Mo~ambil)ue
AdidQ-G
.....

José Augusto

I)

R. I. 6

Alexandre
daI.

Henrique dos Santos Par-

Mendes

tJ osé de Castro Sousa .

C. I. S. M. I.

2,' Série

Espedalidndo

de mobttíaação
(1)

Oficial de infantaria
}trausmie ões de
antaria).
Oficial de infantaria
(transn1iSBões de

do Instrução

Espaelntidados

'IIr.iQ8 no

estrangeiro

(fi)

«(j)

(B)
ln-

-

-

(B)
in-

-

fautaria) .
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de mfantaria (13)
(informações,
operalões e serviço ).
O cíal de infantaria (B)
(O. G. E. M.).
Oficial de infantaria (B)
~transmissões
do lnantaria).
Oficial de Infantaria (B)
(C. G. )i~.M.).
Oficial de infantaria (B)
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (13)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
}transmissões
de inantaria).
Oficial de lllfantaria (B)
Oficial de infantaria (H)
Oficial de infantaria I B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (H)
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria (H)
(C. G. E. M.).
Ofi?ia.l de infantaria (B)
(lOformaçõos, operaçôes e serviços).
Ofic!al de ~nfantaria (B)
Ofi?lal de Infantaria (B)
(Inforlnações,
operaçõ.es e s~rviços).
Ofi~lal de mfantaria (H)
(Informações,
operaç~es e serviços).
01icIaI de infantaria (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

.

-

-

Transportes

auto

Transportes

auto

-

-

-

-

-

-

-

Transportes

auto

._

-

-

-

-

ORDEM

584

DO EXERCITO

(1)

António Maria
Soares.

Colocação

(2)

Vasco Artur Mariano Martins
António Joaquim Oorreia .
Ernesto

2.' Série

Data
de
promoção

Nome

Armando

N.o 7

21-12-1952
»

Malheiro
Vieira

Veloso

Gonçalves

(3)

B. O. 5
Adido -

Moçambique

Adido -

Angola .

»

R. L 6

André do Nascimento Infante
Manuel António Dantas
Luís Eugénio Beça Mürias

»
»

R. J. 16 o o . o.
o
Adido - Moçambique
DoA. L

Luís Adão de Aguiar

»

Exp. Índia

José Maria de Castro e Lemos

»

Adido-P.

Fernando Manuel Jasmins de Freitas.
Carlos Alexandre dos Ramos
Guilhermino Nogueira Rocha . . .
José Pedro Mi!heiriço Heitor Marques.

»

E.P.

»

R. L 4

»

So P.

\

T.

n

K1.11o

»

30' D. Go M. E.

»

Adido-

António Luciano de Matos
César Augusto Teixeira
. .
Joaquim Lima Silveira Costa

»
»
»

R. I. 8
E. r. 1.

César Gomes Saraiva o

»

R. I. 5

Carlos Alberto Gomes Saraiva
António Aníbal Dias Pombo e Costa

»

Adido - Angola.
o o
20' Rep. L' Do G . .iii. E.

Joaquim Vilhena Rodrigues.
Columbano Ferreira
Líbano Monteiro.
Luís Filipe de Meneses Falcão

»

Armando

Custódio Augusto

Barros

Nunes

o

(lo nego

Ilayam

»

Go Fo

3.' Do G. 1\1. Eo

»

Adido R. L 1

Angola.

»

R I. ]2 .

»

Adido

.\ngola

ORDEM

2.' Série

Especialidado

de mobilização

DO EXERCITO

Espocialidades

(4)

Escuta.
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
~transmissões
de inantaria).
Oficial de infantaria ~B~
Oficial de infantaria
B
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria
B)
Oficial de infantaria
B)
~transmissões de inantaria).
Oficial de mfantaria (B)
(i~nformaçõ~s, operaçoes e serviços).
Ofic~al de infantaria ~B)
Ofic~al de infantaria
B)
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infa~taria).
OficIal de mfantaria (B)
(transmissões
de infa!ltaria ).
Ofic~al de infantaria (B)
Ofi~Ial de infal,taria (B)
(lllformações,
operaç~es e serviços).
Ofic~al de ~nfantaria (B~
OficIal de Infantaria (B
Ofi~ial de infantaria (B)
(t._nformações, operaço.es e serviços).
OficIal de infantaria (B)

do ínstrução

Cursos no estrangeiro

(6)

(5)

Transportes

auto

-

.

-

--

-

-

-

-

Transportes

-

-

auto

-

-

-

-

-

-

-

Transportes

auto

-

Transportes

-

-

-

auto

--

auto

-

Equitação
Transportes

.

-

-

Educação
trutor).

585

N.o 7

física (ins-

-

-

-

-

-

-

586

ORDEM DO EXERCITO

Nomo
(1)

Carlos Alberto Alves Viana Pereira
da Cunha.
António Ribeiro Farinha

2." Séne

N.o 7

Data
de
promoção
(2)

1-10--1953
20-12-1953

Colocação
(3)

Adido ~

r. A. E. M ..

Exp. Índia

. .

o. M. E.

António Manuel Paranhos Teixeira

»

3." D.

Alfredo Maria Lopes de Mesquita
Guimarães.

»

Adido -l\Iacau

Artur Manuel Soares Coelho
Castro Ambrósio.
José Gonçalves de Matos Duque.

»
»
»

Exp. Índia
Adido-Angola.
3.. D. G. M. E.

Fernando Alves Aldeia .
António Cândido Barbosa de Lucena
Lopes Gaia.
José Gualberto do Nascimento Matias.
António Coelho da Silva
Mário de Aguiar Gonçalves Dente
Manuel da Cunha Sardinha ....

»
»

Adido - Angola.
E. P. 1. .....

»

2.. Rep. 1." D. G. M. E.

»
»
»

Adido -

Fernando Negídio Manuel Fortes
dos Santos Ferreira.
Abeilar Borges Teixeira Martins.
Nívio José Ramos Herdade ...
José Maria Adriano das Neves . .
Luís Alberto Monteiro ele Oliveira
Leite.
António da Graça Borda-d'Agua.
Vitorino de Azevedo Coutinho ..

»

Adido-

Antóuio Alemão de Mendonça Cisneiros de Faria.
Mário Vasco ele Oliveira .. ' ...
Carlos Augusto Coutinho de Almeida Cordeiro.
Aníbal José Mendes Ginja Brandão
dos Santos Viegas.
Raul Esteves Traveira . . . . . .

Moçambique

B. C. 7

.

Adido - Academia Militar.
G. N. R..

R. J. 13 .
»
»
»

Adido - l\L Ultramar
Colégio Militar
B. 1\1. 2 .

»

Adido-Índia.
Adido - Moçambique

»

1. P. P. E.

»

»

Adido, - l\foç'ambique
Exp. lndia
...

»

R. L 12 .

»

R

»

r. 7 .

2." Série

Especlntídado

ORDEM

do moliillz ação

DO EXERCITO

Especlatídades

(B)
in-

Transportes

587

Cursos no ostrnngoíro

~)

~)

Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infan taria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

do instrução

N.o 7

(6)

auto

(B)
in(B)
(B)
in(B)
(B)
(B)
(B)
(B)

Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria

(B)

(B)

Ofic~al de infantari a
Ofic!al de ~nfantaria
Ofic~al de infantaria
OfiClal de infan taria

(B)
(B)
(B)
(B)

(B)
(B)
(B)
in-

Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).

Oficial ele infantaria

(B)

Ofic~al de infan taria
Ofic1al de infantaria
~transmissões
de
a.l1taria).
Ofic1al de infan taria

(B)
(B)
in(B)

Oficial de ~nf~ntaria (13)
(transmlssUOS de i nfantaria).

Equitação - Educação
física (instrutor).
Esgrima - Educação
física (instrutor).

Esgrima

..

.

Transportes

auto

Transportes

auto

Curso ele transmissões
de infantaria para oficiais e curso de instrutores para os aliados na Escola de Infantaria dos E. U. A.

588

ORDEM DO EXERCITO

2.' Série

N.o 7

Data
de
promoção
(2)

Nomo
(1)

Colocação
(3)

20-12-1953 R. r. 1
Alberto Alves Pinto Baptista
»
B. M. 3.
Joaquim Vieira Cardoso . .
»
Adido - Moçambique
Carlos Alcobia de Sousa Cirne
»
R. r. 14 .....
José Lopes de Figueiredo. . . .
»
R. I. 12.
Rui de Mendonça Salgado Lameiraso
Adido-G. F ..
Horácio Vieira Ribeiro . . . . . .
Adido-G. N. R.
António Emílio Teles Gonçalves de
Carvalho.
B. C. 10
Carlos Alberto da Silva Pereira J
»
nior.
Américo Correia. . . . . . .
E. P. r. .
Jorge Afonso Cardoso . . . .
R. 1. 7
»
Manuel Eduardo de Azevedo SiB.M.3.
»
mões.
Tomás Augusto Monteiro. .
))
Adido-G. N. R.
Avelino Tavares Vaz Duarte
))
R. I. 10 ....
Fernando da Fonseca. . . .
1-12-1954 Adido - G. F ..
))

))

ú-

))

Domingos Américo Pires Tavares

»

Egberto das Neves Curado . . .
António Alberto Carrilho Cavaco.
António dos Santos Costa.

))

Allen Gualter Cid Cabral de Matos
Correia.
Jaime João Bento Vieitas. . . . .
Luís Filipe Bandeira de Lima Osório
Bernardo.
Paulo Eurico de Lacerda Oliveira
Martins.
António Miguel Rodrigues

))

»

3.' D. G. 1\1. E.
R. L 12 ....
3.' D .. G. M. E.
Exp. lndia ..

))

3.' D. G. M. E.

))

Exp. índia

I)

R. I. 1

I)

R.

I)

Adido-P.

r. 7
S. P.

ORDEM

2.' Série

Especialidade

do mobjlízação

DO EXERCITO

Especialidados

do instrução

(5)

(4)

N.o 7

589

Cursos no estrangeiro

(6)

de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

~B)
B)
(B~
(B
(B

-

-

-

-

-

-

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)

-

-

-

Oficial de infantaria

(B)

-

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B~
(B
(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
}transmissõcs de
antaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

~B)

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

B)

(B)
in(B)
in(B)
(B ~
(B

_"

Transportes

--_

auto

-

-

-

-

-

-

Transportes

-

auto

.

-

-

C~rso de superinten
dente da mannten
ção de e~nipamento
técnico
o serviço
militar de transportes na Escola de En
genharia do Exércit o
dos E. U. A. na Eu
ropa, em Murnau
Alemanha;
Fiel
Communication
s
Chief
Course
na
Signal School Ans
barch, Alemanha.

J

Oficial de infantaria
G.~. M.).
Olba) de mfantaria

(B)

-

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Educação física (instrutor).
Transportes auto . .

Oficial de infantaria

(B)

-

Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).

-

(q.

-

.

-

-

590

ORDEM DO EXERCITO

2.· Série

Data
do
promoção

Nome
(1)

Colocnção

(2)

Jorge Rodrigues da Cunha Saco.
José António Fernandes
Montanha.

N.O 7

Furtado

(3)

1-12-1954 E. P.

r. .

»

Adido-G.

José Lopes Alves

»

Exp. Índia

Abílio Eurico Castelo da Silva
Manuel 'I'eodoro dos Ramos.
Artur Miguel Agrely Rebelo

»
»

»

Adido-E.
C. S.
3." D. G. M. E.
Adido - Moçambique

José Luís AImiro Canelhas .

»

3." D. G. M. E.

Nuno Cordeiro Simões . . .
João Salgueiro Pinto Ribeiro

»
»

José Manuel Marques.
Artur Baptista Beirão

»

Colégio Militar
Adido -licença ilimitada,
Exp.lndia
R. r. 10 ..

António Pereira da Silva
Carlos Elmano Rocha .
.
Rui Lopes da Trindade Lima . . .
José Fernando Esteves de Leitão e
Sousa.
Graciano Antunes Henriques . .
António Mariz de Sousa e Costa.

»

F ..

»
»

Aclido-Angola
.
Adido-G. N. R.
Adido - Macau
R. J. 8

»
»

R. I. 5
R J. 8

Manuel Lopes Camilo .
Porfírio Pereira da Silva

»
»

B. C.l
Adido-P.

José Manuel da Cunha.

»

Adido - Angola .

Raul Frederico Telo Rato. . . . .
Tomás Luís Chaves da Costa. . .
Manuel Lopes de Carvalho Chaves
Francisco da Silva Fragoso. . . .

»
»
»
»

Adido-G. F ..
Adido - G. N. R.
Adido - Moçambique
C.1. M..

»
»

1.' C. Di~cipljllar
B. C. 5 .....

•João Maria Antunes

»

José Cândido Robin de Andrade.

»

2.· Repartição da 1.. D.
G.M. E.
Adido -Angola .

Mário dos Santos Cardoso . . . .
Frederico Alfredo de Carvalho Ressano Garcia.

»
»

S. P ..

ORDEM

2 .. Série

Espuel al.ldade do ruob ítlzação

Espocialidados

do instrução

N.o 7

Cursos no ostrangotro

(5)

(6)

(B)
in-

-

Chie f
Communications
Infantry
Course na
Alemanha.

(B)
in-

-

(B)

-

Associate Infantry Company nos E. U. A.

(B)
(B)
(B)
in-

-

-

-

(B)

-

.-

~B)
B)

-

(4)

Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria) .
Oficial de Infantaria
(transmissões
de
fantariaj ,
Oficial de infantaria
(C. G. E.M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

DO EXERCITO

Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria
B)
Oficial de infantaria (B)

--

Ofic~al de infantaria
Oficial de in fan taria
(transmissões
de
fa?taria).
Ofic~al de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)
in-

-

Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Ofic~al de infantaria
Ofic~al de infantaria
Ofic~al de infantaria
OfiCIal de infantaria
(transmissões
de
fa?taria) .
Ofie~al de Infantaria
OfiCIal de infantaria
(transmissõ('s
de
faptaria) .
OfiCIal de infantaria

(B)
iu-

Oficial de infantaria

(H)

(E)
(13)

E)
(13)
(B)
(B)
in(H)
113)
in(H)

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-~
-

-

Esgrima - Educação
física (instrutor).

-

--

~

- .

-

-

Transportes

-

-

auto

-

-

592

ORDEM DO EXERCITO

2.' Série

N.o 7

Data
Nome

Cotocnção

do
promoção

(1)

(2)

(3)

Tiago Adalberto de Brito Nascimento
Manuel Domingos Duarte Bispo. .
Abel Salgado Santos. . . . . . .
Fausto António de Carvalho e Silva

1-12-1954

Adido-G. N. R.
Adido - Moçambique

»
»

R. I. 6

»

Adido-G.

Ernesto Orlando Vieira Correia
João Machado de Figueiredo
Carlos Rebelo Soares. . . .

»
»

»

Adido - Moçambique
R. I. 12 .
Adido-Angola

César Emílio Braga de Andrade e
Sousa.
Pedro Henriques. . . . . . . .
Alberto Marques Osório . . . .
Bernardino Rodrigues dos Santos.
António Vasques Osório
Cristiano Henrique da Silveira e
Lorena.

»

Adido-G.

»

Adido - G. N. R. .
Adido-G.N.R..
Adido - Angola .

José Fernando de Oliveira Barros
Basto.

»

Adido-Angola

Eduardo Augusto Lobato de Sousa
José Guilherme Nogueira Roovers
Ribeiro.
Rui Barbosa Mexia Leitão . . . .
Henrique Gambetta Perez Brandão

»
»

R.

»
»

Adido-Angola
...
Adido - Ministério do
Interior.

João da Paz Laranjo Mourato .

»

Luís Alberto de Meneses .
António Rodrigues Rebelo de Carvalho.

~

F ..

F ..

»

Adido - G. N. R. .

»
»

R. I. 10 .

»

r. 13 .
Adido - Angola

_.

B. C.1

»

Adido-G. F ..
Adido - Guiné

Élio Pires Afreixo .

»

Adido-E.

Rui Silvino de Freitas Lopes
António José dos Santos ..

»
»

Adido,- Angola
Exp.lndia
..

António Paulo Brancourt Pestana
de Vasconcelos.
António Fernando Mendes Pedroso
José Borges Tamegão

»

D. R. U.

»
»

Adido - Moçambique
Adido - Macau . . .

»

C.

ORDEM DO EXERCITO N.o 7

2.' Série

Especialidado

de mobtllzação

(4)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões de
fantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
~transmissôes de
antaria).
Oficial de infantaria

~B?
B
(B)
(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões de
fantaria~.
Oficial de infantaria
(transmissões de

(B)
(B)
(B)
(B)
(B)

fantaria),

do Instrução

Cursos no ostrangeíro

(5)

(6)

-

-

--

-

-

-

-

-

Transportes auto

-

in(B)
(B?
(B

-.
-

-

(B)

in(B)

Transportes auto
Transportes auto

-

-

-

Transportes auto

-

Transportes auto .

-

in.

IB~
iB

in(B)

-

Transportes auto

.

-

Transportes auto .

-

-

-

in(B)
(B)

in(B)

in-

-

-

-

-

Curso de armas ligei
ras e pesadas de in
fantaria na Alema
nha,

Ofic~alde infantaria (B)
OficIal de infantaria (B)

(q. G. E. M.).
06clal de infantaria
(q. G. E. M.).

.

in-

Oficial de infantaria (B~
Oficial de infantaria (B
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões de
fantaria).
Oficial de infantaria
(transmissões de
fantaria).
Ofic~alde infantaria
Oficlal de infantaria
(transmissões de
fa~taria).
Oficlal de infantaria
~transmissões de
antaria).

Especialidades

593

(B)

g6.c~alde infantaria (B~
liClalde infantaria (B
}transmissões de inantaria).

Transportes auto .

-

594

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 7

2.' Série

Data
do
promoção
(2)

Nome
(1)

Arménio Soares da Cruz Sampaio
Nunes.
Luís Ataíde da Silva Banazol . . .
José dos Santos Oliveira ..
Eduardo
Monteiro
Nunes Prudente.
Abel Carvalho de Almeida
Manuel José Morgado
..
José Mealha Costa ....
Manuel António Fernandes
António de Matos . . . .

1-12-1954

Colocação

(3)

C. 1. M..

»
»
»

Adido-Angola.
Adido - An gola .
B. I. J. 19.

»
»
»
»
»

Adido
Adido
Adido
Adido
Adido

Cirilo Bismarck Freitas Soares
Joaquim Maria da Costa Cabral da
Costa Macedo .

»
»

Adido - 4.ngola
Adido - J ndia .

•Joaquim da Cunha Caetano.
José da Rosa Carvalhal.
António Hermínio de Sousa Monteny.
Domingos Albino de" Magalhães.
.
José Augusto Esteves Felgas . . .
José Farinha
dos Santos Tavares.
Abel José Coelho de Sousa Sacadura.
Manuel Viegas de Sousa Lopes

»
»

Adido - Angola
Adido - Angola
3." D. G. M. E.

»

-l\Iacau
- Timor
- Moçambique
- Angola . . .
- Moçambique

.

»

R. I. 13 .
Adido-Angola.
R. I. 1

»

Adido - Angola

»

R. I. 4

»
»

2.' Rep. 1." D. 0.1\1. E.
Adido - Moçambique

»

3.. D. G. M. E.

»

Adido - Timor

de Sousa e

»

B. M. 3 .

António de Vilas Boas de Sousa Magalhães.

»

R. 1. 6

»

B. C.!)

»

Adido - Índia.

»

Q. G. 2 .. R. 1\1.

José da Cruz Nunes
Rogério da Encarnação
Elias
moso Correia.
Fernando Cerqueira da Silva
Manuel Viegas Barreiros
António da Conceição
Castro.

Manuel de Castro Pita
Almeida.
Raul Garcia Martins .
José Pinto Henriques

Mi-

.

Duarte

de Frias

de

»
»

ORDEM

2 .. Série

Especialidade

de mobilização

DO EXERCITO

Espccí alldndes do instrução

(B)

-_

(B)

-

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)

(6)

_,

-

--

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
Jantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(O. G, E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)
(B)
(R)
(B)
in-

(B)
(B)
(B)

--

Oficial do infantaria

(B)

-

Oficial de infantaria
}transmissões
de
antaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
in-

-

Oficial de infantaria
(q. G. E, M.).
OfiClal de infantaria
(transmissões
de
fa.ntaria).
06Clal de infantaria
(transmissõcs
de
ia?taria).
Oficlal de lllfantaria
}transmissões
de
. a:ntaria).
Oliclal de Infantaria
Oficial de infantaria
(q. G. E. 1\1.).
Oficlal de infantaria
(O. G. E. M.).

Cursos no estrangoiro

(5)

(4)

(B)
(B)
in~Bj
B
(B)

(B)
(B)
(B)
(B)
in(B)
in(H)
in-

595

N.o 7

-

-

Transportes

auto

-

-

-

-

_,

-

Transportes

-

auto

-

-

-

-

--

.

--

-

Transportes

auto

_-

. -

-

_

-

-

-

-

-

-

(B)

-

(B)
(fi)

-

-

596

ORDEM DO EXERCITO

Nomo

Data
do
promoção

(1)

(2)

António Gamboa Martins Bragança

1-12-1954

Fernando Luís Guimarães da Costa

»

José Bernardo Cruz de Aragão 'I'oi»
xeira.
Francisco do Carmo Veiga
»
Horácio de Oliveira Rodrigues.
»
Júlio Carlos Matias . . . . .
»
Agostinho Costa Alcobia . . . . . 18-1-1955
Francisco David Preto Rodrigues
»
João Soeiro da Costa.
Bento Lopes da Costa . . . . . .
Pedro António de Barros e Vasconcelos Figueira Freire.
João Mário de Sampaio e Castro.
Eurico Simões Mateus . . . . .
Roberto da Silva Ferreira.
Orlando da Costa e Silva. . . . .
António de Vasconcelos Gaivão Tinoco Tovim.

2.· Série

N.o 7

3- 2 -1955
»

17- 2 -1955
25- 2 -1955
15- 3 -1955
»

19- 3 -1955
1-4-1955

Cotocação
(3)

3.· D. G. M. E.
R.I.ll.
B. C. 4 .
Adido -Macau
Adido - Macau
Adido-G. N. R..
Adido-G. N. R.
B. '.3.
3.· D. G. 1\1. E.
B. C. 9 .
Adido - G. N. R. .
Adido-Angola.
R. I. 12 .
B. I. I. 18 .
Adido - Timor
Adido -Macau

José Francisco Sancho Relvas ...
Júlio Baptista dos Santos. . . . .
Luís Fernando Dias Correia da Cruz

1-12-1955

Alfredo João de Carvalho Carneiro
Fausto de Almeida Moutinho

»
»

Adido - Angola
Adido-Angola

António Manuel Andrade Lopes.

»

E. P. 1. .

António Emílio Gameiro Cardoso
Carlos Alberto Simões Ramalheira

»

Exp. Índia .. '.' .
Adido - 1\I0ç'amblque

António Cândido de Arriaga Casqueiro de Sampaio.
José Luís Ferreira da Cunha

»

António Jorge Teixeira.
Fernando de Sousa. . .

»
»

»

»

»

»

Adido Macau
B. C.l0
R. l. 12 .

Adido-Academia Militar.
. "'f'
Adido AcatlCIlUa"' 1litar.
. e
Adido,
l\foçamb1qu
l~xp. lndia

2.' Série

Especialidade

ORDEM

de mohlllaaçãc

DO EXERCITO

Especialidades

de instrução

(4)

Oficial de infantaria
(C. G. E. 'M.).
Oficial de infantaria
(tran missões do
tantaria).
Oficial de Infantaria
Oficial dc infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
~transmissões
dc
antaria).
Oficial.dc Infantaria
(C. G. E. 1\1.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Ofie~al de infantaria
gfie~al do infantaria
Ofic~al do infantaria
fielaI de infantaria
(transmissões
de
fa.ntaria).
Ofic~I de Infantaria
gfie~al do infantaria
ficlal de infantaria

g~e!aI de infantaria
icíal de infantaria
ttransmi .sões de
O a~taria).
Ilclal de infantaria

Cursos no estrangníro

(5)

(O)

(E)
in-

-

-

(B)

--

(E)

-

(R

in-

-

-

(E

-

Transportes

auto

-

(R)
(li)

-

in-

-

(R~
CR
Educação
trutor).

física (ins-

-

(p

.
Infantry lJ avy Woa~onse lnfaotry Light
eapons na AIernanha.

Educação

física (ins-

-

-

-

-

(fi)

06 e~a de infantaria (B~
(~~al de !nf!l0taria
f ansml'So"
do maotaria).

-

:v

(H)

011' I

-

~

(B~
(B
in-

~B)
B)
in-

-

-

(B
(H)

(B)

--

--

(R~

(B)

-

-

-

(R)

(R~

-

-

(E)
~E)
E)
(B~

trutor).

g~C!aI do infantaria
eiat do infantaria
(transmissões
de
O fa.ntaria).
6Clal de Infantaria
06 .
elal do infantaria

597

N.o 7

-

598

ORDEM

(1)

Simões.

1-12-1955

Jos6 da Conceição Esteves ....
Manuel Joaquim Gonçalves Braga
Luís Francisco Soares de Albergaria
Carreiro da Câmara.
Ângelo Augusto

Cunha Ribeiro

Pedro Alves Cabral

2.' Série

Data
da
promoção
(2)

Nomo

Rui José Tavares

N.· 7

DO EXERCITO

. . . . .

Manuel Augusto
Teixeira
Teles
Grilo.
Carlos de Figueiredo Delfino . . .

Colocação
(3)

Exp. Índia

.

I)

Adido-G.
N. R..
Tomé
Adido -~.
Príncipe.

I)

E.P.1.

I)

Exp. Índia

I)

Exp. Índia

I)

n.

I)

Exp. Índia

I)

'

..

1. 7

António Elísio Capelo Pires Veloso
Jj_;rnesto Farinha dos Santos Tavares
Angelo Almeida Simões

»
»

1. P. P. E.
Adido,-Angola
Exp. Inclia

Casimiro Dias Morgado.

»

Exp. Índia

»

Exp. Índia

»

I. P. P. E.

»

R. T. 1

I)

»

Adido-P.
S. P ..
R. M. 2
índia.
Adido

»

I. P. P. E ..

»

Exp. Índia

u
»

Adido - Moçambique
AdidoG. F ..

"

Adido

Albino Simões Teixeira

. .
Liuo

Hélder Fernando Pires Ataíde Hibeiro.
Rogério Acácio Seia Ramos ....
Carlos Alberto de Oliveira Borges
José de Oliveira Carvalho.
. . . .
António Joaquim Alves Moreira.
João Fernandes

da Ressurreição.

José Monsanto Fonseca.
Manuel
Ernesto

. . . .

Alexandre Pinto de Abreu
Viana Pereira da Cunha. .

Domingos
Gaspar
Moniz Coelho
Fernandes de Almada.

I)

»

O.N.RO'

e

ORDEM

2.' Série

Espccíatldade

do mobíuz ação

DO EXERCITO

Espocialidados

(4)

do instrução

Cursos

-

+-

fantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantari a).
Oficial de infantaria

(B)
(B)
in(B)
in(B)

Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (H)
Oficial ele infantaria (li)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fa?taria).
Oficial de Infantaria

--

-

-

física (ins-

-

-

-

-

Educação

-

física (ins-

trutor).

,

Educação
trutor).

(B)
i n-

-

física (ins-

•

-

o

(H)
in(B)

Educação física (instrutor).
Educação física (instrutor ).

-

-

-

t~

Oficial de in tantaria (B)
Ofic~al de infantaria
OfiClal de infantaria
Oficial de infantaria

-

Educação
trutor).

Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)

ostrnngetro

110

(6)

(5)

Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de in-

59\)

N.o 7

B
B

Oficial de infantaria

(H)

Oficial de infan taria
(transmissões
ele
j a.ntaria).
O~c~al de Infantaria
Obcial ue infantaria
(transmissões
de
ta.ntaria).
OfiCial de Infantaria
(transmissões
de
fantaria).

(B)
in-

-

Educação física (instrutor).
Educação física (instrutor).
Transportes auto

~B~
B
in-

-

(H)
in-

-

-

-

-
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ORDEM DO EXERCITO N.o 7

2.' Série

Data
de
promoção

Nomo

Colocação

(2)

(1)

Leandro Moreira Pereira

Soveral

1-12-1955

(3)

3.' D. G. M. E.

António da Silva Osório Soares Carneiro.

»

C. M. E. F. E. D.

Manuel João Borges de Madureira
Pires.
José de Vilhena Ramires Ramos ..
José Lopes ..••..•....

»

R. I. 2

»
»

R. 1. 1
Adido-G.

Guilhermino de Carvalho Morais
Castro.
António dos Santos Pinheiro . . .

»

Adido - G. N. R. .

»

R. I. 14 .

Armindo Carlos de Oliveira Afonso
António Fernandes Morgado

»
»

R. I. 2

Pedro João dos Santos Reis.

»

Virgílio Martins Raposo • .

»

Adido - Academia Militar.
r. P. P. E.

Alberto Jaime Vilas Boas Vieira
Soares.
Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela

»

R.

»

Q. G. G. M. L..

Luís dos Santos Rafael.

»

B. C. 6

»
»

R. 1. 15

. .

José Maria Rodrigues Coelho
Artur Lourenço . . . . . .
António Alvaro Foito dos Santos.
Manuel Dias Freixo

. . . . . .

N. H..

3.' D. G. M. E.

R.

r. 15 .

r. 14 ....
-Ó,

'

••

5-12-1955

Adido - India .

11-12-1955

Q. G. 3." R. M.

Frederico Avelino de Gusmão Gu»
terres Pimentel da Fonseca.
Rui Artur Vieira dos Santos . . .
»
António Lopes Cardoso Candeias 26-12-1955

B. C. 2 .....

Viriato Amílcar Pires da Silva . . 28-12-1955
Arnaldo Dias Ribeiro. . . . . . .
»
António Afonso Viegas Vaz ....
8-1-1956
António Guilherme da Silva de Sousa 11-1 -1956
Duarte Leite Pereira. • . .
9-12-1956

Q. G. 3." R. M.
Adido-P.
S. P.
R.I.5
·

Carlos Alberto Rocha Gomes
Amílcar Alexandre Martins

»
»

Q. G. 2." R. M.

Adido - Angola.

G. C. T. A

.

Adido - P. 8. P.
3." D. G. M. E ....

Adido - Cabo Verde

ORDEM DO EXERC1TO

2.' Série

Espuclulidade

do mob llízuçãc

Especlalidades
(5)

Oficial de infantaria (H)
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria (B)
(educação físicamestre).
Oficial de infantaria (B)

-

Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)

GOl

Cu..rsos no ostrangelro

do Instrução

(,I)

Oficial de infantaria ~B~
Oficial de infantaria B

N.o 7

(6)

-

-

-

-

-

-

-

Educação física (instrutor).
Educação física (instrutor).
Educação física (instrutor).
Educação física (instrutor).

Oficial de infantaria (B)

-

Oficial de infantaria (U)

Educação física (inst:_utor) - E quita-

Oficial de infantaria (B)

Educação física (instrutor).
Educação física (iastrutor).

--

--

çao.

Oficial de infantaria (H)
Oficial de infantaria
(transmissões de
fa?taria).
Ofic~alde infantaria
Ofic~alde infan taria
OfiClalde infantaria

-

(B)
in(B~
~B
B

Oficial de infantaria (E)
~transmissões de inantaria).
Oficial de infantaria (H)
Ofic~alde infantaria (B~
OficIal de infantaria (H
Oficiarde infantaria B
OficiaJ'de infantaria H
gfic~alde infantaria B
ficlal de infantaria li
Ofi~ialde infantaria B
(:nformações, operaÇ~ese serviços).
g~c~al de ~n\antaria ~B)
lelal de infantaria H)

-

..

-

-

-

Educação física (ins'trutor).

-

-

-

Educação física (instrutor).

-

--

G02

ORDEM

Nomo
(1)

António Manuel da Graça Pinheiro
Rodrigues Inácio de Paiva.
Francisco da Silva Pires . . .

2.' Série

N.O 7

DO EXERCITO

Data
do
promoção

Colocação

(2)

(3)

9-12-1956 Adido - Angola .
»

Adido - Moçambique

»
»

B. I. T. 18.
E. P. J. .

»
»

3.' D. G. M. E.
Adido-S.
G. D. N.

Virgílio António Alves Guimarães
Júlio Eugénio Augusto Viegas de
Almeida Pires.
Eduardo Padrão Soares .
António Namorado Freire.
Nuno Alexandre Lousada.

»

R. I. 1

»

B.C.4

»
»
»

R. I. 16 .

Hélder José François Sarmento
José da Anunciação Velho
Carlos Alberto Vahnon Mourão da
Costa Campos.
Renato Gil Botelho de Miranda
Carlos Manuel de Melo Silva Flor
Brás dos Santos.
Fernando Artur de Oliveira Baptista
da Silva.

»
»
»

R. I. 16 .

»
»

B. C.;1
Exp. India

»

B. C. 4

José Henriques Neves

»

B. C. 8

Rui Fernando Apolónio Reis

»

Adido - Angola.

Jorge Manuel de Meneses Rosa

»

Adido - Moçambique

Gustavo Henriques Rebelo de Sousa
Fernando Xavier Vidigal da Costa
Cascais.
Manuel Ferreira Guedes
Francisco José Soares Ogando

Adido,- O. N. R.
Exp. India

B. C. 5
Adido-G.

F..

I1erberto Alfredo eloAmaral Sampaio
»
Bernardino Luís de Matos Pereira 23-2-Hl57
Torres.

R. I. 15.

Artur de Sá Seixas.

»

Adido -

Mário Lemos Pires.

»

C. M. K F. E. D.

C.T. Serra Carregueira

Cabo Verde

2.' Série

Espccialldudo

ORDEM

do moblhzução

DO EXERCITO

Especlulldados

(4)

do Instrução

CLU'SOS

(5)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

~B~
B

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
tantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

?B~
B
in-

Oficial de infantaria
Oficial de infan taria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

N.o 7

Educação
trutor).

603

no estrangeiro
(6)

física (ins-

CursoT.S.E.
operation

C.jK.L.-7
em ltália.

-

?B~
B
(B)
?B~
B
in-

Curso de esq uiador-cscalador em Espanha.

t)

13)
B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)

•

Oficial de infantaria

(B)

Curso de instrução ge1;al da defesa civil na
Ecole National
de
Protcction Civil Belge.

Oficial de infantaria (H)
(transmissões
de infantaria).
Oficial ele infantaria (B)
~transmissões
de inantaria).
Oficial de infantaria (H)
(transmissões
de in,fa_ntaria ).
OliCIal de infantaria (B~
Oficial de infantaria (B
(transmissões
de inlantaria).
Oficial de infantaria (E)
(educação
físicaIn~stre).
OfiCIal de in Cantaria (B)
(educação
físicaInestr~).

l~tigrilUa .

Aptitude para ol mando
de tropas de esquiadores-cscaladores em
1957.

604

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 7

Nome

Dula
de
promoção

(1)

(2)

Carlos Henrique Botelho Neves
Flávio Martins Vidoira.
. . .

23-2-1057
»

2." Série

Colocaçüo
(3)

Adido - Timor
Exp. india

Óscar Fernando Monteiro Lopes.
.
Rogério Augusto Garrett da Silva
e Castro.

»

»

Exp. Índia
Exp. mdia

João Gomes do Amaral.

»

Adido -

Orlando Couto Leite . . . . . .
João António Gonçalves Serôdio.

»
»

H. C. 0
Q. G. 3.' R lHo

João Manuel Martinho
res.

»

Q. G. C. M. Madeira.

»

Adido -

»

R. J. 16.

»
»
»

R. I. 7
R. I. 7
Adido -

Moçambique

»

Adido -

Angola.

»
»

B. C. 5.; ..

»

»

R. 1.13.
R 1. ~4.

»

Exp. India

»

Adido -

»

H. C. 10

»
»
»

Exp.índia
B. C. 3 .....
Adido - l\loçambi(lUc

»
»
»
»

Colégio Militar
Adido - P. S. P.
B. ]'II. 3 .

u

l~. G. 3." H. M.

»

R. 1. 3

Herculano

Maltês Soa-

da Fonseca Matos

António José Amorim Torres Pinto
de Queirós.
João Domingos dos Santos Inácio
João Luís de Sousa Alves
Norberto Amílcar Sousa Luís dos
Ramos.
ALeides José Sacramento Marques
José António Luz de Almeida ...
António Justino
Martins
Chorão
Vinhas .
•José Daniel de Barros Adão
José Rueif de Magalhães Tavares
António de Figueiredo
Costa Gomes.
Sisenando
Fernando
Oliveira
ele
Carvalho.
Amílcar Augusto Ferreira Domingues.
Américo ela Costa Varino .
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 Passos

Angola.

Angola.

Exp.-India

Mo~ambique

urn .
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de mobíuznção
(4)

Oficial de infantaria ~B~
Oficial de infantaria B

Espocialidados

do instrução

Oficial de infantaria (B~
Oficial de infantaria (B
Oficial de infantaria (B)

Cursos no ostrangeiro

(5)

(G)

-

--

Educação física (instrutor).
Esgrima.
Educação física (ins-

Oficial de infantaria ~B~
Oficial de infantaria B
(transmissões de intrutor).
fantaria).
Oficial de infantaria (H)
(informações, operações e serviços).
Oficial de infantaria ~H~
Oficial de infantaria H
~transmissões de inantaria).
Oficial de infantaria (H) Educação física (ias(informações, operatrutor).
ções e serviços).
Oficial de infantaria (B) Educação física (instrutor).
Oficial de infantaria (B)
Transportes auto
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
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-

Curso de operações especiais na Bélgica.
-

-

_.

-

.

-

-

-

Educação física (instrutor ).

-

-

Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria B~
Oficial de infantaria (13

-

-

--

-

Oficial de infantaria (B)

-

-

Oficial de infantaria (B)

Educação física (instrutor) -Transportes auto.

-

-

Oficial de infantaria (B?
Oficial de infantaria ~B
Olicial de infantaria H)
Oficial de infantaria (B~
Oficial de infantaria (B
Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria IS)

-

-

~

-

-

-

-

-

Oficial de infantaria (H)
Oficial de infantaria (B)
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Data
do
promoção
(2)

Nomo
(1)

Epifânio João António Pereira Martins Patrício.
Arnaldo Manuel Serra Gomes.
. .
Augusto Jorge da Silveira Reis ..
Amílcar Fernandes Morgado
. . .
José do Nascimento de Sousa Lucena.
Tito José Barroso Capela.
. .

23- 2 -1057

Colocação

(3)

R. 1. 15 .

»

Adido - Guiné
E. P. I. .
R.I.l.
R. I. 10.

»

E. P. J. .

»

»

1-12-1957
»

Armindo Martins Pinto Elvas.
Fausto Pereira Marques

»

B. C. 6
B. C. Pára-quedistas

José Monteiro Grilo ..
Fernando Soares Cunha

»
»

R. J. 2
B. C. Pára-quedistas

Noel da Silva Fernandes

de Aguiar

R. I. 2

José Carlos Bastos Martins
Argentino Urbano Seixas .

»

Stélio Martins

dos Santos.

»

José Augusto
Leal.

Lobo Brandão

»

Soares

»

Adido - M. Ultramar
B. U. Pára-quedistas
Adi do - Academia Militar.
B. C.9

Artur Fernandes Baptista .....
Alexandre
Augusto
Durão Lopes
António Rosado Serrano . . . . .
Fernando
Mário de Almeida Cid
Torres.
Carlos Henrique Duarte de Lacerda
José Eduardo de Araújo Ferreira
Mendes Sentieiro.
Simão Antunes Malcata.
. . . . .

»
»

C. M. Madeira.
R 1.15.

»

B. C. 6

Lourenço Calisto Aires .

»

Q. G. 4." R. l\J.

Mário das Dores Bento .

»

Adido -

Paulo António de Carvalhal Costa
Rogério Jorge Vale de Andrade

»

»

C. M. Açores
.". . .
Adido - Moçambique

Eduardo

»

R. L 1

da Rosa Ferreira

. . . .

»
»
»
»

R.T.2
, Adido TI. 0.8
Adido -

G. F.
Angola.

Angola.
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Especíalí dadcs do Instrução

(4)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

(B)
(Bj
(B
(B)

Oficial de infantaria

(H)

N.O 7

ClU'SOS

(13)
(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(H)
(B)

Oficial de infantaria (B)
(informações,
operaçõcs e serviços).
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)

(6)

-

-

-

-

~

-

-

Educação

-

-

flsica (ins-

Oficial de infantaria

(H)

Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial dc infantaria
Oficial de infantaria

(B)
in~13)
B~
B
~B

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

-

Esgrima.

-

Curso de monitores de
pára-quedistas
em
França.

-

-

Educação
trutor).

física (ius-

Curso de instrutores rle
pára-quedistas
em
França.

-

-

-

Educação
trutor).

no ustrungelro

(5)

trutor ),

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
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-

-

t'ísicn (ins-

-

..

-

-

-

-

-

-

-

~B)
B)

-

-

-

Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de infantaria).
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria (II)
(transmissões
de infa!ltaria).
Oficlal (le infantaria CB)

-

-

-

-

-

-

r-

-

.

-

-
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N.O 7

Data
Nomo

Cotccaçüo

do

promoção
(1)

(2)

João António Ferreira
Fernandes
José Marques da Cruz Marcelino
Alvaro Soares de Azevedo
Pedro Pereira do Rosário Santos

1-12-1057

João Cristino -Martins Simões da
Silva.
Eduardo César Franco Bélico Velasco
José dos Santos Preto
Rodrigo Peres Pinto Soares.

»
»
»
»

Adido-Academia
litar.
Exp, India
B. C. 10
R. I. 2

Alfredo Henriques

Peixoto

»

Forte

Fernando

Tavares.

»

R. I. 2

»

Adido _. P. S. P.

»
»

B. C. 8
R. I. 7

Catarino

José Ramiro Pereira de Almeida
Sande.
Duarte Dias Marques
Diogo Queirós de Sousa Azevedo
António Barata Alves
Rui Eduardo Soares Miguel.

»
»
»

»

10-12-1057

José Garção Sambado
.
Nuno Vil ares Cepoda ..
Adriano Sotero Madeira

1-1-1058
6-1-1058
»

Nuno Sebastião Beja da Silva \"aldês Tomás dos Santos.

25--1-1058

(3)

R.I.10.
B. C. 7
Adido -Mo~ambique
Q. G. 3.' R. 1\1.

da Graça

R r. 2
B. C. 6
H. I. 1

Colégio Militar
Adido -

Angola.

Adido - Moçambique

r

João José Ferreira Vilalobos
José Moura Sampaio .

Vieira

15-2-1058

R. 1. 15 .
B. I. I. 17 .

José Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco de Carvalho Figueira.
Alberto Fernão de Magalhães Osório

21- 2 -1058

Adido - índia.

»

B. I. 1. 17 .

Armando Whytton Medeiros da Silva

»

B. 1. 1. 18 .

Arnaldo Manuel de Medeiros Ferreira

27- 2 -1058

»

Mi-

Adido -

Índia
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N.o 7

,

Espocialidade

de mobilização
(4)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria

(B)
(B)
~B)
B)
in(B)

Oficial de infantaria ~B)
Oficial de infantaria
B)
Oficial de infantaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de infantaria (B)
(transmissões
de in-

Especialidades

de instrução

Cursos no es trungel ro

(5)

(6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Educação física (instrutor).

-

-

-

fantaria).
Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
~transmissões de
antaria).
Oficial de Infantaria
Ofic~al de infantaria
OficIal de infantaria
~tran8missões de
a.ntaria).
OficIal de Infantaria
(transmissões
de
fantaria).
Ofic~al de infantaria
OficIal de infantaria
~transmissões de
a?taria).
OficIal de infantaria

~B~
B
in-

Transportes

~B)
B)
in-

Transportes

Oficial de infantaria
(transmissões
de
fa?taria).
OfiCIal de Infantaria
(transmissões
de
fa?-taria).
OlicIal de infantaria

..__

(B ~
(B
(B)
m-

(B)
in-

-

auto

-

-

-

-

-

auto

. -

-

-

_.

-

(B~
(B
in-

-

-

(B)

-

-

(B)
in-

-

-

(B)
in-

-

-

(B)

-

-

-
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do Exército,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajndante-General,

2.1 Série

MINISTÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem

do Exército
2.s

N.O 8
Publica-se

Série

1 de Maio de 1959
ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

PortarIas:

Ministério

do Exército -I. a Direcção-Geral-

2. a Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo·
Ministro do Exército, de harmonia com 'Ü disposto
no artigo 73. do Regulamento da Medalha Militar,
aprovado pelo Decreto n.? 35 667, de 28 de Maio de
1946, com a redacção dada pelo artigo único do Decreto
n." 37936, de 17 de Agosto de 1950, alterar para 510$
mensais,desde 1 de Janeiro de 1959, a pensão de 35$70
mensais concedida, por portaria de 20 de Novembro
de 1953, ao coronel, na situação de reserva, Carlos
Gomes Cordeiro, 'Condecorado com a cruz de guerra
d.e l.a classe, como compensação da diferença de venCllne-nto do 'activo, líquido de impostos legais, de um
coronel e a pensão de reserva que lhe foi atribuída.
0

~Iinistério do Exército, 1 de Abril de 1959. - O Ministro do Exército, ,:lfonso Magalhacs de Almeida Eernalldes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2;3 de Abril de 1058. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

~I.anela O Governo da nepúblict~ Port ngues~, .pelo
~Illllstro elo Exército
ele harmonia com o disposto
no artigo 73. do Regulamento da ~Iedalha Militar,

I

0
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aprovado pelo Decreto n." 35 667, de 28 de Maio de
1946, com a redação dada pelo artigo único do Decreto
n." 37936, de 17 de Agosto de 1950, alterar para 510$
mensais, desde 1 de Janeiro de 1959, a pensão de
223$80 mensais concedida, por portaria de 16 de Setembro de 1957, ao coronel de engenhar:'a, na situação
de reserva, José Caetano Vieira Lisboa, condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem Militar da Torre
e Espada, como compensação da diferença de vencimenta do activo, líquido de impostos legais, de um
coronel 'e a pensão de reserva que lhe foi atribuída .
Ministério do Exército, 1 de Abril de 1959. - O :Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Abril de 1959. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, de harmonia com o disposto no
artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n. o 35 667, de 28 de Maio de 1\)46,
com a redacção
dada pelo artigo único do Decreto
n.? 37036, de 17 de Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado Aleixo Paulo Mascarenhas, condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem da Torre e Espada,
a pensão mensal até ao quantitativo de 5106, desde 1
de Janeiro de 1959, como compensação da diferença de
vencimento do activo, líquido de impostos legais, de
um capitão e a pensão liquida de reforma que lhe foi
atribuída.
Esta portaria substitui a de 20 de Julho de 1051.
Ministério do Exército, 7 do Abril de 1059. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida F'e1'nandes.
(Visada pelo ~ribunal
de Contas em 29 de Abril de 195!).
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22 257).

Manda o Governo da República Portuguesa,
nistro do Exército, nos termos do artigo 73.0
lamento da Medalha Militar, aprovado pelo
n." 35667, de 28 de Maio de 194:6, com a
dada pelo artigo único do Decreto n." 37 936,

pelo Mido ReguDecreto
redacção
de 17 de

2.· Série
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Agosto de 19óO, conceder ao capitão reformado José
da Luz Brito, condecorado com o grau de cavaleiro da
Ordem da Torre e Espada, a pensão mensal até ao
quantitativo de 510i$, desde 1 de Janeiro de 1959, como
compensação da diferença de vencimento do activo, líquido de impostos legais, de um capitão e a pensão
mensal líquida de reforma que lhe foi atribui da.
Esta portaria substitui a de 15 de Dezembro de 1950.
Ministério do Exército, 7 de Abril de 1959. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Abril de 1959. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

11- CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 1 de Abril de 1959:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, '001Ill referência ao artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, o tenente-coronel de 'Cavalaria Manuel Ferreira
Peixoto da Silva.
Ministério

do Exército - I.a Direcçao-Geral

Tendo sido agraciado pelo Governo Belga com o grau
de comendador da Ordem de Leopoldo o general Flávio José Alvares dos Santos, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê ,e usar
. as respectivas insígnias.
Por decreto de 12 de :Março do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n. ° 68, 2.a série, de 21 elo
mesmo mês, foi agraciado com o g'l'au de grã-cru.z da
Ordem Militar de Cristo o tenente-coronel de art ilhuria, na aituação de reserva, Alvaro Salvação Barreto.
Oondecorado com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do
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regulamento
aprovado
pelo Decreto m ." 35667,
de
28 de Maio de 1946, e Portaria
n ." 12 731, de 4 de
Fevereiro
de 1949, o tenente
do quadro do serviço
geral do Exército Albano Maria de Almeida Graça.
Tendo sido agraciado
o tenente-coronel
de artilharia,
na situação de .reserva, Alva,ro Salvação Barreto pelo
Governo dos Estados Unidos do Brasil com o grau de
grande-oTIcial da Ordem Nacional do Cruzeiro <lu Sul,
pelo Governo Britânico 'com o grau de 'Comendador da
Real Ordem da Vitória e com o grau de oficial da
Ordem do Império,
pelo Governo de Espanha com o
grau de grande-oficial
da Ordem de San Raimundo
de Pefiafort ie pelo Governo Francês com o grau de
comendador
da Ordem da Legião de Honra,
é-lhe
permitido,
em conformidade
com as disposições
do
Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquelas inercês e usar as respectivas
insígnias.
Por decreto de 31 de Março do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n ," 86, 2.a série, de 11 de Abril
deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de grande-oficial da Ordem Militar de Cristo o tenente-coronel
de artilharia,
na situação de reserva,
José Roberto
Raposo Pessoa.
Üondeeoradns
<com a medalha
de ouro de comportamento exemplar,
em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado pelo Decreto n ,? 35667,
28 de Maio de 1946, e Portaria
n ," 12731, de 4 de
Fevereiro
de 1949, os seguintes oficiais:

ne

Coronéis:
de infantaria,
na situação
de reserva,
Carlos Barreiro
Pais de Ataíde , de engenharia,
na situação de reserva,
João Henrique
Branco
Pereira Dias. e Luís Gonzagados
Santos Moura.
Tenente-coronel
de artilharia
António Carvalho.
Capitães: miliciano
de infantaria,
do extinto quadro e~pecial, na situação
de reserva,
Américo
Aldómo ~e Meneses e, do quadro do serviço geral
do ExérCIto, Horácio de Jesus Dias Ribeiro.

Por portaria de 19 de Março de 1959:
Condecora elo com a medalha
ele prata ele serviços distintos, por ter sido consideradono
abrigo da alínea a) .
do artigo 17.", com referência
ao § 2." do artigo 51.",

2." Série
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do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, 'Ü major médico Luís António de Sá Macias
Teixeira.
Por portaria de 7 Ab1·il de 1959:
Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes que lhes vão indicadas os oficiais a seguir
unencionados, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, se encontrarem nas
condições dos artigos 26. e 29. do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946:
0

0

2.· classe

Coronel de artilharia Carlos Vidal de Campos Andrada.
Tenente-coronel de infantaria Mário Ago,stinho de
Mendoça Frazão.
Majores, do corpo de estado-maior, José João Henriques de Avelar 'e médico Luís António de Sá
Macias Teixeira.
3." classe

Capitães: de artilharia António .:(oaquim 'I'eixeira
, de Lemos Mendes Arnaut ; de cavalaria Inácio
José Correia da Silva Tavares e do quadro do
serviço
geral do Exército Edmundo Ladeira
Afonso Benades.
Por portaria de 21 de Abril de 1959:
Condecorado com a medalha de mérito militar de
2. a classe, nos termos do artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo regulamento, o
major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, Joaquim de Sousa
Brites.
Louvores:

Ministério

das Finanças

Exonerado do cargo de comandante-geral da Guarda
Fiscal, por passar a exercer outra comissão de serviço no Ministério do Exército, o general Luis Gon-
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zaga da Silva Domingues, sendo-lhe conferido público
testemunho de louvor pelos serviços distintos e relevantes prestados durante o período de três anos no
comando daquela corporação, onde serviu com a maior
dedicação e lealdade e evidenciou, a par de notável
espírito de chefia, invulgares qualidades de inteligência, raro aprumo moral, grande firmeza de carácter
e excepcional competência técnica.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, publicada no Diário
do Governo n.v 69, 2.' série, de 23 do mesmo mês).

Ministério do Exército -

La

Direcção-Geral-

I.a Repartição

Por portaria de 19 de Março de 1959:
Louvado 'o major médico Luís António de Sá .Macias
Teixeira porque, como chefe do serviço de saúde das
Forças Armadas do Estado Português da 1ndia, numa
época muito agitada, devido às frequentes a-cções levadas a efeito pelos terroristas,
sempre actuou -da
maneira mais eficiente e de forma brilhante, graças
às muito ajustadas medidas que adoptou para valcrização daquele serviço, em que pôs toda a sua
grande competência ,e inteligência. Oficial dotado de
uma forte personalidade, muito sensato e enérgico
na sua actuação, bom camarada e possuindo em alto
gra\~ o 'culto da disciplina e da lealdade, prestou
serviços no Estado da India que devem ser considerados como relevantes e distintos.

III-MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de Infantar-ia

:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério por
ter deixado de prestar serviço no Ministério da~ Finanças, no Instituto Geográfico e Cadastral, o temente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
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adido, Virgílio Varela de Sena Magalhães, devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Março de
1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, adido, Graciano Antunes He';riques, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar da Guiné, regressou à metrópole em
24 de Março de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes de infantaria, adidos, José Simões de Faria e
Mário .T aime Calderon de Cerqueira Rocha, que, por
terem deixado de prestar serviço no comando militar
de Angola, regressaram
em, respectivamente,
16 e
19 de Março de 1959, desde quando devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas
no quadro.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Abril de 1959. N'âo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de infantaria,
adido, Joaquim Macias Vilão,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Angola, regressou em 19 de Março de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

, Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, o capitão de
cavalaria, na situação de reserva, adido, Luís Manuel
Tavares, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Março de 1959.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos erno.Jumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Tenente de cavalaria, adido, Ricardo Ferreira Ivens
Ferraz, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, regressou a
este Ministério em 19 de Março de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Quadro da arma de engenharia:

Majores de engenharia, supranumerários,
do regimento
de enO"enharia
n ." 1, onde continuam
colocadcs,
J osé
o
,
de Azevedo Monteiro de Barros e Fernando Edgar
de AlmeidaCaiola,
que, por terem deixado de fazer
'pa'rte das forças expedicionáriaa do Estado da Iudia,
'embarcaram de regresso à metrópole em 16 de Março
de 1959, desde quando devem ser considerados nesta
situação, para preenchimento
de vagas no quadro.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro do serviço de

sande

militar:

Médicos
Tenente médico, ' upranumerário, do 1.0 grupo de companhias de saúde, J osé da Silva Correia, continuando
colocado onde actualmente se encontra, que, por ter
deixado de 'prestar serviço no Estado da India, onde
se enc~ntrava 'como expedicionário, regressou em 1
de Abril de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situaçâo, para preenchimento de vag'a no quadro.
(Por portaria de 3 de A~ril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de AbTlI de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. 22257).
O

Tenente médico, supranumerário, do batalhão de caçadores n." 9, onde continua colocado, Fernando José
dos Santos Paredes, q~e, por ter deixado de prestar
serviço no Estado da India, onde se encontrava em
expedição, regressou em 9 de Abril de 1959, desde
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(Por portaria de 20 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 ele Maio ele J 959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente médico, supranumerário, do 1.0 grupo de companhias de saúde, onde continua colocado, José António da Moita Alves Cardoso, que, por ter deixado de
prestar serviço no Estado da Índia, onde se encontrava como expedicionário, regressou em 16 de Março
de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de .\Iarço de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro do serviço de administraçllo

militar:

Major do serviço de administração militar, supranumerário, do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço,
onde continua colocado, Manuel Machado, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Março do corrente ano.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Abril de 1959. Não· são devidos ernolu. mentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, do batalhão de caçadores n.? 9, onde continua colocado, Fernando Joaquim Silva Pontes" que,
por ter deixado de prestar serviço no Estado da India,
onde se encontrava em expedição, regressou em 9 de
Abril de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Qnadro do ~erviço de material:

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), supranumerário, do regimento
de engenharia n. ° 1, onde continua colocado, João
José Beja Filipe, que, por ter deixado de prestar serviço no Estado da índia, onde se encontrava em ex-

620

ORDEM DO EXERCITO

N.· 8

2.' Série

pedição, regressou em 9 de Abril de 1959, desde
quaudo deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro do serviço geral do Exército:

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, do quartel-general da 2.a região militar,
onde continua colocado, Alexandre Gaspar, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Abril de
1959, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentes, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, da Direcção dos Serviços do Ultramar
deste Ministério, onde continua colocado, Luís Lopes
Barradas, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Março de 1959.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Abril de t 959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, da Repartição do Gabinete deste Ministério, onde continua colocado, Saint Clair Nunes
Gandra, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Março de 1959, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente do quadro do serviço ,o'el'al do Exército da
.
da T." Direcção-Geral
'"
,
2. a R epartição
deste Ministério, onde continua colocado, José Henrique de Oliveira, 'Para pre~nchimento de v:aga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1059. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Quadro do corpo de generais:

General, adido, em serviço no Ministério das Finanças
como comandante da Guarda Fiscal, Luis Gonzaga
da Silva Domingues, que, por ter deixado de prestar
serviço naquele Ministério, regressou em 19 de Março
de 1959, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 19 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos dó Decreto n." 22257).

Infantaria:

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, do regimento de infantaria n.? 1 (forças expedicionárias ao
Estado da India) António dos Santos, que, por ter
deixado de prestar serviço no referido Estado da India, regressou em 16 de Fevereiro de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Cavalaria:

Capitão de cavalaria, adido, Emanuel Xavier Ferreira
Coelho, .que, por ter deixado de exercer o cargo de
comandante de companhia do Colégio Militar, se apresentou em 19 de Março de 1959, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 19 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Serviço de saúde militar:
Médicos

Major médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
onde continua colocado. Luís António de Sá Macias
Teixeira, que, por ter deixado de prestar serviço no
Estado da índia, onde se encontrava como expedicionário, regressou em 2 de Marc;o de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Serviço de administração militar!

Major do serviço de administração militar, supranumerário, do 2.° grupo de companhias de administração
militar, onde continua colocado, Manuel Machado, que,
por ter deixado de prestar serviço no Estado da India,
onde se encontrava como expedicionário, regressou
em 16 de Mar<;o de 1959, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
I'

(Por portaria de 19 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Serviço geral do Exército:

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de artilharia pesada n.? 1, onde continua colocado, Luís Lopes Barradas, qU,e, por ter deixado de
prestar serviço no Estado da India, onde se encontrava como expedicionário, regressou em 16 de Março
de 1959, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria de 20 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, adido,
Saint Olair Nunes Gandra, que, de regresso de comissão civil no Ministério do Ultramar na província de
S. Tomé e Príncipe, regressou a este Ministério em
18 de Março de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 19 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes do quadro do serviço geral do Exército,
adidos, José Henrique de Oliveira e Alexandre Gaspar, que, por terem deixado de prestar serviço, respectivamente, no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, e no Comando Militar de Angola, se 'apresentaram em 1 de Abril e 19 d,e Março de 1959 desde
quando devem 'ser considerados nesta situação:
(Por portaria de 3 de Abr~l de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Tenentes do quadro do serviço geral do Exército,
supranumerários, do regimento de infantaria n. ° 1,
Manuel de Moura, do batalhão de caçadores n." 9,
Francisco Leal Isidoro e do regimento de artilharia
ligeira n. ° 1, Joaquim Fernandinho,
continuando
todos colocados onde actualmente se encontram, que,
por terem deixado de prestar serviço no Estado da
Tndia, onde se encontravam como expedicionários,
regressaram em 9 de Abril de 1959, desde quando
devem ser considerados nesta situação.
(Por portaria de 20 de Abri! de 1959, VIsada peJo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Passagem
rárlo:

à situação

Forças eventualmente

de supranume-

constituídas

Regimento de artilharia

no continente:

antiaérea

fixa

Tenente Henrique Manuel Laj es Ribeiro e alferes José
Manuel Santos Faria Leal e Carlos Manuel de Sousa
Paz, todos de artilharia e do regimento de artilharia
antiaérea fixa (centro de instrução de artilharia
contra aeronaves), nos termos, da segunda parte do
artigo 58.° do Decreto-Lei n." 28401, substituído
pelo art~go 1.0 do Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de
Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n. ° 10620,
de 11 de Março de 1944, por terem sido colocados
no referido regimento, para preenchimento de vagas
no quadro ainda incompleto, devendo ser considerados nesta situação desde 1 de Abril de 1959.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Forças eventualmente

constituídas

no ultramar:

Estado da India

Capitães, ,do regimento de infantaria n ." 1, Virgílio
António Alves Guimarães e José Manuel Marques,
do regimento de infantaria n ." 5, César Gome,s Saraiva, do regimento de infantaria n ." 11, Antônio
Justino Martins Chorão Vinhas, do batalhão independente de infantaria n." 18, Carlos de Figueiredo
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Delfíno, do batalhão de caçadores n ," 1, António de
Figueiredo Costa Gomes e, do batalhão de metralhadoras ri." 1, António Afonso Fernandes Barata e alferes, do regimento de infantaria n.." 1, Rui de Almeida Seabra de Albuquerque e João José Louro
Rodrigues de Passos e, do regimento de infantaria
n.." 11, José Maria de Melo Parente, todos de infantaria, por terem sido nomeados 'palra fazer parte das
forças expedicionárias
ao Estado da lndia, devendo
ser considerados nesta situação desde 17 de Março
de 1959.
(Por portaria de 3 de Abril de J 959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

,

Capitão, do regimento de artilharia ligei'ra n ." 3, Raul
Pereira Baptista e alferes, do r,egimento de aetilharia Iigeira n.O 2, Luís Francisco Domingues ,e, do reglimenilo de artilharia ligeira n ," 3, Alexandre Afonso
Rebelo da Silva Aragão, todos de artilharia,
continuando colocados onde actualmente se encontram,
por terem sido nomeados para fazer parte das forças
expedicionárias do Estado da lndia, devendo ser
considerados 'nesta situação desde 17 de Março de
1959.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, DOS termos do Decreto D.O 22257).

Alfe~es de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n. 1, onde continua colocado, Carlos Alberto de Matos
Gueifão, nos termos da segunda parte do artigo 58.°
do Decreto-Lei n.? 28401, altorado pelo Decreto-Lei
n." 32692, de 20 Fevereiro de 1943, e ao abrigo da
Portaria n.? 11 079, de 31 de Azosto de 1945 por
íd
b'
t~r. SI, o. nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da India devendo ser considerado nesta situação desde 17
Março de 1959.

de

(Por portaria de 30 de l\la~ço de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n," 22257).

Tenente do serviço de administr::lição militar do rezimento de infantaria n." 1, João da Silv~ Antu~es
Nogueira, por ter sido nomeado para lazer parte das
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forças expedicionáriae ao Estado da India, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Março de
1959.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do regimento de infantaria
n ," 1, Francisco Ladeiras, por ter sido nomeado para
fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da
India, devendo ser <considerado nesta situação desde
17 de Março de 1959.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em de 10 Abril de 1959. Não são devidos emolu.mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes. do quadro do serviço geral do E:x,ército, do regimento de infantaria n ." 1, Domingos Augus.to Falé e
Oosta, por ter sido nomeado para fazei!' parte das
forças expedicionárias ao Estado da lndia, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Março de
1959.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Abril de 1959. Não ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Pass.agem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Tenente-coronel de infantaria, do comando militar de
Angola, José Lúcio Possidónio da Silva, 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 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 27 de Abril de 1959.
(Por portaria de 27 dc Abril de 1959, anotada
de Contas em 30 de Abril de 1959).

pelo Tribunal·

Capitão de infantaria, no quadro, Rui Fernando Apolónio Reis, 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-
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, -Lei n 39 816, de 14 de Setembro ,de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Março
,?

de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

J ofre Ferreira dos Prazeres e alferes João Luís
da Costa Martins Alves e Jorge Alberto Madeira de
Veloso Martins, todos de infantaria e do comando
militar de Angola, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço no ultramar, ao
abrigo, o primeiro, da alínea c) e, os restantes, da alinea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 19 de Março de 1959.
,

Tenenté

'(Por portaria de 3 de Março de 1959, anotada
de Contas em 10 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Tenente de artilharia, do comando militar de Angola,
José Fernando Vieira Lizardo Coelho Gomes de Oliveira, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea c) do artig.o 3.° do Decreto-Lei n ," 39816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n ." 8
(grupo de carros de combate}, Rui Gonçalves Soeiro
Oidrais e, do grupo divisionário de carros de combate, Eduardo Roque da Cunha, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de erviço no
comando militar de Angola, ao abrigo da alínea a)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n ." .39 816, de 14 de
Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta
situação desde 2 de Abril de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959),

pelo Tribunal

Tenente-coronel de engenharia, do comando militar de
Angola, José de Sousa Fogaça, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, 'ao abrigo da alínea a) elo artigo 3.° do Decreto-Lei n ." 39816, de 14 de Setembro ele 1954 , devendo
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desde 25 de Março

(Por portaria de 30 de Março de 1959, anotada
de Contas em 10 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Moçambique

Capitão de infantaria, do comando militar de Moçambique, .António de Matos, 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 11 de .Abril de 1959.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 29 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Tenente de artilharia, do comando militar de:Moçambique, Vitorino de Sousa Murta, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
militar no ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decrete-Lei n 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta 'situação
desde 25 de MarÇtOde 1959.
,?

(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959).
•

pelo Tribunal

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Moçambique, Alberto Carvalho
de Almeida, por ter sido 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 11 de Abril de 1959.
(Por portaria de 20 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 29 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Estado da índia

Tenente-coronel de engenharia, do comando militar
~stado da índia, Domingos Cabral de Melo, por
sido nomeado para desempenhar uma comissão
serviço militar no ultramar, ao abrigo da alínea
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.." 39816, de 14 de
tembro de 1954, devendo ser considerado nesta
tuação desde 13 de Abril de 1959.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 29 de Abril de 1959).

do
ter
de
a)

Sesi-

pelo Tribunal
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Tenente médico, do comando militar do Estado da
índia, José da Silva Correia, 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
Abril de 1959.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Abril de 1959).
Na Guarda Nacional Republicana:

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, da 3.& Direcção-Geral deste Ministério, Ângelo Ferrari, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério do Interior, como
chefe do estado-maior da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Abril de 1959.
(Por portaria de 21 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército,
do regimento de artilharia ligeira n ." 5, Aquilino
Cândido Torres, 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
9 de Abril de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Abril de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército,
do grupo de artilharia contraeronaves n.." 3, Henrique Ribeiro Dias, 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
15 de Abril de 1959.
(Por portaria de 15 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
ele Contas em 29 de Abril de 1959).
Na Guarda Fiscal:

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5,
. Joaquim João Gil J údice, por ter sido requisitado
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para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal,
devendo ser considerado nesta situação esde 24 de
Março de 1959.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Abril de 1959).

Na Polícia de Segurança Pública:

'I'snente de infantaria,
do regimento de infantaria
n ." 14, José Manuel Gonçalves, por ter sido requisitado para desempenhar uma 'comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Polícia de
Segurança Püblica, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Abril de 1959.
(Por portaria de 15 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Abril de 1959).

Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

de instrução:

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Major ,de engenharia, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Armando de Brito Subtil, por ter
sido nomeado professorefectivo
do 4.° grupo de disciplinas do referido Instituto, por 'portaria de 3 de
Fevereiro de 1959, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Abril de 1959).
Estabelecimentos

produtores:

Conselho fiscal dos estabelecimentos fabris

Coronel do quadro do serviço ele material (engenheiros),
do conselho fiscal dos estabelecimentos fabris deste
Ministério, Carlos Duarte Capote, por ter sido nomeado, por portaria de 14 de Abril de 1959, vogal
do referido conselho, devendo ser considerado nesta
situação desde a referida data de 14 de Abril do corrente ano.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Abril de 1959.l-

.
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Fábrica Militar de Santa Clara

Capi tão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de "manutenção}, da Fábrica Militar de Santa
Clara, Adino Homem de Figueiredo, por ter sido
nomeado, por portaria de 3 de Abril de 1959, chefe
dos serviços comerciais da referida fábrica, dev:endü
ser considerado nesta 'situação desde 3 de Abril de
1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, auotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Abril de 1959).
Fábrica Militar de Braço de Prata

Tenente do quadro do serviço de material (engenheiros), da Fábrica Militar de Braço de Prata, Bruno
Fritsche Centener Pereira de Castro, por ter sido nomeado engenheiro da I." divisão dos serviços industriaisda
referida Fábrica, por portaria desta data,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 14 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 24 de Abril de 1959).

Tenente do quadro do serviço de material (engenheiros), da Fábrica Militar de Braço de. Prata, António
Nobre Apolónio, por ter sido nomeado engenheiro da
L." divisão dos serviços industriais da referida Fábrica,
por portaria de 30 de Março de 1959, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Abril do mesmo
ano.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Abril de 1959).

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), da Fábrica Militar de Braço
de Prata, Carlos Ferreira, por ter sido nomeado
adjunto dos serviços gerais da referida Fábrica, por
portaria desta data, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Março de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, da
Fábrica Militar de Braço de Prata, Arnaldo Mateus
Barroca Correia, por ter sido nomeado adjunto dos
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serviços comerciais da referida Fábrica, por portaria
desta data, desde quando. deve ser considerado nesta
situação, desde 1 de Fevereiro. de 1969.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, anotada
nal de Contas em 18 de Fevereiro de 1959).

pelo Tribu-

Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

'I'enente-coronal do quadro do. serviç.o de material (engenheiros},
subdirector
da Fábrica
Nacional de
Munições de Armas Ligeiras, Virgílio. Vicente de
Matos, por ter sido. nomeado, por portaria desta data,
para o referido cargo., devendo ser considerado nesta
situaçâo desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, anotado pelo Tribunal
-de Contas em 16 de Abril de 1959).

Capitão do quadro. do serviço. de material (enge.nheiros) , engenheiro de secção dos serviços industriais
da Fábrica Nacional de Mun:çõesde
Armas. Ligeiras, Rogério Paixão Ribeiro, por ter sido nomeado, po.r portaria desta data, para o referido
car@o., devendo ser oonsiderado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, anetada
de Contas em 16 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Capitão. do quadro do. serviço. de material (serviço.s técnicos de manutenção), da Fábrica N acicnal de Munições de Armas Ligeiras, Orlando. Lourenço Cabrita,
por ter sido nomeado chefe dos serviços gerais da
'referida Iábriea, por portaria de 3 de Abril de 1959,
devendo. ser considerado nesta situação desde 4 do
mesmo. mês e ano.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959).
laboratório

Militar

pelo Tribunal

de Produtos Quimicos e Farmacêuticos

Tenente farmacêutico, do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Fernando da Cruz
Garcia, por ter sido nomeado adjunto da L." 'secção
do 'referido Laboratório, 'por portaria de 18 de Março
de 1959, devendo ser considerado 'nesta .situação desde
26 de Março ele 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959).

pelo Tribunal
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de Engenharia

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), das Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, Vionlsio Mourão Ferro, por ter sido
. nomeado adjunto da 2. a divisão dos serviços industriais das referidas Oficinas, por portaria desta data,
desde quando é considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, anotada
de Contas em 31 de Março de 1959).

pelo Tribunal

Em outros Ministérios:
Ministério

do Interior

Capitão ,de infantaria,
do regimento de infantaria
n." 14, Romão Loureiro, 'por ter sido requisitado para
desempenhar
uma <comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, 'Como presidente da Câunara Municipal de Viseu, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 ,de Março de 1959.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 29 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Capitão de infantaria,
do regimento de infantaria
n," 7, Henrique
Gambetta Perez Brandão, ,por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Interior, como
presidente da Câmara Municipal de Leiria, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Março
de 1959.
(Por portaria de 3 de Abril de Hl59, anotada
de Contas em 29 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Capit~o de cavalaria, do Centro Militar de Educação
FSfswa,. Equitação ,e Desportos, António Augusto de
amp~lO e Melo Pereira de Almeida, por ter sido
requisitado para des'empenhar uma 'Comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, como
preosiden~e da Câmara Municipal de Marra, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Março de

1959.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 29 de Abril de 1959).
Passagem

Brigadeiro
interino,

à sltuaçAo

de

pelo Tribunal

reserva:

de infantaria, 2.0 comandante e inspector,
do quartel-general da 2. a região militar, Hei-
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a) do
pelo
1952,
26 de

(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel de cavalaria, da direcção da arma,
António Quintino da Costa, nos termos da alínea b)
do artigo 12.° do Decreto-Lei n.." 36234, alterado
pelo Decreto-Lei n.O 38916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
24 de Abril de 1959.
(Pór portaria de 27 de Abril de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de ~raio de 1959. Não são devidos emolumentos nos termos do Decreto D.O22257).

Capitão de cavalaria, da Escola Mi litar de Electromecânica, Francisco Alberto Teixeira de Lemos da Silveira, nos termos da alínea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei n. ° 36 304, alterado p elo Decreto-Lei
n." 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 decAbril de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo 'I'ribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257),

Majür médico, do hospital militar principal, António
Dias Barata Salgueiro, 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 18 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 20 de Abril de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).

Major médico, adido, de licença ilimitada, Mário Paxiúta
e Quina, nos termos do artigo 23.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 3801G, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 20 ele Fevereiro de 1959, visada pelo TribuDaI ele Contas em 23 de Abril de 1959. Não são devidos
emolumentos nos termos do Decreto D.· 22257).
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Capitão do quadro do serviço geral do Exército, adido,
em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, Rodrigo Teixeira Saraiva, 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 21 de Março de 1958, de harmonia com
o § único do artigo 124.0 do mencionado Decreto-Lei
n, o 36 304, e sem direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar na referida situação de
adido.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, anotada
de Contas em 13 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Capitão do quadro do serviço 'geral do Exército, do
regimento de engenharia
n." 1, António Manuel
Mechado, 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 8 de Abril de 1959.
(Por portaria de ]0 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Nâo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257.

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de engenharia n." 2, Luís Alberto Ruivo,
nos termos da alínea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei ri." 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Abril
de 1959.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército
adido, em serviço no Ministério das Finanças, n~
Guarda Fiscal, João Elísio de Almeida, 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 considerado nesta -situação
desde 3 de Abril de 1959.
(Por portaria de 10 de A!:>ril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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reforma:

(Despacho do 20 de Março de 1969, da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência, publicado no Diário do Governo n," 71,
2.1 série, de 25 do mesmo mês e ano).

Infantaria

Coronel Jaime Martinho Ferreira Leal, desde 20 de
Março de 1958;
Tenente-coronel
Joaquim Felizardo Adão Antunes,
desde 21 de Setembro de 1957;
Capitães Joaquim dos Santos Farrajota, desde 24 de
Abril de 1958, Duílio da Silva Marques, desde 17 de
Outubro de 1957, e Júlio Mesquita de Gouveia Durão,
desde 16 de Dezembro de 1958;
Tenente José Augusto Correia, desde 21 de Janeiro de
1959.
Artilharia

Coronel Francisco David Calder, desde 8 de Novembro
de 1957.
Cavalaria

Capitão Manuel António Louceiro,
de 1958.

desde 8 de Outubro

Engenharia

Coronel Casimiro Artur da Costa Santos, desde 19 de
Novembro de 1958.
Serviço de administração militar

Major Artur Alves Caetano, desde 24 de Novembro de
1957.
Estes oficiais encontram-se
serva.

todos na situação de re-

(Por portaria de 30 de Março de 1959. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).

Oapitão de infantaria, separado do serviço, na situação
de reserva, Manuel da Silva Dias, nos termos da
alínea a) do artigo 13. do Decreto-Lei ri." 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916, de 18 de Setembro de 1952, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Janeiro de 1959.
0

(Por portaria de 10 de Abril de 1958. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).
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Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Oonsiderado regressado ao serviço da metrópole, por
ter deixado de prestar serviçon:a província de Angola,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
ruil.iciano de infantaria,
adido, Henrique António
Marques Figueiroa, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de :Março de 1959 'e ficando na
disponibilidade.
(Por portaria de 10 de Abril de 1.959,anotada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Abril de 1959).
Qua(lro da arma de engenharia:

Oonsiderado regressado ao serviço da metrópole, por
ter deixado de prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar,
o alferes miliciano de engenharia, adido, José Oscar
Pereira França, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n .? 22257).
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Domingos da Estrela Bengala Rovisco, do
regimento de. infantaria n. ° 2, Carlos Velosa Carvalhal, do regimento de infantaria n. ° 4, Arnaldo Inácio
Arrais Viegas e, do batalhão do metralhadoras n." 1,
António Henrique Trigo Perestrelo da Silva e José
Luis Cabreira das Neves e Castro, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço
dependentes da província de Angola, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 ~16, de
14 de Setembro de 19M devendo ser considerados
nesta situação desde 19 de Março de 1959.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, anotada peJo Tribunal
de Contas em 10 de ~bril de 1959).
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8, José António de Araújo
e, do regimento de infantaria n.? 14, António Manuel
Albite da Silva, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço dependentes da província de Angola, 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 19 de
Março de 1959.
(Por portaria de 19 de Março de 1959, anotada
de Contas em 10 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de. artilharia pesada n. ° 2, Manuel J osé Teixeira Mesquita
Guimarães,
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, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n.? 1, Domingos António Branco
Vicente, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço na província de Angola, nos
termos da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 3981G, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de Ianceiros n.v 2, Fernando António da Costa Cordeiro Gonçalves, 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.." 39 816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Março de 1959.
(Por portaria de 12 de Março de 1959, anotada
nal de Contas em 29 de Abril de 1959).

pelo Tribu-

Moçambique

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n. ° 7, António implicio Vicente Xavier
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Santana dos Milagres Monteiro, por ter sido nomeado
para prestar serviço na província de Moçambique
(forças destacadas no Estado da India), ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de
14 de de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Março de 1959.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, anotada
ele Contas em 10 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea fixa, Alberto José de Serpa Tela de
Castro, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço na província de Moçambique, nos termos da allnea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Março de
1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1958, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1958).

pelo Tribunal

Na Guarda Nacioual Republicana:

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.." 3, Armando Luís Oorreia, 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 Abril de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril ele 1959, anotada
de Contas em 21 de, Abril de 1959).
Passagem
ciano
da

à situação
reserva:

de

pelo Tribunal

oficiai

mili-

Infantaria

Tenentes milicianos:
Mário Moreira de Almeida, do comando militar de Angola, desde 18 de Março de 1959 .
.T osé Faria Ribeiro de Almeida, do comando militar de
Moçambique, desde 29 de Março de 1959.
Manuel Dias Belchior, do comando militar de Moçambique, desde 11 de Março de 1959.
Delfim Hermí-nio de Lacerda Correia, do centro de mobilização de infantaria n 1, desde 22 de Dezembro
de 1957.
.?
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Francisco Fernandes, do centro de mobilização de infantaria n. ° 5, desde 7 de Março de 1959.
Manuel Liberal, do centro de mobilização de infantaria n. ° 8, desde 5 de Março de 1959.
José Joaquim Valido Santana, do centro de mobil isação
de infantaria n." 11, desde 31 de Março de 1959.
Manuel Fuschini Magalhães Vilas Boas, do centro de
mobilização de infantaria n ," 11, desde 14 de Março
de 1959.
Conçalo Fernandes Tomás Lopes da Cruz Araújo, do
centro de mobilização de infantaria n.v 12, desde 11
de Março de 1959.
Silvino da Costa Martins, do centro de mobilização de
infantaria n ." 14, desde 9 de Março de 1959.
António Gonçalves Valente, do centro de mobilização
de infantaria n." 19, desde 9. de Março de 1959.
Alferes mil icianos:
Virgílio de Sousa Andrade, do comando militar de Moçambique, desde 17 de Março de 1959.
Manuel Câmara de Carvalho Daun Lorena, do centro de
mobilização de infantaria n." 1, desde 4 de Março
de 1959.
.
José Bernardino Duarte Figueiredo, do osntro de mobilização de infantaria n.? 1, desde 2 de Março de 1959.
Joaquim de Seabra e Barros, do centro de mobilização
de infantaria n." 10, desde 29 de Março de 1959.
Raul Monteiro Louro, do centro de mobilização de infantaria n ." 11, desde 22 de Março de 1959.
Francisco Tinoco, do centro de mobilização de infantaria n. o 13, desde 17 de Março de 1959.
Artilharia

Tenente miliciano:
Teotónio Pereira Júdice Pargana, do centro de mobilização de artilharia n ." 1, desde 1 de Março de 1959.
Cavalaria

Tenente miliciano:
José Oliveira Laranj eira Pereira, do centro de mobilização de cavalaria n.? 2, desde H de Março de 1959.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959).

pelo Tribunal
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serviço:

Infantaria

Tenente Manuel Joaquim Pereira
desde 18 de Janeiro de 1959.
Alferes:

da Cerveira Pinto,

Duarte Cabral Amorim da Cunha, desde 6 de Fevereiro de 1959.
Jaime Levi Brétes Pereira, desde 10 de Março
de 1959.
João José de Moura Mascarenhas Gaivão, desde 18
de Março de'1959.
Artilharia

Capitão Jaime José Martins, desde 1 de Janeiro de 1959.
Alferes:
Alfredo Elísio Gonçalves, desde 7 de Janeiro de
1959.
José Rodrigues Mendes Moreira, desde 23 de J aneiro de 1959.
António Bentas Júnior, desde 2 de Fevereiro de
1959.
Pedro Duarte, desde 8 de Fevereiro de 1959.
Narciso Ribeiro da Silva, desde 21 de Fevereiro
de 1959.
Engenharia

Capitão Armando Tavares Barreto Alves Casquilho,
desde 22 de Março de 1959.
Tenente Francisüo José Pedroso, desde 27 de Março
de 1959.
'I'enen tes :

Médicos

José Real da Silva e Sousa, desde 10 de Janeiro
de 1959.
José Alves Gomes Leal, desde 12 de Janeiro
de 1959.
Joaquim Guimarães, desde 24 de Janeiro de 1959.
José Salazar Carreira, desde 2 de F-evereiro de
1959.
Fernando da Costa Sobral, desde 2 de Fevereiro
de 1959.
João Silvério Doutel de Andrade desde 25 de Fevereiro de 1959.
'
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José Jacinto de Sousa Forjaz de Sampaio,
26 de Fevereiro de 1959.
Vasco Artur da Torre do Vale de Lacerda,
6 de ]{arço de 1959.
António Carneiro Pinto Meireles, desde
Março de 1959.
Guterre Vasco da Cunha Eça Costa Almeida,
23 de Março de 1959.

desde
desde
18 de
desde

Aspirante a oficial José de ]{elo Cardoso, desde 26
de Março de 1959.
Veterinários

Tenentes:
Augusto de Abreu Lopes, desde 6 de Janeiro de
1959.
Artur da Assunção Martins, desde 22 de Fevereiro
de 1959.
Aspirante a oficial Ernesto Miguel Correia, desde 15 de
Março de 1959.
Serviço de administração militar

Capitão Marcelino Augusto de Oliveira Maia, desde
16 de Janeiro de 1959.
•
Tenente Francisco Fonseca dos Santos, desde 3 de
Janeiro de 1959.
. Todos milicianos,
Idade.

por terem atingido

(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959.

°

limite

de

pelo Tribunal

Artilharia

Aspiran~e a oficial míliciano , do grupo de artilharia de
guarmção, João Jacinto Pacheco Ferreira de Melo,
desde 4 de Abril de 1959.
Engenharia

Aspirantes a oficial milicianos:
Da Escola Prática de Engenharia, Jorge Manuel
de Almeida Araújo, desde 3 de Abril de 1959.
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Do rec-imento de engenharia n." 1, Joaquim Leitão
da. Rocha Cabral, desde 3 de Abril de 1959.
Médicos

Alferes miliciano, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
Manuel Carlos Júnior, desde 31 de Março de 1959.
Serviço de administração militar

Aspirante a oficial miliciano, do 2.° grupo de oompanhias de administração militar, José Manuel Pereira
Cardoso Salgado, desde 31 de Março de 1959.
Todos por terem sido julga.dos· incapazes
serviço pela junta hospitalar de inspecção.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril de 1959),

de todo o
pelo Tribunal

IV - PROMOÇOES
Oficiais do quadro permanente
Corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção.Geral

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo Abílio Augusto Brito e Melo.
(Por portaria de 21 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal'
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, subchefe do estado-maior, o major do mesmo corpo,
adido, Raul Ribeiro Ramo.
(Por portaria de 21 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 cie Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Em estabelecimentos militares:

Estabelecimentos de instrução
Colégio Militar

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, subdirector, o major do mesmo corpo, adido, Frederico
Alcide de Oliveira.
(Por portaria de 21 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército:
1." Direcção-Geral

Tenente-coronel,
o major
Ramalho Xavier.

de cavalaria

António

José

(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
I.' Direcção-Geral-

Tenente-coronel,
de Oliveira.

3." Repartição

o major de infantaria José Rodrigues

(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de )Iaio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Direcção dos Serviços do Ultramar

Tenente-coronel,
o major de infantaria
ciano Marafusta Marreiros.

Joaquim

Lu-

(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do E x.ército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

4.' região militar

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o
tenente do quadro do mesmo serviço, adido, em
serviço no Ministério das Einanças, na Guarda Fiscal, João José da Silva Ferreira.
(Por portaria de 10 de Abril de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s '22 257).
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Alferes. do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante .José dos Reis. Pesca.

o sar-

(Por portaria de 11 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério

do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel, o major de engenharia
tónio Rodrigues de Oliveira Júnior.

Joaquim

An-

(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Abril de 1959. 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 mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. o 3

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de infantaria,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Abel de Castro
Roque.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de caçadores n.O 4

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
Igento~ajudante Francisco da Silva Reis.

o saro

(Por portaria de 15 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria n.O 6

Major, o capitão de cavalaria José Luis de Mendonça
Ramires.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Engenharia:
Escola Prática

Tenente-coronel,
des Tavares.

O·

de Engenharia

major de engenharia

Daniel

~Ien-

(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto ll.O 22257).
Batalhão de sapadores de caminhos de ferr~

Capitão do quadro do serviço geral do Exército,
mente elo quadro do mesmo serviço António
valheira.

o teCar-

(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.> 22257).
Serviço de saúde militar:
Médicos
I. ° grupo de companhias de saúde

:àJajor médico, 2.° comandante,
o capitão médico,
2.° comandante, Lino Aires Leal d~ Matos.
(Por portaria de 20 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão médico, o tenente médico

António

da Graça.

(Por portaria de 20 de Abril do 1859, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Diversos:
Depósito Geral de Material

de Engenharia

Coronel do quadro do serviço de material (engenheiros), director, o tenente-coronel do quadro do mesmo
serviço, director, José Bento Borges.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Situação de reserva:

Brigadeiros, graduados, os 'coronéis de artilharia, tirocinados, na situação de reserva, João Dias Garcia e
Belarmino Raul Barros de Vasconcelos.
(Por portaria de 24 de Março de 1959, anotada
de Contas em 13 de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Tenente-coronel,
adido, o major
Francisco Franco do Carmo.

de infantaria,

adido,

(Por portaria de 27 ele Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 ele Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Em outros Ministérios:
Presidência do Conselho - Secretariado· Geral da Defesa Nacional

Tenente-coronel
do quadro do serviço de material
(engenheiros), o maj 01' do quadro do mesmo serviço,
adido, em serviço no Secretariado-Geral
da Defesa
Nacional, José Francisco Oorreia Leal.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais e comandos militares:
.

Açores
Comando militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar (se?r~tariado), o soldado cadete n. o G9j58, da
Escola Prática do mesmo serviço, Carlos de Jesus
Ferreira Garcia de Castro.
(Por portaria

de 13 de Fevereiro

de 1959).

Madeira
Comando militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar (secretariado), o soldado cadete n. o 70/58,
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da Escola Prática
Pereira Honrado.

N.O 8

do mesmo serviço,
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João Manuel

(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o soldado cadete n." 27/58, da Escola
Prática do mesmo serviço, Osvaldo Eurico Aguiar.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro de 1959).

'Angola
Comando militar

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 869/58, Armando Eduardo Augusto Loureiro,
870/58, António Capinha Gonçalves, 944/58, Aires
José Soares da Veiga, e n. ° 986/58, Luis Manuel dos
Santos Mendonça.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n. os 873/58, Paulo Silva Carreira, 822/58,
Gabriel da Silva Caldeira, e 883/58, Daniel Teixeira
Pinto.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (sapadores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n. os 84,2/58, José Abilio Alves Monteiro, e 872/58,
Manuel Alcino Martins de Freitas.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.O 985/58, Henrique Lopes Guerra, e 1026/58,
Manuel Acácio Pinto de Azevedo.
S

S

(Por portaria

de 15 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (PCT), o soldado cadete n. ° 436/57, do regimento de artilharia de
costa, António Seara Pacheco Ferreira.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Moçambique
Comando militar

A.spirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.OS 704/58: Zeferino dos Santos Senanes, 724/58,
Manuel 'Alves Martins, 725/58, Daciano Maia, 726/58,
João Ribeiro Mendonça, 752/58, Rui Figueiredo da
Fonseca, 755/58, Mário Ferreira Ramalho, 756/58,
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António Gil Gracias Meneses, 757/58, Armando Mendes Dias Oerejo, 1032/58, António da Cruz Barata,
1067/58, Alfredo Nunes de Almeida Barros, e 1070/58,
OarlosAlberto
do Amaral Paixão.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.os 754/58, Vasco António de Lima Fernandes, 760/58, Alcides Rosa dos Santos, e 871/58,
José Joaquim da Fonseca.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador),
o soldado cadete, da Escola Prática de infantaria,
n.? 759/58, Antero Pereira Paixão da Fonte.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transmissões), os soldados cadetes,' da Escola Prática de Infantaria, n.O 703/58, Rui do Carmo Fernandes Moita,
761/58, José Figueira Rolim, 7~1/58, Avelino Cardoso de Oliveira, e 782/58, António Abel Ferreira
de Sampaio.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
S

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões),
o soldado cadete, n." 581/58, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Diógenes Manuel Silva da Rosa
Belo.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Cabo Verde
Comando militar

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete, da Escola Prática de Infantaria,
n.? 1037/58, Manuel Xisto Pires Silva .
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria. n,0< 1035/5~, Manuel Augusto Gamboa de Matos,
e 1036/58, J oaqUlill Barbosa Amado.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro

de 1959).

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática

de

Infantaria

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes n. os 741/58, ~\.lbeI·to Neves da
Silveira Mesquita, 836/58, Manuel Bizarro Andrade,

/
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e 1038/58, Isaac Mateus Vicente, todos da referida
Escola Prática, e 410/57, do regimento de artilharia
ligeira n. ° 3, Humberto Correia da Costa Barradas.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n. ° 859156, do regimento de
infantaria n.? 10, Dinis Alberto de Almeida Corte
Real.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador), o
soldado cadete n. ° 854/56, do reginento de infantaria
n.? 10, Baltasar da Silva Pinto.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transportes
auto), o soldado cadete n. ° 820/58, da Escola Prática
de Infantaria, António Luís da Silveira dos Santos
Rodrigues.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria

n. o I

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
o primeiro- cabo Sabino Amaro Sitnões Cortês e os
soldados cadete-s, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 831/58, José Gregório Garcia Luis, 840/58, João
José Pires de Almeida Loureiro, 8-1:5/58, Jaime Benarus Kadosch, 887/58, Carlos Alberto Gourgel Martins Pereira, 889/58, Joaquim Alberto Jorge, 908/58,
Herculano Sérgio Marinha Rodrigues Coelho. 935/58,
Fernando Augusto Albuquerque Mourão, e 1029/58,
José Luis Barreira de Carvalho; do regimento de
infantaria n.? 11, n.? 555/57, Daniel Luzia Silva; do
batalhão de caçadores n. ° 9, n. ° 411/57, Manuel do
Rosário dos Mártires, e, do regimento de artilharia
de costa, n.? 622/58, António Pedro Ferreira.
.
A~pirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.OS 878/58, António Augusto Fialho Barreto,
915/58, José Luis Pessoa de Lucena e \T ale, 924/58,
Fernando Luis Banha Soares Carracha, 952/58, António José Gravanita da Silva Franco, e 98-1:/58,Vítor
"JI~anuelRibeiro dos Santos; do regimento de artilha1"1apesada n. ° 2, n. ° 8f>;ij7, António Abílio Pombo, e,
do 1.° grupo de companhias de saúde, n. ° 381;57,
José Artur Cadima Ribeiro.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (sapadores),
os soldados cadetes n.O. 70;:)1;)8 Fernando Alberto
Aço Pereira de Barros, e 80958, da Escola Prática
de Infantaria, Luis Fernando da Silva Mira.
S
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transmissões), os soldados cadetes n.O 846/58, da Escola Prática de Infantaria, Francisco Manuel Vieira de Sousa
e Vasconcelos, e 439/58, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, Bernardo Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transportes
auto), os soldados cadetes n ,os 1076/54, do regimento
de infantaria n. ° 6, Raul da Ascensão Pereira Gonçalves, e, do batalhão de caçadores n.? 5, 560/58,
Célio Graça Duarte Moura, e 610/58, Luis Pinto Teixeira Lopes.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
S

(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes milicianos médicos, (JS aspirantes a oficial milicianos médicos Gusta \'"0 J osé Correia N eves Nobre e
Fernando Duarte dos Santos e Sousa, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. São devidosemolumenmentos, nos termos do Decreto n.O22257).
n. o 2
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 709/58, José Maria Guerreiro Teixeira, 732/58,
Armando Moita dos Santos Lourenço, 829/58, António
Silvestre Cansado Aresta Branco, 1030/58, José Martins de Almeida, 1039/58, José Francisco Ferraz
Barata, e 1047/58, Francisco Rosa Sena, 791/58, do
regimento de infantaria n.? 8, Carlos de Azevedo
Nunes da Silva, 615/58, do batalhão de caçadores
n.? 5, António Franklin Martins de Almeida, e 497/58,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, Armando Carlos Alves.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes n.OS 925/58, da Escola
Prática de Infantaria, José Oliveira Lopes, 529/58, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, Eduardo Manuel
de Lemos Pereira Viana, e D.O447/57, do 2.° grupo
de companhias de saúde, José dos Reis Gomes Sanches ..
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador), o
soldado cadete n.? 938/58, da Escola Prática de Infantaria, António Jorge Farinha Marques.
Regimento de infantaria

S
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n." 1005/58, da Escola Prática de
Infantaria, Clemente Valdijão Félix.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transportes
auto), o soldado cadete n. o 918/58, da Escola Prática
de Infantaria, Amândio Azevedo Robalo.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n.? 44/58, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Dario Bettencourt de Oliveira Cruz.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria n.· 3

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n ." 711/58, José António de Bessa Ferreira, 747/58,
Florentino Berbedo Pinto Caldeira, 76.,1,/58,António
N obre da Silva Graça, 954/58, António Bettencourt
Silveira de Azevedo, 655/57, do regimento de infantaria n.? 6, Germano Manuel de Almeida Lourenço,
e 743/57, do batalhão de caçadores n.? 5, Rui Manuel
da Fonseca Lobo de Oliveira.
•
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes da Escola Prática de Infantaria, n. os 892/58, Armando Bacalhau Isidro, e
969/58, José Fernando dos Santos Marques Jorge.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n.? 86258, da Escola Prática de Infantaria, Joaquim Martin~ Carvalho.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria

n.· 4

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
730/58, Rui Nuno Pinto Camaüo Garcia, 838'58,
D.
António Rebordão Esteves Pinto, e 996/58, António
Augusto da Costa Campinas, e 206/56, do regimento
de infantaria n.? 1, António Salustiano Lopes de
Brito.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n. o 940/58, da Escola Prática
de Infantaria, Francisco Mendonça Romão.
OS
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n.? 941/58, da Escola Prática
de Infantaria, Manuel Amâncio Viegas Abreu.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro

Regimento de infantaria

de 1959).

n.O 5

o Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes da Escola Prática de Infantaria,
n." 731. 58, Sebastião Silva Cruz, e 74858, Mário
da Silva Ganhão Pereira; 336/57, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 5, Belarmino Augusto Gomes, e
523/58, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2,
J osé Augusto Pascoal Pires.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, noos 8.,1,8/58,Manuel Maria Correia Guerra,
980/58: Anselmo Ramalho da Silva, e 1025/58, António Lopes de Almeida.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n.? 302/56, do regimento de artilharia n.? 6, Nuno Artur Duarte.
(Por portaria
(Forças expedicionárias

de 15 de Fevereiro

de 1959)0

ao Estado da lndla)

Alferes milicianos de infantaria, o aspirantes a oficial
milicianos de infantaria
Manuel Augu to Campo
Mendes, tT erenrias Carrilho Martins e J o Manuel do
Santos Pinto, contando todos a antiguidade de 1 de
de Novembro de 19580
é

(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 19590 São devidos emolumentos, nos termos do Decreto IIoO 22257)0
Regimento de infantaria

n.O 6

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes noOS90.,1,58, da Escola Prática
de Infantaria, ::Uanuel Joaquim Terra Pires Cabral,
636/5ü, do regimento de infantaria n. ° 8, Ernesto
Martins Ferreira, 877/56, do regimento de infantaria
~oo 12, ~osé Gome Bastos, 3Hi 57, do regimento de
infantar-ia n." 13. ~ranuel Fernando Gome, e 190/58
do grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, Eduard~
Alberto Aguiar Botelho de Sousa.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes noO~991 58, da Escola
j
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Prática de infantaria, Luis Morais de Sena Estes, e
328/57, do grupo de artilharia contra aeronaves n. 03,
Prudêncio Ferreira.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (sapadores),
os. soldados cadetes n. os 801/58, João Vieira Pereira,
e 1000/)8, João dos Santos Fonseca Gouveia, ambos
da Escola Prática de Infantaria.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n. os 797/58, Oassiano Pais Tavares Santo, e
860/58, Luis Gonzaga Vieira da Fonseca, e 689/57,
do regimento de infantaria n. o 6, Carlos Alberto Mendanha Bacelar Cruz.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).

,

Regimento de infantaria

n.· 7

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n. os 835/58, Joaquim da Conceição 'I'omás, 855/58,
JOfLOde Oliveira Dias Lamas, 857/58, Manuel Martins Ribeiro, 893/58, Carlos Eugénio da Silva Vieira,
894/58, José Luis Rosa de Brito, 937/58, Hélder Resendes Dantas dos Reis, 993,58, Francisco Fernando
Brusco Ferreira Arinto, e 1071) 58, .}ngusto Pires
Pinto Afonso; 524:)58, do regimento de artilharia
ligeira n. o 1, António Fernando da Silva Pontes, e
4:~2 58. do regimento ele artilharia antiaérea fixa,
)Ianuel Carneira Leitão.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas). os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n. os 786/58, João Monteiro Silva, 968/58,
José João Fernandes da Silva, e 1050/58, Adelino
Alberto Baptista Cruz.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador), o
soldado cadete n.? 806/58, da Escola Prática de Infantaria, João José Salvado da Silva.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n.? 1008/58, da Escola Prática de
Infantaria, José Eduardo Marques 'rapada.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 195!l).
Regimento de infantaria n. o 8

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradore&),
os soldados cadetes da Escola Prática de Infantaria,
n. os 859 58, João O~IlZ Barbosa, e 094,58, Fernando
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Luis Ruela Pires Claro ; 724/55, do regimento de
infantaria n.? 8, Jaime Rodolfo Abreu Cardoso, e
316/55, do regimento de 1nfantaria n. ° 16, João Rosado Freire.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes n. os 762/58, da Escola
Prática de Infantaria, José de Almeida Vieira, e
308/58, do regimento de artilharia pesada n.? 2,
António Feliciano Teixeira Ruiz.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n.? 827/58, da Escola Prática de
Infantaria, José da Palma Vargas.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
n.O 9

Regimento de infantaria

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 734/58, José Henriques Brás, 737/58, António
Manuel Gonçalves, 750;58, Fernando António Vaz de
Faria Sampaio, e 852/58, Adélio Gonçalves Pinheiro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n.? 784/58, da Escola Prática
de Infantaria, António Figueiredo de Barros.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n.? 971/68, da Escola Prática
de Infantaria, António Emílio Pereira Oabral.
S

(Por portaria

de 15 de Fevereiro de 1959).

Regimento de infantaria

n.O 10

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes n. os 811/57, Mário Moreira Rodrigues de Almeida, e, da Escola Prática de Infantaria, 776/58, Abel dos Santos Oondesso,
787 í58,
Lourenço da Silva Rocha, 853/58, Artur Mende~ da
Silva Guimarães, 866/58, Mário Marques dos Santos
Quelhas, 867/58, António José Figueiroa Teixeira de
Góis, 962/58, António Novais Marques dos Santos,
1004/58, .Jaime Ferreira Monteiro, e 1010/58, António de Almeida Marques.
.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes n.O 983/58, da Escola
Prática de Infantaria, António Francisco Fernando
Joaquim Monteiro, e 870/58, do regimento de infantaria n." 14, Francisco Nuno Baptista Fernandes.
S

2.' Série
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapadores),
o soldado cadete n.? 998/58, da Escola Prática de
Infantaria, José Luís Rebocho de Albuquerque Cristo.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n." 770/58, do regimento de infantaria n." 14, José António Lopes Cardoso do Amaral.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro

Regimento de infantaria

de 1959).

n.· II

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 890/58, Arnaldo Vilfredo da Cruz da Silva, e
999/58, Ginestal Ribeiro Serra; 587/58, do regimento de infantaria n.? 3, António José Abreu Abrantes, e 783(58, do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Arceolindo Maria Cardoso.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes n. os 690/58, do regimento
de infantaria n.? 1, Fernando Gil de Figueiredo Barros, e 373/58, do batalhão de metralhadoras n.? 1,
José Alexandre Barradas Ferreira.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapadores),
o soldado cadete n.? 798/58, da Escola Prática de
Infantaria, Abilio Padrão Gonçalves.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n.? 728/58, da Escola Prática de Infantaria, Francisco José da Conceição Ribeiro.
S

(Por portaria
(Forças expedicionárias

de 15 de Fevereiro

de 1959).

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Vítor Manuel Varela Cardoso,
contando a antiguidade desde 1 de Sovembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1959. 'ão devidos emolumentos nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Duarte Monteiro Leal Paulo,
contando a antiguidade
desde 1 de N ovembro de
1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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n.· 12

Aspirantes a oficial milicianos de 'infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 736/58, António Chagas Silvestre, 772/58, José
Dias Prudente, 854/58, Carlos Alberto Martins da
Fonseca Viegas" 885/58, Isidoro Diogo Andrade Pimenta, 960/58, Alvaro José Gomes Vasco, 963/58,
Raul Luís Mendes Silva, 965/58, Carlos de Barros
Camarada Cortesão, e 1046/58, António Simões Alfaiate; 558/57, do regimento de infantaria n.? 3,
João Luz da Palma; 771/58, do regimento de infantaria n. ° 10, José Augusto de Jesus Bento, e 1028/56,
Fernando Andrade Borges, e 531/57, do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2, Júlio Sinde Martins de
Carvalho.
Aspirantes o oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.O 858/58, José Luis Martins, e 94,2/58,
Manuel Mário Ferraz da Veiga Ferreira, e 468/58,
Manuel Lucas Rodrigues Lapa.
Aspirantes a oficial miliciano de infantaria (sapadores),
o soldado cadete n. ° 974/58, da Escola Prática de Infantaria, António Lopes Baltasar.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n. ° 970/58, da Escola Prática de Infantaria, José Gonçalves Vilão.
S

S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de infantaria n.· 13

Aspirantes a oficial milicianos de infan taria (atiradores),
os soldados cadetes) da Escola Prática de Infantaria,
n.08 721/58, Albérico dos Santos Lopes, 722/58, António Adolfo Castro, 744/58, Joaquim Alexandre Pereira Machado, e 769/58, Carlos Valdemar Pereira.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de
Infantaria, n.OS 785/58, Orlando Daniel de Freitas
Pinto de Paiva, e 805/508, João Manuel Cavaco.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapadores),
o soldado cadete n.? 961/58, da Escola Prática de
Infantaria, António Domingues Pereira.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
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Regimento de infantaria n.O 14

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.os 9l3/58, Vital Lopes Varela, 934/58, Álvaro Manuel Soares Guerra, 1034/58, Celso de Vasconcelos
Oabanas, 1059/58, João Óscar de Almeida Neves, e
n." 576/5.7, do regimento de artilharia de costa, Carlos
de Jesus Inácio.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de
Infantaria, n. os 751/58, João Nogueira Pereira, 881/58,
Fernando de Oliveira Gonçalves, 967/58, José Gomes
Bandeira, 972/58, Graciano Duarte Nunes 1049158,
António dos Santos Alexandre, e 804/57, do regimento
de infantaria n. ° 7, João de Carvalho e Oliveira.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador), o
soldado cadete n." 800/58, da Escola Prática de Infantaria, António Jerónimo Brás.
Aspirantea oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n. ° 973/58, da Escola Prática de
Infantaria, Óscar Manuel Abrantes de Figueiredo.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959),
Regimento de infantaria n.· 15

Aspirantes a oficial milicianos de infan taria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 708/58, Alberto Durão Pereira, 735/58, José da
Silva Paixão, 778/58, José Manuel de Matos Patricio
Águas, 879/58, Fernando Gouveia Yidal, 888/58, Cândido Pereira Guerreiro, 995/58, Albino Duarte Pires
Dias Urbano, e 194/58, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 2, Acácio Miguel Antão.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,' n.O 763/58, Alfredo Adão Pedro, 808/58,
Mário Augusto Garção Sogalho, e 1072/58, Carlos
Alberto Lorga da Silva, e 303/57, do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2, José Alberto Caninhas
Pires da Fonseca.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapadores),
o soldado cadete n.? 608/58, do batalhão de caçadores n.? 5, Fernando Augusto de Almeida Laborinho
Rodrigues.
S

S
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n. os 824/58, Justino Miguel da Costa, e 826/58,
José Manuel Francisco da Silva.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o soldado cadete n.? 24/58, da Escola
Prática do mesmo serviço, António José Palma Sequeira.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de Infantaria n. o 16

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n. os 861/58, Francisco Vitorino Garcia Timoteo , 884/58,
Francisco José Santos de Faria Pais, e 886/58, José
João Piteira Delfino, e 590/57, do referido regimento de infantaria n. ° 16, .Jorge Mourão Mendes
Leão.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.O 825/58, Rui Teodoro Laço Fernandes,
e 801/;)8, António Luis Madureira Andrade.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapadores),
o soldado cadeto n.? 988/58, da Escola Prática de
Infantaria. Alfredo Maria Girão Ribeiro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n.? 803/58, da Escola Prática de Infantaria, Dinis de Assis 'I'olentiao Garcia.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transportes
auto), os soldados cadetes n. os 581/57, do regimento
de infantaria n.? 11, José Manuel ancho Correja, e
n." 426/56, do regimento de cavalaria n." 7, Eldio
Marques Vaz.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
S

Batalhão independenie de infantaria n.O 17

Aspirantes a oficial milicianos de infanfaria (atirador e ),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.OS87458, José Paulo Feo Rodrigues, e 987/58, José
Diogo Câmara Manuel Beirão, e n.? 557/57, do regimento de infantaria n.? 1, Armando Francisco de
Santana Paula.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.08 807 '58, José Manuel Martinho Frazão.
e 989/58, Joaquim Lope de Mira Bravo.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapadores),
o soldado cadete n." 945/58, da Escola Prática de Infantaria, José Rodrigues de Oliveira Azevedo.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n. ° 509/57, do batalhão de metralhadoras n.? 3, António Henrique Mendes Almeida.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Batalhão independente de infantaria n.O 18

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes n.OS 140/58, do grupo de artilharia
de guarnição, Nicolau Maria Álvares Cabral; 8/57, da
bateria independente de defesa de costa n." 1, Manuel
N óia ; 280;57, José de Almeida, e 398/58, Cristóvão
António Soares de Aguiar, ambos do 1.0 grupo de
companhias de saúde.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.OS 1045/58, Luis Vítor Gomes da Silva, e
1085/58, António Silveira Brum Dias.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapadores),
o soldado cadete n. ° 997/58, da Escola Prática de Infentaria, Hélder Ary de Freitas Duarte de Almeida.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (4;ransmissões),
o soldado cadete n." 479/56, do batalhão independente
de infantaria n." 19, António Rui Matos Bettencourt.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alf'eres milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos ele infantaria António José de Sousa Cabrita, José Capaz Sebage Duarte Miguel da Cunha
e Sá, coutando todos a antiguidade de 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
Batalhão independente de infantaria

n. o 19

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes n. os 41/58, José Manuel' Santos
e 607/58, Bernardo Gonçalo Clode, e da Escola
Prática de rufantaria, 876/58, Jorge J osé Figueira
da Silva, 1042(5$, Baltasar de Andrade Gonçalves,
104:3/58, Rui Manuel Teixeira da Costa, 1044/58, For-
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tunato de Freitas, e 1087/58, Diogo José Mendes de
Freitas.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes n. os 506/56, Renato Augusto Trindade, e 929/58, da Escola Prática de Infantaria, José Miguel Nobre Ferreira.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador), o
soldado cadete n." 1086/58, da Escola Prática de
Infantaria, Armando da Silva Moniz.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n. ° 487/57, Luigi Zarone de Arco
Vieira.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n.· I

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes n.OS 939/58, da Escola Prática de
Infantaria, Fernando Mourato Maia, 605/56, do regimento de infantaria n.? 1, António Coelho Cândido,
e 434/58, do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 2, Anselmo Semedo Louro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n. o 981/58, da Escola Prática
de Infantaria, Florindo Hipólito Sajara Madeira.
(Por portaria de 15 de Fevereiro do 1959).
Batalhão de caçadores

n.· 2

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, do regimento de infantaria n.? 5,
Luis Manuel Gomes de Sousa Ribeiro, e n. ° 966/58,
da Escola Prática de Infantaria, Fernando de Oliveira
Pacheco.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesa~a~), os soldados. cadetes n.08 799158, da Escola
Prática de Infantaria, Renato Saramago Polojão, o
267/58, do batalhão do caçadores n. o 7, Agostinho
Alves Gonçalves.
(Por portaria de 15 de Foveroiro do 195U).
Batalhão de caçadores n.· 3

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores],
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.08 742/58, Arménio do Espírito Santo, e 743/58,
António Joaquim Preto.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n.? 9/56, do batalhão de caçadores n.? 3, Octávio Azevedo.
(Por portaria de 15 Fevereiro de de 1959).
Batalhão de caçadores n.O 5

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.O 834/58, José Francisco Graça Costa, e 1073/58,
Manuel Ricardo Baião Horta da Franca; do regimento
de infantaria n." 1, n." 732/55, José António Crespo
Joaquim; do regimento de artilharia antiaérea fixa,
n." 42/58, José Manuel de Sousa Pestana Bastos, e
do 1.0 grupo de companhias de saúde, n. ° 38Jf58,
Nicolau Dias Baptista.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n. ° 877/58, da Escola Prática
de Infantaria, Mário Macieira de Bairros.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (sapador), o
soldado cadete n.? 1001/58, da Escola Prática de Infantaria, Ricardo José Tavares.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n. ° 794:/58, da Escola Prática de Infantaria, Carlos César Machado.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transportes
auto), o soldado cadete n. o 1006/58, da Escola Prática
de Infantaria, Orlando de Carvalho Ramin.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n.O 6

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n.? 975/58, Augusto Gomes, e do batalhão de caçadores n.? 6, n.O 380/57, José Luis Goulão Freire, e
286/58, Manuel Gonçalves Pires.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n. os 917/58, Abílio Martins Sanches Ribeiro,
e 976/óR, António Campos Monteiro Romão.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n. ° 7

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,

662

ORDEM DO EXERCITO N.O 8

2." Série

n.?" 727/58, Manuel Guedes dos Santos Lima, 847/58,
Liberto da Fonseca Ribeiro da Cruz, e '977/58, Fernando Oorreia Gil da Oosta.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), o soldado cadete n. ° 393/57, do batalhão de
caçadores n.? 7, Abel das Neves Soares,
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n.O 8

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes n,os 777/58, da Escola Prática de
Infantaria, Vítor Manuel Sedas de Carvalho, e 47/58,
do batalhão de metralhadoras n.? 1, José Luis Carvalho da Silva.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n. os 844/58, Jorge Alberto Erse Alves, e
992/58, Orlando de Sousa Carvalho.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n. ° 141/56, do batalhão de caçadores
n. ° 8, Vitor Manuel Duarte Velês.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959)
Batalhão de caçadores n.· 9

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n. os 740/58, Carlos Alberto de Faria, e 863/58, José
Alves de Castro Sousa Rio, e 426/55, do batalhão de
metralhadoras n. o 3, Adalberto Campos Vioira Magalhães.
.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pesadas), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n. os 802/58, António Augusto Carvalho de
Faria, e, do grupo de artilharia contra aeronaves
n. ° 3, n. ° 344/57, Amândio Barbosa Barreiro.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de caçadores n.· 10

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria,
n." 746/58, Mário Rua Dias, e do batalhão de caçadores n.? 5, 559158, Carlos Francisco Sotto Mayor
de Almeida, e 571/58, José Manuel Alves Montalvão
da Cunha.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (armas pesadas), O soldado cadete n.? 749/58, da Escola Prática
de Infantaria, Luis Esperança Ferreira Lourenço.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
o soldado cadete n.? 978/58, da Escola Prática de Infantaria, Abilio Lopes Cardoso.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Batalhão de metralhadoras n.· I
(Forças

expedicionárias

ao Estado da India)

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria José Maria dos Santos Ferreira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Oscar Aníbal Piçarra de Castro C ardoso , contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

n.· 2
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da Escola. Prática de Infantaria,
n.O 788/58, Manuel Carvalho Marques, e 922/58, António Jorge Pedroso Pereira.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (transportes
auto), os soldados cadetes, da Escola Prática de Infantaria, n.OS 919158, Henrique António dos Santos
Narciso, e, do regimento de infantaria n.? 16, 603/58,
Custódio Monteiro Pais Rodrignes.
Batalhão de metralhadoras

S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).

n.· 3
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (atiradores),
os soldados cadetes, da. Escola Prática de Infantaria,
n.O 733/58, Afonso Nunes dos Santos Pereira, 837/58,
Antero Moura dos Santos Ribeiro, e 851/58, Ernesto
Manuel Carvalho Allen.
Batalhão de metralhadoras

S
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Aspirantes a oficial milicianos de infantaria (armas pe··
sadas), os soldados cadetes n. os 880/58, José Manuel
Alegria Martins de Sá Couto, 948/58, José António
Brás, e 1048/58, Armando Bastos Mendes, todos da
Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transmissões),
<> soldado cadete n." 916/58, da Escola Prática de Infantaria, Luciano Botelho de Carvalho Soares Costa.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (transportes
auto), o soldado cadete n." 864/58, da Escola Prática
de Infantaria, Manuel Oliveira da Silva.
Aspirante a oficial miliciano do quadro do serviço de
material (serviços técnicos, armamento e munições),
o soldado cadete n. ° 84/58, da Escola Prática de
Administração Militar, Aprigio de Carvalho Rocha.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro

de 1959).

Centro de mobilização de infantaria n.O 13

Capitães milicianos de infantaria,
licenciados, os tenentes milicianos de infantaria, licenciados, Carlos
Pinto Leite, Fernando Pinto Gomes e Artur Gomes
das Neves, contando a antiguidad., desde a dai a da
presente portaria.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PCT), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n. os 523/58, José Manuel de Carvalho Martinho, 546/58,
António Ma~uel Ferrão de Sousa, 585/58, Carlos Alberto Cordeiro do Vale, 590/58, Carlos Alberto Correia Marques, 628/58, Silvino 'I'omé Paiva Lopes,
643/58, Abel Augusto de Lara Alegre do Amaral,
644/58, Valdemar Fialho da Costa Neves, e 647/58,
Fernando José de Sousa Meneses Monteiro e do referido regimento de artilharia ligeira n/I;
587/57,
Carlos Pedro da Fonseca Silva, e 58f>/5!) J orze Magalhães Reis Almeida.
'
b
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (IOL), os
soldados cadetes n. 669/55, do regimento de infantaria n. ° 11, Sérgio Rua Pina Coelho; da Escola PrúOS
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tica de Artilharia, 506/58, José Miguel da Fonseca
Morgado, 507/58, Lourenço Gomes de Campos, 517/58,
Fernando Augusto Cardoso Nunes da Mata, 520/58,
Virgílio de Macedo Bacelar de Oliveira, 5~2/58, António Alberto Joyce Fons, 593/58, Armando Rodolfo
de Saldanha de Vasconcelos e Horta, 631/58, Joaquim
Ramos de Jesus, 651/58, Manuel Maria Torre do Vale
Santos, e 673/58, Jorge Nuno Gomes de Sousa Lobo;
do regimento de artilharia ligeira n. ° 1, n. os 582/58,
Guilherme José Machado das Neves Ferreira, 589158,
João Manuel de Almeida Catarino, e 5g0/58, Luis
Mário Ventura França Galvão, e, do regimento de artilharia de costa, 34/56, Mário Correia Gonçalves Pacheco, e 6-10/58, Fernando Pereira Morgado.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia' n.OS562/58, Domingos António Branco Vicente,
563/58, António Rodolfo Carneiro Torres Branco, e.
584/58, Fernando Manuel Goncalves Brás.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de artilharia ligeira n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PCT), os
soldados cadetes n. os 452/54, do regimento de infantaria n." 16, Rui Manuel Anastácio Serote Nunes,
da Escola Prática de Artilharia, 487/58, José Ferreira Alves, 534/58, José Alberto Menano Cardoso
do Amaral, 545/58, Carlos Alberto Ribeiro de Albuquerque, 594/58, Vítor Alberto Fernandes Conde e
Silva, 602/58, António Ferreira Soares, 611/58, Fernando Duarte de Carvalho, 614/58, Isidro Alves de
Sousa Pereira, e 617/58, Manuel Alves dos Santos.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (IOL), os
soldados cadetes, da .Escola Prática de Artilharia,
s
486/58, José Maria Viegas Pacheco, 488/58, Armando de Vasconcelos Cardoso, 490/58, Adelino Manuel Lopes Frias dos Santos, 491/58, António Regêncio Martins Ferreira, 496/58, J OSÓ Alegre Caotano,
497/58, Manuel Correia de Oliveira, 537/58, José
Queirós Marques dos Santos, 604/58, Nuno António
Amaral Pais de Faria, 618/58, César Miguel da Graça
Ferreira Cardoso, e 619/58, Manuel Barreira Martins
Ribeiro, e, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
1258/58, José Nunes Bilhoto.
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Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia, n.O 495/58, Carlos Manuel Paquim da Costa,
e 577/58, Henrique Fernandes Reguengo, e 9/58, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 5, Manuel Joaquim
Seara Alves.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o soldado cadete n." 55/58, da Escola
Prática do mesmo serviço, António Alexandre de
Almeida Vaz Tomé.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1950).

Aspirante a oficial miliciano do quadro do serviço de
material (serviços técnicos, armamento e munições),
o soldado cadete n." 73/58, da Escola Prática de Administração Militar, José Alvaro Pereira Mendes de
Araújo.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1950).
Balaria

de Coimbra

(Forças expedicionárias ao Estado da índia)

A Heras milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Manuel Gonçalves Correia
da Costa Jorge e Carlos António G arrudo Santos
Sil va, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1058.
(Por portaria de 17 do Março de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1950. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto D.O 22257).
Regimento de artilharia ligeira n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PCT), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n.O 466/58, João Gonçalves Afonso, 492/58 José
Guedes de Rodrigues Palma, 493/58, Estôvã~ Luis.
Valente Horta, 529/58, Ricardo José Prezo Gamado,
e 607/5'8" Nuno Henrique Xavier da Cunha.
.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (IOL), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n.O 654/57, José Manuel Fernandes Serrano, 470/58,
João António Mimoso Baptista Fernandes, 553/58,
João Fernando Rosa Caetano, 556/58, Jacinto VenS

S

2_" Série

ORDEM

DO EXERCITO

N_o 8

667

tura Caldeira Pinto, 580/58, Voltaire Manuel Martins
Santareno, 600/58, António de Almeida Marques,
639/58, José Fernando Pires Baptista, 659/58, João
da Silva Santos; 345/57, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Armando Vieira Faria; 420/57,
João Eduardo Amores Centeno, e n.? 561/57, do batalhão de telegrafistas, Manuel António de Almeida.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões),
o soldado cadete n. ° 353/57, do regimento de artilharia de costa, Carlos Alberto Marques Abreu.
(Por portaria
(Forças expedicionárias

de 15 de Fevereiro

de 1959)_

ao Estado da lndla)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Adalberto Martins Tavares
e J osé Manuel Rosa Matos, contando ambos a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia ligeira

n.· 4

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (P. C. T.),
os soldados cadetes n. o. 807/57, do .regimento do
infantaria n.? 7, Eduardo Manuel Nobre }\fachado
Macedo ; da Escola Prática de Artilharia, 530/58,
José Ernesto Lisboa Cabral da Silva, 550/58, Fernando José Simões Sequeira, 622/58, José Francisco
Ramos de Oliveira Pedrosa, 630/58, J osé l\fanuel Lopes
do Nascimento, 648/58, Fernando Eduardo Mata da
Paixão, 671/58, Amândio Edmundo Carvalho Pereira: e, n.? 631/571 do regimento de artilharia do
costa, Tito Manuel Pestana Machado.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (L O. L.),
os soldados cadetes n. 862/58, do regimento de infantaria n. o 15, José Luís da Conceição Cardoso; do
batalhão de caçadores n.? 5, 634/56, Fernando José
Fernandes
da Cruz, e 509/58, José Alberto Godinho Rodrigues;
da Escola Prática de Artilharia,
858/55, João Fausto Marques, 521/58, Álvar? ~lberto Durão, 569/58, Carlos Manuel de Oliveira
Belchior, 575/58, Joaquim Pereira Mendes, 582/58,
José Luís Alves Martins do Abrunhosa, 616/58, José
Manuel' 490/58 do reO'imento de artilharia ligeira
n.? 1, Ànt6nio Pedro Montez Coelho, e 576/57, do
OS
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batalhão de telegrafistas, Francisco José dos Reis
Neves.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia, n.OS 519/58, Jaime de Sousa, e 598/58, Luis
Humberto Rodrigues Melo.
Aspirante a oficial miliciano médico, o soldado cadete
n. ° 49/58, da Escola do Serviço de Saúde Militar,
Jorge Manuel Alves Moreira da Silva.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de artilharia

ligeira n. 5
O

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PCT), os
soldados cadetes da Escola Prática de Artilharia,
n.OS 478/58, José Eduardo Pinto Amado, 535/58, José
Simões Fernandes Duarte, 626/58, José Anibal Moreira Teixeira, e 636/58, José da Silva Moreira;
425/56, João Luis Aguiar Moreira de Carvalho;
432/57, do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2,
Manuel Maria Portugual da Fonseca, e 191/56, do
1.0 grupo de companhias de administração militar,
Jaime Pereira Rodrigues Anileiro.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (rOL), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n.O 455/58, Raul Manuel Mendes Barros Leite, 475/58,
Adriano José Teiga, 476/58, Ângelo Augusto Caldeira,
480/58, Mamede J OSÓ de Sousa, 481/58, Afonso da
Silva Pereira, 482/58, Augusto Manuel Carneiro da
Costa Carvalho, 483/58, Bento Piairo Ferroira, 504/58,
Rui Gama de Almeida, 621/58, Alberto de Sousa Rocha, e 623/58, José Fausto Dias de Carvalho; .do
regimento de artilharia ligeira n. ° 2, 44:4/57, J osé
Carreira Quinta, 515/58, Fernando Luís Martins Valença' e 473/57, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Emilio Jerónimo Pimenta Guerra.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões),
o soldado cadete n. ° 624/58, da Escola Prática do
Artilharia, António Alberto Mesquita e Sousa Pinto.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro do 1050)
Regimento de artilharia n. o 6

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PCT), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n. os 587/58, Manuel Carlos dos Santos Duarte 646/58,
Carlos Martins do Espírito Santo, o 652/58,' António
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Vasco José de Melo, e, do batalhão de caçadores
n.? 5, '602/58, Vasco Emilio Barbosa Airoso, e 606/58,
António Jorge Abreu Tavares.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (rOL), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n. os 509/58, José Carlos Varela de Abreu Barros,
566/58, António Mário de Castro Ribeiro Cabral,
589/58, Fernando Lourenço Gaspar, 609/58, Anibal
João Ferrão de Gomes Ferreira, 641/58, Custódio
Guerreiro Norte, 649/58, Duarte Nuno Nogueira Dias
da Silva, 650/58, Gustavo Rui Martins da Fonseca,
655/58, António Vala, 656/58, Joaquim António Braga
Gonçalves, 657/58, António Madeira de Brito Cabral,
658/58, José Luciano de Carvalho Miranda, e 667/58,
Fernando Eduardo da Costa Pinto.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de artilharia pesada n.· I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (P. C. T.),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n. os 469158, António Santos Reis, 494/58, Vidal
Rodrigues Celorico Drago, 503/58, José Francisco
Leitão de Carvalho, 516/58, Álvaro João de Azevedo
Gomes, 527/58, Mário Augusto de Lgmos Cristina,
597/58, Joaquim Orlando Jorge Gomes, e 633/58,
José Caetano de Almeida Lima Quintela; 579/58, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, Ilidio Lourenço,
e 316/57, do regimento de artilharia de costa, Sérgio
Luis Taveira Neto.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (L O. L.),
os soldados cadetes n. os 711/57, do batalhão de caçadores n.? 5, Eduardo Manuel Beltrão Loureiro; da
Escola Prática de Artilharia, 471/58, João António
Rosa Júnior, 485/58, Francisco António Branco Ramos, 524/58, António Rodrigues Júníot, 525/58, Mário
Henrique Guerreiro de Sousa, 526/58, António Lopes
da Cunha Belo, 547/58, João Orlando Machado Torres,
552/58, Aires Abreu Fernandes, 592/58, David Arnaldo Paulo de Oliveira, 601/58, Augusto António
Costa Júnior, 608/58, José Alberto Oliveira dos Santos
Godinho, e 654/58, Júlio Matela Sebastião, e 358/55,
do regimento de artilharia n.? 6, Fernando Alves
Bento.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes n, o, 518/58, da Escola Prá-
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tica de Artilharia, José Luis dos Santos Vaz, e
453/56, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Chung
Su Sing.
(Por portaria de 15 de Fevereiro do 1959).
Regimento de artilharia

pesada n. 2
O

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (P. C. T.),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n. os 451/58, José Augusto Pereira de Sousa Serôdio,
452/58, José Vieira Carneiro Giraldes, 454/58, António Torcato Loureiro Ferreira de Sousa, 457/58,
Emilio Moreira Franco, 460/58, António José do
Carmo Ferreira, 474/58, Lívio Salvador Pereira da
Costa Guedes, 498/58, Francisco José Coutinho de
Faria Galvão, 505/58, Vitor Manuel Lopes Oorreia,
561/58, António Maria Medina de Melo Lopes, 579/58,
Francisco Jorge dos Santos Maçarico, 615/58, Adriano
do Carmo Oliveira, e 556/58, Manuel Augusto da Costa
Martins.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (L O. L.),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n.O! 461/58, Lino Miranda Simões da Silva, 468/58,
Carlos José Correia de Azevedo, 473/58 Júlio Aires
Crespo, 479158, Acácio Jorge Melo Pinto, 536/58,
Francisco Manuel Espinha de Almeida, 538/58, Armando Cardoso Tomás, 540/58, Armando Artur Pinto,
542/58, Armando Marques Vieira, 543/58, Messias Rodrigues de Almeida, 544/58, J osé Valdemar Almeida
Gonçalves, 612)58, Manuel Alves Sanfins, e 555/5R,
Augusto Fernando Chaves de Almeida.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes n.O 453/58, Jorge Eduardo
Oliveira Pereira, e 558/58, Cláudio da Mota e Sá,
ambos da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial miliciano do quadro do serviço de
material (serviços técnicos, armamento e munições),
o soldado cadete n.? 76/58 da Escola Prática de Administração Militar, Alfredo Lino Ferreira Mesquita.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Re,gimento de artilharia

pesada

n.

O

3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PCT), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n.O 512/58, Carlos Alberto Kruss Fauba Vicente,
S
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625/58, João Artur Pereira Coelho da Costa, 634/58,
João José Folgado Cunha, 635/58~ Cândido Avelino
Ribas Pacheco, e 514/58, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, João Maria da Costa Vieira Gamelas.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (IOL), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n.OS -:1:56/58Abel Júlio Correia Pinto Caldeira, 467/58,
Marcolino Augusto dos Reis Sá e Melo, 500/58, Inácio José Duarte Gonçalves, 502/58, Eurico Nelson
Coimbra Veloso da Veiga, 533/58, Joaquim Fernando
de Oliveira Santa Bárbara, 570/58, Francisco Alves
Machado Cerqueira, e 632/58, Vítor Manuel Martinez de Amorim; 580/58, do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, Amilcar Martins Meirinho, e 503/58,
elo regimento ele artilharia ligeira n.? 2, Mário Sérgio
Cabral Lopes.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões),
o soldado cadete n.? 581/58, da Escola Prática de
Artilharia, Francisco José Galier Lindengrün.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de HlõD).
Regimento de artilharia de costa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes, do referido regimento de artilharia de costa,
n.O 658/56, José Alberto da Gama Fernandes de Carvalho, 660/58, Henrique Mendes Correia da Cunha,
661/58, Carlos Eduardo dos Santos Noronha Leote,
665/58, José António de Borja antos dos Reis Borges, 666/58, Manuel Almeida Marques Henriques,
G67/58, José Joaquim Escada Cardoso, 670/58, Luis
Filipe Castro dos Santos, 673/58, João Manuel Caminha Dotti, 675/58, Armando José Ponce de Leão
Policarpo, 676/58, Abel Martin de Mendonça Machado de Araújo, 677 /58, Jorge dos Santos Veiga,
678/58, Degolação Noronha, 679/58, José Manuel
Areata Branco Bragança, 681/58, Franci co Xavier
da Costa Martins Moreira, 683/58, Luis Antero Cavaleiro Madeira. e 685 58, J o Luis Cardoso Poreira;
da Escola Prática de Engenharia, 135B/37, Carlos
José Madeira de Almeida, li3G5/57, João António Martins, 1392/57, J O é Francisco Alves Lopes, 1408/57,
António Alhorto Pinheiro dos Santos Cruz, e 1421/57,
.\Intro Roquo ele Pinho Bissaia Barreto, e, do regimento de engenharia n.? 1, 785/55, Luís Filipe Costa
e Silva Figueiredo.
S

é
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Aspirante a oficial miliciano do quadro do serviço de
material (engenheiro de material eléctrico e electrónico), o soldado cadete n. o 1422/58, da Escola Prática
de Engenharia, Virgílio Caeiro Ohambel.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1050).
Regimento de artilharia antiaérea fixa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, o furriel
miliciano, do regimento de artilharia n.? 6, António
Armando Tavares e os soldados cadetes n. os 510/54,
do regimento de infantaria n.? 1, Pedro José Soares
Ferreira;
1322/58, da Escola Prática de Artilharia,
José Justo Alves Rufino; do supracitado regimento
de artilharia antiaérea fixa, 1229/58, Ilermann José
Soares, 1231/58, Raul Marchante Tavares, 1232/58,
Fernando Joaquim dos Santos Ventura, 1234/58, José
Duarte Palma da Silva Bruschy, 1240/58, Mariano
Elias Moura Costa Pinto, 1244/58, Manuel Carlos
Manteigas Souto, 1245/58, Joaquim José Mendes Tangarrinhas, 1255/58, António Martins Reixa, 1257/[)8,
António Henrique Domingues Gil, 1264/58, Carlos
Alberto de Almeida Santos Paiva, 1268/58, João J OSÓ
da Silva Vaz Carreiro, 1269/58, Hélder Pereira Lourenço Fortes, 1275/58, José Fernando Covas Lima de
Carvalho, 1281/58, Carlos Alberto da Silva Almaça,
1283/58, José Eduardo Rodrigues, 128-1/58, Raul
Hermínio Órfão Alexandrino Fernandes, 1285/58, José
António dos Reis, 1296/58, Miguel Carlos Ferreira
Teles Antunes, 1298/58. José Joaquim de Figueiredo
Marques, 1305/58, José Lopes Leitão, 1309/58, António José Ribeiro Ramos, 1314/58, Francisco Aníbal
Milho da Conceição, 1321/58, José Rodrigues de Oliveira Leitão, 1253/58, Vasco Romão Pereira da Silva,
1292/58, José Manuel Soares Torres
e 1295/58
.
"
Armando Henriquoa da Conceição; da Escola Prática
de Engenharia,_13G9/57,
Rogélio Rodrigues Gomes
Pe.dr~sa, 1401/07, António Alberto Branquinho de
Oliveira Lobo, 1412/57, J oito Gustavo Simões Oeiras
Domingos, e 1415/57, Luis Carneiro Antunes Fernandes; 618/56, do batalhão de telegraâstas,
José
Luis de Campos Nolasco da Silva, o, da. Escola Prática de Artilharia,
531/58, João J oaquim Costa
657/58, António Francisco Cepeda Bruto da Costa;
e 078/58, José Rodrigues Ribeiro Peixinho.
(Por portaria de 15 do Fevereiro de 1950).
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Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o I

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes n.O 810/52, do regimento de infantaria n.? 1,
Carlos António Luna da Costa Leão; do regimento
de artilharia antiaérea fixa, 1239/58, José Carlos
Dargent de Albuquerque, 1241/58, Carlos Alberto Martins Portas, 1273/58, Flávio Augusto Duarte Nobre
Baptista, 1278/58, Fernando António Monteiro da Câmara Pereira, 1289/58, Mário Manuel Gomes da Costa
de Oliveira, 1299/58, Júlio Augusto de Carvalho Prazeres, 1306/58, Ernesto Alves Rafael, 1310/58, Nuno
Aníbal de Avilês Nunes Pereira, 1312/58, Fernando
Almeida Henrique, e 1316/58, João Amílcar de Sousa;
11/56, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2,
Manuel Anjos Mauricio, e 611/53, do regimento de
lanceiros 2, Jorge Manuel de Andrade Vieira de Almeida.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (radar), os
soldados cadetes, do regimento de artilharia antiaérea
fixa, António Américo Serra, n.? 1270/58, António
Manuel Brasão Santos, n.? 1272/58, Rui da Silveira,
n.? 1282/58, e Manuel Maria Passos de Almeida
n." 1288/58.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia, n. 564/58, Joaquim "José Melo Monteiro, e
645/58, António Joaquim de Almeida Milhano.
S

OS

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.· 2

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
n.0$1251/58, Delfim da Ressurreição Teixeira, 1266/58,
Manuel Augusto Leal Rosa, 1271/58, Josó Bernardino Carreira do Vasconcelos, 1276/58, Edmundo Lopes Nobre, 1279/38, Francisco Pires da Cruz, 1280/58,
Rui Bastos Fernandes Martins, 1290/58, António dos
Reis Félix, 1297/58, José João Coelho Gameíro,
1301/58, Fernando Rolão de Brito Guterres, 1307/5't3,
Rui Manuel Ferreira Costa, 1311/58, António J osó
Veiga Henriques, e 407/37, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 1, Jo é de Sousa Ramos Duarte.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (radar), os
soldados cadetes do rezimento de artilharia antiaérea
'b
Ferreira,
.
fixa, n. os 1259/58, Jorge Maria Cabral
i
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1315/58, Alexandre Alberto Silva Carvalho, e, 390/55,
do regimento de lanceiros n.? 2, Jaime Augusto Bordalo Júnior.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetos n. os 606/58, da Escola Prática de Artilharia, José Henrique Dias dos Santos, e
n." 433/58, do batalhão de telegrafistas, Leonel Ferreira Henriques.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes, do regimento de infantaria n. ° 6, n. os 926/52,
Gaspar José Martins Rodrigues, e 718/57, Arlindo
Dias Duarte da Silva; do regimento de artilharia
antiaérea fixa, 1227/58, Mário João Caldeira de Oliveira Pereira, 1243/58, Joaquim Serra Nunes Rodrigues,
1256/58, Leovigildo
Duarte
Henriques,
1261/58, Fernando Pina da Silva, 1262/58, Joaquim
Pinto Leal, 1286/58, Abel José Ferreira Belo da
Fonseca,
1287/58, Joaquim Cordeiro
Santos, e
1313/58, Abilio dos Santos Rodrigues; 554/58, do
regimento de artilharia pesada n. ° 2, João Manuel
Jacques de Carvalho e Sousa, e, da Escola Prática
de Engenharia,
1352/57, Raul Jorge Dias Soeiro,
1358/57, Fernando Basllio Coelho da Silva Portela,
1373/57, Afonso Henriques de Sá de Morais Machado,
1414/57, Carlos António Cortês Neves, 14:18/57, Norberto Martins Figueiredo, e 1419/57, Francisco António Carapinha.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (radar), os
soldados cadetes, do regimento de artilharia antiaérea
fixa, n.O 1230/58, António Augusto Canas Correia,
12?5/58., Valé~'io J O~tO Guerra Marques, 1267/58, J oaqUlm Pires Simão, 1304/58, Joaquim Neves Seahra,
e 1375/57, da Escola Prática de Enaenharia
Rui
t>
,
Jorge Gomes da Fonseca.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (transmissões),
o soldado cadete n. ° 473/58, do regimento de engenharia n. ° 2, Fernando de Pinho Valente.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Grupo de artilharia

de guarnição

Aspirantes a oficial milicianos de artilbaria, os soldados
cadetes n,os 471/57, do regimento de artilharia ligeira
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n." 2, João Jacinto Pacheco Ferreira de Melo, da
bateria de artilharia de guarnição 682/58, Henrique
Varandas Esteves, e 686/58, José Francisco Tomás
Moreno.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
n.O 1228/68, António Maria Sousa Almeida, 1237/58,
Fernando José dos Santos Pessoa, 1260/68, João Alves, 12GO/58, Joaquim Conceição Lopes, 1277/58,
Carlos Eurico Almeida Teiga, e 1291/68, José Joaquim Barbosa da Co ta Lima.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia, n.08 541/68, Alberto Neves de Castro, e 586/68,
Luis Filipe de Almeida Beja.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Bateria independente de artilharia

antiaérea

. Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, os soldados
cadetes, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
n.OS 1249/58, Acácio Emídio Leitão da Silva Graça,
1252/õ8, Hermenegildo Gomes Ribeiro, e 1318/58,
Armindo Agostinho Freitas Patricio.
(Por portaria de·15 de Fevereiro de 1959).
Bateria independente de defesa de costa

n.· I

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, o soldado cadete n.? 663/68, do regimento de artilharia de costa,
Mário Fernando Costa antos de Sá.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Bateria independente de defesa de costa n.· 2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, o soldado cadete n.? 672/68,' do regimento de artilharia de costa,
Alfredo da Silva e Castro.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Aspirante a oficial miliciano do serviço de adm~nistração militar, o soldado cadete D.O871/55, do rogimento
de infantaria n. ° 12, José Maria Baptista de Sousa
Rafael.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
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Regimento de lanceiros I

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento (M5A1), os soldados cadetes n. os 484/58, da
Escola Prática de Cavalaria, João Soares de Sá e
Almeida, e 289/58, do grupo divisionário de carros
de combate, Armando Rodrigues Vicente Lopes.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de lanceiros 2

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (polícia militar), os soldados cadetes, da Escola Prática de Cavalaria, n. os 437 /58, Joaquim de Sousa Cruz, 444/58,
José Manuel da Fonseca Ribeiro, 445/58, José Manuel Cardoso de Almeida Lopes, 446/58, Fernando
António Henriques Krusse Affialo, 447/58, Pedro
Manuel dos Santos Jordão, 461/58, Augusto Manuel
Paula Pires, 463/58, Daniel Emílio Nunes Vieira da
Costa, 471/58, Osvaldo Nobre de Oliveira Morais,
480/58, Rui Alberto Arrais Pericão, 490/58, Jorge
Maria Lemos Pereira Máximo, 493/58, Fernando Mascarenhas Cassiano Neves, 325/58, do regimento de
lanceiros 2, José Guilherme Paixão Ferreira Durão,
e 644/58, do grupo de companhias de trem auto,
António Vasco Baptista Burnay Bastos.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento M5A1), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Cavalaria, n. os 448/58, Francisco António Almeida
de Lima e Silva, 449/58, José Anastácio Moura Martins, e 468/58, Jorge Lino da Silva Lopes.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (reconhecimento M24), o soldado cadete n. o 472/58, da Escola
Prática de Cavalaria, Júlio Augusto Fidalgo Fonseca.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de cavalaria n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento M5A1), os soldados cadetes da Escola Prática
de Cavalaria, n. os 481/58, Luis A~tónio Cortes Martins, e 483/58, Gabriel George Osório de Barros.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, o soldado cadete n.? 8/58, da Escola Prática
do mesmo serviço, João António Lopes Alves.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
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Regimento de cavalaria n.· 5

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento M5A1), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Cavalaria, n.O 460/58, António Fernando Palhoto
Pereira Peixinho, e 470/58, Manuel Filipe Pereira
Rodrigues.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de cavalaria n.· 6

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (polícia militar), os soldados cadetes n.O 386/57, do grupo de
artilharia contra aeronaves n." 1, Domingos Martins
Alfacinha Mendonça ; da Escola Prática de Cavalaria,
435/58, Rodrigo Manuel Brito Ferreira
Neves,
436/58, João Pedro Farinhas da Cruz, 450/58, Eugénio Augusto Neves de Seixas Jorge, 451/58, Rui de
Almeida Dias Loução,
459/58, Manuel de Oliveira
Gomes, 466/58, Ricardo Pescadinha, 469/58, Bráulio
Esmar da Costa Pereira, e 473/58, José António
Valério de Couto
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento M5A1), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Cavalaria, n.OS 438/58, João Augusto de Melo Pires
e Santos, e 4:89/58, Luis Augusto Nunes de Almeida
Bande~a.
•
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de cavalaria n.· 7

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (carros de
combate M4A1), os soldados cadetes n.OS 628/57, do
regimento de infantaria n.? 1, Joaquim José Machado
Ferrito; 243/r>5, do batalhão de caçadores n.? 6,
José Eduardo Pires Fernandes, e, da Escola Prática
de Cavalaria, 442/38, Manuel Rosendo do Souto
Teixeira, 454/58, Joaquim Branquinho dos Santos
Pequeno, e 492/58, Manuel Gonçalo de Morais Alves
Machado.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (reconhecimento l\15A1), o soldado cadete n." 453/58, da Escola
Prática de Cavalaria, José Joaquim Jorge de Oliveira.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de cavalaria n." 8

Aspirantes a oficial milicianos de cavalal~a (carro~ .de
combate M47), os soldado cadetes, da Escola Prática
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de Cavalaria, n.O 439158, João José Caiola da Veiga,
443/58, José António de Figueiredo de Almeida Pires,
452/58, José Seita Correia, 455/58, Carlos Guilherme
da Conceição Ribeiro, 474/58, Carlos Alberto Sousa
Escada, e 661/55, do 1.0 grupo de companhias de
administração militar, Jaime Abel Kr eissemann Rosa
Morais.
Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (reconhecimento M24), os soldados cadetes, da Escola Prática
'de Cavalaria,
n.OS 467/58, Lino Rodrigues
Pereira Dias, e 475/58, José Venâncio Riscado Leão;
389157, do regimento de lanceiros 1, Manuel Eugénio
Faria, e 162/58., do grupo divisionário de carros de
combate, Manuel Baltasar Carvalhinho Alves Costa.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Grupo divisionário

de carros de combate

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria (carros de
combate M47), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Cavalaria, n. os 438/58, Carlos Alberto Piteira Vaz
de Barros, 441/58, Adelino Cordéis Mendes Rodrigues, 456/58, José Alberto Xavier de Araújo, 477/58,
Octávio Chau Afonso, 478/58, Luis Manuel Simões
Rodrigues, 486/58, Otto Luis Rijo de Sousa de Prado
de Lacerda, e 491/58, Carlos Manuel de Oliveira e
Vasconcelos.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, o soldado cadete n.? 14/58 da Escola
Prática do mesmo serviço, Carlos Alberto Soares
Simões Coelho.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Engenharia:
Escola Prática

de Engenharia

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (sapadores), os soldados cadetes n. os 1404/58, Olimpio de
Jesus Mend~s de Matos, 1409/58, Luis Dominguez
Cufia, 1414/08, Jorge Manuel de Almeida Araújo;
1/52 do 'regimento de engenharia n. ° 1, José Conde
Barrocas Serras Belo, e 654/53, do batalhão de telegrafistas, João Andrade Correia.
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (transmissões), os soldados cadetes n. os 1415/58, Gilberto Soa-
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res Ferreira,
1419/58, Renato Botelho Pereira, e
1423/58, Luís Alberto Pinto Henriques da Silva.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os soldados cadetes, da Escola Prática
do mesmo serviço, n.OS 37/58 Simão Ferreira Taveira
Machado, e 38/58, António Joaquim Marques Tavares.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro de 1959).

Regimento de engenharia n. o I

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (sapadores), os soldados cadetes n. os 1391/58, Carlos Mendes
Veloso, 1405/58, Rui nlanuel Pimentel J údice Gamito, O 1412/58, Carlos Jorge Mendes Correia Gago,
todos da Escola Prática de Engenharia.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (transmissões), o soldado cadete n.? 1426/58, Joaquim Leitão
da Rocha Cabral, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Regimento de engenharia n.O 2

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (sapadores), os soldados cadetes D.O 1406/58, da Escola
Prática de Engenharia, José Barbosa Lourenço, e
304/52, do batalhão de caçadores D.O10, Hélder dos
Anjos :Moura.
•
Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (transmissões), os soldados cadetes, da Escola Prática de Engenharia, n. os 1403/58, Augusto Manuel Valente Vaz,
e 1417/58, Salvino Marques da Silva, e n.? 817/56,
do regimento do engenharia n." 2, Renato Jorge Ramos Morgado.
Aspirante a oficial miliciano do quadro do serviço de
material (serviços técnicos, armamento e munições),
o soldado cadete n. ° 72/58, da Escola Prática de
Administraçfw Militar, Orlando Amaro Pinto Carneiro
da Frada.
S

(Por portaria

de 15 de Fevereiro de 1959).

Batalhão de telegraflstas

Aspirantes
sõe ), os
genharia,
1394/58,
Francisco

a oficial milicianos de engenharia (transmissoldados cadete , da Escola Prática de Enn.O 1393/5 , ~fário Cardoso dos Sa~t.?s,
Aurélio Ferreira dos Santos, e 142o/b8,
José Cortês de Lobito.
S
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Aspirantes a oficial milicianos do quadro do serviço de
material (engenheiros de material eléctrico e electrónico), os soldados cadetes, da Escola Prática de
Engenharia,
n.os 1416/b8, Rui Manuel Barreira Lopes, e 1424/58, Augusto Carlos de Roma Barreiros
Mónica.
I

(Por portaria

de 15 de Fevereiro

de 1959).

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (transportes ferroviários), os soldados cadetes, da Escola Prática de Engenharia, n.:" 1308/58, Francisco Manuel
da Costa Félix Oom, e 1410/58, Manuel da Silva Matos Constantino.
(Por portaria

de 15 de

]<

everciro

de 1959).

Grupo de companhias de trem auto

Aspirantes a oficial milicianos de engenharia (transportes rodoviários), os soldados cadetes, da Escola Prática
de Engenharia, n.O 1395/58, António Gonçalves da
Costa, 1399/58, João da Cunha Leitão Pais, 1407/58,
José Casimiro dos Santos Espinha, 1408/58, Amilcar
José Ramos Ambrósio, e 1428/58, Guido Orlando de
Freitas Rodrigues.
Aspirante a oficial miliciano do quadro do serviço de
material (serviços técnicos armamento e munições), o
soldado cadete n.? 96/58, da Escola Prática de Administraçãn
Militar, João Francisco da Costa Ferreira.
S

(Por portaria

de 15 de Fevereiro

de 1959).

Brigada n. o 3 de caminhos de ferro

Capitão miliciano médico, o tenente miliciano médico,
do hospital militar regional n. ° 3, Augusto Tamagnini,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.0 22257).
Serviço d~ saúde militar:
I.o grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados
cadetes, do regimento de infantaria n.? 1, n.OS 586/57,
Alvaro Macieira Coelho, e 587/57, Honorato EI-
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vino de Sousa; do regimento de infantaria n. ° 12,
866/55,
Carlos Manuel Vieira Reis, e 862/56,
Edgar Ambrósio Neto; do regimento de infantaria
D.O 15, 874/57, Manuel de Alcobia Bento Baptista;
do batalhão de caçadores n. ° 5, 567/:)6, António
Manuel Silveira Delgado da Rocha; do regimento de
lanceiros n.? 2, 574/56, Carlos Octávio T'o rr es
Cruz e Oliveira, e 685/56, José Eduardo Pita Groz
Dias; da Escola do Serviço de Saúde Militar, 5/58,
Alberto Augusto Ferraz Malafaia Baptista, 10/58,
António Manuel Sancho, 16/58, António Manuel
Bessa Pais Cardoso, 17/58, Francisco de Paula de
Azeredo Keating, 20/58, José Jacinto Lebre, 21/58,
Jorge Malheiro de Araújo, 22/58, Manuel Calisto
Pereira Cachola, 23/58, J oão Jacques Valente, 24/58,
Valentim Azevedo de Carvalho, 25/38, António Mário
da Cruz Pinho, 26/58, Vítor Manuel Caulino Passos
de Almeida, 27/~)8, Vasco da Silva Costa Ribeiro,
28/58, Evaristo Faria das Neves Ferreira,
30/68,
Jorge Alberto da Silva Moura, 31/58, João Pascoal
Coelho Duarte, 33/58, Ramiro Pereira da Silva Barreiros, 35/58, Rui Mascarenhas Proença, 3G/58, António Sérgio de Castro Mendes de Almeida, 41/58,
João Manuel Gomes da Cunha, 43/58, Manuel Álvaro
Gonçalves Bezerra, 48/58, Filomeno José de Almeida
Dias, 50/58, Francisco Manuéí Pais Conde, 51/68,
Joaquim Mateus Marques, 53/58, Vítor Manuel Simões
Rodrigues Dias, 54/58, Mário de Assunção Dinis
Esteves, e 67/58, Augusto Correia Simões.
Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, o soldado
cadete n.? 624/38, do regimento de infantaria n.? 3,
Lício da Silveira Godinho.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
2. o grupo de companhias de saúde

Aspirantes a oficial milicianos médicos, os soldados cadetes, do regimento
de infantaria
n.? 8, 754/55,
José Orlando de Sousa; do regimento de infantaria
n.? 12, 870/56, Asdrúbal
Correia Teodósio, e, da
Escola do Serviço de
aúde Militar, 2/58, José
Jorge Neves ria Cunha Trigo, 3/58, Joaquim Alberto
Correia dos ~ antos, 4/58, Leílpoldo Eduardo Pin~o
Nunes de ampos Morais, G/58, Rui Manuel Sampaio
Paula Pinto, 758, Armando Claudino Pereira Lobo
Martin Vicente, 8/58, Carlos Manuel de Carvalho
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Santos da Cunha, 9/58, Augusto João Martins Pereira
de Meneses Ferreira, 11/58, Luís Carvalho Marvão"
12/58, Manuel Ferreira Monteiro de Carvalho, 13/58,
Horácio de Bastos Monteiro, 14/58, Fernando de Carvalho Araújo Barreira, 15/58, Manuel Joaquim Pacheco de Magalhães e Almeida Peixoto Soares de
Moura Pereira Leite, 18/58, Manuel Fernando Soares
Pego, 19/58, Manuel Ferreira,
29158, Rafael José
Vivo Lomba Viana, 32/58, José Augusto Jardim Simões, 37/58, Rui da Rosa Valentim, 38/58, José Sampaio de Castro Pereira, 39/58, Alexandre Arlindo
Guimarães de Brito Sampaio, 40/58, José Guimarães
dos Santos, 42/58, Raul de Araújo Abreu Roque Figueiredo, 46/5t5, Pascoal José de Montezuma Dinis
de Carvalho, 47/58, António José Cardoso de Oliveira) 52/58, João Manuel Salazar Leite Barata,
55/58, Ramiro de Castro Lopes de Almeida, e 56/58,
António Pinto Fernandes Pega.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Serviço veterinário militar:
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinârio

militar

Aspirante a oficial miliciano veterinário, o soldado cadete n.? 768/58, da Escola Prática de Infantaria, João
José Baptista Ferreira Lima.
(Por portaria de 15 ele Fevereiro ele 1959).
Serviço de admini.tração

militar:

1,° grupo de companhias de administração

militar

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os soldados cadetes, do rezimento de
infantaria n.? 12, n,OS872/56, José António DominO'ues
Pinheiro, e 23.0/58, Raul José Marini de Ar~újo
A?reu; do regimento de infantaria n.? 14, 942/56,
TIago José do Couto Barbosa, e, da Escola Prática
de Adn:ini_stra~ão Militar, 29/58, José Couto Mendonça, 30/08. Orlando Loureiro Neves 32/38 J orze
Inácio Thenaisie Salazar Coelho 33/58' Vitor ifanu~l
Leite da Mota, e 34/58, António Maria Owen Pinheiro
Torres.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar (secretariado), os soldados cadetes do regimento de infantaria n.? 10, n.? 829/56, gu~ico da
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Pereira, e, da Escola Prática de Administração Militar, 61/58, João Fernando Pires Chaves,
74/58, José Artur da Fonseca de Oliveira Espanha,
75/58, João Mário da Cunha Pinto, 83/58, António José
Rebolho Lapa, 87/58, ~António Jorge de Figueiredo
Lopes, 88/58, Manuel Angelo Moreira Coelho da Rocha, 100/58, Joaquim José Barata Portugal.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro

de 1959)0

20° grupo de companhias de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante miliciano do mesmo serviço António
Simões Lopes, contando a antiguidade desde 1 dr:
Novembro de 19560
(Por portaria de 1 de Abril de- 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 ele Abril de 19590 São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257)0

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar (secretariado), os soldados cadetes, do
comando militar de Angola, no 140 56, Manuel Rodrigues Martins, do regimento de infantaria n.? 1,
551/5G, Carlos Alberto Monteiro Dias da Graça, e
621/57 , José Duarte Martins Girão; do batalhão de
caçadores n.? 5, 681/57, António Pedro de Azevedo
Ludovice da Paixão, e 745/51, Ferdinando Pestana
Marques; do 1.0 grupo de companhias de administracão militar, 584/57, Nuno de Santa Maria Lima de
Carvalho, 657/57 , José Joaquim de Gouveia Almeida
de Tenreiro, e 365/58, Germano Francisco Eusébio,
e, da Escola Prática de Administração Militar, 58/58,
José Francisco Carvalho Sim Sim, 60 58, António
Roque Antunes, 64/b8, Luis Paulo }1ourkLO Garcez
Palha, 67/58, José Eduardo Portas Feijó, 71/58,
Sérgio Augusto Pinto Martins, 78/58, Henrique José
Moreira da Cruz, 79/58, Leopoldo Gerardo Furtado
Martins, 80/58, Américo Rocha Martius, 81/58, Augusto de Oliveira Maia, 82/58, Joaquim Fernandes
Vasconcelos Júnior, 85/58, José Manuel Jacob ~a
Rocha, 8G/58, Octávio Augusto Quintela, 89158, VIrgolino Ferreira Cardoso, 90/58, Carlos An~unes ~erreira Monteiro 91/58 Armando Pimentel PIres Peito,
"
92/58, Duarte 'José
Bento, 93/58, Manfredo oT'< ernan d o
Ferreira Silvestre 94/58 António Valentim Barbas
Carretas, 97/58, "Carlos Jorge Lobo da F" onseca,
OS
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08/58, João Eduardo Melo de Oliveira e Sobral Costa,
101/58, Vitor Manuel Martins Guimarães Ferreira,
102/58, Manuel Antunes Ferreira, 106/58, António
Parreira de Oliveira Castelões, 107/58, Isaac Augusto
dos Santos, 100158, Duarte Manuel Pita Ferreira, e
110/58, Domingos Gomes do Amaral.
Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, os soldados cadetes, do regimento de
infantaria n. ° 10, n. os 789/57, Manuel de Castro Montenegro Castelo Branco; do regimento de infantaria
n.? 12, 875/56, António dos Santos Lucas;
do
regimento
de artilharia
antiaérea fixa, 1075/57,
Jorge Alberto Moreira Ribeiro da Cunha; do regimento de lanceiros n.? 2,717/58,
Manuel Carlos
Teixeira de Abreu; do 1.0 grupo de companhias de
administração militar, 153/,)7, Augusto Rodrigues
Ferreira da Silva; da Escola Prática de Administração Militar, 2/58, Vitor Manuel de Sousa Martins,
3/58, João Manuel de Lemos Rosa Costa, 4/58, José
Francisco da Costa de Sousa de Macedo, 6/58, Carlos
Manuel Pereira Lousada, 7/58, António de Oliveira
Pinto da França, 11/58, .J osé Manuel Pereira Cardoso
Salgado, 13/58, Sérgio José Ferreira Ribeiro, 15/58,
Fernando Pizarro de Sampaio e Melo, 16/58, Eduardo
Lino de Sousa Horta Osório, 18/58, Luis Alberto de
Sequeira Lopes Galego, 20/58, José Eduardo Lopes
Palma, 21/58, João Fernando Fevereiro de Oliveira
Mendes, 23/58, Luis Casimiro Pacheco de Aragiw
Barros, 25/58, Joaquim Jorge de Magalhães Saraiva
da Mota, 26/58, \V alter Valdemar Pego Marques,
28/58, Ilídio José Pereira, 35/58, Américo Hilário
T~noco de Almeida e Costa, 36/58, António José
Pm!o Trigo, 39/58, Rogério Fernandes
Pereira,
40/D8,. Ludovico Lázaro Morgado Cândido, 41/58,
Antó~lO ~ugusto de Almeida, 42/58, José Eduardo
de FI.gueIredo. Araújo, 44/58, João Martins Gomes
Carreira Ah:neld~, 46/58, Raul Duarte Mira, 47/58,
Fernando DIaS SImão, 48/58, Pedro Paulo de Morais
Alves Machado, 49/58, Aníbal Gonçalo Baptista Simões, 50/58, Amllcar Joaquim Cortês Neves, 51/58,
Hugo Herculano Moreno Simão Taborda, 52/58,
Vasco António Grandão Ramos, 53/58, Dionísio Azevedo Santana, 54/58, Eurico Amável Heitor Consciência, e 111/58, Fernando Artur de Sousa Carneiro.
(Por portaria

de 14 de Fevereiro de 1959).
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Serviço de material:
Companhia divisionária

de manutenção

de material

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço,
Luis Alberto de Sequeira Lopes Galego.
(Por portaria de 27 de Abril de ] 959).

Aspirante a oficial miliciano do quadro do serviço. de
material (engenheiro de material eléctrico e electrónico), o soldado cadete n. ° 1427/58, da Escola Prática de Engenharia, Januário Rabaçal Martins,
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).

Aspirantes a oficial milicianos do quadro do serviço de
material (serviços técnicos, armamento e munições),
os soldados cadetes, da Escola Prática de Administração Militar, n.O 63/58, Nuno Francisco de Sttau Monteiro Ferreira da Silva, e 1V5/58, Joaquim Godinho
dos Prazeres Malanho.
S

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, o soldado cadete n.? 10/58, da Escola Prática
do mesmo serviço, Paulo Manuel Laje David Enes.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimento.

mllltares :

de in.trução:

Campo de tiro de Alcochete

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia (PCT), os
soldados cadetes, da Escola Prática de Artilharia,
n.0 515/58 António Anatalício de Jesus Dias, 539/58,
Eduardo Tavares Arcanjo Ferreira, 671/58, João da
Conceição Roque, ~)72'58, Antero Tomás dos Santos
~e~re~ra da Silva, 574F)8, l\~annel IIo~'ácio elos ~a~tos
'Ierxerra de Andrade, 588/D8, Américo de Oliveira,
e 653/58, Jorge Luis da Costa Peres trela de Vasconcelas.
8

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).
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Adidos:
No ultramar:
An!lola
(ForçaS expedicionárias
ao Estado da India)

Tenentes milicianos de infantaria,
adidos, 0'8 alferes
milicianos de infantaria, adidos, Adalberto Leogino
Seixal Palma e Cassiano Pinto Water doeVasconcelos,
contando a antiguidade desdo 1 de Dezembro de 1955.
(Por portaria de 6 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22 257).
Comando

militar

Alferes milicianos de infantaria, adidos, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, adidos, António Manuel Albite da Silva e José António de Araújo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 19 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano de cavalaria, adido, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria) adido, Fernando António da Costa Cordeiro Gonçalves. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 12 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria
adido o aspirante a
oficial. miliciano de infantari~, adidd, José António
Ferreira Cardoso. Conta a antiguidade desde 1 deNovembro de 1958.
(Por portaria de 6 de M~rço de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 15 de Abril de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alf~res ~i.li?iano de. infanta!ia, adido, o aspirante a oficI~l mlhClan~ de infantaria, adido, António Simplício
VIcente X~yle~'Santana dos Milagres Monteiro, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Pessoal civil
Estado da índia

Graduado no posto de alferes o médico civil Naraina
Voicunta Naique, nos termos do Decreto n. ° 31495,
de 1 de Setembro de 1941, modificado pelo Decreto-Lei n." 40 795, de 12 de Outubro de 1956, e artigo 46.°
do Decreto-Lei n." 36304:, de 24 de Maio de 1947,
por ter sido nomeado parafazer parte das forças expedicionárias no Estado da India, devendo ser considerado com esta graduação desde 24 de Março de 1959.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

A.didos:
Conselho Superior do Exército

Nomeado para fazer parte do Conselho Superior do
Exército durante o ano de 1959, no termos da alínea c) do arLgo 2.° do Decreto-Lei n." 38 165, de
8 de Fevereiro de 1951, alterado pelo Decreto-Lei
n." 39940, de 25 de Novembro de 1954, o general
José Maria Rebelo Valente de Carva llio. Esta nomeação não dá origem a transferência.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Em outros Ministérios:
Presidência

da República -

Chancelaria

Ordem Militar

das Ordens Portuguesas

de Avis

Por decreto de 15 do corrente, e nos termos do artigo 4.° do Regulamento das Ordens ~ortu~uesas, o
general, na situação de reserva, Abllio PaIS Ramos
foi nomeado vogal do conselho desta Ordem, na vaga
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aberta pelo falecimento do general, na situação de
reserva, José Joaquim Pinto Monteiro.
(Publicado no Diál'io do GOV.?'11On.? 102, 2.' série, de 50 de Abril
de 1959).

Corpo

do

estado-rT1slor:

N.oquadro do corpo:
Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo do estado-maior, comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 3, António de Faria
Leal.
(Por portaria de 10 de Março de 1959).
Ministérlo da Economia:

Nomeado para o Conselho de Normalização, do Ministério da Economia, o major do corpo do estado-maior
Jaime Silvério Marques, nos termos das alíneas do
artigo Ió." do Decreto-Lei n.? 38801.
(Por portaria de 31 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Novembro de 1958).
(Publ lcuda no Diário
bro de lÜ58).

do Governo n,? 270,2.'

sério, do 18 de Nevem-

Esta nomeação não dá origem a transferência.
ArrT1se e

lllnlstério

serviços:

do Exército:
I.' Direcção-Geral-

2.' Repartição

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, José Henrique de Oliveira.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959).
I.' Direcção-Geral - 3." Repartição

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de infantaria n.? 11, Mário Aldeano dos
Santos.
(Por portaria de 3 de Abril ele 1959).
3." Direcção-Geral

Major de infantaria,
dos Santos.

no quadro, Delfim Augusto Afonso
(Por portaria ele 30 de Abril do 1959).

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.· 8

Ministério do Exército - Qnartéis-generais
militares:
Governo Militar

680
e comandos

de Lisboa

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 8,
Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela.
(Por portaria

de 24 de Abril de 1959).

2. a região militar

Major de infantaria, do quartel-general
militar, Alfredo Henriques Baeta.
(Por portaria

da 3.a região

de 3 de Abril de 1959).

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
no quadro, José Simão Henriques de Frias.
(Por portaria

de 24 de Abril de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, Alexandre Gaspar.
(Por portaria

Ministério

de 3 de Abril de 1959).

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

Coronel de infantaria, comandante"do regimento de infantaria n." 3, António Martins Gomes.
(Por portaria

de 27 de Abril de 1959).

Direcção do Serviço de Material

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do regimento de artilharia ligeira n." 5, Jaime Horácio Pinto Guedes.
(Por portaria

Ministério

de 24 de Abril de 1959).

do Exército - Quadro das armas e serviços,
unidades e cen-

escolas práticas das armas e serviços,
tros de mobtllzação :
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. o I

Major de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério , Jorae
Inzlês
Gancho Pereira de Carvalho.
b
e
(Por portaria

de 30 de Abril de 1959).
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da Arma, Manuel

(Por portaria de 30 de Abril de 1959)

Capitães de infantaria, no quadro, Eduardo
Ferreira e Amílcar Fernandes Morgado.

da Rosa

(Por portaria de 24 de Abril de 1959).

Tenente de infantaria, da escola prática da arma, Fernando Jorge Martins dos Reis, por pedir.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
Regimento de infantaria n. o 5

Capitão de infantaria,
Alves.

no quadro, João Luis de Sousa
(Por portaria de 24 de Abril de 1959).

Capitão de infantaria,
Henriques.

no quadro,

Graciano

Antunes

(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Regimento de infantaria

'Tenente de infantaria,
Macias Vilão.

no quadro

n. o 6

da arma, Joaquim

(Por portaria de 3 de Abril de 1959).
Regimento de infantaria

n. o

10

Tenentes, do quadro do serviço O'eral do Exército,
do regimento de cavalaria n. ° 5 Jaime Vieira Valentim e Albano Mendes Barbo.sa.'
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Regimento de infantaria n. o 12

Capitão de infantaria,
Curado.

no quadro, Egberto

das Neves

(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
Regimento de infantaria n.O 16

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 1,
José Frederico Porto de Assa Castel-Branco por motivo disciplinar.
'
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
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Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do grupo de artilharia contra
aeronaves n. ° 2, António Martins Inácio.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
Batalhão de caçadores n. ° 5

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 1,
José da Anunciação Velho,
(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
Batalhão de caçadores n. ° 6

Comandante, o tenente-coronel
de infantaria, comandante do batalhão de caçadores n.? 2, António Augusto Carrinho.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959).
Batalhão de caçadores n.O 9

Comandante, o major de infantaria,
Flaminio Machado da Silveira.

supranumerário,

(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
Batalhão de caçadores n.O 10

Tenente de infantaria,
Moura.

no quadro,

Fernando

Barroso

(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Tenente de artilharia.
do regimento de artilharia pesada n." 3, :Mário Pinto Simões, em dispêndio para
a Fazenda
acional.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Regimento de artilharia

n.O 6

Tenente de artilharia,
do O'rupo de artilharia contra
aerouaves n." 2, António Soares Fernandes, por motivo di ciplinnr.

(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
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Cavalaria:
Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, da Academia Militar,
Fernando Ferreira Durão.

Ricardo

(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Escola Prática de Cavalaria

Capitão de cavalaria, da direcção da arma, João Gualberto de Abreu de Barros Cunha.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959).
Regimento de cavalaria

Tenente veterinário, do batalhão
João Afonso Tiago Marreiros.

n.O 6

de caçadores n." 4,

(Por portaria de 10 de A,bril de 1959).
Regimento de cavalaria n.O 8

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, do regimento de artilharia ligeira n." 1,
Joaquim Fernandinho.
(Por portaria de 30 de Abril de 1959).
Engenharia:
Regimento de engenharia n.O I

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, do batalhão de caçadores n. o 9, Francisco
Leal Isidoro.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
Serviço de administração militar:

2.0 grupo de companhias de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, do batalhão de caçadores n." 9, Fernando Joaquim Silva
Pontes.
(Por portaria de 30 de Abril de 1959).
MInistério do Exército-Distritos
bilização:

de recrutamento

e mo-

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 7

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, comandante
do batalhão de caçadores n. o 6, Joaquim António da
Rocha.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959).
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Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Tribunais:
Tribunal

Militar

Territorial

do Porto

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
quartel-general da 2.a região militar, João Luis Rodrigues.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959).
Estabelecimentos

de instrução:

Academia Militar

Instrutor de infantaria, do aquartelamento da Amadora,
'Ü tenente
de infantaria, da escola prática da arma,
Renato Jorge Cardoso Matias Freire.
(Por portaria de 16 de Abril de 1959).
Instituto

Profissional

dos Pupilos do Exército

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército durante o ano lectivo de
1958-1959, nos termos do artigo 10.° do Decreto-Lei
n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948, artigo 2.° do
Decreto ri.? 26 341, de 7 de Fevereiro de 1936, e
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 4(} 126, de 13 de Abril
de 1955, com referência ao artigo 7.° do Decreto-Lei
n.." 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959, 'Ü capitão de
infantaria Abílio Gonçalve
Dias.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Abril de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22 257).

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército durante o ano lectivo de
1958-1959, nos termos do artigo 10.° do Decreto-Lei
n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948, artigo 2.° do
Decreto n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 40126, de 13 de Abril
de 1955, com referência ao artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959, o ~.ajor de
artilharia, na situação de reserva, Antero Fílipe Veloso Ramos.
(Por portaria de 7 de Abril de 1959, da Reparti.ção Geral,
visada pelo Tribunal de Contas cm 23 de Abril de 1958.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto nO22257).
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~ omeado professor provisório
do Instituto
Profissional
dos Pup ilos do Exército
durante
o ano lectivo de
1958-1959, nos termos do artigo 10.0 do Decreto-Lei
n." 31136,de
5 ele Novembro de 1948, artigo 2.0 do
Decreto n ." 26 341, de 1 de Fevereiro
de 1936, e artigo 3.0 do Decreto-Lei
n ." 40 126, de 13 de Abril de
1955, com referência
ao artigo 1.0 do Decreto-Lei
n ,? 42162, de 26 de Fevereiro
de 1959, o capitão do
quadro do serviço ele material António da Silva Neves.
(Por portaria de 7 de Abril de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Abril de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Estabelec:imentos

hospitalares:

Hospital Militar Principal

Tenente
nando

médico, do batalhão de caçadores
José dos Santos Paredes.
(Por portaria

n.? 9, Fer-

de 24 de Abril de 1959).

Tenente
médico, do hospital
militar regional
José António da Moita Alves Cardoso.
(Por portaria

n.?

3,

de 30 de Abril de 1959).

Hospital militar regional n. 4
O

Tenente médico, do regimento de infantaria
Maria Virgillo Sanches Inglês Esquivei.
(Por portaria

n.? 15, João

de 30 de Abril de 1959).

Estabelec:imentos produtore8:
Fábrica Militar de Braço de Prata

Tenente do qu~dr~ ~o. serviço de material (engenheiros),
da companhia divisionária
de manutenção de material,
Bruno Fr itsche Centener Pereira de Castro.
(Por portaria

de 3 de Abril de 1959).

Supranumerárlos.:
Forças eventualmente

c:onstituida. no c:ontinente:

Grupo divisionário de carros de combate

Capitão
de cavalaria,
Marcelino.

supranumerário,
(Por portaria

João

Sequeira

de 24 de Abril de 1959).
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Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Regimento de infantaria
(Batalhão

de caçadores

n.· I

da Estremadura)

Capitães de infantaria Virgilio António Alves Guimarães, José Manuel Marques e, do batalhão de caçadores n.? 1, António de Figueiredo Costa Gomes.
Alferes de infantaria João José Louro Rodrigues de
Passos.
(Por portaria
Regimento de infantaria
(Batalhão de caçadores

de 3 de Abril de 1959).
n.O 5

da Estremadura)

Capitão de infantaria César Gomes Saraiva.
(Por portaria
Regimento de infantaria
(Batalhão de caçadores

Capitão de infantaria
Vinhas.

de 3 de Abril de 1959).
n.· II

da Estremadura)

António Justino Martins Chorão
(Por portaria

de 3 de Abril de 1959).

Alferes de infantaria José Maria de Melo Parente.
(Por portaríã
Batalhão independente
(Companhia

de 3 de Abril de 1959).

de infantaria

de caçadores

n.· 18

de S. Miguel)

Capitão do infantaria Carlos de Figueiredo
(Por portaria
Batalhão de metralhadoras
(Batalhão

de caçadores

Delfino.

de 3 de Abril de 1959).
n.· I

da Estremadura)

Capitão de infantaria António Afonso Fernandes
(Por portaria
Regimento de artilharia
(Forças

expedicionárias

Barata.

de 3 de Abril-de

1\)59).

pesada n. o I

ao Estado da lndla)

Alferes de artilharia, supranumerário,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1 (forcas expedici~l1árias
ao Estado da índia), José João de Sousa VeIga da
Fonseca.
(Por portaria

de 24 de Abril de 1959).
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Adidos:
No ultramar:
AngQla
Comando Militar

'I'snsnte-coronsl de infantaria, 2.° comandante do regimento de infantaria n." 3, José Lúcio Possidónio
da Silva.
(Por portaria

de 27 de Abril de 1959).

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria
Rui Fernando Apolónio Reis.
(Por portaria

n. o 1,

de 10 de Abril de 1959).

Tenente de artilharia, do' regimento de artilharia ligeira n ." 3, José Fe,rnando Vieira Lisardo Coelho Gomes de Oliveira.
(Por portaria

de 10 de f\.bril de 1959).

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8
(grupo de 'carros de combate}, Rui Gonçalves Sceiro
Cidrais e, do grupo divisionário de carros de combate,
Eduardo Roque da Cunha.
(Por portaria

de 10 de Abril de 1959).

Moçambique
Comando militar

Capitão de infantaria,
António de Matos.

do batalhão de caçadores
(Por portaria

n.? 3,

de 17 de Abril de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército
da
2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste lY1inistério,
Alberto Carvalho de Almeida.
(Por portaria

de 17 de Abril de 1959).

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n. o 3,
Arménio Augusto da Silva Teodósio.
(Por portaria

de 29 de Abril de 1950).

Tenente de artilharia,
do grupo de artilharia
aeronaves n." 3, Vitorino de Sousa Murta.
(Por portaria

contra

de 10 de Abril de 1959).
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Guiné
Comando militar

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 7,
Alfredo Alexandre Fernandes Ordaz Mangas.
(Por portaria de 30 de Abril de 1959).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do Comando l\Iilitar dos Açores, José Pedro.
(Por portaria de 30 de Abril de 1959).
Estado da índia
Comando militar

Comandante de engenharia, o tenente-coronel de engenharia, da direcção da arma, Domingos Cabral de
Melo.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959).

Tenente médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
José da Silva Correia.
(Por portaria de 3 de Abril de 1949).
Macau
Comando militar

..

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 4,
António João Rocha de Carvalho.
(Por portaria de 24 de Abril de 1950).

Tenente de artilharia, da bateria antiaérea independente,
Luis Jorge Lopes Gomes Marques.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959).
Timor
Comando militar

Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Henrique l\Ianuel Viegas da Silva e, do regimento de artilharia pesada n." 2, Nuno Ramiro Esteves.
(Por portaria de 20 de Abril de 1959).

Tenente médico, do Comando Militar dos Açores, Luis
Algarvio Serpa Machado Cabral.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
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Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 8
(grupo de carros de combate), Jorge de Gouveia
Falcão.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959).

Alferes do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n. o 5, Rui Manuel Gomes Cabral
Telo.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959).
Em estabelecimentos

militares:

Estabeleoimentos

produtores

Ministério do Exército
Conselho flscal dos estabelecimentos fabris
Vogal, o coronel do quadro do ser viço de material

(engenheiros), da direcção do mesmo serviço, Carlos
Duarte Capote, nos termo da base x da Lei n." 2020,
de] 9 de Março de 1947, u." 1.0 da Portaria n 13 631,
de 8 de Agosto de 1951, ,e Portaria n ." 17 080, de 24
ele Março de 1939, para completo de vaga no quadro
a inda por preencher.
,?

(Por portaria de 14 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Fábrica Militar de Braço de Prata

Engenheiro da La divisão dORserviços industriais, o tenente do quadro do serv1<;0ele material (engenheiro ),
Bruno Fritsche Centener Pereira de Castro, nos termos do artigo 28.° e mapa I do Decreto-Lei n ." 41 892,
de 3 ele Outubro de 1958, para completo de vaga no
quadro ainda não preenchida.
(Por portaria de 14 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Adjunto dos serviços gerais, o tenente do quadro do
serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
Carlos Ferreira, nos termos do artigo 28.0 e mapa I
anexo do Decreto-Lei n.? 41892, de 3 de Outubro
de 1958, para completo de vaga no quadro ainda não
preenchida.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
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Adjunto dos serviços comerciais, o tenente do quadro
do serviço geral do Exército, dtl La Repartição da
2. a Direcção-Geral
deste Ministério, Arnaldo Mateus Barroca Correia, nos termos do artigo 28.0 e
mapa I anexo do Decreto-Lei n. o 41 892. de 3 de
Outubro de 1958, para completo de vaga no quadro
ainda não preenchida.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Engenheiro da La .Divisão dos Serviços Industriais, o
tenente do quadro do serviço de material (engenheiros), da direcção do mesmo serviço, António Nobre
Apolónio, nos termos do artigo 28.0 e mapa I anexo
ao Decreto-Lei n.? 41 892, de 3 de Outubro de 195t1,
para completo de vaga. no quadro ainda não preenchida.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n' 22257).
O

Fábrica Militar de Santa Clara

Chefe dos serviços comerciais, o capitão do quadro do
serviço ele material (serviços técnicos de manutenção),
ela direcção do mesmo serviço, Adino Homem de Figueiredo, 1l0~ termos do artigo 28.° e mapa III anexo
elo Decreto-Lei n ." 41892, de 3 de Outubro de ]958,
para completo de Yaga no quadro ainda não preenchida.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

Subdirectnr, o tenente-coronel elo quadro do erviço de
material (engenheiros),
no quadro elo mesmo serviço, Yirgílio
Vicente de Matos, nos termos do artigo 28. e mapa II anexo do Derreto-Lei n ." 41 892,
ele 3 de Outubro de 1958, para preenchimento de vaga
no quadro ainda incompleto.
0

(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1959. São devidos ernolulumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Engenheiro da L." Secção dos Serviços Industriais, o ca:pitão do quadro do serviço de material (engenheiros),
no quadro do mesmo serviço, Rogério Paixão Ribeiro,
nos termos do artigo 28.° e mapa. II anexo ao Decreto-Lei n ," 41 892, de 3 de Outubro de 1958, na
vaga deixada pelo major Virgílio Vicente de Matos,
promovido a tenente-coronel, por portaria de 24 de
Março de 1958.
(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Ohefe dos serviços gerais, o capitão
viço de material (serviços técnicos
da Direcção do Serviço de Material,
Cabrita, nos termos do artigo 28.
ao Decreto-Lei m.. 41 892, de 3 de
para completo de vaga no quadro
chida.

0

O

do quadro do serde manutenção),
Orlando Lourenço
e mapa II anexo
Outubro de 1958,
ainda não preen-

(Por portaria de 3 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Abril de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

Açores
Comando

militar

Tene~te miliciano de cavalaria, na disponibilidade, do
regimento de lanceiros 1, Francisco Caetano Ferreira.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Angola
Comando

militar

Tenente miliciano de infantaria licenciado do centro de
mobilização de infantaria n.? 1, Alberto dos Santos
Oliveira.
(Por portaria do 27 do Abril de 1959).
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Tenente
miliciano
de infantaria,
na disponibilidade,
Henrique
António Marques 1<igueiroa.
(Por portaria de 10 de Abril de 1(59).
Alferes milicianos
de artilharia,
na di ponibilidade,
do
regimento
de artilharia
ligeira n ," 1, Emílio Carita
Frade e, da bateria independente
de artilharia,
Rui
Mendes 'I'avare .
(Por portaria de 14 de Abril de 1959).
Alferes
miliciano
de
grupo de artilharia
Duarte Figueiredo.

artilharia,
na disponibilidade,
do
contra aeronaves
n.? 1, Alfredo
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).

Tenente miliciano
de cavalaria, na disponibilidade,
do
regimento
de cavalaria
n ." 5, Manuel
Henriques
da
Silva .Júnior.
(Por portaria de 14 de Abril de 1(59)'
Alferes mi liciann de cavala ria, na disponibilidade,
do
regimento
de cavalaria
n." 7, José Filipe Salvador
e Brito.
(Por portaria de 14 de Abril de 1959).
Moçambique

Comando militar
Tenente milicinuo de infantaria,
11a di ponibilidade,
do
regimento
de infantaria
n." 10, Manuel de Oliveira.
(Por portaria de 15 de Abri! de 1959).
Tenente
miliciano
de infantaria,
João Nuno Pinheiro
de Melo.

na

disponibilidade,

(Por portaria de 27 de Abril de 1(59).
Alferes m il ieiunos de infantaria,
na disponibilidade,
do
regimento
de infantaria
n." 9, Gentil da Silvt~ Guerles, do recimeuto
de infantaria
u." 10, Antómo Augusto Afonso de Sousa Yilela, do regimento. de iI~.ftUltarin u.s 15, António Rodrigues ~larquf:'~, e heenCHtllo,
(lo ('entro de molril isação ele infantaria
n." 4, Leonel
Carlos Duarte Neves.
(Por portaria de 15 de Abril de 1959).
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Alferes miliciano de infantaria, na disponibilidade, do
regimento de infantaria n." 3, Vasco Daniel Gonçalves
Ferreira.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).

Tenente miliciano de artilharia, na disponibilidade, do
regimento de artilharia n. ° 6, João Vaz Brites Moita.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).

Alferes milicianos de engenharia, na disponibilidade,
da escola prática da arma, Mateus Manuel Lopes de
Brito e Horácio Fernandes Morgado.
(Por portaria de 15 de Abril de 1959).

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
na disponibilidade, do 2.° grupo de companhias do
mesmo serviço, José Oliveira Marques e Armando
Luis de Carvalho Morais.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, na disponibilidade, do quartel-general da
1.a região militar, José Manuel Vaz Guedes Naseimento e, do quartel-general
da 4. a região militar)
Joaquim do Rosário Silva.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).
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 I

'I'enente _mi~iciano de infanta:ia, na disponibilidade, do
batalhão mdependente de mfantaria n. ° 17, Manuel
de Brito Duarte.
.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de metralhadoras ~.o 1, F~r~ando Martins Dias Lopes, Delfino
José I~odngues RlbeIro, José Joaquim Santos Andrade,
Joaquim Salvador Roque, José João Taborda de Aze-
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vedo Serrano, Carlos Alberto Gomes Teixeira, Vítor
Manuel Sintra Pires Guimarães, Jorge Carlos Niblett
do Passo e Fernando Rui Mascarenhas Apolónia Pinto
Fernandes.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
de metralhadoras n. ° 1, João José da Silva Ferreira
Neto, Henrique Rodrigues da Silva, Osvaldo Branco
de Araújo Pinheiro e Caetano José Castelo Branco
Ferreira.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria,
de metralhadoras
n 1, Jaime Heitor
Macedo Afonso.
.?

(Por portaria

do batalhão
Martins de

de 14 de Abril de 1959).

(Batalhão de caçadores da Estremadura)

Aspirantes a oficial m ilicianos médicos, do regimento
de infantaria u." 1, Gusi.UYOJosé Correia Neves Nobre e, do 2." grupo de companhias de saúde, Fernando
Duarte dos Santos e Sousa.
(Por portaria

de 17 de Março de 1959).

-

Regimento de infantaria n.O 4

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? 1, José Manuel Moreira Pires.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Regimento de infantaria

n.O

10

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 14, Fernando de Oliveira Gonçalves,
por pedir.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, da Escola Prática de Engenharia, António
Joaquim Marques Tavares.
(Por portaria

de 27 de Abril de 1959).

A spirante a oficial miliciano yei.erinário, do regim.ento
de cavalaria n." 5, Joaquim Alberto da Cruz e Silva.
(Por portaria de 15 de Abril de 1959).
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Regimento de infantaria n.O 12

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n. o 7, Carlos António Pessanha de Mendonça Leça
da Veiga.
(Por portaria

de 10 de Abril de 1959).

Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.0 grupo de
companhias de saúde, Manuel Seiça Leitão.
(Por portaria
Regimento de infantaria

de 27 de Abril de 1959).
n.· 14

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n. o 10, Francisco Nuno Baptista Fernandes, por pedir.
(Por portaria
Batalhão de caçadores

de 27 de Abri) de HJ59).

n.O 5

Tenente miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. o 7, Rui Edmundo de Araújo de Vasconcelos
Pereira e Alvim, por pedir.
(Por portaria

de 10 de Abri) de 1959).

Batalhão de caçadores n. ° 10

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 10, Artur Mendes da Silva Guimarães, por pedir.
(Por portaria

de 27 de Abril de 1959).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia n. o 6, Aníbal João Ferrão de Gomes
Ferreira, por pedir.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 27 de Abri) de 1959).

,

ligeira n. o 2

Tenente miliciano de artilharia António Guedos de Brito
Magro.
(Por portaria

de 27 de Abril de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, na di sponibilidade , do
Comando Militar de Moçambiqu!', Luís Alberto Canais Mariz Ferreira da Silva.
(Por portaria

de 15 de Abril de 1959).
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de costa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 1, Fernando Almeida
Henrique, Flávio Augusto Duarte Nobre Baptista,
Carlos Alberto Martins Portas, João Amílcar de Sousa,
Nuno Anibal de Avilês Nunes Pereira e Ernesto Alves
Rafael.
(Por portaria ele 27 ele Abril de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, na disponibilidade, da
bateria independente de defesa de costa n. ° 2, José
Clemente Sanches Dias Pereira.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. ° 1, Jorge Manuel
de Andrade Vieira de Almeida, Júlio Augusto de
Carvalho Prazeres, Antórtio Américo Serra, António
Manuel Brasão Santos, ~Ianuel Anjos Mauricio, Manuel Maia Passos de Almeida, Rui da Silveira, António Joaquim de Almeida l\filhano, Joaquim José Melo
Monteiro, Fernando António Monteiro da Câmara
Pereira, Carlos António Luna da Costa Leão, José
Carlos Dargent de Albuquerque
e Mário Manuel
Gomes da Costa de Oliveira e, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 3, Leovigildo Duarte Henriques
e António Augusto Cana Correia, os dois últimos
por pedir.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronave' n. ° 2, J orge ~Iaria Cabral
Ferreira.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).
Centro de mobilização

de artilhada

n.O I

Tenente miliciano de artilharia, na di ponibilidade, do
centro de mobilização de infantaria n.? 18, Eduardo
Morais Flores da ilva Pracana.
Alferes miliciano de artilharia licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n.? 19, José João Monsanto
Fonseca.

(Por portaria de 27 de Abril de 1959).
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n. o 10

Tenente miliciano de artilharia licenciado, do Comando
Militar de S. Tomé e Principe, Manuel Soares de
Azevedo.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros n. I
O

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, José António Domingues Pinheiro.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959).
Regimento de cavalaria

n. o 7

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, António José dos Santos Policarpo.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).
Centro de mobilização de cavalaria n.O 3

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Janeiro de 1959, publicada na Ordem do Exército
n.? 2, 2.a série, do mesmo ano, que coloca no centro
de mobilização de cavalaria n. ° 3 o tenente miliciano
de cavalaria João da Silva Rocha Pinto, por se encontrar em expedição no Estado da India.
(Por portaria de 30 de Março de 1959).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Alferes miliciano
França.

de engenharia

José Óscar Pereira

(Por portaria de 10 de Abril de 1959).
Brigada n.o 3 de caminhos de ferro

Alferes miliciano de artilharia, na disponibilidade, do
regim.ento ele artilharia pesada n.? 1, Antero Martins
Colarinha.
(Por portaria de 14 de .\ bril de 1959).
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Serviço de adminiatração militar:
2.° grupo de companhias de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
na disponibilidade, do comando militar da Angola,
Fernando Pinto Coelho Belo.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração mil itan-, na disponibilidade, da Escola Prática de
Cavalaria, António Augusto Serra Lopes.
(Por portaria 15 de de Abril de 1959).

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do regimento de lanceiros D.O 1, Mário Fernando Aleixo.
(Por portaria de 30 Abril de de 1959).

Pessoal civil
Estado da índia

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 u." 31 276, de 19
de Maio ele 1941, e artigo 8.° ela Portaria n." 11 022,
de 12 de Julho de 1945, o acerdote Francisco Jorge,
soldado em in trução n.? 283/42, do centro de mobilização ,do erviço de aúde n ." 1, para, com a graduação de tenente-capelão,
pre tar a i têncin religiosa ao pessoal do batalhão ele caçadore do Alentejo,
expedicionário ao E tado da India.
(Por portaria de 21 de Abril do 1959, da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

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
19 de Maio de 1941, e n.? 3.° do artigo 2.° da Portaria
n.? 11 022, de 12 de Julho de 1945, para prestar assistência religiosa ao pes oal do batalhão de cac;ador.es
da Estromadura, expedicionário ao Estado da índia,
o tenente graduado capelão licenciado, do centro de
mobilização do serviço de saúde D.O 2, Eduardo de
Melo Peixoto.
(Por portaria de 21 de Abril de 1959, da. Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
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Classificação e reclassificação de especialidade
Oficiais do quadro permanente
Especialidades

de mobilização (E. M.):

1) Por terem frequentado, com aproveitamento, na
Escola Prática de Engenharia, de 3 a 29 de Novembro
de 1958, o curso de sapadores de infantaria os seguintes oficiais de infantaria:
Tenentes :
Sérgio Manuel Carvalhais Ribeiro dos Santos.
Hélio Nunes Xavier.
Alferes:
Augusto Resendo Sardinha.
Albino Augusto de Castro Carrapatoso.
José da Câmara Vaz Serra.
é-lhes averbado a todos aquele curso e são classificados para a especialidade de sapador de infantaria, com
excepção do último, que continua classificado de transmissões de infantaria.
2) Frequentaram, com aproveitamento, na Escola Prática de Engenharia, no ano de 1958-1959, o curso de
transmissões de infantaria, artilharia e cavalaria os seguintes oficiais:
Infantaria:
Tenente João José Pires.
Alferes:
Carlos Alberto Rebelo Marques. António João Rocha de Carvalho.
JoitO Manuel Vilar Nunes.
José Alberto Ponces do Carvalho Aparicio.
Artilharia:
Tenentes:
Ernesto Martins Engrácia Antunes.
José Manuel de Castro Figueiredo.
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Alferes:
Henrique Martins Sul da Rocha.
António Augusto Brandão Penha Monteiro.
António Manuel Zusarte de Bastos.
Cavalaria:
Tenente

Jerónimo Queiroga.

A estes oficiais deve ser averbado aquele curso e a
especialidade de mobilização de transmissões da respectiva arma.
3) Frequentaram, com aproveitamento, o curso de radar
na Escola l\filitar de Electromecânica, que terminou em
14 de Abril de 1959, os seguintes oficiais de artilharia:
Radar A. A.:
Capitão António José de Melo Machado.
Alferes João Gonçalves Vila Chã.
Radar campanha:
Tenente Manuel da Costa Brás.
Alferes Júlio Machado da Graça Malaquias.
O capitão é classificado para a especialidade de mobilização de oficial de artilharia (B) e os subalternos são
reclassificados para radar.
4) Frequentou, com aproveitamento, na Escola Prática de Engenharia, no ano de 1937-1958, o curso de
transmissões para oficiais do quadro permanente o alferes de artilharia J osé João de Sousa Veiga da Fonseca.
A este oficial deve ser-lhe averbado aquele curso e
mantém a classificação de transmissões de artilharia.
5) Terminou, com aproveitamento,
a frequência da
parte de segurança e informação das transmissões de
infantaria, artilharia e cavalaria, que teve lugar na Escola Prática de Engenharia, no ano de 1958-19b9, o
capitão de infantaria Rui Fernando Apolónio Heis. A este
oficial deve ser averbada aquela frequência e mantém-se
classificado na especialidade de mobilização:
Oficial de infantaria CB).
Transmissões de infantaria.

ORDEM DO EXERCITO

710

N.O 8

2.' Série

, Especialidades de instrução (E.!.):

1) Frequentou, com aproveitamento, na Escola Prática
de Engenharia, no ano de 1958-1959, o curso de transmissões de infantaria, artilharia e cavalaria o alferes do
serviço de administração militar Carlos Alberto Amorim
Viana Carrilho, A este oficial é averbado aquele curso
e a especialidade transmissões, como especialidade de
instrução.
12) Frequentaram,
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Administração Militar o curso para promoção
a capitão os seguintes oficiais do serviço de administração militar:
Tenentes:
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 Aguiar dos Santos.
Manuel Oliveira da Maia e Silva Forte.
José dos Santos Castro.
António Nogueira da Silva.
Vítor Manuel de Morais Simões.
Luis Ferreira da Rosa.
Jaime Hélder Duarte Barros.
João Vitor Lucas Varela.
João Duarte Silva de Figueiredo Gaspar.
Mário Leopoldo Monteiro de Almeida Russo.
Joaquim José Gonçalves Crisóstomo.
José Ferreira Pereira Dourado.
Rui Alberto Louro Coelho.
A estes oficiais é averbado aquele curso, não sendo
averbada qualquer especialidade.
Âverbamento de cursos no estrangeiro:

1) Frequentou,
com aproveitamento
na Escola do
Serviço de Informações, Polícia, MilitaI: e Armas Especiais da Europa, na Alemanha, no ano de 1959, o curso
N. A. 'r. O. de armas especiais para oficiais do estado-maior o capitão do corpo do estado-maior Manuel
Amorim de Sousa Meneses.
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2) Frequentou, com aproveitamento, na School of Military Intelligence, do Exército Britânico, em Inglaterra,
de 6 a 31 de Janeiro de 1959, o curso de contra-informação o capitão do corpo do estado-maior Carlos Fernando da Cunha Vieira de Araújo.
3) Frequentou,
com aproveitamento, na Escola de
Blindados do Exército dos Estados Unidos em Fort
Knox, Kentucky, no ano de 1952, o curso associado de
companhia de blindados para oficiais o capitão do corpo
do estado-maior Fernando Guilherme Rebocho da Costa
Freire.
4) Terminou, com aproveitamento, na Escola de Defesa Aérea do Exército dos Estados Unidos, no ano de
1957, o curso n. o 1 de operador de aviões-alvos radiocontrolados (Radio-Controlled Airplane Target Operation - E. U. A.) o capitão de artilharia António José
de Melo Machado.
5) Frequentou,
viço de Material
no ano de 1957,
(reabastecimentos
nente de artilharia

com aproveitamento, na Escola de Serdo Comando Europeu, na Alemanha,
o curso Ordnance General Supply
gerais do serviço de material) o teLeonel Fialho Raposo.

6) Frequentou, com aproveitamento,
no Centro de
Instrução de Carros Blindados do 7.0 Exército, na Alemanha, o curso para oficiais Armored Motor Officer,
de 10 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 1955, o capitão
de cavalaria Francisco Alberto Teixeira de Lemos da
Silveira.
7) Frequentou, com aproveitamento, na Escola de Engenharia - Serviço de Material do Exército dos Estados
Unidos na Europa, na Alemanha, o curso de mecânico
equipamento de engenharia, durante o periodo de 24 de
Março a 16 de Maio de 1958, o capitão de engenharia
Francisco de Assis Paiva Boléu Tomé.
8) Concluiu, com aproveitamento, na Escola de Engenharia do Exército do Estados Unidos na Europa, Alemanha, de 25 de Março a ~6 de Abril de 1957, o curso
de demolições minas e armadilhas explosivas (curso
Demolitions, ~linos and Boddy 'I'rapps) O capitão de engenharia Amílcar Lopes Martins.
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9) Frequentou,
com aproveitamento,
na Escola de
Transmissões do Exército dos Estados Unidos na Europa, Alemanha, de 7 de Fevereiro a 6 de Maio de
1955, o curso Manual Central Office Maintenance (curso
de manutenção de centrais manuais - código MOS 3095)
o capitão do quadro do serviço de material (engenheiros) Noé David Soares.
10) Frequentou, com aproveitamento, na Escola de
Transmissões do Exército dos Estados Unidos em Fort
Monmouth, Nova Jérsia, no ano de 1953, o curso de
reparação de radar o capitão do quadro do serviço de
material (engenheiros) Carlos Amaro Sá Teixeira de
Azevedo Ferraz.
Oficiais de complemento
Especialidade de instrução (E.!.):

1) Frequentou, com aproveitamento, na Escola Prática
de Infantaria, o curso de instrutor de educação física
militar que ali teve lugar de 28 de Outubro de 1955
a 14 de Março de 1956, tendo obtido a classificação final de 13,9, o alferes miliciano de cavalaria José dos
Santos Barbosa, do comando militar de Moçambique,
servindo no Estado da India como expedicionário.
A este oficial deve ser averbado aquele curso e a
especialidade de instrução de educação flsica-instrutor.
A.verbamento de cursos:

1) F.requ.entar~m, com aproveitamento, no regimento
de artilharia antiaérea fixa, o estágio de transmissões
AA., de 27 de Fevereiro a 13 de Março do corrento
auo, os seguintes aspirantos a oficial milicianos de artilharia:
António Francisco Cepeda Bruto da Costa.
António Armando Tavares.
João Joaquim Costa.
António Joaquim de Almoida Milhano.
Joaquim José Manuel de Melo Monteiro.
José Rodrigues Ribeiro Peixinho.
José Henriques Dias dos Santos.
Fernando de Pinho Valente.
A estes aspirantes deve ser averbado aquele estágio,
não lhes sendo averbada qualquer especialidade.
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2) Frequentaram, com aproveitamento, no regimento
de artilharia antiaérea fixa, o estágio de preditor electrónico, durante a escola preparatória de quadros de
1959, os seguintes aspirantes a oficial milicianos de artilharia:
Pedro José Soares Ferreira, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
José António Reis, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Hélder Pereira Lourenço Fortes, do regimento de
artilharia antiaérea fixa.
José Fernando Covas Lima de Carvalho, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Raul Marchante Tavares, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Júlio Augusto de Carvalho Prazeres, do grupo de
artilharia contra aeronaves n. ° 1.
José Carlos Dargent de Albuquerque, do grupo de
artilharia contra aeronaves n. ° 1.
Jorge Manuel de Andrade Vieira de Almeida, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 1.
Carlos António Runa da Costa Leão, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 1.
Manuel Augusto Leal Rosa, <to grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 2.
Edmundo Lopes Nobre, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 2.
Delfim da Res iurreição Teixeira, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2.
Francisco Pires da Cruz, do grupo de artilharia
contra aeronaves n, ° 2.
Leovigildo Duarte llenriques, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 3.
Joaquim Sorra Nunes Rodrigues, do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 3.
Fernando Basílio Coelho da Silva Portela, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 3.
Abel J osé Ferreira Bolo da Fonseca, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 3.
A estes aspirantes deve ser averbado .aq,uele estágio,
não lhes sendo averbada qualquer espeCialidade.
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DE PENSÕES

Rectificada' a pensão anual qu,e lhe foi atribuída desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n
41 654, alterado
pelo Decreto-Lei
n ." 41958, de 14 de Novembro do referido ano de
1D58, ao coronel de cavalaria, na 'situação de reserva,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, Mário Rafael da Cunha,
no quantitativo de 72.000$, por ter completado iem
31 de Maio de 1D58, 40 anos de serviço, aü abrigo do
artigo 5.° do De-creto-Lei n ," 41 958.
.?

(por portaria de 25 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 6M, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Setembro
de 1958, ao capitão de artilharia, na situação de reserva, Armando de Sousa Lamy Varela, no quantitativo de 3i).100~, desde 1 de Fevereiro de 1959, por
ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo do
artigo 5.° do Decreto-Lei n.? 41 654 supracitado, em
30 de Janeiro do corrente ano, passando a contar
desde esta última data 26 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuida, nos
termos do artigo 7.° ~o Decreto-Lei n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
de 1958, ao capitão de infantaria, na situação de reserva, adido, em serviço no Ministério do Interior na
Polícia de Segurança Pública, António Neves no quantitativo de 43.200;$, desde 1 de Dezembro' de 1958,
por ter completado mais 1 ano de serviço ao abrigo
do artigo 5.° do Decreto-Lei n.? 41 654 s~lpracitado,
passando a contar 40 anos de serviço.
•
(Por portaria ele28 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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A revisão de pensão anual concedida, desde 1 de Dezembro de 1958, ao general José Esquível, na importância de 89.121a60, e cuja portaria foi visada pelo
Tribunal de Contas em 16 do referido mês e ano,
passe a ser, desde o referido dia 1 de Dezembro de
1958, de 91.821a60, em substituição daquela erradamente calculada.
(Por portaria de 6 de Março de 1959. visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n ° 41654, alterado pela Decreto-Lei n." 41958. de 14 de Novembro
de 1958, aos oficiais, na situação de reserva, em seguida moncionados, por terem completado o número de
anos de serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo
do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 4.1654:
Coronel

de

engenharia

Yirgílio

Garcia

Braga,

73.372tS80, desde 1 de Junho de 1958-completou 39 anos de serviço.
Tenente-coronel
de infantaria José Teodoro da
Silva Santos, 57 .OOO~, desde 1 de Junho de
1958 - completou 38 anos de serviço.
Tenente-coronel
de cavalaria António José Sobral
Ribeiro, 58.1766, desde 1 tIe Junho de 1958completou ·38 anos de serviço.
Tenente-coronel de artilharia Manuel Tiago Pereira
Manjolinha, 62.4005, desde 1 de Junho de 1958completou 39 anos de serviço.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Serafim Jacinto dos Santos, 60.0005, desde 1 de
J unho de 1958 - completou 39 anos de serviço.
Tenente-coronel do serviço de administração mi.litar
Carlos José da Silva, 58.500~, desde 1 de Junho
de 1958 - completou 39 anos de serviço.
Major de infantaria Ernesto Chianca da Maia,
54.000a, desde 1 de Junho de 1958 -- completou
38 anos de serviço.
Major de infantaria Ernesto Augusto Rodrigues,
52.6506, desde 1 de Junho de 1958 - completou
39 anos de serviço.
Maj or de infant'aria
João' da Costa Virtuoso,
52.282~80, desde 1 de Junho de 1958 - completou 38 anos de serviço.
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Major do serviço de administração
militar Fausto
Rosário da Conceição, 52.650,~, desde 1 do Dezembro de 19;;8 - completou 39 anos de serviço.
Maj 01' do serviço de administração
militar Daniel
António dos Reis Rosa, 52.650tS, desde 1 de Junho de 1958 - completou 39 anos de serviço.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia José
António da Conceição, 51. 249tSGO, desde 1 de
Junho de 1958 - completou B0 anos de serviço.
Capitão
de infantaria
Joaquim
da Rocha Moura,
-I:2.492tS, desde 1 de Junho de 1958 - completou
38 anos de serviço.
Capitão de infantaria
António J oüo Duarte Craveirinlia, 42.120a, desde 1 de Junho do 1958completou 39 anos de serviço.
Capitão de infantaria Luis Artur Teixeira, 41.9471>20,
desde 1 de Junho do 1958 - completou 38 anos
de serviço.
Capitão de infantaria
José Cândido Roma do Lemos Puga, 41. O-l:Oil
, desde 1 de Junho de H)f)8completou 38 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Cassiano Fernandes
Carranca,
38.09G· 40,
desde 1 de Outubro
de 19:)8 - complotou
37
anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Basilio Marques, 31.200:>, desde 1 de .J unho
de 1058 - completou 39 anos de serviço.
(Por portaria do 20 do Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 do Abril de 1959. -ão são devidos emolurnentos, nos termos do Decreto D. 22257).
O

Rectificada a peusão anual que lhes foi atribuída, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artieo 7.° do
Decreto-Lei
n.? 41 G5-1:, alterado
pelo D:creto-Lei
n.? 41. 958, de 1-1:de Novembro
de 1958 , aos oficiais,
na. situação
de. reserva,
em seguida mencionados,
adidos, em serviço no Secretariado-Geral
da Defesa
Nacional,
por lhes ter sido concedido
o número de
anos de serviço que a cada um vai indicado ao ahrigo
do artigo 5.° do supracitado
Decreto-Lei
l~.o 41 G54:
Coronel do corpo do estado-maior
António Augusto
de Sousa, 78.000t$- completou
40 anos do serviço.
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Capitão de infantaria, Alfredo Pelicano de Brito e
Abreu, 43.2006 - completou 40 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuida, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41058, de 14 de Novembro 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 5.° do
supracitado Decreto-Lei n.? 41 654:
Coronel de artilharia, adido, em serviço no Ministério da Presidência, Óscar Neto de Freitas,
72.000õ, passando a contar 40 anos de serviço.
Capitão do serviço de administração militar, adido,
em serviço no 'Ministério do Ultramar,
José
Eduardo Correia, 43.200~, passando a contar 40
anos de serviço.
Este diploma não traz encargos para o orçamento
deste Ministério por os oficiais cqnstantes do mesmo se
encontrarem adidos e receberem os seus vencimentos
pelos mesmos.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, anotada
nal de Contas em 10 de Abril de 195\).

pelo Tribu-

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto- Lei n. ° 41 654" alterado pelo Dereto-Lei
n.? 41 958, de l-! de Novembro de 1958, ao tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, Carlos
Gomes dos Santos, no quantitativo de 58.092~, por
ter completado, em 20 de Fevereiro de 1959, 38 anos
de serviço.
(Por portaria de 30 de Março de 1\)5\), visada pelo Tribunal
do Contas em 30 de Abril de 1\)59. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
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Decreto-Lei
n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n." 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao capitão
de infantaria, na situação de reserva, Manuel J oaquim da Trindade, no quantitativo de 41.402MO, por
lhe ter sido concedida a revisão da referida pensão,
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n. o 41 654, passando a contar 38 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas era 23 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentes, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.0 do
Decreto-Lei
n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 41 958, de 14 de Novembro de 1958, ao capitão
de infantaria, na situação de reserva, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal.
José dos Santos Caeiro, no quantitativo de 40.200~,
por ter completado 40 anos de serviço, ao abrigo do
artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7. ° do
Decreto-Lei n.? 41 654:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41 958, de 14 de Novembro do referido ano ele
1958, ao capitão farmacêutico, na situação de reserva,
adido, em serviço no Laboratório Militar de Produtos
Quimicos e Farmacêuticos, Joaquim Varela GusmrtO,
no quantitativo de 43.200t$, por ter completado 40
anos de serviço, ao abrigo do artigo 6. o do supracitado
Decreto-Lei n.? 41 654.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n. ° 4-1 654, alterado pelo Decreto-Lei
n." 41 958, de 14 de Novembro de 1958, ao capitão
do serviço de administração militar, na situação de

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 8

719

reserva, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Policia de Segurança Pública, Álvaro Fernandes
Gonçalves, no quantitativo de 43.200a, por lhe ter
sido concedida a revisão da referida pensão, ao abrigo
do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41 654,
passando a contar 40 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuida, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41 958, de 14 de Novembro do mesmo ano, ao
capitão do serviço de administração militar, na situação de reserva, adido, em serviço no comando militar
de Moçambique, Macrino de Faria Teixeira Lopes,
no quantitativo de 43.200a, por ter completado 40
anos de serviço, ao abrigo do artigo 5.0 do supracitado Decreto-Lei n." 41 654.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei
n. ° 41 958, de 14 de Novembro de H)58, ao tenonte
de infantaria, na situação de reserva, adido, em serviço no :\Iinistério do Interior,
na Guarda Nacional
Republicana, António Rodrigues Ferreira, no quantitativo de 33.600~, por lhe ter sido concedida a revisão da sua pensão, ao abrigo do artigo 5.° do Decreto-Lei n." 41654 upracitado, passando a contar ,40 anos
servi~o.
(Por portaria de 30 de Março de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual quo lhe foi atribuída, desde
6 do Mar~o do corrente ano, nos termos do artigo 7.°
do Decreto-Lei n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41958, do 14 de Novembro de H)58, ao tenente
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido,
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em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Carlos Ferreira Capela, no quantitativo de 39.7806, por ter completado, em 6 de Março
de 1959, 39 anos de serviço, ao abrigo do artigo 5.0
do supracitado Decreto-Lei n. ° 41 654.
(Por portaria de 30 de Março de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n. ° 41 958, de 14 de Novembro do mesmo ano, ao
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação do reserva) adido, em serviço no comando
militar de Angola, António Marques Caramujo,' no
quantitativo de 31.200$, por ter completado 40 anos
de serviço, ao abrigo do artigo 5.0 do supracitado
Decreto-Lei n.? 41654.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual que lbe foi atribuída, desde
1 de Junho de 1968, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41958, de 14 de Novembro do referido ano de
1958, ao coronel de infantaria, na situação de reserva,
adido, António Manuel Baptista, no quantitativo de
72.000$, por ter completado 40 anos de serviço,
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n." 41654.

o

presente diploma não traz encargos para o orçamento deste Ministério por o oficial constante do mesmo
não perceber os seus vencimentos por este Ministério.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 .de Abril de 1959).

pelo Tribunal

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, dosde
1 de Janeiro de 1959, nos termos do artigo 7.° d~
Decreto- Lei n. ° 41 654:, alterado pelo Decreto- ~_;~el
n." 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao caplÜt?
do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na SI-
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tuação de reserva, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, José
Maria da Mota Freitas, no quantitativo de 41.850a,
por ter completado, em 17 de Dezembro do referido
ano de 1958, 31 anos de serviço, ao abrigo do artigo 5.°
do supracitado Decreto-Lei n. ° 41654.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 ele Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao general: na situação de reserva, José
Esquível, no quantitativo de 105.024a, desde 1 de
Fevereiro de 1959, por ter completado mais um ano
de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado
Decreto-Lei n.? 41 654, passando a contar, desde 6 de
Janeiro do corrente ano, 34 anos de serviço.
(Por portaria de 14 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe roi atribuída, nos
termos do artigo 7." do Decretq-Lai n ." 416'54, alterado pelo Decreto-Lei n 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao capitão de cavalaria, na situaçâo de resena, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana,
João Henriques
Domingues, no quantitativo de 54.000$, desde 2 de
Abril ele 1959, por ter completado 40 anos de serviço,
ao abrigo do artigo 5. do supracitado Decreto-Lei
n." 41 654, em 1 de Abril de 1959.
,?

0

(Por portaria de 15 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Abril de 1959. Não bão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n. o 41 958, de 14 de Novernbro
de 1958, ao coronel de engenharia, na situação de
reserva, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Câmara Municipal do Porto, Serafim Joaquim de
Morais Júnior, no quantitativo de 7J.400a, desde
1 de Junho de 1938, por ter completado 4 anos de
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ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Den.? 41 654, passando a contar 40 anos de

serviço.
Não traz encargos para este Ministério por o oficial
receber os seus vencimentos pelo Ministério do Interior.
(Por portaria de 6 de Março de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Abril de 1959).

Rectificadas as pensões anuais que lhes foram atribuidas,
por terem completado 40 anos de serviço, desde 1 de
Junho de 1952, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958,
de 14 de Novembro de 1958, e ao abrigo do artigo 5.°
do supracitado Decreto-Lei n. ° 4:1654, aos seguintes
oficiais na situação de reserva:
Tenentes-coronéis

médicos:

Alfredo Pereira de Sousa, 60.000a.
Gaspar Santos, 60.000a.
José de Moura Neves, 60.000a.
Júlio Coutinho de Sousa Refóios, 60.000a.
Manuel António Enes Ferreira, 60.000.:$.
Manuel Hermenegildo Lourinho, 60.000;$.
Manuel Faria dos Santos Paiva, 60.000a.
Vasco Sanches, 60.000;$.
Teneute-coronal
60.000a.
Tenentes-coronéis
litar:

farmacêutico

José Pedro

do serviço

de administração

Alves,
mi-

Alberto Silvano de Andrade, 60.000t5
António Gonçalves Ooimhra, 60.000[,.
António Luís Caria Rodrigues, ()0.000t$.
Carlos Luis Gonçalves Canelhas, 60.000;$.
Henrique Rocha, 60.000tS.
José Rebelo de l\fagalhrtes, 60.000,.$.
Lauro de Barros Lima, 60.000~.
Luis Gago Nobre de Lacerda Júnior, GO.OOOt5.
Manuel Carmona Gonçalves, GO.OOOiS.
Majores do extinto quadro auxiliar de engenharia:

.T oão Augusto 'l'eodósio, 51. GOOt$.
J oito Filipe, 51.600D.
João Morais, 51.600.$.
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Joaquim Isidoro Miguéns, 61.600t$.
Joaquim da Silva, 51.6001$.
José Alagoinha, 51.600t$.
José Rodrigues, 51.600t$.
Manuel de Oliveira Marques, 51.6006.
Miguel Augusto, 51.600~.
Possidónio Nunes Goulão, 51.6006.
Maj ores de infantaria:
Alfredo Martins Marques, 54.000t$.
Alípio da Silva Vicente, 54.0006.
Armindo Augusto dos Santos, 54.000;$.
Augusto Quadros Teles de Sampaio, 54.0006.
Henrique Guilherme Antunes Baptista, ó4.0006.
João Barroso Lopes, 54.0005.
João Manuel Gomes, 54.000a.
João Marques da Silva, 54.0006.
João Pascal Machado Benevides, 54.0006.
Joaquim José Bastos Antunes Ferreira, 54.0006.
J osé Joaquim Santa Clara Barbas, 54.0006.
José de Melo Soares, 54.0006.
José Raimundo Pereira, 54.000a.
José da Rocha Soeiro, 54.000$.
Luís Corte Real de Almeida, 54:.0006.
Manuel Francisco de Sõusa Viana. 54.000S.
Mário Cunha, 54.0006.
Miguel Cristóvão de Araújo, 54.000t$.
Raul Colaço de Sousa Carvalho, 54.0006.
Rogério Vieira da Silva Castro, 54.000t$.
Rúben Gomes, 54.000$.
Majores graduados

de infantaria:

António Marques Tavares, 43.2006.
Caetano Alves Teixeira, 43.200$.
Henrique Domingues Peres, 43.200;$.
Majores graduados de artilharia:
,

António Maria Martins Engrácia, 43.200;$.
António Pedro da Costa, 43.2008.
(Por portaria de 18 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Majores de artilharia:
Elói Alberto Valverde, 54.0001$.
Ernesto Florêncio da Cunha, M.400a.
Eurico Gonçalves Monteiro, 54.000a.
Félix José Antunes, M.OOO~.
Jorge Mário J onet, 54.000a.
José Sebastião de Sousa Chaves, 54:.00015.
Mateus Martins Moreira Júnior, 54.000a.
Rogério de Paiva Cardoso, 54.000J.
Veríssimo José da Silva e Costa, 54.000a.
Majores de cavalaria :
Décio Tito da Silveira Freitas, 54.000,8.
Luis Filipe Azinhais Mendes, 54:.0006.
Majores de engenharia:
Aurélio do Rego Monteiro, M.400a.
Eduardo Pimentel l\Ialdonado Pellen, 56.400;$.
Mário Melo de Oliveira Costa, 56.400~.
Major médico António José Félix Alves Júnior,
54.000a.
Majores do serviço de administração militar:
Artur de Atouguia Machado Pimenta, 54.000~.
Artur Rodrigues Matos, 54:.000a.
João Telo Meneses Cabral, DJ.OOOj.
José Filipe rra.borda Morais, 54.000t$.
José Ornelas Monteiro, 54.000a.
Virgílio Rodrigues Valente, 54.0001'5.
Cap~t~o de infantaria Tadou Henrique Pinto, 43.200$.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Abílio Estêvão de Matos, 40.800a.
Adão dos Santos Barata, 40.800a.
Manuel Alves de Sousa, 40.800:$.
M~nuel da. Silva Araújo e Gama,
TIto António GoJinho, 40.800~.
Vitor Brisson, 40.800$.

40.8006.

(Por portaria de 18 de Março de 1959 visada pelo Tribuna) do
Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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do extinto quadro auxiliar de artilharia:

Amadeu da Assunção Pereira, 51.6006.
António Luis, 51.600~.
Augusto Pinto de Freitas, 51.600a.
Eduardo Pereira Coutinho, 51. GOoa.
Florindo José de Oliveira, 51.600§\. .
Francisco António Gonçalves, 51.6001$.
Majores do extinto quadro de oficiais do secretariado militar:
António de Andrade, 51.6006.
António José Marques Guimarães, 51.600~.
José Cândido da Conceição Bai11O, 51.6006.
José Carvalho Pereira,51.600a.
José Vitorino dos Santos, 51.600a.
Capitães do serviço de administração

militar:

Alfredo Ferreira de Azevedo Lobo, 43.200a.
Armindo de Magalhães Barros Araújo Cerqueira de Queirós, 43.2001$.
Estêvão de Jesus Calado, 43.200a.
Luis Francisco Baptista, 43.200t$.
Mário António Augusto Soares Pinto, 43.200ij.
Paulino Afonso Esteves," 43.:WOt$.
Capitães do quadro dos serviços auxiliares do Exército:
Mário Augusto de Araújo, 40.800t$.
Mário Augusto de Carvalho, 40.800t$.
Matias Mourato Chambel, 40.800t$.
Capitão
nado
Capitão
saúde

do extinto quadro de oficiais do secretamilitar Miguel Augusto da Silva, 40.800ffi.
do extinto quadro auxiliar do serviço de
~Iário de Jesus Azevedo, 40.8001$.

(Por portaria de 18 de l\Iarço de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Xão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Capitães de infantaria:
Abel de Freitas, 43.200J.
Américo Aldónio de Meneses, 43.200t$.
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António Borges Ferreira, 43.200,$.
António Gomes Rocha, 43.200$.
Bernardo Pelicano de Brito e Abreu, 43.200,$.
Domingos António Ferreira, 43.200,$.
Ilídio Aires Esteves, 43.200,$.
José António de Almeida, 43.200,$.
José Pedro Pires, 43.2001$.
José Pereira da Rocba, 43.200t$.
Júlio Alberto Vieira, 43.200i$.
Lourenço Fernandes Duarte, 43.200t$.
'Luís Paula Santos, 43.200,$.
Manuel de Faria, 43.200,$.
Manuel Francisco Vidal Lopes, 43.2001$.
Manuel de Jesus Rebelo da Cruz, 43.200t$.
Mário Artur Fernandes, 43.200;$.
Mário Lopo do Carmo, 43.200t$.
Mário Ramos Silva, 43.200t$.
Miguel Carneiro de Macedo, 43.2005.
N orberto de Sousa Cunha, 43.200;$.
Capitães de artilharia:
Eduardo

Hermenegildo

Andrade

de Freitas,

43.200t$.
Gonçalo Artur Pereira Coutinho, 43.2001il.
J oão da Costa Andrade, 43.200t$.
Nuno Alvares Guedes Vaz, 43.200,$.
Capitães de cavalaria:
Almiro Maia de Loureiro, 43.200t$.
Artur Duarte Franco, 43.200t$.
Jaime Rosado Semedo, 43.200$.
Joaquim António Gaspar, 43.200t$.
Jorge Alberto da Silva Carvalho, 43.200t$.
(Por portaria de 18 de Março de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. 'Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257),
•

Coronéis de engenharia:
.Alfredo de Almeida Carvalho, 74.400a.
,
Arnaldo de Albuquerque Barata de Sousa '1 eles, 74.400r$.
Francisco Eduardo Baptista, 74.400t$.
Virgílio António Gomes Ferreira Quaresma,
74..,1,00,$.

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 8

727

Coronéis médicos:
Francisco Bicudo de Medeiros, 72.000,$.
Gilberto Carrilho Xavier, 72.0001).
Tenentes-coronéis

de artilharia:

Alberto Augusto de Almeida, 60.0001>.
Álvaro de Bivar Moreira de Brito, 60.0001>.
António Joaquim das Neves Eliseu, 60.0001>.'
António Marques da Costa, 60.0001>.
Cândido Augusto Ribeiro, 60.0001>.
Carlos Alberto de Araújo, 60.0001>.
João Felgueiras, 60.0001>.
João José Amaro, 60.0001).
João Lopes Fonseca Guedes, 60.0001>.
João Taborda Alves Pereira, 60.0001).
Joaquim Hemitério Adrião de Sequeira, 60.0001>.
Joaquim de Oliveira Leite, 60.000t$.
José Dinis da Costa Coelho Júnior, 60.0001>.
Manuel Pereira de Bastos Valença, 60.0001>.
Óscar da Silva Pereira Dias, 62.400,$.
Tenentes-coronéis

de cavalaria:

Albino Augusto de Oliveira, 60.000a.
António Francisco Palermo Leal de Oliveira,
60.000$.
..
João Miguel Nunes de Almeida e Brito, 60.0001).
Tenentes-coronéis

de engenharia:

Eugénio António Duro Xavier, 62.4001>.
Ricardo Pereira Dias, 62.-1001>.
Teodoro Alves Fernandes, 60.000t5.
Tenentes-coronéis
litar:

<lo serviço de administração

mi-

Pedro Rodrigues Valente, 60.000,$.
Rui Augusto da Silva Mendes, 60.0001>.
(Por portaria de 19 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, uos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes-coronéis de infantaria:
Albano Dias Milheiriço, 60.000t$.
Amadeu Humberto de Sá Morais, 60.000,$.
Ambrósio Caminata, 60.0001>.
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António' Alves de Pinho e Freitas, 60.000t$.
Basilio Esteves, 60.000$.
Dário Tamegão, 60.000a.
Duarte Rodrigues de Almeida, 60.000a.
Eduardo Pinto da Veiga, 60.0006.
Francisco José Dentinho, 60.000a.
Frederico
Augusto Lopes da Silva Júnior,
60.0008.
João Correia de Paiva Júnior, 60.000a.
João José da Silva Duarte, 60.000tl.
João Xavier da Costa Pina, 60.000a.
Joaquim de Brito Vinhas Júnior, 60.000a.
José João da Cruz Pereira, 60.000a.
José Soares de Matos, 60.000tl.
Júlio César da Costa Chaby, 60.000a.
Manuel José da Cunha Chaves, 60.0001iS.
Vasco G odfroy de Abreu de Lima, 60.000a.
Vitor Carlos Braga, 60.000a.
Vitor Moreira de Sá, 60.0006.
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Gaspar Marques de Oliveira, 50.000a.
l\lajores do extinto quadro auxiliar de artilharia:
Carlos Augusto de Almeida, 51.6001$.
Francisco António de Sousa Freire, 51.600a.
João Ruivo da Silva, 51.600a.
José Gonçalves Garcia Júnior, 51.600a.
José Luis Ferraz, 51.6002).
Pedro Joaquim de Carvalho, 51.GOOll.
Major graduado veterinário
43.200tl.

Gustavo da Silva Mota,

(Por portaria de ] 9 de J\l~rço de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 257).

Coronéis do corpo do estado-maior:
Horácio Madureira elos Santos 78.000ll.
JortO Cândido de Figueiredo Valente, 78.000~.
João Carlos de Sá Nogueira, 78.000[1.
Coronel de artilharia Mário Alberto Sardinha Pereira
Coelho, 74.400t$.
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Coronéis de cavalaria:
Luís Figueiredo, 72.000t$.
Manuel Venâncio Deslandes, 72.000t$.
Vasco Fernandes Lopes, 72.000~.
Coronéis do serviço de administração

militar:

António Maria Pinto Salgueiro, 72.000t$.
Carlos do Amaral, 72.000;$.
David Vaz da Fonseca Aboim, 72.000$.
José Rola Pereira do Nascimento, 72.000;5.
(Por portaria de 20 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Abril de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

VI- DECLARAÇÕES
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 do estado-maior

Tenentes-coronéis
Raul Ribeiro Ramos, Frederico
Alcido de Oliveira, Abílio Augusto Brito e Melo,
todos desde 18 de Abril de 1959.
Infantaria

Coronel Abel de Castro Roque, desde 26 de Abril
de 1959.
'renentes-coronéis
Francisco Franco do Carmo e
José Rodrigues de Oliveira, ambos desde 26 de
Abril de 1959, e Joaquim Luciano Xlarafusta
::\Iarreiros, desde 27 do Abril de 1059.
Cavalaria

Tenente-coronel
António J OSÓ Ramalho Xavier,
desde 24 de Abril de 1959.
Major José Luis de ::\[endonça Ramires, desde 24
de Abril de 1950.

730

ORDEM DO EXERCITO

N.O 8

2.' Série

Engenharia

Tenentes-coronéis
Joaquim António Rodrigues de
Oliveira Júnior, desde 25 de Março de 1959, e
Daniel Mendes Tavares, desde 13 de Abril de
1959.
Médicos

Major Lino Aires Leai de Matos, desde 18 de Abril
de 1959.
Capitão António da Graça, desde 1~ de Abril de
1959.
Quadro do serviço de material

Coronel José Bento Borges, desde 14 de Abril de
1959.
Quadro do serviço geral do Exército

Capitães J oão José da Silva Ferreira, desde 8 de
Abril de 1959, e António Carvalheira, desde 9
de Abril de 1959.

2) Passam a contar a antiguidade do seu actual posto
desde as datas que vão indicadas os seguintes coronéis
de infantaria, os quais ficam inscritos na respectiva
escala imediatamente à esquerda do coronel José do Peso
e Sousa Benchim 01, pela seguinte ordem:
Luciano Roma Torres, desde 1 de Maio de 1058.
José Nogueira da Costa Branco, desde 25 de Junho
de 1958.
Manuel Magro Romão, desde [) de Setembro do 1958.
3) Conta a antiguidade do sou actual posto desde 1 de
Dezembro de 1954:, e não desde 1 de Dezembro de 19[)6,
como consta da portaria de 8 de 1\1arço de 19.")7, publicada na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série do mesmO
ano, o tenente miliciano de artilharia, do comando militar de Angola, na disponibilidade, Ernesto de Oliveira
Morais.
Colocação na escala:

. 4) .Passa a o~upar na escala do actual posto o.IU~!lr
imediatamente a esquerda do tenont ele infantariu hUrico César Moreno o tenente Francisco Manuel IIOllleJll
de Gouveia Costa Fernandes.
'
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5) O tenente do serviço de administração militar José
dos Santos Castro deve ser escriturado na respectiva
escala imediatamente à esquerda do tenente do mesmo
serviço Manuel de Oliveira da Maia e Silva Forte.
6) O tenente do
João Duarte Silva de
turado na respectiva
do tenente do mesmo

serviço de administração militar
Figueiredo Gaspar deve ser escriescala imediatamente à esquerda
serviço João Vitor Lucas Varela.

Colocações e desempenho de funções:

7) Deixou de prestar serviço na Casa de Reclusão
do Governo Militar de Lisboa, desde 20 de Abril de
1959, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na
Direcção da Arma de Infantaria, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, José Maria Coelho da Mota.
8) Declara-se que a colocação no batalhão de caçadores n.? 8 do tenente-coronel
de infantaria Viriato
Marques dos Santos Oliveira, por portaria de 18 de
Setembro de 1958, inserta na Ordem do Exército n.? 11,
2. a série, de 1 de Outubro de 1958, foi como comandante
da referida unidade.
9) Declara-se que a colocação no batalhão de caçadores de Além-Tejo do regimento de infantaria n.? 16,
expedicionário ao Estado da India, por portaria de 31 de
Dezembro de 1958, do tenente-coronel de infantaria
Luis Augusto de Matos Paletti, inserta na Ordem do
Exército n.? 1, 2.a série, de 1959, é como comandante.
do referido batalhão.
10) Desempenha as funções de comandante do corpo
de. alunos do Colégio Militar, desde 1 de Maio de 1959,
delx~ndo de desempenhar as funções de secretário e
presIdente do conselho administrativo desde a mesma
data, o major de infantaria, adido naquele estabelecime~to de ensino, Fernando Godofredo da Costa N 0guelra e Freitas.
~1) Presta serviço no centro de mobilização de infan~ar~a n.? 2, desde 3 de Abril de 1959, o major de infanana, na situação ele reserva, Manuel Machado.
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12) Desempenha as funções de secretário do Colégio
Militar, desde 1 de Maio de 1969, o capitão de infantaria,
adido naquele estabelecimento de ensino, Joaquim Inácio
Pereira Vaz Júnior.
13) Deixou de. prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde lã de Abril de H)59, o capitão de infantaria, na
situação de reserva, José Domingos Carapeto.
14) Deixou de prestar serviço na La Direcção-Geral
deste Ministério, desde 13 de Março de 1959, o coronel
de artilharia, na situação de reserva, Alberto Ferreira
Macedo Pinto.
15) Presta serviço no regimento de artilharia ligeira
n.? 1, desde 7 de Abril de 1959, em regime de acumulação, a fim de satisfazer às condições do artigo 71.0 do
Estatuto do Oficial do Exército, o major de artilharia
Eduardo José Teixeira Barbosa de Abreu, da Direcção
dos Serviços do Ultramar.
16) Desempenha as funções de director de ensino de
equitação no Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos o major de cavalaria Henrique Alves
Calado, promovido ao actual posto pela Ordem do Eicército n. o 6, 2. a série, de 1 de Abril do corrente ano.
17) Acumula o cargo de presidente da Câmara Municipal de Mafra com as funções que vinha exercendo no
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos o capitão de cavalaria António Augusto de Sampaio e Melo Pereira de Almeida, que, pela presente Ordem do Exército, passa à situação de adido no Ministério
elo Interior, desempenhando o cargo supracitado.
18) O coronel de engenharia Inácio Francisco da
Silva, que transitou para a situação de reserva por portaria de 5 de Novembro de 1958, inserta na Ordem do
Exército n.? 14, 2.a série, também de 1958, continua na
situação de adido no Ministério da Educação Nacional.
19) Deixou de prestar serviço na Direcção do, Serviço
de Saúde Militar, desde 17 de Abril de 1959, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, na Obra Social do Exél:cito e da Aeronáutica, o tenente coronel médico, na SItuação de reserva, Norberto Lima Coelho ele l\Iagalbãcs.
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20) Continua a prestar serviço no IIospital Militar
Principal o major médico António Dias Barata Salgueiro,
que, pela presente Ordem do Exército) transita para a
situação de reserva.
21) Deixou de prestar serviço no IIospital Militar
Principal,
desde 13 de Abril de 1959, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, no Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas, o major médico, na situação de reserva, Sebastião Custódio de Brito e Abreu.
22) Deixou de prestar serviço na extinta Escola do
Exército, desde 9 de Abril de 1959, o tenente-coronel
do serviço. de administração militar, na situação de reserva, IIenriq ue Rocha.
23) É do extinto quadro auxiliar de artilharia o major,
na situação de reserva, João Ruivo da Silva, referido
na declaração 22) da Ordem do Exército n.? 4, 2.a série,
do corrente ano.
2-1) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, desde 23 de Abril de 1959, o major do extinto
quadro auxiliar de engenharia, na situação de reserva,
Manuel de Oliveira Marques.

.

25) Presta serviço no batalhão de caçadores n." 5,
desde 27 de Abril de 1959, o capitão do extinto quadro
de oficiais do secretariado militar, na reserva, Virgílio
Aureliano Guerra de Matos Soeiro.
2~) Presta serviço na Agência Militar, desde 8 de
Abril de 1959, o capitão do extinto quadro de oficiais
d? sC'cretariado militar, na situação de reserva, FranClSCO Maria da Purificação Alves Ribeiro.
27) Presta serviço no regimento de infantaria n. ° 5,
d?sde 1 de Maio de 1959, o tenente do quadro do serVlÇO geral do Exército, na aituaçâo de reserva, J oaq uim
da Conceição Velês.
28) Deixou de prestar serviço no Arquivo Geral,
desde 30 de Abril de 1959, passando a prestá-lo, desde
a mesma data, no recimento de artilharia antiaérea fixa,
o capitão de aeronáutica, na situação de reserva, 'Tadeu
Lopes da Silveira.
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29) Declara-se que o coronel reformado Liberato
Eugénio de Sá Viana Brandão, aposentado n." 26461,
prestou serviço no Conselho da Ordem Militar de Avis
desde 3 de Março de 1950 a 22 de Junho de 1957,
data em que foi reformado, sendo considerado, por esse
facto, durante todo esse tempo, em comissão de serviço
efectivo, por determinação de S. Ex. a O Ministro da
Guerra em seu despacho de 3 de Março de 1950, transcrito no oficio n. o 382, de 16 do mesmo mês e ano, da
1. a Repartição da 1. a Direcção-Geral
do citado Ministério.
30) O major reformado Tomás Ivens Jácome Correia
prestou serviço, nu situação de reserva, de 1 de Janeiro
de 1947 a 12 de Abril do mesmo ano.
Pensões de reserva:

31) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Eixércüo, transitam para a situação de reserva:
Brigadeiro Heitor dos Santos Patrício, 108.00015.
Tenente-coronel de cavalaria António Quintino da
Costa, 54.8708. Tem 31 anos de serviço.
Majores médicos:
Mário de Paxiúta e Quina, 35.1008. 'I'em 26 anos
de serviço.
António Dias Barata Salgueiro, 55.080;$. Tem
34 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Francisco Alberto Teixeira
de Lemos da Silveira, 27.000;$. Tem 20 anos de
serviço.
Capitães do quadro do serviço geral do Exército:
Rodrigo Teixeira Saraiva, 54.000;$. Vonce pelo
Ministério das Finanças.
António Manuel Machado, 54.000a.
Luis Alberto Ruivo, 51.840;$. Tom 37 anos de
serviço.
Tenente João Elísio de Almeida, 40.800;$.
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32) É de 67.224.$ a pensão anual atribuída, por portaria de 6 de Fevereiro último, publicada na Ordem do
Exército n." G, 2." série, do corrente ano, ao coronel
de artilharia António Caldeira Pinto Rebocho.
33) É de 62.507 MO a pensão atribuída, por portaria
de 16 de Janeiro último, publicada na Ordem do Exército n.? 6, 2. série, do corrente ano, ao coronel de artilharia António José Caria.
U

34) É de 33.6005 a pensão rectificada ao tenente de
infantaria Guilhermino Morgado, referido na portaria
de 10 de Março do corrente ano, publicada na Ordem
do Exército n.? 6, 2.a série, de 1959.
Reforma:

35) São desligados do serviço, desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva em seguida
m~ncionados e que nas datas referidas atingem o limite de idade para transitarem para a situação de
reforma:
General Henrique Pereira do Vale, desde 9 de Abril
de 1959. Prestava serviço na Comissão de Contas
e Apuramento de Responsabilidadee.
Capitão de infantaria Francisco Martins Fernandes
Júnior, desde 16 de Abril de 1959.
Capitão de artilharia Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas, desde 13 de Abril de 1959.
Prestava serviço na Agência Militar.
Tenente de infantaria Manuel Justino Miranda Raposo, desde 7 de Abril de 1950.
Tenente de infantaria António de Jesus, desde 14
de Abril de 1959.
Tenente de infantaria Paulo Folgado Dias, desde
18 de Abril de 1959.
3?) Está desligado do serviço militar desde 21 de
Ab;Il do corrente ano, nos termos da última parte do
arttgo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro, d~ 1937,
capitão do quadro do serviço geral do
Exercito Guiomar Raposo do Amaral.

°
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Diversos:

37) Declara-se que foi dissolvida, desde 24 de Abril
do ano corrente, a comissão para elaboração do Regulamento Geral dos Serviços do Exército, de que faziam
parte os seguintes oficiais na situação. de reserva:
Brigadeiro graduado José Alfredo do Amaral Esteves Pereira;
Tenente-coronel de infantaria João Oarlos Guimarães;
Tenente-coronel de artilharia Joaquim de Oliveira
Leite.
nomeada pela declaração 32) da Ordem do Exército
n.? 9, 2." série, de 30 de Julho de 1955.
38) 'rendo ,sido oferecido pelo comandante da U. S.
Army Transportation
School, dos Estados Unidos da
América, ao capitão do corpo do estado-maior Manuel
Oorreia de Sousa Magalhães a insígnia daquela escola,
na altura em que este oficial ali frequentou o curso
Stevedore Officer, é o mesmo autorizado a usar aquela
insígnia.
39) Tendo sido oferecido ao major de cavalaria José
Maria Guedes Cabral de Campos o distintivo da arma
blindada italiana, na altura em que este oficial foi chefe
de missão e instrutor do Oentro Internacional de Blindados (NATO), em Mailly-le-Camp, França, no ano de
1952, é o mesmo oficial autorizado a usar aquele distintivo.
40) O tenente miliciano de infantaria licenciado, Mário Rodrigues de Almeida, colocado no' comando militar
de Moçambique pela Ordem do Exército n.? 4, 2.a série,
do corrente ano, passou à situação de licenciado na província de Angola, onde se encontrava na situação de
adido, em 16 de Agosto de 1955.
41 ) Nos documentos de matricula
do regimento de artilharia pesada
disponibilidade, Jorge Fernandes
deve ser rectificado o seu apelido
nando.

do alferes miliciano,
n. ° 1, na situação de
Maria José de Melo
Fernandes para Fer-
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42) Nos documentos de matricula do aspirante a oficial
miliciano Gilberto Soares Ferreira,
da Escola Prática de
Engenharia,
deve ser rectificado
o nome de sua mãe,
Izaltina da Conceição Mendes para Izaltina da ConceiçrtO Soares.
43) Nos documentos de matrícula do aspirante a oficial
miliciano José Manuel do Canto Amaral, do 2.° grupo
de companhias
de administração
militar, deve ser rectificado o seu nome para Josó Manuel Canto Amaral Vicente e averbado
o nome de seu pai, António de Medeiros Vicente, de quem é filho ilegítimo.
44) Pela Recista Militar foram atribuídos
que vão indicados os seguintes prémios:

nos

anos

1953:
Prémio
Coronel
Branquinho - atribuído
ao
tenente-coronel
do serviço de administração
militar
Manuel
Albertino
Varela
Soares,
pelo artigo «Reabastecimento
de Combustíveis Líquidos
e Lubrificantes
nas Forças
em Operação»;
Prémio Moçambique - atribuido
ao major do
corpo do estado-maior
Hermes
de Araújo
Oliveira,
pelo artigo> «Potencial
IIumano
Indígena de Moçambique».

1954::
Prémio Almirante
Augusto Osório - atribuído
ao major de artilharia
Andreas Ribeiro Scapinakis, pelo artigo «A Ligação Artilharia-Infantaria» ;
Prémio
Coronel
Branquinho - atribuído
ao
major do serviço
de administração
militar
Jorge da Fonseca Dores, pelo artigo «Como
se deve Adminisrrnr e ;
Prémio Angola - atribuldo ao major do corpo
do estado-maior
Aires Fernandes
Martins,
pelo artigo
<lA Província
de Angola
no
(l,uaüro N acional» ;
Prémio Moçambique - atribuído
ao major de
infantaria Hélio Augusto Esteves Felgas, pelo
artigo «Emigrucão
Indígena de Moçambique
para os Territórios
Limítrofes».
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1955:
Prémio Coronel Branquinho - atribuído ao
coronel do serviço de administração militar
Alberto de Sousa Amorim Rosa, pelo artigo
«Alimentação em Campanha»;
Prémio Angola - atribuído ao major de infantaria Hélio Augusto Esteves Felgas, pelo artigo « Os Carregadores Nativos em Possíveis
Operações Militares em Angola»;
Prémio Moçambique - atribuído ao capitão de
infantaria Henrique António Nascimento Garcia, pelo artigo «Condições de Serviço do
Soldado Indígena de Moçambique».
1957 :
Prémio Almirante Augusto Osório - atribuído
ao tenente-coronel do corpo do estado-maior
António da Cruz Gromicho Boavida, pelo
artigo «Temas Castrenses - A Guerra e o
Exército» ;
Prémio Coronel Branquinho - atribuído ao
coronel do serviço de administração militar
Alberto de Sousa Amorim Rosa, pelo artigo
«O Serviço de Intendência na Guerra de
Montanha» ;
Prémio Moçambique - atribuído ao capitão de
infantaria Henrique António Nascimento Garcia, pelo artigo «Problemas Militares de Moçambique».
1958:
Prémio Almirante Augusto Osório - atribuído
ao tenente-coronel do corpo do estado-maior
António da Cruz Gromicho Boavida, pelo
artigo «A Evolução dos Meios e a Estrutura
dos Serviços».
45) Declara-se que em 21 de Abril de 1959 foi distribuída a Lista Geral de Antiguidades dos Oficiais do Exército (quadros permanentes), referida a 1 de Janeiro de
1959.
46) Foi, por portaria de 24 de Fevereiro de 1959,
dada por finda a nomeação, em comissão, do Dr. An-
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tónio Xavier da Silva do Palhares Correia de Meneses
Marinho Falcão, como juiz auditor do Tribunal Militar
Territorial
de Moçambique,
tendo sido colocado na
comarca de Goa.
Rectificações:

48) Rectifica-se

na Lista Geral de Antiguidade
dos
referida a 1 de Janeiro de 1950
a ordem de colocação do tenentes-coronéis de infantaria
na respectiva escala, passando a ser a seguinte, e 1l1lO
a, que, por lapso, foi publicada:
Oficiais

do Exército

Abel de Oastro Roque.
Mário Gustavo de Araújo Barata (la Cruz.
José Rodrigues Ricardo.
Luís Faria Barroso "Mariz.
José Fernandes Matias Júnior.
Manuel Machado Soares do Oliveira e Sousa.
António dos Santos.
Edmundo da Luz Cunha.
José Maria de Azevedo Galvão de "Melo.
Adriano Augusto Pires.
Jaime Hermínio Ramalho dos Santos .
.,1,9)Rectificando a Ordem do Exército n.? 2, ~.a sério,
do corrente ano, declara-se qne o capitão Adelino Men(,les da Silva faleceu em 11 de Janeiro, o não em 1, e
o de cavalaria, e não de infantaria, como foi publicado
no obituário da mesma Ordem do Exército,
:)0) Chama-se Augusto Fernandes do Carmo o capitão
do serviço de administração
m ilitar que, por portaria
de 1G de Janeiro de H),')(), inserta na Ordem do Exército
n.? 4, :3.a série, do corrente ano, foi nomeado chefe da
sucursal da Manutenção Militar em Coimbra.
51) Ohama-se "Manuel Augusto da Silva Pires o capitão
do quadro do serviço geral do gxórcito constante na
deClaração 58) da Ordem do Exército n." -l, ~.a série,
do corrente ano.
52) Ohama-se Luis Sobastião da Costa Brites Rodrigues Hihas o tenente miliciano de infantaria, licenciado,
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do comando militar de Angola, que, pela Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, do corrente
ano, foi colocado no
comando militar de Macau,
53) É tenente miliciano
de infantaria
o oficial miliciano, na disponibilidade,
Artur .Tosé Teles de Meneses
Acciaiuoli,
que, pela Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série,
do corrente
ano, foi colocado
no comando militar de
Moçambiq ue.

M) É alferes miliciano de infantaria o oficial miliciano
José Reis Barata,
que, pela Ordem do Exército n.? 4,
2.a série, do corrente ano, ingressou no quadro da armn,
por ter regressado
da província
de Angola,
onde so
encontrava
em comissão militar.
55) É alferes miliciano de artilharia o oficial miliciano,
do grupo de artilharia
de guarnição,
Cândido José Bernardino Bogarim,
que, pela Ordem do Exército n." 4,
2. a sério, do corrente
ano, foi colocado no regimento
de artilharia
antiaérea fixa.
56) É alferes miliciano de artilharia o oficial miliciano
da bateria independente
antiaérea,
na disponibilidade,
Custódio Gomes Cardoso, que, pela Ordem do EJ.'ércitv
n.? -1, 2.a s6rie, do corrente ano, foi colocado no grupo
do artilharia
contra aeronaves
n.? 3.
57) É tenente miliciano de engenharia
o oficial miliciano das forças expedicionárias
ao Estado
da Índia
António Manuel Figueiredo
Lobo dos Santos, que, pe,l<~
Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série, do corrente
ano, Foi
colocado no regimento
de engenharia
n. ° 2 na situa<;flO
de disponibilidade.
'
58) Pertencia
ao comando militar de Angola o alferes
miliciano de engenharia
licenciado
Eduardo
Bachá de
Almeida
Ribeiro,
que, pela Ordem elo Exército )1.0 -lo,
2. a série, do corrente
ano, foi colocado no contro de
mobilização
de engenharia
n.? .,j,.
59) Pertencia
ao regimento
de infantaria
n.? 2 o :spirante a oficial miliciano, do serviço de administra<:a~
militar, Rui Manuel Apolónia
da Concoição,
quo, ~o~
portaria
do 23 do Dezembro do H)ó8, publicada na I
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dem do Exército n. ° 2, 2. a série, de 1 de Fevereiro do
ano corrente, foi promovido a alferes miliciano do m~smo
serviço, para O comando militar do Estado da Índia
(forças expedicionárias).
60) Deve ser considerado promovido para o 2.° grupo
de companhias de administração militar, e não para o
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, o tenente
miliciano do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na di sponibilidade, João .Toaq uim Ferreira Costa Ilenriques, promovido a este posto por portaria de 31 de
Janeiro de 19;)O, inserta na Ordem do Exército n.? 4,
2. a série, de 1 l\Ian;:o do ano corrente.

VIII- DESPACHO

o ~.o comandante das regiões militares e do Governo
~[ilitar de Lisboa será um brigadeiro de qualquer arma,
que desempenhará cumulativamente as funções de inspector relativamente às unidades da sua arma situadas
na área da respectiva região ou Governo Militar. .
As direcções das armas providenciarão no sentido
do se efectuarem as inspecções às restantes unidades
pelos outros inspectores.
(Despacho de S. Ex.' o Ministro
de 1950).

IX

do Exército

de 7 de Abril

ACORDAo

Supremo Tribunal

.\cord.a.m, oru conferência,
bunal 1hhtar:

Militar

os juízos do Supremo Tri-

A O coronel de infantaria, em serviço na Direcção da
nua do Infantaria, José Ncguciru da Costa Branco
~ocorreu para este Supremo Tribunal ::\Iilitar, nos termos
OS _Decretos n.O 31,:304 (artigo 118.° e seguintes) e 1;>K>3
(
~l'tlgO 1.0 e ~egllintes), do despacho de S. Ex.a o ::\~inisti o do EXércIto, de 12 de N'ovembro de 1958, que indoS

ORDEM DO EXERCITO

N,O

8

2,' Série

feriu a sua reclamação
na qual pedia lhe fosse atribuída
a antiguidade
no dito posto do 25 de Junho, e não a de
5 de Setembro de 1058, conferida pela Ordem do Exército de 1 ele Outubro do mesmo ano,
Alega que o referido despacho julgou contra direito,
porque o recorrente,
então tenente-coronel,
tinha já a
partir de 28 de Março de 1958 todas as condições legais, enumeradas
nas alineas do artigo 72,0 do citado
Decreto
n. o 36 304, para ser promovido
ao posto do
coronel e que, por portaria
de 7 de Julho de 1958,
publicada
na Ordem do Exército n. o 8, contando a antiguidade de 1 de Maio desse ano, foi promovido,
com
preterição
dos seus direitos, ao posto de coronel o tenonte-coronol
de infantaria
Manuel Magro Romão, que
não reunia as condições legais de promoção,
pois não
tinha dois anos de serviço efectivo como tenente-coronel,
nem como oficial superior três anos de serviço nas tropas da arma.
2) Acrescenta:
Que a Ordem do Exército n. o 5, de 15 de Maio, e n. o 8
do H) de Julho de 1058, mostram a existõncia do duas
vagas no posto de coronol;
Que na ocorrida em 1 de Maio de lK>8, pela promoÇilO a brigadeiro
do coronel de infantaria
João Duarte
Marques, devia ser promovido
o tenente-coronel
Luciano Roma 'I'orres
o na aberta
em 2f> do J unho de
H)ô8, pela passagem à reserva do coronel de infantaria
António Pedro de Mira, devia ser promovido
o recorrente, uma vez que só eles reuniam todas as condi<:ões
para a promoção ao posto de coronel, o primeiro desde
14 de ~far<:o de 1Uj8 e ele desde 28 do mesmo mês e
ano.
Só posteriormente,
em [) do Sotomhro
na vnsra de
corone 1 proveniente
da passagem
tt situ,:<:i'lO de ~t(lido
do coronel de infantaria Raul Cordeiro Pereira de Castro
que devia ser promovido
a coronel o então tellente-coronel Manuel Magro Romão.
Dessa forma, porque o recorrente
devia ter sido ]11'0movido a co:'onel na vaga dada neste posto cm ~;) do
Junho do 10n8, pela passagem 11reserva do jú indlcado
coronel António Pedro de l\1ira, a Rua lluti;"ui(lndo no
posto do coronel devia ser-lhe nnibuída nessa ~lata, comO
requereu,
Como não foi atendido, impõe-se a revogação do despacho recorrido,
como é de justiça.
é
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Seguiram-se os termos posteriores, prescritos pelo
Decreto n.? 35.353 quanto ao recurso, e nenhumas dúvidas se levantam sobre a admissão do mesmo, o qual
é competente e foi interposto em tempo (artigo 1.0 do
Decreto n.? 39953).
Decidindo:
Preceitua o artigo 72.° do Estatuto Oficial do Exército
que, ocorrendo vacatura no respectivo quadro, podem
ser promovidos ao posto de coronel os tenentes-coronéis
que reúnam às condições gerais de promoção as seguintes:

a) Ter dois anos de serviço efectivo como tenente-coronel;

b) Ter corno oficial superior três anos de serviço
nas tropas da arma ou nos estabelecimentos
ou tropas dos serviços;
c) Ter obtido informação favorável para a promoção do Conselho Superior do Exército, ouvidos os comandantes da região e os directores
ou inspectores-gerais
das armas ou serviços
interessados.
Dos documentos juntos vê-se q,ue o coronel Manuel
Jfngro Romão foi promovido a. este posto por portaria
de 7 de Julho de 1958, contando a antiguidade de 1 de
U~io do mesmo ano, na vaga resultante da promoção a
bngadeiro do coronel J cão Duarte Marques, quando
nes~8; altura não satisfazia ainda as condições legais esp~clals de promoção, pois não tinha dois anos de serVIÇO efectivo corno tenente-coronel,
uma vez que os
compl~tava em 9 de .Julbo de 1K>.8 (documento a fi. 9),
nem tinha como oficial superior dois anos de serviço
n~s tropas da arma (isto por já ter sido anteriormente
dIspensado de um ano).
Ne~sas condições, só a partir de 9 de Julho de 1958
poderIa ser promovido ao posto de coronel, na primeira
vaga que se desse de coronel de infantaria.
~fa~ não sucedou assim: foi promovido antes, na vaga
OcorrIda pela promoção a brigadeiro do coronel João
Duarte Marques, com base no despacho ministerial de
27 de Março de 1958, que mandara rese1'\-ar-1be a va~a
até que completasse dois anos de serviço como oficial
superior.
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o

despacho referido é, porém, ilegal, por se sobrepor
própria
lei reguladora
das promoções
em causa e
criar determinada
situação de excepção
que se não
compadece
com os objectivos
gerais que o legislador
se propõe atingir no citado artigo 72.0 do Estatuto do
Oficial do Exército.
Nestas condições,
uma vez que o recorrente
tinha ao
tempo da promoção
do então tenente-coronel
:\[agro
Romão ao posto superior
as condições
legais para a
promoção,
que este não possuía, e que lhe pertencia,
por tal motivo,
a vaga ocorrida
cm 25 de Junho de
1958, pela passagem à reserva do coronel de infantaria
António Pedro de Mira, a reclamação
para que lhe fosse
contada
a antiguidade
no posto de coronel
a partir
daquela data procedia e era de deferir.
Como o não foi, este Supremo Tribunal Militar, por
unanimidade,
delibera deferir ao recurso interposto para
o fim em vista.
ti,

Lisboa,

30 de Abril

de

1959.

XI- OBITUARIO

1959 :
Fevereiro,
10 - Alferes, reformado,
João Romão.
Fevereiro,
25 - Capitão médico, reformado,
CU8tódio
Gomes de Azevedo.
Março, 6 - Alferes, reformado,
José Fernandes.
Março, 7 - Coronel, reformado,
José Augusto Ferreira Lopes.
Março, 12 - 'I'enento,
reformado,
Abílio dos Santos
Guerra.
Março, 22 - Capitão, reformado,
Francisco
Ferreira
do Carmo.
Março, 26 - Capitão, reformado,
Narciso da Conceição Ferreira.
Março, 20 - Tenente,
reformado,
José da Luz Celeste do Nascimento.
Mar\o, 26 - Alferes, reformado,
Augusto G nodosMarço, 30 - Coronel,
reformado,
Augusto
de Azevedo e Lemos Esmeraldo
de Carvalhais.
l\Iarço, 30 - Capitão médico, reformado,
Luis Vitor
Tavares Baptista.
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Abril, 1- Capitão, reformado, Teófilo Nunes Pereira.
Abril, 2 -- Capitão, reformado, Alfredo Augusto Pereira.
Abril, 7 - Major de engenharia, na situação de reserva, Anastácio Guerreiro de Brito.
Abri~, 14 -- Tenente, reformado, António Dias Ferreira.

o llinistro

do Exército,

Afonso Magalhtles de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem do Exército
Série

2.a

16 de Maio de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:

1Estado-Maior

CLASSIFICAÇAO

do Exército (I.a 2.
I

-Gerai do Ministério

E RECLA.SSIFICAÇAO
a

e 3.

a

Repartições)

do Exército (2.

a

_ I.a Direcção-

Repartição)

Classificação e reclassificação de especialidades
Artilharia - Cavalaria
Engenharia
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do Exército de
1 de Junho de 1959 foi aprovado o trabalho da comissão nomeada para o efeito na parte relativa a capitães
de artilharia, de cavalaria e de engenharia (quadro permanente).
A reclassifica~ão de especialidade dos capitães de
artilharia, de cavalaria e de engenharia (quadro perma-
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nente) foi realizada em conformidade com os princípios
estabelecidos na Ordem do Exército n." 5, 2. a série, de
16 de Març,o de 1959.
São as seguintes as normas aplicáveis aos oficiais
habilitados com os cursos do estado- maior :

a) Aos oficiais habilitados com os cursos do estado-maior (curso geral do estado-maior e curso
complementar do estado-maior) serão averbadas como especialidades de mobilização:
1) Curso geml do estado-maior - oficial de
artilharia (cavalaria ou engenharia)
(B) (C. G. E. M.).
2) Curso complementar do estado-mai01'oficial de artilharia (cavalaria ou engenharia) (B) (C. C. E. M.).
Esta classificação mantém-se ao longo de
toda a carreira do oficial, não sofrendo alteração como as demais quando da promoção
a oficial superior.
b) Os oficiais habilitados com os cursos do estado-maior são considerados na dependência do
chefe do Estado-Maior do Exército, para efeitos de distribuição ou atribuição (incluindo a
mobilização), até ao posto de major, inclusive,
e destinam-se ao preenchimento de lugares
fixados nos quadros orgânicos em tempo de
paz e quadros orgânicos de mobilização para
os oficiais com aquelas qualificações.
c) Os oficiais que deixem de estar na dependência
indicada em b) serão considerados na escala
da respectiva arma.
Nos anexos 1, 2 e 3 incluem-se as relações de todos
os capitães de artilharia, de cavalaria e de engenharia,
respectivamente, do quadro permanente, reclassificados
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nos termos da Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, de
16 de Março de 1959, e da presente Ordem.
Em tudo o mais são aplicáveis as normas prescritas
na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 16 de Março
de 1959, citada, salientando-se a possibilidade de os
capitães que se considerem indevidamente reclassificados
o exporem, nas condições e prazos na mesma Ordem do
Exército fixados.
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DO EXERCITO

2.' Série

N. o 9

Relação de todos os capitães de artilha

Data
da
promoção

Nome

(2)

(1)

José de Melo Macedo Cabral
Eduardo

Augusto

Lúcio Jacinto

Pereira

Galhardo

30-4-1948
5- 7 -1948
22-7 -1948

Nunes.

Mário Filipe da Silva Ferreira.
Mário Martins Cabrita Gil . .

25- 9 -1948

Luís Mendes.
José Pires Simões
Manuel Freire Teinudo

22-10-1948
1-12-1948
Barata

António Joaquim Teixeira de Lemos
Mendes Arnaut.
Manuel Andrade
de Beires Junqueira.
João Manuel Tarujo Nunes Correia
José Póvoas Janeiro
.
António Francisco

Colocação

Neto Parra.

Nuno Joaquim
Lorena Oliveira
Birne.
Amândio Augusto Trancoso.
. . .
}[ário Augusto Barbosa dos Sautos
Leite.
Artur Relva de Lima.
•\.bílio Santiago Cardoso

»

(3)

R. A. A. F.
I. P. P. E.
Dest. misto-Forte
Almada.
G. A. C. A. 1
R. A. L. 1.

»

R. A. L. 2.
R. A. C.
R. A. A. F.

»

I. P. P. E.

»

H. A.A. F.

»
»

R. A. P. 1.
Adido-Academia
litar.

13-12-1948

9- 3 -1!J49
15- 7 -lD49
»
»

D .. \. A.
1t. A. P. 2.
3.' D. (1. xr. E.

R A. P. 3 .
R. A. L.5.

Celestino da Cunha Rodrigues.

15-8-194!)

R A. L.1.

Manuel Marques Peralta

16-8-1!)4!)

Adido-C.
bique.

»

Mi-

Quadro da arma.

1-8-1\)19

Manuel Rosado Carmelo Rosa.

de

R. ~\. (,_

i\1. Moçam-
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ANEXO

1

ria, por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

do mobilização

Especialidades

de instrução

Cursos no estrangeiro

(4)

(5)

(6)

Oficial de artilharia (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de artilharia (B)
(transmissões de artilhari~.
Oficial e artilharia (B)

-

-

-

- •
-

Transportes auto

Oficial de artilharia ~B~
Oficial de artilharia B
(informações, operações e serviços).
Intérprete de foto~rafia
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
(radar).
Oficial de artilharia (R)

Transportes auto
Transportes auto

Oficial de artilharia (B)

Transportes auto

-

Oficial de artilharia ~B)
Oficial de artilharia B)
(transmissões de artilharia).
Oficial de artilharia (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de artilharia (B)

Transportes auto
Transportes auto

--

Oficial de artilharia (B ~
Oficial de artilharia (B
(C. G. E.
Oficial de artil aria ~B~
Oficial de artilharia 13
(transmissões de artilhari.aj,'
Oficial e artilharia (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de artilharia (B)

Transportes auto
Transportes auto

M.l.

Oficial de artilharia (B)
(transmissões de artilharia).

-

-

Esgrima.

-

-

.

-

-

-

-

-

-

Transportes auto

-

-

Educação física (instrutor).

-

Transportes auto

-

-

,
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2.' Séne

N.O G

Data
NOII)9

(1)

da
promoção
(2)

Colocação
(3)

------------~-----------I---~---Júlio Carvalho Costa.

18-8-1949

Orlando Rodrigues da Costa

26- 8 -1949

Adido-C.
bique.
Adido-C.
bique.

M. MoçamM. Moçam-

Fernando da Silva Branco. . . . . 2G-11-1919 E. M. Elm

.

Carlos Alberto de Barros Teixeira
Francisco Pereira Palminha .

15-12-1949

Mário dos Santos Nunes

29-12-1949

Adido-C.
bique.

.José João Neves Cardoso.

24-2 -1950

Colégio Militar

Gaspar Pinto ele Carvalho Freitas
do Amaral.
Carlos Mário Pessoa Vaz

28- 2 -1950

D.A.A.

Eduardo Afonso Rodrigues Salavisa

»

Maurício Martins Lopes

))

1-12-1950

B. L D. C. 1.
E. P. A.
M. Meçam-

R. A. L. 2.

3.' D. G. M. I~.

4.-12-1950 3.' D. G.

xr. E.

Adriano Vítor Hugo Landerset Cadima.
Jorge da Glória Dores Costa

11-12-1950

3.· D. G. M. E.

22-2-H)51

3.· D. G. M. E.

Hermínio Duarte Ferreira.

16- 3 -1951

Adido - O. M. Angola

José António de Almeida Castro.

))

8.' D. G. M. E.

Gastão Maria de Lemos Lobato de 13- 4. -1951
Faria.
Vítor A~stinho e Mendoça FrazllQ 17-4-1951
António 'steves.
. . . . . . . . 1-12-1951
José da Mota Correia Pires.
»

Adido - C.

José Luís de Azevedo Ferreira Machado.
Fernando de Melo Macedo Cabral

»

Adido - C. M. Macau

»

3." D.

M. índia

Adido M. do Interior
Adido - C. M. Guiné
Adido - C. M. Angola

(l.

M. E.

Especialidade
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2." Série

do mobtllz açâo

Especialidades

Cursos no estrangeiro

de instrução

(4)

(5)

(6)

Oficial de artilharia (B)

-

-

Oficial de artilharia (B)

l

-

r

Oficial de artil haria (B)
(radar).

-

Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de artilharia (B)
(ipformações, operações e serviços).
Oficial de artilharia (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de' artilharia (B)

-

Transportes auto

Oficial de artilharia (H)
(C. G. E. M.).
Oficial de artilharia (H)
W G. E. M.).
OficIal de artilharia (B)
(C. G. J~. M.).
Oficial de artilharia (H)
(C. G. E. M.).
Oficial de artilhada (H)
(informações, operaeões e serviços).
Oficial de artilharia (H)
(C. G. R. M.).
Oficial de artilharia (B)
(C. n. R. M.).
Oficial dc artilharia ~B~
Oficial de artilharia H
Oficial de artilharia (D)
(radar ).
Oficial de artilharia (H)

-

o. KM.).

-

-

-

(C.

I

Transportes auto

Oficial de artilharia (H)
(informações, operações e serviços).

Oficial do artilhada (H)

Modernização de material de A. A., na
Inglaterra.
Curso de instrução de
equipamento de radar A. A. n.· 4. M.
l K. 7, na Inglaterra.

Transportes auto
Transportes auto

-

.
.

Field Artillerv Fire
Control Eq. and Fire
Direetion, na Alemanha.

-

-

-

-

-

--

Tran 'portes auto

Tran portes auto

-
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DaI"
da
promoção
(2)

Nome
(1)

Rui Meira e Cruz

N.o O

DO EXERCITO

.

1-12-1951

Francisco da Cruz de Freitas
xeira de Aguiar.
José Francisco Soares
. .

Tei-

»

18- 9 -1952

Colocação
(3)

Adido - C. M. Moçambique.

3.' D. G. M. E ....
Adido -

C. M. Angola

»

3." D. G. M. E.

»

D. A. A ....

Nuno Beça de Almeida Prazão

»

3.' D. G. M. E.

António Cirne Correia Pacheco

»

R. A.

Joaquim do Lago Arrais Torres de
Magalhães.
João Maria Paulo Varela Gomes.

»

3.' D. G.

»

3.' D. G. M. E.

Mário Belo de Carvalho

»

R. A. C.

Fernando

Augusto

Lopes.

Carlos Alberto Pereira

Aldemar

Barbosa

. .

Dias da Costa.

1-12-1952

José Duarte Xavier da Silva Palhares Correia de Meneses Nogueira Marinho Falcão.
António Joaquim
Aristides
nheiro.

A mérico

Travanca.

.

de Araú] o Pi-

Inácio Luís Guedes Machado Nápoles do Vadre Santa Marta.
Manuel Lourenço Pires.
. . . . .
Francisco Silvério
lar Ferreira.

Pereira

de Bace-

P. 1.

]\I.

E.

R.A.P.3.

»

E. P. A.

»
»

Adido-licença
tada.
G. A. r. A. 3

»

R. A. C....

5-12-1952

3.' D. G. M. E.

27-12-1ü53

3.' D. G. M. E.

[lirni-

2.' Série

Especialidade

ORDEM

de mobttízação

DO EXERCITO

Especialidades

(4)

N.o 9

de Instrução

Cursos no estrangeiro

(5)

Oficial de artilharia (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de artilharia (B)
(C. G. ~. M.).
Oficial de artilharia (B)
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(6)

Transportes

auto

(C. G. E. M.).
Oficial de artilharia

(B)

-

(C. C. E. M.).

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(H)

Ammunition
Supply
Specialist,
na Ale
manha.
Associate Field Artil
lery Oficer Course,
em Fort sm, Okla
homa, nos Estados
Unidos da América
Curso es~ecial de iden
tificaçao de sobres
selentes M. D. A. P
Ordenance
SUP'11y
Specialist,
na
Ie
manha.

-

(C. G. E. M.).
Oficial de artilharia (B)
(informações,
operações e serviços).
Ofici al de artil haria (B)

(C. G. E. M.).
Oficial de artilharia

(H)

(C. G. E. M.).
Escuta

.

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

{

I

Transportes
auto . . }
Educação física (instrutor).
. . . . .

-

Transportes
auto . .}
Educação física (instrutor).
. . . . .
Oficial de artilharia (E) { Transportes auto . .}
(informações,
operaEducação física (insções e serviços).
trutor).
. . . . .
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia
(C. G. E. M.).
Oficial de artilharia
(C. G. E. M.).

(B)

_.

(B)

-

{

I
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Nome

N.o

n

2.' Série

Data

da

Colocação

(1)

(2)

(~)

Fernando de Melo Vieira Ponces de
Carvalho.
João Inácio Pereira Júnior .
António de Campos Gil ....

27-12-1953

R. A. P. l-Exp. Ín-

promoção

dia.

»
»

Adolfo Jorge Vil ares da Costa.

»

Fidelino

»

Joaquim
lhoto.

Duarte

Fogaça

Raldanha

. . .

Hernandez

Pa-

E. M. Elm, ..
K C. Sargentos

.
. . .

AdidoC. M. Moçambique.
Adido-Academia
Militar.

»

Adido - C. M. Moçambique.

António Tiago Martins.

»

B. A. J..

Sílvio Aires Martinho de Figueiredo

»

R. A. 6 .

Ernesto Carrilho do Rosário.
. . .
Domingos de Magalhães Filipe . .
Sérgio Augusto Vila verde Bacelar
João Luís de Almeida Rebelo.

»
»

R. A. C.
Colégio Militar

»
»

G. A. O. A. 3
R. A. L. 2.

Júlio Veiga Simão

»

R. A. T•. 2.

Armando

. . . .

de Sousa GOmes

Américo Trindade

. . . .

Amílcar de Sampaio Rodrigues
Matias F'iúza Alvares da Costa
Armando

Rodrigues

Manuel de Carvalho

António da Silva Pereira.
. . . .
Joaquim Humberto da Silva Porto
Oneto.
Domingos Sebastião Gama da Cãmara Stone.
Alvaro Manuel Vil ares Cepeda
Delfim Nunes
.
.Ioão Joaquim de Oliveira ..
,

••

I

•

Adido ~ E. C. Sargentos.
»
»
»

Figueira
Garcia.

,

R. A. P. 2.

n.

A. P. 2 ..

Adido - ( '. M. Moçambique.

3.' D. G. M. E.

))

Adido-c-Licença
tada.
1{, A. P. 2

.

'I

D.A. A

.

»

ilimi-

1-12-1U54 3.' D. G. M. K

o

))

1-12-l!)55
»

3.4 D. G.

:M'.

E,

.

I

Adido - ('. 1\1. Maca.u
H.o A. TJ.l
.

2.' Série

Especialidade

ORDEM

de mobilização

DO EXBRCITO

Especialidades

de Instrução
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N. o 9

Cursos no estra.ngeiro

(4)

(5)

Oficial de artilharia (B)

-

-

-

-

-

-

Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
(transmissões de artilhari~.
Oficial e artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
(transmissões de artilharia).
Oficial de artilharia (B)
(transmissões de arti-

(6)

lharía).

{ Transportes auto . .}
Educação física (instrutor). . . . . .
Oficial de artilharia (B)
_
(informações, operações e serviços).
Oficial de artilharia ~B~ Transportes auto
Oficial de artilharia B
Ofieial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
(transmissões de artllharia).
Oficial de artilharia (B)
(transmissões de artílharia).
Ofici.alde artilharia (B)
(transmissões de artilhari~.
Oficial e artilharia (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)

-

-

Oficial de artilharia (B)
(C. G. E. M.).
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia ~B)
Oficial de arti lharia B)

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transportes auto
-

Oficial de artilharia (B)

-

Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B~
Oficial de artilharia (B

-

-

-

-'

--

-
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DO

EXERCITO

N.o!)

2.' Série

Data
da
promoção

Nome
O)

(2)

Rogério Fernando Sequeira Taborda
e Silva.
João Luís Pimentel de Oliveira
José Maria Canelas Ferreira
da
Silva.
António José de Melo Machado

1-12-1955

Colocação

(3)

R. A. A. F.

»

D. A. A ..
D.A.A ..

»

G. A. C. A.]

»

3.· D. G. M. E.

»

C. M. K F. E. D ..

. .

»

D. A.A .....

do

»

E. P. A.

Luís Teixeira Fernandes
.
Germano Pontes de Sousa.

»
»

Adido -

.José Bernardo

»

R. A. P. 2.

»

G. A. C. A.1

Hernâni

Manuel da Cunha Ventura

Gilberto

Manuel

Francisco

José de Sousa Freire

José. Fernando
Nascimento.

Santos

Graça

Baptista

e Castro

Pereira

Lopes.

António Luís Alves Dias Ferreira
da Silva.
Guilherme de Sousa Belchior Vieira

João António
gues.
Rui Ferreira

José Fernando
Valente.

»

1-12-H)56

Leite Pacheco Rodri-

C. M. Angola
. ....

E. P. A.

E. P. A.

dos Santos

2.· D. G. M. E ....

Vales de Figueiredo

Raul Ernesto
Mesquita
Passos Ramos.

E. P. A.

da Costa

»

D.

.

n. M. G ...

E. P. A .•..

2.' Série

Especialidade

ORDEM DO EXERCITO

do mobltizução
(4)

Especialidades

N.o 9

d~ instrução

Cursos no estrungolro

(6)

(5)

Oficial de artilharia

(E)

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(E)

Oficial de artilharia
(radar).

(E)

(E)
Curso Radio Controle
Airplane
Target e
Operation, nos E.
U. A.

Oficial de artilharia (E)
(C. G. E. M.).
Oficial de artilharia (E)
(educação
físicamestre).
Oficial de artilharia (E)
(transmissões
de artilharia).

Basic Combat Arrny
Com m uni cations
Specialist Course, na
Alemanha (Escola de
Tra.nsmissões
dos
E. U. A.).
Artillery Officer Communicatíons Course,
nos E. U. A.

Oficial de artilharia (E)
(transmissões
de artilharia).
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (E)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de artilharia (E)
(transmissões
de artilharia).
Oficial de artilharia (E)

Cursos Liaison Pilot
e Arrny .\ viation Tatics, na força aérea
dos E. U. A.
('ursos
Liaison Pilot
e Arrny .\ viation Tatics, na força aérea
dos K U. ,\.

Oficial de artilharia (B)
(observador aéreo).
Oficial de artilharia (B)
(observador aéreo).
Oficial de artilharia
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Meteorologia

.

(B)

Oficial de artilharia (B)
(transmissücs
de artilharia).
Oficial de artilharia (H)
(transmissões
de artilbnria).

II

'urso Explosíve Ordnance Dísposal, n08

E. U.A.

Curso Associate Ordnance ('ompany Offícer, noe lO. U. A.
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Data
da
promoção

Nome

W

Luís Filipe de Albuquerque
Ferreira.

Campos

Almiro Canelhas

Nuno Álvares

Colocação

M

João Corte Real de Araújo Pereira

Armando

2.· Série

Pereira

l-l2-Hl56

~
E. P. A.

»

R. A. L. 1.

»

R. A. L.l-Exp.

»

Adido-E.
tos.

C. Sargen-

Antonio José da Conceição Baptista

))

R. A. L. 2-Exp.

Álvaro Nuno Miranda

Furtado

»

Ii. A. L. 3.

João Manuel Pereira
Sousa 'feles.

do Carmo de

»

R. A. P. 3.

»

C.D.M.M
Adido-S.

Gonçalo Alvares Guedes Vaz .
Manuel do Nascimento Esteves

»

Manuel Francisco Ganhão Palma.
Rafael Guerreiro Ferreira.
.
Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho
Abel Cabral Couto.
. . . . . . .
Mário

Martins

Armando

Pinto

Belo Salavessa

de Almeida
.

1-l2-l!J57
»
))

»
»

Índia

Índia

..

G. D. N.

TI. A. L.l-Exp.

Índia
G. A. C. A. 3
.
G.A. G
.
Adido - Academia Militar.
Adido- C. M. Moçambique.

Manuel Dayrell Marrecas PorteLa
Ribeiro.
Fernando José Pinto Simões ,

»

Adido- C. M. Moçambique.
R. A. 6 - Exp, Índia

»

E. P. A ....

Domingos Alves da Cruz . .
José de Carvalho Pereira.
.

»
»

Adido - U. l\I. Angola
Adido-C.
M. Moçau+
bique.

))

E. P. A.

»

G. A. C. A. 2 ....

Jorge Augusto
Costa .
•\mândio

Ferreira

Viana

Pereira

de Sousa

»

da

....

ORDEM DO EXERCt1.10 N.o ~

2." Série

Especialidade

de mobltízação

Especialidades

do Instrução

Cursos no estrangeiro

(4)

(5)

(6)

Oficial de artilharia (B)
(referência por luz e
som).
Oficial de artilharia (B)
(transmissões
de artilharia).
Oficial de artilharia (B)
(transmissões
de artilharia).

-

'-

-

-

-

Oficial de artilharia (B)
(transmissões
de artilharia).

-

Curso de transmissões
de oficial de artilharia, nos E. U. A.
Curso Associate Ordnance Company Offícer, nos E. U. A.
Curso Explosive Ordnanee Disposal Specialist, nos E. U. A.

Oficial de artilharia
(transmissões
de
tilharia).
Oficial de artilharia
(radar).
Oficial de artilharia
(transmissões
de
tilharia).
Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B)
ar-

Educação
trutor).

física (ins-

(B)

-

(B)
ar-

-

(B~
(B

-

I

-

..
-

-

.

Curso Associate Ordnance Company Officer, nos E. U. A.

-

(B)
(R)
(B)
(B)

Meteorologia

Oficial de artilharia (B)
(referência por luz e
som).
Oficial de artilharia (B)

-

-

-

-

Oficial
Oficial
Ofic~al
Oficial

de
de
de
de

artilharia
artilharia
artilharia
artilharia

.

-

Transportes

-

auto

Oficial de artilharia

(B)

--

Oficial de artilharia
(transmissões
de
tilharia).
Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B)
ar-

-

(B~
(B

-

-

-

-

-

Oficial de artilharia (B)
(transmissões
de artilharia).
Oficial de artilharia (B)
(radar).

oe oficiais de
com u n ic a
e s , 110
Brasil.

( 'urso

ç

õ
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ORDEM

DO EXERCITO

Nome
(1)

António Fialho Tereno

2.' Série

N.o 9

Data
da
promoção

Colocação
(3)

(2)

1-12-1957

Luís Eduardo
da Costa Rombert
Manuel Fernandes Bargudo Calado

»
»

Raul Pereira Baptista
. . . . . .
António Nunes de Carvalho Pires
Luís Manuel Dias Antunes Corte
Real.
José Maria Eusébio Alves.

»

.»

José António Anjos de Carvalho.
Armando Joaquim Enes Calejo . .
João Manuel de Faria Martins Amaro

»
»
»

»
»

Adido- C. M. Moçambique.
•
Adido-C.
M. India
R. A. 6 •
R. A. L. 3-Exp.
R. A.L.4.
G. A. C. A. 2

Índia

G.A. G.
Adido - C. M. Macau.
Adido _. C. M. Angola
R. A. L. 3
.

2.· Série

Especialidade

ORDEM

da mobíüaação
(4)

Oficial de artilharia (B)

DO EX:ERCITO

Especialidades

de Instrução

(5)

Transportes auto

N.o 9

CUl'SOS

763

no estrangeiro
(6)

-

-

-

Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)

-

-

Oficial de artilharia (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B~
Oficial de artilharia (B

-

-

Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
(transmissões de artilbaria).

(radar).

-

-

-

-

-

-

-

164

ÔRDEM DO EXtRC11!O

N.o 9

2.' ~éríe

Relação de todos os capitães de cavala

Data
da
promoção
(2)

Nome
(1)

Luís Frederico Pinto Tavares de
Figueiredo.
António Ferreira de Carvalho Freire
Damião.
Carlos de Moura Cardoso.

(3)

1-12-1948 Colégio Militar
»

Adido- M. do Interior

u

Adido-M.

Viriato Mamede de Brito .

Alfredo Leão Tomás Correia

Colocação

do Interior

Adido - licença ilimitada.

. . .

»

E. P. C.

José Vítor da Costa Morais ....

»

José Joaquim Colares Vieira Serra
Pereira.
Fernando Rodrigues de Sousa
Costa.
João Gualberto de Abreu de Barros
Cunha.
João Pedro de Almada Saldanha e
Quadros Gouveia.

»

Adido -licença ilimitada.
Colégio :Militar

»

D. A. C.

»

1<;.

João Cecílio Gonçalves.

"

P. C.

R. L. 2 .

9-3-1949 RL.2

....

José Moreira da Silva Rangel do
Almeida.

»

Col6gio Militar

Fernando Maria Fontes Pereira de
Melo.

»

R C. 7 ....

Acácio Nunes da Cruz Tenreiro.

»

R. C. 7

.

~.' Série

ORD1Mvt DO EXÉRCtttO

N.o 9

705
ANEXO

2

ria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobfllz ação

Especialidades

(4)

Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões de cavalaria).
Oficial de cavalaria (H)
(carros de combate).

de instrução

Cursos no ostrnugulro

(5)

(6)

Transportes auto

-

Equitação

-

Transportes auto

-

Transportes auto

Communications in Infantry and Armored
Units, na Alemanha.
Tanque Comm a n âer
M-47, na Alemanha.
Armored Communication Offieer, nos
E. U.A.

I

Oficial de cavalaria (B)
(C. G. E. M.).

-

Oficial de cavalaria (B)

-

Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)

-

-

-

Oficial de cavalaria (B)

-

-

Oficial de cavalaria (B)

-

Oficial de cavalaria (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de cavalaria (B)

.j

-

.

-

Equitação

-

!

A sso ci at e

Arrnor

ed

Coiupany Offieer,nos
E. U. A.
Tanque Command er
M-47 na Alemanha.

I Curso
Captain to Major Qualifying,
110

Oficial de cavalaria (B)
(informações, operações e serviços).

Transportes auto .

9ficial de cavalaria (B)

Transportes auto

,

Canadá.
Curso Captain to Major Qualifying, no
Canadá.
Carros de combate
M-46, na França.
1'rack Vebiele Mechanie Course, na Alemanha.

-

766

ORDEM

DO EXERCITO

9-3-1949

Aloísio Chaves Ramos
Manso . . .

António Maria Rebelo

»

. . . . . .

Carlos Emiliano Fernandes
Francisco José de Morais.
José David

Baena

Colocação

(2)

(1)

Alberto Policarpo

2.' Série

Data
da
promoção

Nomo

Joviano

N.o 9

19- 4 -1949

da Silva

R. C. 3 .
G. D. C. C.

2.' Rep. 3.a D. G. M. E.

2- 7 -19M)

G. D. C. C.
E. P. C.

15-7 -1949

R C. 3 . .

.»

Nunes

(3)

r. A. E.

Manuel Maria Pereira
Co ut inlro
Correia de Freitas.
Mário Abrantes da Silva . . .
Antóuio Pais Andorinho Romão

1- 8 -1949
18-8 -1949

R. L. 2
AJido-Academia
litar.

Joaquim

24-8 -1949

K P. C.

Rodrigues

Alho

.

»

Adido -

M ..

.
Mi-

4-11-1949

R. L. 2

»

R L. 2

Alexandre António Baía Rodrigues
dos Santos.

10-12-1949

R. L. 2

Miguel Carlos Tenório
Carvalho.

16-6-1950

Q. G. 4.' R. M.

20-10-1950

H. C. li . . ..

24-10-1950

3." D. G. M. K

Alexandre Mendes Leite de Almeida
Luís Clemente Pereira Pimenta de
Castro.

1-12-1950
30-12-1950

Adido-lU.
do Interior
Adido-Academia
Mi-

Bernardo Raposo Botelho de Sá Nogueira.

»

António Augusto de Sampaio e Melo
Pereira oe Almeida.
João Herculano Rodrigues de Moura

9- 2 -1951

Adido -l\f. do Interior

24- 2 -195]

Adido
C. 1\1. Moçanibique.

Miguel Fernandes
Emanuel Xavier

Moreno
Ferreira

Coelho

Caldeira

de

António Manuel Pinto de Amaral.
José Maria Carvalho Teixeira.

.

• v-

Iitar,
R. C. 7

.

2." Série

Especialidade

onDEM

de mobilização

DO EXERCITO

Especialidados

Oficial de cavalaria (B)
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combatetransmissões de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
r ntérprete de fotografia

de ínstruçâc

Cursos no estrangeiro

(5)

(4)

(6)

I Tanque
M-26, na Alemanha.

Equitação

1

-

Commander

Tanque Commander
M-47, na Alemanha.
-

-

...

Equitação

767

N.o 9

-

-

Tanque Comm aruler
M--47,na Alemanha.

Transportes auto

-

Oficial de cavalaria (B)

Transportes auto

-

Oficial de cavalaria (B)
Oficial de caval aria (B)

Equitação

-

Oficial de cavalaria (B)
(carros de combatetransmissões de cavalaria).

Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
Intérprete de fotografia
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões de cavalaria).
0,,,,1 d. cavalaria (B)
(carros de combatetransmissões de cavalaria) . . . . . . .
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões de cavalaria).
OfLCialde cavalaria (B)
(C. G. E. M.).
Oficial de cavalaria (B~
Oficial de cavalaria (B
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
Oficial de cavalaria. (B)
(carros de combate).

-

.

-

Transportes auto

I

-

Tanque Commande r
M--47,na Alemanha.

-

-

Transportes auto
Equitação ...

:}

-

Transportes auto

-

~filitary Police Officer Advanced, nos
E. U. A.

-

Transportes auto

-

-

Equitação

-

-

I

Tanque Commander
1\1-26 na Alemanha.
Track Vebicle Mechanic Course.

-

ORDEM

768

N.O 9

DO EXERCITO

2.' Série

Data

da

Nome

Colocação

promoção
(1)

(2)

...

Mário de Lima

...

"

26- 2 -1951

João Abel da Costa Barros MagaIhães Cruz Azevedo.
João Carlos Craveiro Lopes ....
Francisco

José Falcão e Silva Ramos

José Carlos Sirgado

Maia.

Luís da Silva Rodrigues

. .

Pena.

Joaquim Maria Facco Viana Barreto
Manuel da Fooseca Pinto Bessa..
Rodrigo
de Melo Tudela Laranjeira.
João de Castro Enes Ferreira.
Luis Leite Ferreira
Augusto

. . .

da Fonseca Laje.

Rodrigo Maria
Silveira.

7- 4 -1951
»

»

da

Manuel José Lopes Cerqueira.

Adido-Academia
litar.
R. C. 7 .•.....

Mi-

Adido-Academia
litar.

Mi-

Adido-M.

do Interior

17-4 -1951

Adido-M.

do Interior

12- 8 -1951

R. C. 7.

5- 9 -1952

Adido - C. M. Moçambique.

29- 9 -1952

Adido - C. M. Angola

»

R. C. 7 .•.....

»

Adido - E. C. Sargentos.
Adido-C.
M.l\Ioçambique.

24-10-1952

»

Carlos José Machado Alves Morgado

R. C. 6

9- 4 -1951

3-10-1952

Soares Cordeiro

(3)

Adido -licença
tada,

Adido - Colégio Mililitar.

2-12-1952

E. P. C.

Alvaro Nuno Lemos da Fontoura.

18- 3 -Hl53

R.. C. 7 .

Jorge Luís Ferreira

28- 3 -1953

Adido-C.
bique.

Osório.

Nuno Caldas Franco Duarte ..

"

"

5-5-1953

ilími-

Adido-M.do

M. Moçam-

Tnterior

ORDEM DO EXBRCITO N.o 9

2.' Série

Especialidade

de moblttsação

Especialidades

(4)

Transportes

Equitação

-

Esgrima.

-

Transportes
Esgrima

-

-

-

Transportes

Curso especial de C. C.
M-46, AL (Patum)
ero Mailly, França,

.

-

-

auto

-

-

Oficial de cavalaria (B)
(transmissões
de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)

Oficial de cavalaria (B)
(informações,
operaçôes e serviços).
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões
de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combatotransmissões de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões
de cavalaria).

auto

.

Oficial de cavalaria (B)
(educação
físicamestre).
Oficial de cavalaria (B)

(B)

Tanque Communder
l\f-47, na Alemanha.

auto

-

-

Oficial de cavalaria

(6)

Equitação

(B)

Oficial de cavalaria

Cursos no estrangeiro

do instrução

(5)

Oficial de cavalaria (B)
(educação
f{sicamestre).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial do cavalaria (B)
(carros de combatetransmissões de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
(e d u c aç ão físicamestre).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combato).

76!l

-

Equitação

I

Educação física (instrutor) .
Equitação
...
Esgrima ....
Transportes auto
Transportes

auto

.

-

Transportes

I

auto

.

-

770

ORDEM

N.o

DO BXERCITO

o

2." Série

Data
da
promoção

Nome
(1)

Colocação

(3)

(2)

Joaquim Pinto Brás
José Luís Trinité Rosa.

17- 5 -1953
1- 7 -1953

Adido - C. M. Índia
Adido - M. do Interior

Luís Maria de Sousa Campeão Gouveia.

10- 7 -1953

E. P. C.

António
des.

13-8-1953

Adido-M.

Malta

Leuschener

Fernan-

Alfredo Alexandre Fernandes Ordaz
,Mangas.
.
Alvaro Francisco Torres de Andrade
e Silva.
António Lobato de Oliveira Guimarães.
Júlio Augusto Pessoa Carvalho Simões.
Joaquim Miguel de Matos Fernandes
Duarte SIlva.
Carlos Correia de Sampaio de Vasconcelos Porto.
Raul Augusto Paixão Ribeiro . . .
Francisco dos Santos Farrusco Júmoro
.Joaquim Mendes Borges Ribeiro Simões.
Henrique Manuel Gonçalves Vaz ..
Luís Manuel
Silva.

Saraiva

Vicente

da

António Varela Romeiras ,J únior .
José Francisco Milho Ferro.
Rui Manuel

José Joaquim

de Brito Limpo Serra
de Almeida Santos.

Domingos de Vilas Boas de Sousa
Magalhães.

do Interior

»

Adido -

»

R. C. 7 .

5- 9 -1953

R. C. 8 .

15- \)-1953

1-11-1953
28-12-1053
1-2 -1954

C. M. Guiné

Adido - C. M. Angola

E. P. C..
Adido -licença
tada.
G. D. C. C.

»

Adido-M.

»

3.' D. G. M. E.

ilimi-

do Interior

23- 2 -1954· 3.' D. G. M. E.
3- 5 -1951
8- Ô -1955
16- 6 -1955
»

Adido -I. A. E. l\f. .
R. C. 7
R. C. 7

R L. 2 ..

»

o. c. T.

»

E. P. C.

A.

2

a

Série

Especialidade

ORDEM

de mobilização

DO EXÉRCiTO

Especialidades

de instrução

(B)
(B)

Transportes

(6)

auto
Tanque Commander
M-47, na Alemanha.
As s o ci a t e , Armored
Company Officer, nos
E. U. A.
{
Maintenance
training
M-46, nos E. U. A.
Ca r r o s de combate
M-46, em França.

I

Oficial de cavalaria (B)
(informações,
operações e serviços).

Oficial de cavalaria (E)
(transmissões
de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)

Transportes

auto

Oficial de cavalaria

(B)

Transportes

auto

Oficial de cavalaria

(B)

Oficial de cavalaria (B)
(carros de combatetransmissões de cavalaria) . . . . . . .
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
Oficial de cavalaria (B)
(C. G. E. M.).
Ofimal de cavalaria (B)
(C. G. E. 1\1.).
Oficial de cavalaria (B)
(íuformações,
operações e serviços).
Oficial de cavalaria (8)
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões
de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
Olicial de cavalaria (B)
(Carros de combate),
Oficial de cavalaria (B)
(informações,
operações e serviços).

771

Cursos no estrangeiro

(5)

(4)

Oficial de cavalaria
Oficial de cavalaria

N.· !)

I

'çra~spo~tes auto
Equitação
...

...

} Tanque Co m m a n der
M-26, na Alemanha

Equitação
Equitação
Transportes

auto

Equitação

Equitação
Equitação
Equitação

Transportes
Educação
trutor).

auto
física (ins-

Tanque Co m m a n des
l\f-47, na Alemanha

772

ORDEM DO EX:ÉRCITO N.· 9

Nome

2.' Série

Data
da
promoção

Oolocação

(1)

(2)

Francisco Rodolfo Pereira dos Santos
Oliveira.

22- 6 -1955

R. C. 8

António Manuel Guerreiro Chaves 29-10-1955
Guimarães.
Jorge Eduardo Rodrigues yTenório 28-11-1955
Correia Matias.
Dionísio de Almeida Santos.
»
António Ferreira Cabral Pais do 16-12-1955
Amaral.

R. C. 6

Leopoldo Severo Ferreira Pinto
Luís Augusto Rodrigues de Carvalho
Fernando António José Torres Brandão tIe Brito.
António Teixeira da Rocha Pinto
Alberto de Nápoles Ferraz de Almeida e Sousa.
António Octávio Dias Machado

23-1-195G

(3)

C. M. E. F. E. D..
Adido -M. do Interior
Adido-M. do Interior

»

Adido-M.
R C. 8.

»

Adido - C. 1\f. Timor

15- 2 -1056

do Tnterior

R C. 6

»

R. C. 6 - Exp. Índia

»

Adido-C.
bique.

M. Moçam-

Juvenal Aníbal Semedo de Albu»
R. L. 2 .
querque.
.
Luís Cipriano Jorge ue Lorena Oli- 5- 3 -1056 G. C. C./R. C. 8
veira Birne.
Fernando Jorge Bentes de Jesus.
27- 4 -HJ56 3.' D. G. M. E.

Alcino Pereira da Fonseca Ribeiro

Rafael Ferreira Durão . . . . .

16-11-195G B. C. Pára-quedistas

1-12-105G B. C. Pára-quedistas

Eduardo Vaz Neto de Almeida .
Fernando Manuel Lopes Ferreira.

18-1-1057
26-1-1057

C. M. E. F. K D..
I';. P. K

Mário Avelino Sardoeira Delgado

21- 2 -Hl57

R. C'. 6 .

Fernando Alberto Cardoso Pinto Xavier de Brito.
José Joaquim Marques Peralta ..

7- 3 -1957
»

Adido-c-M, do Interior
Adido -C.
bique,

M.l\1oçam-

2." Série

Especialidade

.

ORDEM

de mobilização

DO EXERCITO

Especialidade.

N.o 9

de Instrução

773

Cursos no estrangeiro

(4)

(5)

(6)

Oficial de cavalaria (B)
(transmissões
de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)

-

-

-

-

Oficial de cavalaria

(B)

Equitação

Oficial de cavalaria (B)
Ofi?ial de c~valaria IB) } Transportes auto
(~nformaço~s, operaEquitação...
çoes e serviços) . . .
Oficial de cavalaria ~Bj I Transportes auto
Oficial de c~valaria B } Transportes auto
(informações,
operaE it ~
ções e serviços).
..
qm açao ...
Oficial de cavalaria (B)
Equitação
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões
de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
Oficial de cavalaria (B)
(transmissões
de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
Oficial de cavalaria
(O. G. E. M.).
Oficial de cavalaria
(O. G. E. M.).

-

-

auto

..

Communications in T nfantry and Armored
Units, na Alemanha.

-

-

(B)

(H)

}

Equitação

-

Oficial de cavalaria (B)
(carros de eombatetransmissões de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)

Oficial de cavalaria

I

-

Transportes

(B)

Oficial de cavalaria (B ~
Oficial de cavalaria (B
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combatetransmissões de cavala;ia).
OfiCIal de cavalaria (B)

}

-

.

Curso de ~ára-quedistas, em ~spauha.
Ca r r o de combate
M-46, na França.

I

Curso de pára-quedistas, em Espanha,

Equitação
Equitação

-

Equitação

-

Equitação

-

-

771

ORDEM

DO EXERCITO

N.°!J

2." Série

Data
da
promoção
(2)

Nome
(1)

José Maria de Mendonça Júnior.

3- 4 -1957

António Manuel da Palma Barache
João Luís Moreira Arriscado Nunes
Álvaro Augusto Fonseca Sabbo

»

27- 4 -1957
1- 8 -1957

Colocação
(3)

Adido -

C. M. Angola

Adido - C. M. Macau
R. C. 6 .
C. M. E. F. E. D ..

José Mateus de Magalhães

»

Q. G.-G.

Joaquim

»

3.a D. G. M. E.

»

G. C. C./lt. C. 8

Lopes Cavalheiro

Jorge Alberto

Guerreiro Vicente.

António Casimiro Rocha Ferrand
Almeida.
César Augusto Rodrigues Mano

dc

Eduardo Jorge Gomes Coelho Picciochi.
António Luís Monteiro da Graça.
Alfredo

Alves

Ferreira

da Cunha

Rui de Sousa Cambeses.
António de
Branco.

Fernando

Castro

Gentil

Soares

ua Costa Maia

José Mestre Rodrigues
Inácio José Correia da Silva 'I'avares.
António Valadares Correia de Campos.
Jorge Augusto do Barros e Vasconcelos Esteves.
Manuel Felisberto
Martins Rodrigues.
Fernando
Augusto
Corte-Real
de
Araújo Alves Amaro.

8- 8 -1957
»

5- 9 -1957
»

M. L.

E. P. C.
Academia Militar.
G. D.

o. C.

Adido-M.

do Interior

7-10--1957

Grupo dragões de 1\10çambique=-Exp.
India.
a- D. G. M. E.

1-11-1957

3.' D. G. M. E.

2-11-1957

G. C. C./R. C. 8

1-12-1!:l57

R. L. 2

»

»

R. C. ;3 .

»

Grupo dragões

çambique

de 1\10-

Exp. I Jl-

dia.
Adülo

-1\1. do Interior

»

Adido

l\I. do Interior

»

G. D. C.

o.

3-1-1958

2.' Série

Especínüdade

ORDEM

do mouílízação

DO EX:fJRCITO

Especialidades

(4)

Oficial de cavalaria (R)
(transmissões
de cavalaria).
Oficial de cavalaria (R)
Oficial de cavalaria ~B~
Oficial de cavalaria B
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de cavalaria (R)
(canos ele combate).
Oficial de cavalaria (R)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
Oficial de
(carros
Oficial de
(carros
Oficial de
(carros
Oficial de
(carros

cavalaria (B)
de combate).
cal' alaria (B)
de combate).
cavalaria (B)
de com bate).
cavalaria (H)
de combate).

Equitação

Cursos no estrangeiro

(6)

-

-

auto

-

-

-

Transportes

auto

-

-

Tanque
1\'[-47,
Carros
M-4.6,

Equitação

ContmanJer
na Alemanha.
de combate
na França.

Equitação

-

Equitação

-

-

{
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(5)

Transportes

Equitação
Transportes
Equitação

Oücial de cavalaria (H)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combatetransmissões de cavala;ia).
Ofi?lal de cavalaria (B)
(lllforlllaç'ões, operações c serviços).
Ofi~ia.l de cavalaria (Jl)
(lIltormações,
operay~es e serviços).
Olirlal de cavalaria (R)
(carros de combate).
Olicial de cavalaria (B)
(informações,
operações e serviços).
Oficial de cavalaria (B)
Oficial de cavalaria (B)
S carros dc combate).
011elal <le cavalaria (H)
«('arros .1(' combate
transmissões de cavalada).

de instrução

N.o 9

.
auto
. . .

'I'anquo Co m m an de r
l\J-47, na Alemanha.

.}

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carros
de combate
M-·W, cm França.

-

--

Equitação

-

-
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Data
da
promoção

Nome

Colocação

W
M
--·--------~~-----------I---------I
João Sequeira

3rl-1958

Marcelino

~
G. D. C. C.

13-2-1958

R. L. 1

20-2-1958

R. L.

1--

da Cunha

9-4-1958

3.·D.

G. M. E.

Rui Luís de Faria Fernandes

28-8-1958

Adido--M.

»

Academia

Belo Lobão

»

Q. G. 2." R. M.

Galiano

Ta-

»

G. C. C./R. C. 8

da Costa

»

Adido--M.

»

R. L. 1- Exp.

Henrique Augusto Teixeira de Sousa
Sanches,

»

R. C. 3.

Adão Antunes

»

Adido -- Academia

Rogério Montefalco Sarmento Pereira.
Manuel António Minas da Piedade
Fernando

Ferreira

Rui Coelho Abrantes
Leonel Raul
Ferreira.

.

Tavares

Ricardo Ivens
vares.

Ferraz

Carlos Alberto

Guimarães

Rui Pedrosa

Curado

Baptista.

litar,

Exp.

Índia

do Interior
Militar

do Interior
índia

Mi-

2."

Séd.e

Especialidade

.:..
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de mobilização

Especialidades

(4)

(5)

Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria I B)
(carros de combate).
Oficial de cavalaria (B)
(carros de combatetransmissões de cavalaria).
Oficial de cavalaria (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de cavalaria (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de cavalaria (B)
(informações, operações e serviços).
Oficial de cavalaria (E)
(informações, operações e serviços).
Oficial de cavalaria (B)
(informações, operações e serviços).
Ofi<:ialde cavalaria (B)
(Informações, operações e serviços).
Ofi?lal de cavalaria (B)
(mformações, operações e serviços).
Oficial de cavalaria (B)
(informações, operações e serviços) .

-

~.o

de instrução

177

U

Cursos no estrangeiro

!

(6)

Tanque Commo n der
M-47, na Alemanha.
Carros de combate
lVI-46, em França.

Transportes auto

-

-

-

-

_

-

..•

Equitação

-

Educação física (in~-

-

trutor ).

-

•

-

-

.

. Carros
de combate
M-4G, em Françu,

Equitação

-

Educação física (instrutor).

--
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Relação de todos

Datu
da
pruruoçrlc

NOlllO

(1)

Armando

08

Firrnino dos Santos

Fernando de Figueiredo Cunha Pacheco.
Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto ...
Francisco
Aires de Oliveira
-l
nior.
Fernando Gouveia de Morais Branquinho.
Henrique Pedro Daniel de Duarte
Silva y Aranda,
Carlos Maria da Silva Granate

ú-

de Castro

Neves

Viriato Monteiro Reinas
. . . . .
João Maria do Rio Carvalho Erasão
Carlos Maria Bastos Carreiras.
.
Manuel Mauricio Bravo Ferreira ..

17- \) -1948

Adido-Academia
Militar.
_\dido - 1. P. P. E.

20-10-1050
»

Adido - Academia Militar.

»

B. S. C. F .....

10-11-1950

Adido - S. G. D. N.

22-11-1!J50

Adido
Academia Militar.
Adido - Colégio Militaro
Adido-c-Academia
Militar.
D. A. E
.

10- 8 -1951

»

23-10-1\)51
26-10-1951
8-11-1\)51
9 3 -1\152
24.- :1-1952
18-7 -1\)52

Ivun Serra e Costa.

21-11-1\)52

José Augusto

Bernardino

Fernandes

Pires Pombo

UoJocaçrlQ

(3)

Fernando do Carmo Correia Calado
António Alves Avila de Melo
. .

capitães de engenha

(2)

»

Vasco Guilherme

2." Série

(~.0.-1." R ~L
.\dido-M.
do Interior
Adido
Academia Militar.
Adido- Academia Militar.
\uido - I. P. P. E. .
.\dido-C.
M.Moçambique.
Batalhão
listas.

de telegra-

28- 2 -195;-3 Adido --licença
tada.

. . . ..

Manuel José Baptista
. . . . . .
,\ ristirles Marques de Meneses e Vale

1- 4. -195:1

ilimi-

E. P. E.

7 1~)53 H. l". C. F. . . '...
»
'\diuu - Acatlcluial\1ilitar.

2." Série
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3

ria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobilização

Especinlidados

(4)

de Instrução

(5)

Sapador

(B)

-

Sapador

(B)

Transportes

Sapador (13) (O. C. E.
1\1.).
Sapador

(B)

Sapador

(B)

Transmissões
Sapador

(B)

Sapador

(B)

(B)

(B)

Transmissões
'l'ransmissões
Sapador (B)

(B)
(B)

(B)

Sapador (B) . .
'l'ransrrússões (H)
Transmissões
Sapador

(D) .

(TI)

Sapador químico

Sapador (B)
folapador (B)

(6)

auto

-

Transportes

Demolitions Mines and
Bobby Troops,
na
Alemanha.

auto

Esgrima.

Transmissões

Sapador

Cursos no ostrangolro

...

..
Radio-repair,
manha.

Transportes

auto

Transportes

auto

II

na Ale

Carrier
and Repea
ter, na Alemanha.
Signa1 Offieer Advan
ced, nos E. U. A.
U nit Instruetions
na
Joint Se11001of Che
mical ,V arfare, em
Inglaterra.
Assoeiated
Engineer
Company
O ffi e e,r
Course,
nos E.
U. A.
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(1)

1-11-1!J53

Octávio Mendes Silva
Camilo Francisco de Barros
nho.
João dos Santos Correia
Vasco dos Santos Gonçalves
Manuel Lourenço Trindade

2." Série

Ü

Data
da
promoção
(2)

NOIllO

Jorge Teixeira

N.O

DO EXERCITO

Sobri-

Sobral

Pimentel

Pedro Franco l\Iarques .
Manuel de Mesquita Borges.
. ..
José da Costa Pereira de Sande
Sacadura Bote Corte Real.

Colocação
(3)

E. P. E.

23-1-1954

Adido -

C. M. Angola

15- 3 -1954

3.a D. G. M. E.

20-8-1!J54
10- 9 -1!J54

G. C. T. A.
B. S. C. F.

Adido -Academia
Militar.
19- 3 -1 !J55 Adido -'- C. M. Angola
4- 5 -1955 B. S. C. F.
Batalhão de telegrafis»
tas.

25- 2 -1!J55

João Orlindo Almeida Pina.

»

Adido-C.1\1.l\Ioçambique.

Fernando de Jesus Lima Correia.
Orlando de Azevedo
Amílcar Lopes Martins.

»
»

E. P. E.

21- 5 -1955

João António Lopes da Conceição
José Francisco de Azeredo Fernandes Basto.
Arménio
Gomes dos Santos Silva.
Alvaro Joaquim José Maia Gonçalves.
Jaime Patrício
Albuquerque
Ferreira.
António Pinto Ramos Milhoiro
Gonçalo Nuno de Albuquerque Sanches da Gama.
Justino António Correia de Almeida
Álvaro da Cunha Lopes
.
Manuel
Fonseca
Ferrcira
Pinto
Basto Carreira.
José Eduardo Dartout Sales Henriques.
José Fernando Lopes Gomes Marques.
Vasco Fernando de Melo Wilton Pereira.

1-12-1956

Luís Emílio Cravo da Silva.
José Pereira de Metleiros Barbosa
Baltasar
António de Morais Barroco.

»

Adido - C. M. Angola
B. S. C. F.
Adido - C. M. Timor
Adido - C. M. Macau

»
»

B. S. C. F.

»

»
»
»

Adido-C.
M.l\1oçambique.
R. E. 1 .
Batalhão de telegrafistas.
G. C.T. A.
R. E. 2
R. E. 1

»

R. E.1

u

u

D. A.E.

1-12-1!J57

E. P. E.

»

Adido-C.
bique.

»

C. M. Açores
. " . .
R. E. 1 - Exp., Intlia
R. E. 1

»
»

M. Moçam-

2.' Série

ORDEM

Espocialidado

do mobilização

(4)

DO EXERCITO

Espocialidados
(5)

Sapador

(B)

-

Sapador

(B)

Sapador

(B) (O. G. E.

-

M.).
Sapador (B)
Sap.,ador (B) 0nformaçoes, operaçocs e serviços).
Sapador (B)
Transmissões
Sapador (B)
Transmissões
Sapador

(B)
. .
(B)

(B)

Sapador ~B)
Sapador R)
Sapador (B)
Sapador (B)
Transmissões

. .
(TI)

Sapador (TI)
Sapador (B)
Sapador

Cursos no ostrangeíro
(6)

Teletype
Repair,
Alemanha.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Signal Equipment ~1.
and Repair o IfLC er,
nos E. U. A.

-

-

-

-

-

-

•

Demolitions Mines aud
na
Bobby Troops,
Alemanha.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sapador (B)
Sapador (H)
Sapador (B)

-

-

Sapador

-

-

-

--

(B)

Sapador (13)
Transmissões
Sapador
Sapador
Sapador

t)

B)
B)

(H)

-

-

-

na

-

-

. .
(TI)

781

-

-

(B)

Sapador (B)
Transmissões

de instrução

N.O 9

Teletypewriter
Ef[uipment Repai!" Course, na Alemanha.

-

-
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Data
da
promoção

Nome

Colocação

(3)

(2)

(1)

José Renato de Araújo Pereira
Sousa.
Alípio António Pissarra Diogo
Silva.
Eduardo Luís Afonso Condado
Manuel Marques Esgalhado.

2." Série

E. P. E.

de

1-12-1957

da

»

R. E. 2 .

»
»

E. P. E.
Batalhão
tas.

E. P. E.

de telegrafia-

,

Manuel Adelino Pires Afonso
Fernando Edgar Collet Meygret de
Mendonça Perry da Câmara.
Carlos Jorge da Cunha Fernandes
Beirão.
Francisco de Assis Paiva Boléo Tomé

"»

»

R. E. 1- Exp. Índia

Manuel Francisco Rodrigues Fangueiro.
'uno Manuel Guimarães Fisher Lopes Pires.
António Avelino Pereira Pinto.

»

R. E. 1 -

"

Adido -

"

E. P. E.

R. E. 1 -

Exp. India

E. P. E.

Exp. Índia
C. M. Índia

2.' Série
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Especialidade

de mobtllz ação
(4)

Especialidades

de instrução

N.o 9

783

Cursos no ostrangoiro

(5)

(6)

Sapador (B)

-

-

Sapador (B)

-

-

Sapador ~B)
Sapador B)

-

-

Transmissões (B)
Sapador (B) . .

--

-

-

.

-

apador (8)

-

-

Sapador (B)

-

Sapador (B)

-

Engincer Equipmcnt
l\leehanie Course, na
Alemanha.

Sapador (B)

-

Transmissões (B)

Combat Engineer, na
Alemanha.
Signal Company Oíâcer, nos E. U. A.

~
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o Ministro

NoO \)

do Exército,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

20' Série

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
2.&

N,O 10

Série

1 de Junho de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:
1- DECRETOS E PORTIRIAS
PortarIas:

Ministério do Exército -

La

Direcçao·Geral-

2.a RepartiçAo

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Decreto-Lei n.? 40627,
de 1 de Junho de 1956,conceder a Maria Vitória Ramos
de Paiva Pereira de Carvalho, viúva do major médico
José Alberto Pereira de Carvalho, a reversão do subsidio mensal no quantitativo de 3001S, a partir de 28 de
Março do corrente ano, em virtude de ter falecido, em
27 do referido mês, seu filho José Alberto de Paiva
Pereira de Carvalho.
Ministério do Exército, 19 de Maio de 1959.-0 Ministro do Exército, Afonso Maqalhãee de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Maio de 1959, da
Repartição Geral. São devidos emolumentos, nos termos do
Decreto n.o 22 257).
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Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do artigo 73.0 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n.? 3r) 667, de 28 de Maio de 1946, com a redacção
dada pelo artigo único do Decreto n." 37 936, de 17 de
Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado José
Antunes, condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem
da Torre e Espada, a pensão mensal até ao quantitativo
de 510;$, a partir de 18 de Fevereiro de 1959, como
compensação da diferença do vencimento do activo, liquido de imposições legais, de um capitão e a pensão
mensal liquida da reforma que lhe foi atribuída,
Ministério do Exército, 21 de Abril de 1959. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Maio de 1959. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército, nos tormos do artigo 73.° do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, com a redacção
dada pelo artigo único do Decreto n." 37936, de 17 de
Agosto de 1950, conceder ao capitão reformado Manuel
Ribeiro da Laje, condecorado com o grau de cavaleiro
da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, medalha de ouro da classe de valor militar e cruz de guerra de La classe, a pensão mensal
até ao quantitativo de 1.5306, a partir de 1 de Janeiro
de 1959, como compensação da diferença do vencimento
do activo..; líquido de i~posições legais, de um capitão
e a pensao mensal líquida da reforma que lhe foi atribuída.
Esta portaria substitui a de 19 de Junho de 1953.
Ministério do Exército, 5 de Maio de 1959. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visa~a pelo Tribunal de Contas em 11 de Maio de 1959. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 29 de Maio de 1959:
Condecorado com a 2. a classe da medalha de mérito
militar, nos termos do artigo 52.° do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o coronel do
exército francês Henry Joseph Marie d'Esclaibes,
conde de Esclaibes.

Ministério

do Exército - I.a Direcção-Geral

_ I.a Repartição

Por portaria de 29 de Abril de 1959:
Condecorado com a medalha militar de ouro de serviços
distintos, em substituição de duas medalhas de prata
de bons serviços do anterior Regulamento da Medalha
Militar, publicado pelo Decreto n. ° 3392, de 2R de Setembro de 1917, e de uma de prata de serviços distintos do actual regulamento, publicado pelo Decreto
n.? 35667, de 28 de Maio de 1946, por, segundo deliberação do Conselho Superior de Disciplina do
Exército, em vista do disposto na declaração 2) da
Ordem do Exército n." 4, 1.:1 série, de 30 de Junho
de 1951, ter sido julgado ao abrigo da alinea b) do
artigo 15.° do Regulamento da Medalha Militar, de 28
de Maio de 1946, o general Francisco Holbeche Fino.
Por portarias de 12 de Maio de 1959:
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 infantaria Artur João Cabral
Carmona.
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.°,
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do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946, o major de engenharia Fernando de Sousa
Medeiros Júnior.
Por portaria de 4 de Maio de 1959:
Condecorados com a medalha de mérito militar das classes que lhes vão indicadas os oficiais a seguir m~ncionados, por, segundo parecer do Conselho SuperlO.r
de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições dos artigos 26.0 e 29.0 do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946:
I." classe

Generais João Carlos Guedes Quinhones de Portugal da Silveira, António Maria Meira e Cruz e
Francisco Holbeche Fino.
2." classe

Coronel Joaquim Mendes Moreira Sacadura.
3.' classe

Tenente do serviço de material (serviços técnicos)
Joaquim José de Almeida.
Por Decreto de 17 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Governo n.? 109, 2.a série, de 8 de
Maio deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de
cavaleiro da Ordem Militar de Cristo o coronel de
infantaria, na situação de reserva, João Guedes das
Neves Sacadura.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do
regulamento aprovado pelo Decreto n. o 35 667 de 28
de Maio de 1946, e Portaria n.? 12 731, de 4 de Fevereiro do 1949, os seguintes oficiais:
Tenente-coronel
miliciano do serviço de administração militar, do extinto quadro especial na situação de reserva, José Gonçalves Palha~es Júnior.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército João
Lopes.
Tenente de infantaria, na situação de reserva,
Francisco Solésio Padinha.
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L.ouvoree:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portarias de 6 de Março de 1959:
Louvado o capitão de cavalaria, na situação de reserva,
Joaquim Queirós de Andrada Pinto pela competência, dedicação e excepcional lealdade que sempre
evidenciou durante os nove anos de desempenho de
funções na 2. a Repartição da La Direcção-Geral.
Oficial trabalhador e inteligente, dotado de fino trato
e de esmerada educação, tornou-se um precioso colaborador dos seus chefes, merecendo, ao mesmo tempo,
a estima de todos os camaradas ..

Ministério

do Exército -I.

a

Direcção-Geral-

I.a Bepartiçãc

Por portarias de 12 de II/aio de 1959:
Louvado o major de infantaria Artur João Cabral Carmona pela forma como durante -dois anos exerceu o
comando do agrupamento «Constantino de Bragança»,
em Damão, em acumulação com o cargo de governador do distrito de Damão, tendo, com os seus dotes
de carácter, espírito de decisão, iniciativa, ponderação e vontade de bem servir, vencido com firmeza e
dignidade as difíceis situações criadas no mesmo distrito pelas acções de terrorismo desencadeadas pela
União Indiana. Os serviços prestados pelo major de
infantaria Artur João Cabral Carmona naquele comando devem ser considerados como relevantes, extraordinários e distintos.
Louvado o major de engenharia Fernando de Sousa
Medeiros Júnior por, voluntàriamente,
se ter oferecido para servir na índia na época mais delicada para
a nossa soberania naquele Estado, onde permaneceu
durante quatro anos corno director das obr~s mi~itare~,
tendo conseguido, com o seu entusiasmo, inteligência
e espírito de iniciativa, instalar convenientemeD:t~ a
maior parte das tropas e dos serviç-os da guarmçao,
ao mesmo tempo que formava naquela parce~a. ~e
Portugal uma camada de excelentes artífices origina-
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rios daquele Estado, contribuindo assim para a: elevação das possibilidades de emprego da mão-de-obra
local. Os serviços prestados naquele Estado devem
ser considerados como relevantes, extraordinários e
distintos.

111- MUDANÇAS DE QUADRO
Oficiais

de complemento

Tenha passagem ao quadro de complemento, nos termos
do artigo 22.° do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de
Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1952, o capitão do quadro do
serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do regimento de infantaria n.? 15, Manuel Soares da Costa, por ter sido exonerado, a seu pedido,
de oficial do quadro permanente, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Maio do corrente
ano, ficando licenciado, de harmonia com O disposto
na última parte do § único do artigo 22.° dos diplomas acima citados.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Maio de 1959).

Tenham passagem a oficiais milicianos médicos e ao quadro do serviço de saúde militar, por se encontrarem
habilitados com o curso de Medicina, os tenentes: de
infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, João
Raul de Sousa Guimarães e Álvaro de Andrade Pissarra da Cunha Brito, do regimento de infantaria
n.? 6, José Augusto Dias Alves, do batalhão de caçadores n. ~ 5, Hermínio Menaia Gabriel, do centro
de mobilização de infantaria n.? 5, Liberto Tavares
Banheiro e de cavalaria, do regimento de lanceiros 1
António Maria dos Anjos Galego; e os alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 1 José Henriques Marques e Francisco Manuel Augu;to Palma. do
regim~nto de in~antaria. n.? 2, Sérgio Augusto Rosa,
do regimento de infantaria n. ° 5, António Júlio Gusmão
Guterres Quintela e Fausto da Silva Teixeira Fialho
Moura, do regimento de infantaria n. o 6, Francisco
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José Martins Teixeira, do regimento de infantaria
n. ° 14, João Ferreira Correia de Paiva e, do batalhão
de caçadores n. ° 5, Ítalo Celeste Croce Rívera ; de
cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 7, Alvaro
Joaquim de Almeida e Castro e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa, Francisco Aníbal Pessoa
e Sousa de Morais Sarmento Campilho, todos milicianos, devendo ser considerados nesta situação desde
15 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 23 de Maio de 1959).

pelo Tribunal

Tenham passagem a oficiais milicianos médicos e ao
quadro do serviço de saúde militar, por se encontrarem habilitados com o curso de Medicina, o tenente,
do regimento de infantaria n. ° 12, Manuel Francisco
de Freitas e Costa e alferes, do regimento de infantaria n.? 1, Álvaro Camilo Malta e José Pimenta de
Sousa Sampaio e, do regimento de infantaria n." 15,
Fernando José Portela Branco, todos milicianos de
infantaria, devendo ser considerados nesta situação
desde 15 de Fevereiro de 1959-e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 23 de Maio de 1959).

IV-MUDANÇAS

pelo Tribunal

DE SITUAÇAo

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantarIa:

Majores de infantaria, supranumerários, Delfim Augusto
Afonso dos antas e, do batalhão de caçadores n." 9,
Flamínio Machado da Silveira, para preenchimento d.e
vagas no quadro, devendo ser considerados nest~ Sltuação desde, respectivamente,
27 e 26 de Abril de
1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visad~ pelo. Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. Não sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Major de infantaria, supranumerário, do regimento de
infantaria n.? 5, onde continua colocado, Amilcar Augusto Lopes Chaves, para preenchimento da vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Maio de 1959.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
adido, José Pinto Henriques de Frias, que, por ter
deixado de prestar serviço no comando militar de
Macau, regressou à metrópole em 11 de Abril de
1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitães de infantaria, supranumerários,
Eduardo da
Rosa Ferreira, Angelo Augusto Cunha Ribeiro, Pedro Alves Cabral, Amilcar Fernandes Morgado e Fernando Barroso Moura, que, po,r terem deixado de
prestar serviço no Estado da India, regressaram à
metrópole em 9 de Abril de 1959, desde quando devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de infantaria. supranumerário,
Fernando de
Sousa, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar do Estado da índia, regressou em
9 de Abril de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para prenchimento de vaga no
quadro.
Capitão de infantaria, supranumerário
Luis Adão de
Aguiar, que.' .por ter deixado de, pr~star serviço no
comando .mIlItar do Estado da India, regressou em
9 de Abril de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaca
no
b
.
qua droo
Capitães de infantaria, supranumerários
António Emílio
Gameiro Cardoso, Mário Ilernâni Vasques de Mendonça e Egberto das Neves Curado, que, por deixa-
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rem, de prestar serviço no comando militar do Estado
da India, regressaram em 9 de Abril de 1959. desde
quando devem ser considerados nesta situação, para
preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitães de infantaria, adidos, Júlio Baptista dos Santos
e Luís Eugénio Beça Múrías, que, por terem regressado, respectivamente,
de comissão civil no Estado
da India e de comissão militar na provincia da Guiné,
embarcaram de regresso à metrópole em 5 e 21 de
Dezembro de 1958, desde quando devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas
no quadro.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitão de infantaria, adido, João Luis de Sousa Alves,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
'militar de Angola, regressou em 15 de Abril de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no "quadro.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o tenente de
infantaria, na situação de reserva, adido, Armindo Sequeira, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente de infantaria, adido, Ramiro Alorna do Nascimento, que, por ter deixado de prestar serviço ~o
Ministério do Interior, na Polícia de Segurança ~ublica, regressou a este Ministério em 26 de Fevereiro
de 1959, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro ..
(por portaria de 28 de Fevereiro de 1959, visa~a PNe]O
Tr~blllnal de Contas em 30 de Maio de 195\). Nao sao devic os
emolumentos , nos termos do Decreto D.O22257).
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Quadro da arma de artilharia:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de 'Prestar serviço no Ministério do Interior, ondeexercia o cargo de presidente da Câmara
Municipal de Cascais, o tenente-coronel de artilharia,
na situação de reserva, adido, José Roberto Raposo
Pessoa, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Abril de 1959.
(Por portaria de 17fde Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major de artilharia, adido, Miguel Martins de Sequeira
Braga, que, por ter deixado de estar de licença ilimitada, se apresentou em 1 de Maio de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitão de artilharia, adido, em serviço no Ministério
do Ultramar, como governador de distrito na província de Angola, António Francisco Neto Parra, que,
por ter interrompido a sua comissão, se apresentou
em 31 de Outubro de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento
de
vaga no quadro.
(Por portaria de 31 do Janeiro (le 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Março de 1959. ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 257).

Tenentes de artilharia, adido, Vitor Manuel Medeiros
Silva e, supranumerário, do grupo de artilharia contra
aeronaves n." 1, Reinaldo Luis Lourenço Leal, que,
por terem deixado de prestar serviço no comando
militar do Estado da índia, regressaram à metrópole
em 28 de Dezembro de 1958, desde quando devem
ser considerados nesta situação, para preenchimento
do vagas no quadro.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 do Maio de 1U59.Não são devidos ernolumentes, nos termos do Decreto n.O22257).
Quadro da arma de cavalaria:

Capitão de cavalaria, supranumerário,
da Direcção da
Arma de Cavalaria, ondo continua colocado, Carlos
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Emiliano Fernandes, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 16 de Janeiro rle 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolu, mentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitães de cavalaria, supranumerários, do regimento
de cavalaria n.? 6, onde continuam colocados, António
Teixeira da Rocha Pinto e João Luís Moreira Arriscado
Nunes, para preenchimento de vagas no quadro, devendo ser considerados nesta situação desde 4 de
Abril e 31 de Março do corrente ano.
(Por portaria de 15 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitão de cavalaria, supranumerário, do regimento de
lanceiros 2, onde continua colocado, José Mestre Rodrigues, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 19f;9, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente de cavalaria, supranumerário, Luis Alberto Santiago Inocentes, que, por ter deixado de prestar serviço no Estado da índia, onde se encontrava como
expedicionário no grupo de dragões de Moçambique,
se apresentou neste Ministério em 4: de Maio de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Maio' de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Quadro do serviço de saúde militar:
Médicos

Tenente médico, supranumerário, do 1.0 grupo de co~panhias de saúde, onde continua col?cado, Antón~o
J osé Mendonça Soares, que, por ter deIxado de prestar
serviço no Estado dn Íadia, onde se encontrava como
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expedicionário, embarcou de regresso à metrópole em
28 de Dezembro de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Extinto quadro de picadores militares:

Considerado regressado IVO serviço deste Ministério, por
ter deixado de pretar serviço 1110 .Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o capitão do
extinto quadro de picadores militares, adido, na situação de reserva, José Ximenes, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Supranumerárlos
quadros:

por

excederem

oe

Infantaria:

Majores de infantaria, supranumeranos,
Flaminio Machado da Silveira e Delfim Augusto Afonso dos Santos, que, P9r terem deixado de prestar serviço no
Estado da India, onde se encontravam como expedicionários, regressaram em 9 de Abril de 1959, desde
quando devem ser considerados nesta situação.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Cavalaria:

Capitão de cavalaria, supranumorano, José Mestre Rodrigues, que, por ter deixado do prostar serviço no
grupo divisionário de carros de combate, se apresentou
em 24 de Dezembro de 1958, desde quando devo ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 12 de Ja~eiro de 1959'N visada pelo Tribunal,
de Contas em 30 de MaIOde 1959. Nao sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Serviço de saúde militar:
Médicos

Capitão médico, supranumerarlO, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Teófilo Nunes da Franca, que, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da lndia,
onde se encontrava como expedicionário, regressou
em 19 de Junho de 1958, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço geral do Exército:

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de infantaria n.? 1, Custódio José da Costa
Alves e, do regimento de engenharia n." 1, António
Isidro Martins, continuando ambos colocados onde
actualmente se encontram, que, por terem deixado de
prestar serviço nas forças expedicionárias ao Estado
da Índia, regressaram em 20 de Novembro de 1958,
desde quando devem ser considesados nesta situação.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
PaaaagerT"l

à situação

de

supranurT"le-

rárlo:

Forças eventualmente

constituídas

no continente:

Regimento de artilharia antiaérea flxa

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de artilharia antiaérea fixa, José Francisco
Ramalho, 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.? 10620, de 11 de Março de 1944, por
ter sido colocado na referida unidade, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 13 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Grupo divisionário de carros de combate

Capitão de cavalaria, da direcção da arma, Carlos
Emiliano Fernandes, 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,° 15 218, de
19 de Janeiro de 1955, e artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 40394, de 23 de Novembro de 1955, por ter sido
colocado no grupo divisionário de carros de combate,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Maio do corrente ano.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22 257).

Capitão de cavalaria, do grupo divisionário de carros
de combate, João Sequeira Marcelino, 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.? 15218,
de 19 de Janeiro de 1955, e artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 40394, de 23 de Novembro do referido ano
de 1955, por ter sido colocado no referido grupo,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 do
Abril de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Estado da rndia

Tenente-coronel de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16 (batalhão d~ caçadores além-Tojo), Luis
Augusto de Matos Paletti, por ter sido nomeado para
fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da
índia, devendo ser considerado nesta situação desdo
29 de Abril de 1959.
(Por portaria de, 8 de Ma~o de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de MaIO de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-O eral deste Mi- '
nistério, Manuel Ferreira Guedes, por ter sido no-
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meado para ,fazer parte das forças expedicionárias ao
Estado da India, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n.? 3,
Fernando José Gonçalves Cerqueira; do regimento de
infantaria n. ° 4, António José da Costa Pinto; do regimento de infantaria n. ° 16, Eduardo Padrão Soares,
Hélder José François Sarmento e António José Amorim Torres Pinto de Queirós; do batalhão de caçadores n." 4, Júlio Eugénio Augusto Viegas de Almeida
Pires e, do batalhão de caçadores n.? 8, José Henrique Neves, por terem sido nomeados pl/-ra fazer parte
das forças expedicionárias ao Estado da India, devendo
ser considerados nesta situação desde 29 de Abril de
1959.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes de infantaria, do regimento" de infantaria n. ° 16,
António José Brites Leitão Rito e Augusto Leandro
Ribeiro Lázaro e, do batalhão de caçadores n. ° 4,
José Vicente da Silva Júnior, por terem sido nomeados
para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado
da índia, devendo ser considerados nesta situação
desde 29 de Abril de 1959.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitães de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Manuel Francisco Ganhão Palma e, do regimento
de artilharia n.? G, Manuel Dayrell Marrecas Portela
Ribeiro, continuando colocados nas referidas unidades, por terem sido nomeados para fazer parte das
forças expedicionárias ao Estado da Índia, ..devend?
ser considerados nesta situação desde 29 de Abril
de 1959.
(Por portaria de 15 de Maio de 1950, Nvis~da pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1950. Nao sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, Abílio Margarido Gonçalves e, do regimento de
artilharia n. o 6, José Faia Pires Correia e Manuel
Carlos da Conceição Guimarães, continuando colocados nas mencionadas unidades, por terem sido nomeados para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da índia, devendo ser considerados nesta
situação desde 29 de Abril de 1959.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 257).

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 3,
João do Nascimento de Jesus Pato Anselmo e Manuel
Correia Arrabaça, por terem sido nomeados para fazer
parte das forças expedicionárias ao Estado da índia,
devendo ser considerados nesta situação desde 29 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de J unho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de engenharia, do regimento de engenharia
n. ° 1, onde continua colocado, Francisco de Assis
Paiva Boléu Tomé, nos termos da segunda parte do
artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28 401, substituído pelo
artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 32692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n.? 11 079, de
31 de Agosto de 1945, por ter sido nomeado para
fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da
índia, devendo ser considerado nesta situação desde
29 de Abril de 1959.
(Por portaria de S de Maio do 1959, visada polo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do serviço de administração militar do regimento de infantaria n. ° 16, Aventino Alves' Teixeira,
nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n." 32692, de 20 de Fevereiro de 1943 e ao
abrigo da Portaria n.? 11 079, de 31 de Aaosto d~ 1945
por .t~r ~l'd,o nomea dO'
o para faze.r parte das forças expedicionârias ao Estado da Índia, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Abril de 1959.
(Por portaria de 1 de Maio de 1959, visada pelo 'I'ribunal ,
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolnmentes, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Tenente do serviço de administração militar, do batalhão independente de infantaria n.? 17, José Martins
de Freitas, por ter sido nomeado para fazer parte das
forças expedicionárias ao Estado da India, devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Abril de
1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), do regimento de infantaria n.? 16, António Martins Inácio, por ter sido nomeado parafazer
parte das forças expedicionárias ao Estado da India,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de artilharia n." 6, Manuel Tomás, por ter
sido nomeado para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da índia, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, da Direcção da Arma de Infantaria, José Gomes Escada,
por ter sido nomeado para fazer parte das forças expedicionárias ao Estado da India, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 dc Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto O.· 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de infantaria n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da índia), José Rodrigues Fernandes, nos termos da
segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 1\:)43, e ao abrigo da Portaria n. ° 11 079, de
31 de Agosto de 1945, por ter sido nomeado para
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fazer parte dás forças expedicionárias ao Estado da
India, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Maio de 1959.
(Por portaria de 18 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de infantaria n.? 16, Silvério Manuel, 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 ter sido
nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da India, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Abril de 1959.
(Por portaria de 1 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 195\). Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Passage~

à

situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do comando militar de Angola, Manuel da Silva Marques, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alinea a) do artigo 3.° do DecretoLei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1952, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Maio do
1959.
(Por portaria de 22 de Maio de 1\)59, anotada'pelo
de Contas em 1 de Junho de 195\)).

Tribunal

Alferes do quadro do serviço geral do Exército
do
co~ando ~ilitar de Angola, António Joaquim Ferreira e LIberto Branco, por terem sido nomeados
para prestar serviço no ultramar, ao abriso da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n. ° 39 81G, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 13 de Maio de 1959.
(Por portaria de 13 de M~io de 1\)5\), anota(la pelo Tribunal'
de Contas em 27 de Maio de 1959).
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Moçambique

Tenente de infantaria, do comando militar de Moçambique, Arménio Augusto da Silva Teodósio, 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 27 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 ele Maio ele 1959).

Tenentes Reinaldo Luís Lourenço Leal e Fernando Rui
Mesquita da Costa Passos Ramos e alferes Francisco
Cordeiro da Fonseca, todos de artilharia e do comando
militar de Moçambique, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço militar no ultramar,
ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerados nesta situação o primeiro desde 12 e os
restantes desde 27 de Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio do 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Maio de 1959).

..

Capitães Manuel José da Silva Gonçalves e João António Alves, ambos do quadro do serviço geral do
Exército e do comando militar de Moçambique, por
terem sido nomeados para desempenhar comissões 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 considerados nesta situação
desde 13 de Maio de 1959.
(Por portaria de 13 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 27 ele Maio de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Moçambique, Augusto Sérgio de
Campos o António Ernesto Ferreira, por terem sido
nomeados para desempenhar comissões de serviço no
ultram ar , ao abrigo da alínea c) do artigo 3. ° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14: de Setembro de 1954, devendo ser considerado H nesta situação desde 13 de
Maio de H)39.
(Por portaria de 13 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 27 ele Maio de 1959).
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Guiné

Capitão de cavalaria, do comando militar da Guiné, Alfredo Alexandre Fernandes Ordaz Mangas, 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
25 de Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1959).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do comando militar da Guiné,
José Pedro, por ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de serviço militar 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 Março de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1959).
Estado da India

Capitão médico, supranumerario,
'l'eófilo Nunes da
Franca, do comando militar do Estado da India, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço no ultramar, ao abrigo da alínea a) do artigo 3. o do Decreto-Lei n. o 39 816, de 14 de Setem bro
de 1954, devendo ser considerado nesta sit unção dCH<le
19 de Junho de 1958.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1959).
Macau

Alferes de infantaria, do comando militar do Macau António João Rocha de Carvalho, por ter sido nordeado
para desempenhar uma comissão de serviço no ultramar.' ao abrigo da alínea c) do artigo 3. ° do Decreto-Lein.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação dosdo 17 de Abril
de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em ] 9 de Maio de 195!J).
c
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Tenente de artilharia, do comando militar de Macau,
Luis Jorge Lopes Gomes Marques, 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." 39 816, de 14 de Setembro
de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Abril de 1959.
.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 19 de Maio de 1959).

pelo Tribunal

Timor

Alferes de artilharia, do comando militar de Timor,
Henrique Manuel Viegas da Silva e Nuno Ramiro
Esteves, por terem sido nomeados .para desempenhar
comissões de serviço militar no ultramar, ao abrigo
das alíneas a) e c), respectivamente,
do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de
195.,1"devendo ser considerados nesta situação desde
17 de Abril de 1959.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 19 de Maio do 1959).

pelo Tribunal

Alferes de cavalaria, do comandõ militar de Timor,
Jorge de Gouveia Falcão, 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 17 de Abril de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 19 de Maio de 1959.

pelo Tribunal

Tenente médico, do comando militar de Timor, Luis
Algarvio Serpa Machado Cabral, 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 7 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 19 de Maio de 1959).

pelo Tribunal

Alferes do serviço de administração
militar, do comando
militar de Timor Rui Manuel Gomes Cabral Telo, por
ter sido nomeado para prestar serviço no ultramar,
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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 Abril de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1(59).
Na Guarda Nacional Republicana:

Tenente do qnadro do serviço geral do Exército,
da 3. a Repartição da 1.a Direcção-Geral
deste Ministério, Cristóvão da Piedade Mendes, 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 Maio de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
Contas em 23 de Maio de 1959).
•

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 11, Francisco
da Silva Ângelo e, do quadro dos mesmos serviços,
Abilio do Nascimento Castro, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, na Guarda J acioual
Republicana, devendo ser considerados nesta situação
desde 18 de Maio de 1959.
\

(Por portaria de 18 de Maio de 1950, anotada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1(59).
Na Guarda Fiscal:

Tenente do serviço de administração militar, do 1.0 grupo
de companhias do mesmo serviço, Eliseu António de
Aguiar, ~Ol~ ter sido requisitado para desempenhar
uma cormssao de serviço dependente do Ministério
das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde ~4 de Abril d 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1(59).
Ya Polícia de Segurança Pública:

Tenentes de infantaria, do regimento de infantaria
n. ° 15, Hugo Ferdínando Gon~alves }{ocha e Manur I
Ramalho Salvado Pires, por terem sido requisitado'
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para desempenhar comissões do serviço dependentes
do Ministério do Interior, na Policia de Segurança
Pública, devendo ser considerados nesta situação
desde 24 de Abril de 1959.
(Por portaria de 29 de Abril de 195U, anotada
de Contas em 19 de Maio de 195U).

pelo Tribunal

Em outros Ministérios:
Presidência do Conselho -Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Tenente

do quadro do serviço geral do Exército, na
de reserva, Carlos IIenriques Lourenço, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Secretariado-Geral da Defesa
Nacional, devendo ser considerado nesta situação
desde 13 de Abril de 1959.
situação

(Por portaria de 22 de Maio de 1958, anotada
de Contas em 1 de Junho de 1959).
Presidência do Conselho - Subsecretariado
Batalhão de caçadores

pelo Tribunal

de Estado da Aeronãutica

pára-quedistas

'l'enente de infantaria,
elo quadrq, de oficiai" espccial izados em pára-quedismo,
SílYio .Torge Rendeiro de
Araújo t' Rá, por ter ingressado no referido quadro
de 3]
:10 nbrigo elo artigo 15. do Decreto u." 42075,
ele Dezembro ele 1958, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Abril de 1959.
0

(Por portaria de 17 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 29 de Abril de 1959).

pelo Tribunal
.

Alferes de art:Jharia,do
quadro de oficiai R especia lizudos em pára-quedismo, ~\ngelo Mendes da SilvaI'
Sousa, 'por ter ingressado no referido quadro ao
abrigo do artigo 15.° do Decreto n." 42075, de 31
de Dezembro de 1958, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Abril de 1959.
(Por portaria de 17 de Abril de 1059, anotada
de Coutas em ~!) de Abril de 1(50).

pelo Tribunal

Ministério do Interior

Doixa do SOl' considerado adido na Policia de Segurança
Pública, continuando, porém, na mesma sit~a?ão de
adido, mas como presidente da Câmara Municipal de
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Castelo Branco, o capitão de infantaria,
na situaç-ão
de reserva, adido, Manuel Rodrigues Carreto, devendo
ser considerado
nesta nova situação desde 6 de Março
de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 23 de Maio de 1059).

pelo Tribunal

Major de artilharia,
da direcção da arma, adjunto
da
inspecção de artilharia
antiaérea,
V ítor N ovais Gonçalves, por ter sido nomeado para desempenhar
uma
comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, como presidente da Câmara Muuicipal de Üascais, por portaria
de 30 de Março de Hl59, devendo
ser cousiderndo nesta situação desde 31 do mesmo mês
e ano.
(Por portaria de 24, de Abril de 1950, anotada
de Contas em 10 de Maio de 1959).

pelo Tribunal

Ministério do Ultramar

Nula e de nenhum efeito a portaria de 21 de Janeiro de
1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 28 do
mesmo mês e ano, inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, do corrente ano, a qual coloca na situação
de adido no Ministério do Ultramar o tenente-coronel
de engenharia
João Magro Romão, por se ter verificado que o referido
oficial ainda não 'havia tomado
posse do cargo para que foi nomeado por aquele Ministério.
(Por portaria do 10 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 21 de Abril do 1959).

pelo Tribunal

Deixa de ReI' considerado
na situarão
de adido no Ministério das Einunças, nu G ual'lla' FiH(',11, coutinuando
porém nu mesma situa(,'ào de adido no Ministério
do
D_ltramar, em ('omisHão civi l, por tpl'Rido nomeado
njudante
de. campo do ~'~Yernndor-~'('ral (la provínciu
d~ :Mo~~ml)lqtH': o capIÜ;O. do HerYI~'o de administraçuo militar,
adido, Américo do NaHC'imento Neves,
dovcndo ser considerado ncstn nova situação desde 10
de Jrinciro de 1959.
(Por portaria

do 21 de Abri] do 1950, anotada

de Contas em 19 de Maio de 1958).

pelo TálJunal -
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Ministério da Saúde e Assistência

Capitão veterinário, do Hospital Militar Veterinário, Álvaro Joaquim Fernandes Ferreira, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério da Saúde e Assistência,
como encarregado dos serviços médico-veterinários
do Hospital de Santa Maria, cargo para que foi nomeado por portaria de 3 de Abril de 1959, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Maio do
corrente ano.
(Por portaria de 18 de l\Iaio de 1959, anotada
de Contas em 1 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Em estabelecimentos militares:
Tribunais
2.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Tenente-coronel'
de cavalaria, da direcção da arma,
Mário Jaime Machado Faria, por ter sido nomeado
para as funções de promotor de justiça do 2.° Tribunal Militar Territorial de Lísboa.s devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Maio de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de lD59, anotada
de Contas em 23 de Maio de 1959.\.

pelo Tribunal

Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Capitão de cavalaria, do Instituto de Altos Estudos
Militares, Luís Manuel Saraiva Vicente da Silva,
por ter sido nomeado instrutor de equitação do curso
do estado-maior, por portaria de 3 de Janeiro de 1959,
devendo SOl' considerado nesta situação desde a mesma
data.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 23 de Maio de 1959).

pelo Tribunal

Colégio Militar

CapitrlO do infantaria, do Colégio Militar, Álvaro Lisardo
Neves, por ter sido nomeado para dosempenha~' a,s
funções de professor efectivo do 7.° grupo de dlSCl-
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plinas do referido Colégio, por portaria de 9 de Julho
de 19[)7, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria do 25 de Maio de 195\), anotada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho do 1959).
Estabelecimentos

produtores:

Fábrica Militar de Santa Clara

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), da Fábrica Militar de Santa Clara, Abel
Alves de Lacerda, por ter sido nomeado, por portaria desta data, para o cargo de chefe dos serviços
gerais da referida Fábrica, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 do Maio do 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959).
Manutenção Militar

Capitão do serviço de administração militar, da Manutenção Militar, Alberto Eugónio da Conceição, por ter
sido nomeado, por portaria desta data, chefe da
1.a secção dos erviços industriais da referida Manutenção, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Abril de 1959.
(por portaria de 24 de Abril (lo 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 195U).
Oficinas Gerais de Fardamento

Nula (' ele nenhum efeito a portaria de () de Fevereiro
do corrente ano, iuserta na Ordem do E,l'hrito 11. .1.
~.~ série, do mesmo ano, a qual colocava na si uacão
de adido nas Oficinas Gprais de Fardameuto, desde
a ~~esma (~ta, ~ tenente do spr"i\,o ele udminiatrnção
militar Joao Vli{)r Lucas Varela.
0

í

(Por portaria do 10 do Abril 110 195!l anotada pelo Tribunal
do Contas em 21 do Abril de 1959).'

Tenente do serviço de admini~tra<:ão militar, das Oficinas Gerais de Fardamento, J oão Vítor LIlC<tH V arela,
por ter sido nomeado adjunto dOH HC1'vi<:oR
('Olllcrciais - chefe da secção ele expediente daquelas Otici-

2.' Série
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nas, por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Abril de
1959.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 19 de Maio de 1959).
Passagem

à situação

de

pelo Tribunal

reserva:

Brigadeiro do serviço de administração militar, director
do mesmo serviço, Augusto Carlos de Pina Tormenta,
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 a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Trihunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Coronel do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, João António da Silva, nos termos da alinea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Maio de 1959.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Mário
Jaime de Cerqueira Rocha, nos termos da alínea c)
do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado
pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de 18 de Setembro de
1952, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Maio de 1959.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos eniolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Coronel de artilharia, da direcção da arma, João António Montalvão dos Santos e Silva, nos termos da primeira parte da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Maio de 1959.
(Por portaria de 23 de Maio de 1959, visad~ pelo :rribullal de
Contas em 1 de Junho de 1959. Nao sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Coronel de engenharia, da direcção da arma, Octávio Esteves Paulo Cardoso, nos termos da primeira parte da
alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n." 3630-1, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Maio de 1959.
(Por portaria de 22 de Maio de 1()59, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 do Junho de 1()59. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, da Direcção
do Serviço de Administração
Militar, José Domingos Lampreia, nos termos da alinea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 3G 30J, altorado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerado nesta situação desdo
21 de Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 195(), visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 195().Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).
Passagem

à situação

de

reforma:

(Dospacho
,1<, 20 do .\I)ril do IU:;U da Caixa Ooral do Depôsttos ,
Cródito e Prevídêncla,
publicado no Diário do Go.erllo n.? ~17.
2. a sérlo, do 21 do mesmo mps II alio) :

Quadro de oficiais generais

General Alfredo Augusto da Silva Braga, dosdo 20 do
Abril de 1958.
Brigadeiro Roque do Sequeira Varejão, desde 29 do
Setembro de 1956.
Brigadeiro graduado Vasco da Gama Rodrigues, desdo
11 de Fevereiro de 1958.
Infantaria

Major Francisco Alberto Leite Nogueira, desde :?3 do
Novembro de 1955.
Capitães António Afonso Salavisa, desde :?5 de Março
de 1959, Rui Osório do Rebolo Cardoso da Fonseca
o Castro de Valdoloiros, desde 8 do Maio de 19:>8, o
Firmino da Silva" dosdo 6 de Maio de 19;)8.
Tenentes Mariano Alvaro Ferreira, desde 22 de Outubro de 1958.
Artilharia

Tenonte-coronel
Álvaro
8 de Abril de 1959.

da Salvação

Barreto,

desde
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Cavalaria

Capitão de cavalaria Mariano
7 de Junho de 1958.

da Silva Rézio,

desde

Engenharia

Major João Pereira
Março de 1959.

Martins de Lemos:

desde 11 de

Farmacêutico

Tenente-coronel
António Borges
Abril de 1958.

Sacoto, desde 21 de

Quadro do serviço geral do Exército

Capitão Francisco
19;)8.

José Raio, desde 22 de Junho ele

Todos estes oficiais se encontravam
reserva.
(Por portarias
ou anotação

na situação

de

de 8 de Maio de 1050. Não carecem de visto
do Tribunal de Contas).

(Despacho do 20 do Maio do ln;;!) da Caixa 0<1fn1 d" Dopósitos,
Crédito C Prcvídôucln, pubtlcndc no Dtãrio do GUl1ctnO n.? 12il,
2. a série, do 25 do mesmo mas o ano) :

•

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, da Direcção dos Serviços do Ultramar, Guiomar Raposo do
Amaral, nos termos da alínea b) do artigo 13.° do
Decreto-Lei
n.? 3G 30.,1" alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 1 de Setembro de 1952, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço militar pela junta
médica do Hospital Militar Principal, devendo ser
considerado nesta siuação desde 21 de Abril de 1959.
(Por portaria de 25 do Maio de 1959. Não carece de visto ou
anotação do Tribunal de Contas).

Oficiais de complemento
Ingre.ao

nos

quadros:

Quadro da arma do Infantaria:

Considerados rezrossados ao serviço da metrópole, por
terem deixado ode pr star serviço na. p1'o~fncia d~ .1\[0çambique, onde e encontravam 01:1 COID!ssãomilitar,
Os tenentes milicianos de infantana, ?-dtdos, Ma~u~l
'Jlaria Vilela da Costa Gomes e Autónio Augusto I'ai-
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xeira Fialho de Moura, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
14 e 16 de
Abril de 1959, ficando ambos em disponibilidade.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1959).

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço na provincia ultramarina de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, o tenente miliciano de infantaria João
Nuno Pinheiro de Melo, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Abril de 1959 e ficando em
disponibilidade.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1959).
(~nadro da arma de artilharia:

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 artilharia António Guedes de Brito
Magro, devendo ser considerado nesta situação desde
19 de Março de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959-,visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Pa ••

agel"rl

à .ltuac;:Ao

de

adido:

Xo ultramar:
Angola

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de lanceiros
n.? 2, José Nunes de Oliveira e Sousa, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
na provincia 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 12 de Março de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1950, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Março de 1950).
Moçambique

Alferes miliciano de infantaria: do regimento de infuntaria n.? 2, José Alberto Boulain de Aguiar, por ter.
sido nomeado para desempenhar uma comissão de ser-

2.' Série
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viço 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 11 de Abril de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 8, Jorge de Carvalho Malheiro, por \ter sido
nomeado para prestar serviço na provincia de Moçambique, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 398] 6, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Abril
de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1959).

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 1, José
Joaquim de Oliveira Félix da Fonseca Ferreira, 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.? 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desdo 27 de Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia de guarnição, Luis Filipe de Almeida Beja,
por ter sido nomeado para prestar serviço na província de Moçambique, 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 11 de
Abril de 1939.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1959).
Cabo Verde

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? ~, destacado no comando militar de Cabo
Verde, Manuel Casimiro de Jesus Chantre, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão do
serviço em Cabo Verdo, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Abril de 1969.
(Por portaria do 8 (lo Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas cm 23 de Maio de 1959).

S1G
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2.' companhia disciplinar

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 10 de
Novembro de 1957, inserta na Ordem do Exército
n." 12, 2.a série, de 4 de Dezembro do mesmo ano,
que coloca na situação de adido na provincia de Cabo
Verde o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n." 15, José de Calazans
Brito Lima, por se ter verificado que o referido aspirante foi colocado na 2. a companhia disciplinar na
situação de destacado, e não em comissão de serviço.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 19 de Maio de 1959).

pejo Tribunal

Estado da índia

Tenente miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 2 (forças expedicionárias ao Estado da Índia),
Alberto António Ferreira, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço civil no
Estado da India, como comissário da Policia, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Março de
1959 ..
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada
de Contas cm 23 de Maio de 1959).

pelo Tribunal

Macau

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10, Carlos da Silva Almeida e, do regimento
de infantaria 11.° 16, Carlos Agostinho Garcia da Silva,
por terem sido nomeados para desempenhar comissões
de serviço na provincia de Macau, ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de
Setembro de 1956, devendo ser considerados nesta
situação desde 17 de Abril de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959 anotada
de Contas em 19 de Maio de 1959).'
Passagem
ciano
da

à eltuaçAo
reserva:

de

pelo Tribunal

oficiai

mili-

Infantaria

Tenentes :
Do comando militar de Moc,:ambique Manuel Coutinho, desde 14 de Abril de 19ó9",
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Do centro de mobilização de infantaria n. ° 3, Amilcal' Calado Coelho, desde 17 de Abril de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n,° 4, Eduardo
Monteiro Castanheiro Freire, desde 16 de Abril
de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 13, Jorge
Artur Carneiro Martinez, desde 4 de Abril de
1959 ;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 13, António Henrique Tavares de Almeida, desde 18 de
Abril de 1959.
Alferes:
Do comando militar de Angola, Alexandre António
Veiga da Gama Vieira, desde 9 de Abril de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 12, Pedro
Núncio de Castro Pinto Bravo, desde 10 de Abril
de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 14, António Gabriel Ferreira Lourenço, desde 15 de
Abril de 1959.
Artilharia

Tenente, do centro de mobilização ode artilharia n." 6,
António Maria Burnay de Almeida Belo, desde 6 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1959).
Baixa

de

serviço:

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n." 1, Fernando Alberto Aço Pereira de
Barros, nos termos da última parte do artigo 3.° do
Decreto-Lei n." 28 404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1959).
Oe,.,..,ltldos:

.

Demitido de oficial do Exército o tenente miliciano de
artilharia
do regimento de artilharia ligeira n. ° 2,
Alexandr~ Tomás de Morais Sarmento Ferreira, nos
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termos do artigo 40,0 do Código de Justiça Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de
Abril de 1958.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada
nal de Contas em 19 de Maio de 1959,

v-

pelo Tribu-

PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Direcção da Arma de Infantaria

Brigadeiro, o coronel
Caeiro Carrasco,

de infantaria

João

Alexandre

(Por portaria de 15 de Maio de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de l\laio de 1050, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 2~ 257),
Corpo

do estado-maior:

No quadro do corpo:
Quadro do corpo do estado-maior

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente-coronel (lo
mesmo corpo, adido, em serviço na extinta Escola do
Exército, como professor cateddtico da &, a cadeira,
cargo de que fica exonerado pela presente portaria,
J osé de Froitaa Soares,
(Por portaria de 22 de ~[aio de 1050, visada pelo Tribullal
de Contas em 1 de Junho de 10,')0,Hão devidos cmolumentos, nos termos do l 'ecreto n.s 22257),

3,' Direcção-Geral

Coronel do corpo do oRtado-maior, o tenente-coronel
do mesmo corpo Augusto Casimiro Ferreira Gomos.
(Por portaria rle 20 de Maio de 1950, visada pelo Tt'ibuflal
de Contas cm 1 do Junho ele 105(). ~ão devidos cllloIUfT\on- •
too nos termos do Decreto 0.° 22257),

2.a Série
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Academia Militar

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo, adido, chefe do gabinete de estudos
da Academia Militar, Américo Agostinho Mendoça
Frazão.
(Por portaria de 29 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de J unho de 1950. São devidos emol urnentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Armas

e

!lInistério

serviços:

do Exército:
2.' Direcção-Geral-

4.' Repartição

Alferes do quadro serviço geral do Exército, o sargento-ajudante de infantaria Carlos Coelho da Cunha.
(Por portaria de 1 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1950. São devidos emolumcntos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército - Quartéis-generais

e comandos

militares:
Governo Militar

de Lisboa

Capitão, o tenente de cavalaria Ricardo Ferreira
Ferraz.

I vens

(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. f-I,lo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel, o tenente-coronel de engenharia Gonçalo CristÓYÜOdo Santo Estanislau de Meireles Teixeira da
~Iota.
(Por portaria de 22 de .\[aio de 1U59, visada pelo Tribunal
de Conta, em 1 de .Iunho de 1\15U. São devidos emolumeutos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargento-ajudante António José Pinto de Sousa Mota
Guedes.
(Por portaria de 25 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 do .Iunlio de 195\). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante António Pires Bastos.
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o sar-

(Por portaria de 13 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. 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 mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.O I

Tenente do quadro do serviço geral, supranumerário, o
alferes do mesmo quadro, supranumerário, Custódio
José da Costa Alves.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de infantaria

n.· 2

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do mesmo quadro, do distrito de recrutamento e
mobilização n.? 15, Jerónimo de Moura.
(Por portaria de 25 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de infantaria

n.· 14

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, Mário Gustavo de Araújo Barata da Cruz.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Major, o capitão de infantaria Firmelindo Coutinho David.
(Por portaria de 8 de Mai? de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de MaIO de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

n. ° 16

Alfe:e~ chefe de ?anda de m~sica, o sargento-ajudante
musico, do regimento de mfantaria n. o 6 Antõnío
Domingues da Silva.
'
(Por portaria de 29 de Abril de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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n.· 18

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
comandante interino, Manuel Soares Ferreira.
(Por portaria
de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Batalhão independente de infantaria

n.· 19

Alferes chefe de banda de música, o sargento-ajudante
músico, da Guarda Nacional Republicana, Carlos da
Conceição Saraiva.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Batalhão

de caçadores

n.· I

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante Manuel Landeiro.

o sar-

(Por portaria de 13 de Maio de 1959), visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de caçadores

n.· 5

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
comandante interino, José Augusto IIenriques Monteiro Torres Pinto Soares.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959), visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 4

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de artilharia,
2.° comandante do regimento de artilharia pesada
n.? 1, Fernando Ferreira Castelão.
(Por portaria de 23 de Maio de 195ü, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumenmentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de artilltaria

ligeira

n.· 5

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente
do quadro do mesmo serviço, do regimento de cavalaria n. ° 6, J osé Alves Anjo.
(Por portaria de 13 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Sao devldos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
N
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n.· 6

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente
do quadro do mesmo serviço Manuel António Cardoso.
(Por portaria de 13 de Maio de 1059, visada pejo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

pesada n. ° I

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de artilharia,
adido, professor efectivo do Colégio Militar, cargo
de que fica exonerado pela presente portaria, Ivo
Guedes da Silva.
(Por portaria de 23 de Maio de 1959, visada pejo Tribunal
de Contas em 1 de .Iunho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Cavalaria:
Escola Prática

de Cavalaria

Capitão veterinário,
o tenente
da Silva Caio Falcão.

veterinário

Francisco

(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Trihunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria

n.· 8

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante João dos Reis Hipólito.

o sar-

(Por portaria de 18 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 rle Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto H.O 22257 I.
Engenharia:
Escola ~rática

de Engenharia

Cap~t~o, o tenente de engenharle Aquilino Gill\firanda.
Capitão, o tenente de engenhana José Eueénio da Costa
Estorninho.
e
Capitão, o tenente de engenharia Mário David dos
Santos.
(Por portaria de 4 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Regimento de engenharia n. ° I

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, o alferes do mesmo quadro, supranumerário, António Isidro Martins.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Deereto n.? 22257).
Regimento de engenharia n." 2

Capitão, o tenente de engenharia Manuel Joaquim Álvaro
Maria Gonçalves.
(Por portaria
de 4 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Deereto n.? 22257).
Batalhão de telegraflstas

Capitão, o tenente de engenharia Francisco
Correia.

José Pinto

(Por portaria de 4 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).
Grupo de companhias de trem auto

Capitão, o tenente de engenharia António José Verlssimo
Baptista.
(Por portaria de 4 de Maio de 1959, visada pelo Tribult\l
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos cmolulurnentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço geral do Exército:
Quadro do serviço geral do Exército

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, os sargentos-ajudantes, do comando militar de Angola, António Joaquim Ferreira e Liberto Branco e, do comando
militar de Moçambique, Augusto Sérgio de Campos e
António Ernesto Ferreira.
(Por portaria de 13 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de .Iunho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargente-ajudante, da Guarda Nacional Republicana, Abílio do Nascimento Castro.
(Por portaria de 18 de Maio de 1959,~visada: pelo T~ibunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Sao devidos emorumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos de instrução:
Academia Militar

Capitão, o tenente de engenharia, da Academia Militar,
Alberto da Maia Ferreira e Costa.
(Por portaria de 4 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Oontas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,v 22257).

Supranumerartos

s

Forças eventualmente constituidas no continente:
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante José Francisco Ramalho.

o sar-

(Por portaria de 13 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Oontas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

.

Regimento de artilharia

(Centro de Instrução

antiaérea

de artilharia

fixa

contra aeronaves)

Tenente-coronel,
director, supranumerário, o major deartilharia, supranumerário, João José Domingues.
(Por portaria de 23 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Oontas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Força. eventualmente con.tituid •• no ultramar:
Regimento de infantaria
(Forças expedicionárias

n.O I

ao Estado da Indla)

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante José Rodrigues Fernandes.

o sar-

(Por portaria de 18 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Oontas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de telegraflstas
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Capitão, su~r~numerári?, o tenente de engenharia, supranumerarlO, Francisco Pedro de Oliveira Simões.
(Por portaria de 4 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Oontas em 1 de Junho de 1959_ São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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Adidos:
Na Guarda Fiscal:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do quadro do mesmo serviço, adido, em serviço
no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, António
do Amaral.
-

(Por portaria de 13 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Em outros Ministérios:

Presidência do Conselho -

Subsecretariado

de Estado da Aeronáutica

Quadro de oflcials pára-quedistas

Capitão, o tenente de artilharia, pára-quedista, Sigfredo
Ventura da Costà Campos. Conta a antiguidade desde
6 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959 e registada
na sua Direcção-Geral
sob o n.? 5822. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 222(7) .
(Publicada na Ordem à A.,·ollalltica
de 1958).

•

n.? 3, 2.' série, de 1 de Abril

Ministério do Ultramar

Tenente-coronel, o major de engenharia, adido, em serviço no Mini tério do Ultramar, como director dos
Serviços de Urbanização e Habitação da Direcção-Geral de Obras Públicas e Comunicações, Armando
J osó Marques Girão.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Oficiais de complemento
Ar""'as

e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

Governo Militar de Lisboa

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
os aspirantes a oficial milicianos do mesmo serviço
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José Fernandes
e António Luis Pacheco de Queirós,
contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
1.' região militar

Alferes milicianos
do serviço de administração
militar,
os aspirantes
a oficial milicianos do mesmo serviço
Luís Alberto Pacheco Quental e José Gomes da Silva,
contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos

do serviço de administração
militar,
em disponibilidade,
os aspirantes
a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade,
José Manuel
Vaz Guedes Nascimento,
Mário Guimarães Folhadela
Marques
e Augusto
Pinto Seromenho
Júnior,
contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 ele Maio de 1959. Hão devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
3,' região militar

Alferes miliciano
do serviço de adrninixtruçâo
militar,
em disponibilidade,
o aspirante
a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade,
Oscar Silva Saraiva,
contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 19;)8.
I

(Por portaria de 1 de Abril de 1959.<visaria pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
4.' região militar

Alferes miliciano
do serviço de administração
militar.
em disponibilidade,
o aspirante a oficial miliciano do
lI!-esn;o serviço, em disp?ni?ilidade,
Joaquim do Rosá·
no SIlva, contando a antiguidadr, desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria rie 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal rlc
Contas em 21 de Maio de 19.59. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).
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Angola
Comando militar

Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
em disponihilidade,
António Maria Santiago
Duarte, Manuel
Afonso Pires e )Iário Gomes Rodrigues,
contando a
antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1968.
(Por portaria de 1 de Abr il de 1059, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de )laio de 1950. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos
de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria
António de Jesus Raimundo
Lopes, Heitor Alves Gounia
e Zeferino Correia de
Glive ira , contando a antiguidnde
desde 1 de Nevembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo TribunaL
de Contas em 0 de Maio de 1950. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Moçambique
Comando militar

Alferes
miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
o
aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
em disponibilidade, António Manuel Xladeira dá Silva Carvalho,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de Hr>8.
Alferes
miliciano
de artilharia,
em disponibilidade,
o
aspirante
a oficial miliciano de artilharia,
em disponibilidade, Vitor António Lino da )Iota Furtado, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 19õ8.
Alferes
miliciano
de engenharia,
em disponibilidade,
o aspirante
a oficial miliciano de engenharia,
em disponibilidade.
Josó Lobo Vaz Pato, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1938.
(Por portarias
de 1 de Abril de 1950, visadas pelo Tribunal
de Contas em 21 de ~Iaio de 1059. :-ião devidos emolumentos, 110S termos 110 Decreto 11.° 22257).
Cabo Verde
Comando militar

Alfere
miliciano
do infantaria,
em disponibilid~lde,
?
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em dts~on~bilidade, Alnlro Lopes da Silva, contando a antíguidade desde 1 de Novembro
de 19;)8.
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Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Analido Aniceto Pinto, contando a antignidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portarias de 1 de Abril de 1959, visadas pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

MInistério

do ExércIto - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Artilharia

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Alberto da Cruz Fernandes,
contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9' de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército - Quadros das armas e servíços,
escolas práticas das armas e sérviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Mário Alfredo Brandão Rodrigues dos Santos, Rogério Marques Gregório Mon
teiro, Mário Bruno Leitão, Rómulo Cilindro de Oliveira Figueiredo e Alvaro Carinhas Camilo, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade os
a~p~r.antes a oficial milicianos de infantaria, em di~ponibilidade, Carlos Jorge Miranda Bandeira Duarte,
lIigino da Costa Bernardo e José Manuel Carvalho
da Fonseca, contando 11 antiguidade desde 1 de Novembro de Hl58.
(Por portaria de 1 de A)Jril de 1959~}isada pelo Tribunal de
Contas em 21 de 1\1alOde 195$\. Sao devidos omolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).
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Alferes miliciano do serviço de administração .militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço
Amadeu Lemos da Silva Ferreira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria n. ° I

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Rui Alberto de Carvalho, Dante Júlio
Vieira Marques, Manuel Tomás de Brito Ferreira,
Emílio Sardinha dos Santos, José Carlos Rebsomen
do Quental Calbeiros e Jorge da Conceição Ribeiro
Pinto, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Nuno Rui da Fonseca Santos
Pinheiro, José Joaquim de Oliveira Félix da Fonseca
Ferreira e Paulo de Oliveira Ascensão, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico José Campos Dias, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril 'de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria n. o 2

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Augusto Inocêncio Rebola Catrunf?,
António dos Santos Cunha Caldeira, Augusto Inácio
Guimarães Fernando Patrício da Silva, José Carlos
da Silva Gueifão João Alberto de Sá Barros e Silva,
Rodrigo Simeão Versos, António Duarte de Almeida
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e Carmo, Eduardo Maria de Sottomayor Neuparth,
José Miguel Novais Jerónimo e Jorge de Oliveira
Teixeira de Sousa, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. i')ão devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de infantaria

n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, João Sérgio Pais Bernardino, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de ;\[aio de 1\)59. Hão devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José de Sousa Martins, Modesto José Pereira, Francisco António Carapeto Graça
e Francisco José Amaro, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 19,')8.
(Por portaria de 1 (le Abril de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 19i59. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22527).
Regimento de infantaria

n.O 4

Alferes milicianos do infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Viogas Filipe, J oão Luís
Palmeiro Feijão, António de Castilho Barros Semedo
e António Paulo Passos Sousa Basilio contando 11
antiguidade desde 1 de Novembro de 18,-)8.
(Por portaria de 1 rle .\l!ril dr, 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de 1\1:110 de 195U 1-1:10 devidos emolumentos, nos termos (lo Decreto n.O 22257).

Alfor~s miliciano. do i~l~a~taria, e~n disponibilidado, o
a~p~l:ante a oficla~ nlllrcumo de mfantaria, om disponihilidade, Celso bstl'ela, contando ti antiguidade desde
1 do Novembro de 19:'18.
(Por portaria de J de Ahril dr 1!l5!l, visada ])<,10 Tribunal (ii'
Contas em 21 <Ir, ",raio de 1\15H. Hão devidos rlllOlulIH'JltO";,
nos termos do Dcel'cto n.O :!2 ~/)7).
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n.· 5

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade. José Manuel da Conceição Paraíso Pinto,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958:
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal ele
Contas em 21 de :\Iaio de 1059. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n. ° 6

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria; em disponibilidade, António Mário Castelo Branco Correia
de Aguiar, Samuel Gonçalves Brito Ribeiro, José
Dias de Sousa, José Henrique Barbosa Ferreira,
Mário Luís Jorge Mendes Neto, Manuel António Pissarro, José de Almeida Sampaio e ~Ielo, Francisco
António Brito Limpo Trigueiros e Angelo da Mota,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 ele A bril de 1059, visada pelo Tribunal ele
Contas em 21 de :\faio de 1959. ~ão ..devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de infantaria

n.· 7

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Alcino Pereira Ferreira, Fernando Morais
Cordeiro Dias, Francisco José Nascimento da Costa
Fe rreira, Pedro Carlos J osé do Rosário e José Alberto
Fernandes dos Santos Pereira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1938.
(Por portaria Ile 1 de Abril tle 1959, visada pelo Tribunal de
Contas ern 21 de ,'laio de 191)9. '-Ião devidos emolumentos,
!lOS termos do Decreto n.? 2~ ~57).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Álntro Lereno Cohew, J oaquim Pereira Jfarques e Nocl Mário José Graci!lR,
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro do 19,)~(
(Por portaria de 1 de .\hril de 1959, }isada. pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Vítor Manuel Marcelino, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de infantaria n.· 8

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António de Oliveira Gonçalves Estrada,
Fernando Francisco de Carvalho Tigre, José Taveira
Teixeira Leite, Agostinho Luis Bastos de Macedo e
José da Conceição Dias Alves Vicente, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1968.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de Infantaria

n.· 9

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, José Bacelar Simões, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
. milicianos de infantaria Humberto Trigo de Bordalo
Xavier, António de Almeida Teixeira Bilhó José dos
Anjo~ P.êra e Arlindo da Fonseca Sargaço,' contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 8 dc M.aio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de infantaria n.· 10

Alfer~s milicianos .de in~~n~al'ia, em disponibilidade, .os
aspirantes a oficial mlllClanos de infantaria em dISponibilidade,. Carlos Alberto Alegre da Sih'a, Fernando António de Magalhães Oliveira, Fernando Ma-
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nuel Taborda de Azevedo Nogueira, Rui Asdrúbal
Rijo de Sousa Prado de Lacerda e Fernando Ramos
Figueiredo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. Não devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

~\.lferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial mi.Iiciano de infantaria Dini Cruz de Ramos Padeiro,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958:
(Por portaria de 1 de .Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria

n.· II

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António Fernandes Cura, David José
Sancho da Costa Reis, Manuel António Maduro, António Amaro de Melo e JortO Pereira Afonso de Carvalho, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).
RegImento de infantarIa

n. ° 12

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, J oão Duarte Rosa, José de Jesus Costa,
João Leite de Faria e Co ta, Carlos Joaquim Madeira
da Silva, Manuel Francisco Fernandes de Mansilha,
José Leopoldo de Oliveira, Eugénio
oares antiago,
Fernando Rocba, Arménio Bernardo de Frias, José
Gomes Cachadinha e Carlos Alberto Franqueira de
ousa, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1~)5\), visada pelo Tribunal de
Contas cm 21 de Maio de 1059. São devidos emolumentos,
1I0S termos do Decreto
n.O 22257).

Alferes miliciano' de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Amadeu José Soares e José
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Manuel Jorge Igrejas de Bastos, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São' devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Manuel Seiça Leitão, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de À bril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de infantaria

n. ° 13

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante o oficial miliciano de infantaria Augusto Elmano 'I'orres, contando a antiguidade desde 1 de N ovombro de 1%H.
(Por portaria de 1. de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos omolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manuel José Meirinhos, José de Almeida
Rocha, António Egídio Fernandes Loja, António José
Simões Faria e Júlio Máximo 'I'eixeira Trigo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro. de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal ele
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria J osó Vítor de Brito N oguoira do
Carvalho, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar
o aspirante a oficial miliciano do mesmo erviço .Al~
varo Gomes Ferreira, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 195ft
(Por portaria de 1 de Abri I. de 195!), visada pelo Tribu na!
de Contas em 8 de Maio de 1\);)\). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Regimento de infantaria n. ° 15

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Marques Ferreira, António Firmino
do Nascimento Baptista, Fernando Jorge de Jesus
ilva, Angelo Bendito Gualdino Dias, Albino Augusto
Rebelo Gaspar, Jaime Basilio Ramiro de Oliveira e
José Alberto Miranda Ventura Barata, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 195!J, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 195!J. !-ião devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 2225í).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria
arlos Valentim Armada de
Sousa e Silva, contantando a antiguidade desde 1 de
N ovembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22 257).

Alferos miliciano módico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano médico, e~n disponibilidade,
Rui Augusto Ramalho Cardoso, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 195n, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio do 195H. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257) .

•Ylfores miliciano do serviço de udmini traçâo militar,
o a piraute a oficial miliciano do mesmo serviço Pedro
Rodrigues Bonito Garcia, contando a antiguidade
desde 1 de J: ovembro do 19j8.
(por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1!l59. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto !l.• 22257).
Regimento de infantaria n.O 16

.\lforoH milicianos d infantaria, em di 'ponihilidade,
aspirantes a oficial miliciano do infantaria, em disponibilidade, )[anuel
arlos Dias, António de Jesutl
~ro.rtin., Henrique José Oliveira Ruivo o Lúcio Poreiro. Oigalho, contando a antiguidade de de 1 de 0vcmbro de 195 .
~)H

T

(Por portaria clc 1 de Ahril de l' 50'...\'isaJ~ pelo Trihun.al de
Contas CIO ~l de :'\[aio de lH5!1. ao dovidcs 6rnolumclltob,
!lOS termo
do Decreto 11.° 2:l :l.5í).
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria José de Matos Correia Barradas, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. :::iãodevidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão independente de infantaria

n. ° 17

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Silvino Droguete Aguilar, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto D.O22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Manuel Caçoilo Fidalgo, Fernando Duarte
e Antero José Lopes, contando a antiguidade desdo
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
DOS termos do Decreto n.O22257).
Batalhão Independente de infantaria

n. ° 18

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Jorge Miguel Soares de Moura, Jorge
António da Silva Medeiros, Ricardo José de Medeiros Lalanda Gonçalves, José Acácio Mendes Ferreira
de Melo e Eurico Augusto Ferreira de Seabra contando a antiguidade desde 1 de Novembro de '1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1!l59 visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1059. 8ão devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Miguel Caetano do Socorro 'I'rifónio Brito, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(por portaria de 1 de Abril de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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n.O 19

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Manuel Pereira de Albuquerque, José
Orlando Coutinho Lopes e Arlindo Gomes dos Santos
Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes milicianqs de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Ferreira Morão e Filipe Luis Mar:
tins Lopes do Rosário, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22527).

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria J oão Alberto .Ferreira da Silva,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Valdemiro Laiete Maia e
Emilio Augusto Pires, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Hernâni José Esteves e Hélder José dos
Santos Monteiro Trindade, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
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Batalhão de caçadores n.O 4

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Manuel Lourenço Mendes da
Silva Serrano e Francisco Manuel Lizando Prates
Nunes, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, João José Le Cocq Neves da Costa, Manuel Arroja Beatriz, Bernardino António de Aragão
de Barros Gomes e António José de Oliveira Ribeiro
de Abreu, contando a antiguidade desde 1 de N ovembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1950, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio dI' 105!l. São devidos emolumentos,
nos termos de Decreto n.O 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria A rmando Luis de Lomos
Viana Carvalhão , António Nunes Augusto e Oto Pelágio Mendonça Gouveia, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 do Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Batalhão de caçadores n.· 6

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria João Alberto Antunes Lopes,
Manuel Luz Evangelista e Alberto Sonros Correia,
contando a antiguidade desde 1 do Novembro do
1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 19M visada pelo 'fribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. 'ao devidos !'molnmentos, nos termos do Decroto n.• 22257).
,/
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Batalhão de caçadores n.O 7

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria António Antunes Quelhas, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, José Martins Pinto, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. Bão devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano médico, em disponibilidade,
António Maria Amaral Santos, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 do Maio rle 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Batalhão de caçadores n.O 8

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria José da Costa Nunes, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por.- portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Deoreto n.O 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Francisco Jaime Lopes Caeiro. Ja~me
Fernando Forte da Faria Manuel Farinha Nogueira,
Manuel Auzusto dos Santos Gaitas, Alcino Amado
Gomes e Sebastião Lencastre Ferreira Pinto) contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pejo Tribunal de
Contas em 21 do Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n." 22257).
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Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria João Luis Adrião de Castro
Brito, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Luís Filipe da Gama Lobo Xavier, Tomás
Barros de Carvalho e Gaspar Henrique Brito Cirne
de Castro, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio ele 1959. São devidos emolumentos,
uos termos do Decreto n.O22257).
Batalhão de caçadores n. ° 10

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Afonso Pais Moreira,
Manuel António Marques Baptista e José Joaquim
Rodrigues, contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de metralhadoras

n.O

I

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria em disponibilidade, Jerónimo José Nunes Vieira Lopes,
Eduardo José Cabral de Noronha e Meneses e António Nuno Abrantes Borges da Fonseca contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de <\bril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O32257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Luis Aauinoha Coelho,
José Manuel Moreira Pires, José Fer~ando Pires Lo-
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pes e Fernando Ramos Figueiredo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria João José da Silva Ferreira
Neto, Henrique Rodrigues da Silva e Osvaldo Branco
de Araújo Pinheiro, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22287).

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante
a oficial miliciano médico, em disponibilidade, Manuel
Joaquim Moreira de Mesquita Guimarães, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril do 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Rogério de Melo Moreira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria
de 1 de Abril de 1959;, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Alcide Adet d' Avila dos Santos Fialho,
Carlos Alberto Barata Dias Garcia, António André
Gonçalves Pereira e Rui Largo Antunes, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria João Luís Peixoto de Sousa,
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Francisco Moreira Maia e João Manuel Salvatori
. Santos Ramalho, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Rui Martins de Pinho Brandão, Vitor Brandão Pereira de Sousa, João da Silva Machado e Ilídio
Soares Martins da Silva, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio ele 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto fI.o 22257).

Artilharia:
Regimento de artilharia ligeira n. ° I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia António Emilio Soares Vítor
Paquete, Abel José Franco Fiúza, João Luís Pereira
Martins, Francisco Lameiras Mendes Salgado, Amílcar Oardigos Pereira, Mário Orlando de Brito Alves
Gago, José Reis Fernandes Leitão, Joaquim Rodrigues Eduardo, Jorge Graça Miranda e Avelino José
Monteiro Abrantes, corítando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria ele 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. 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 de Sousa Pereira, Oarlos Alberto da Cruz Picão, António Manuel Macarrão,
Oarlos Manuel Morais Sarmento Ferreira, Fernando
Barreto Alves Marques e Manuel da Silva Frasco,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Ab!il de 1959, _yisada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. Sao devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n, ° 22257).
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Regimento de artilharia ligeira n.O 2

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Jacinto Ricardo Galo Teodósio Pedrosa, Gustavo Cardoso Nunes Caldeira, Frederico Guilherme Fonseca Carreira e Alberto Almeida Monteiro, contando a antiguidade desde 1 de
de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Adalberto Gentil Martins Simões, Fernando
Homero Oardoso Figueira, João de Medeiros Constância, Télio Tavares Fernandes, António Jorge Ferraz Santos Pereira, António José Gonçalves Novais,
Fernando Graça Gonçalves, José Barroso da Cunha
Felgueiras, Otiliano Vitória Neto e Celestino Ferreira da Costa, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959). visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257) .

.

n.' 3
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia José Horta Carneiro, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
Regimento de artilharia ligeira

(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Manuel Egino Marques Ferreira e Joaquim
Fernando dos Santos Lourenço.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, Armindo Gastão
de Sousa Moniz, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1!l59 visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1!l59. São deVIdos emolumentos, n08 termos do Decreto n.' 22257).
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Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Milton do Natal Soares Moniz,
João Pedro Tomás Rosa, João Luis da Cunha Tavares da Silva, Joaquim Paiva da Costa e José Vasquez
Limón da Silva Cavaco, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22527).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Fernando Jaime Santos Gonçalves da
Silva, António Gabriel Rodrigues. Vaz, Manuel Couchinho Baptista, José Eduardo Santana de Macedo
Bastos, Fernando dos Santos Fonseca, José António
Viçoso Caetano, José Manuel 'Fernandes, César Augusto Ferreira de Almeida, José Gomes Martins e
Horácio Pedro Martins, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, Manuel Baptista
Fernandes de Melo, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

.Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Alvaro Emílio Monteiro da
Silva e Manuel Augusto da Silva Duarte e do serviço
de administração militar Luis Avelino Vilhena Ferreira,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de A?ril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em !) de MaIO de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em dispo-
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nibilidade, Fernando Viana da Costa, Rui José Filgueira Esteves, Manuel Joaquim Vaz Vieira, José
Alberto de Sousa Brandão, Joaquim Machado da
Costa, Fernando Lourenço Barbeitos e Carlos Nery
de ·Sousa Gomes de Araújo, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visacla pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

n. o 6

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Gabriel Amaral, Henrique
Luis Primavera Charlo Quesada, José Manuel Cabrita
Matias Edgar Monteiro Seixas, António Silvino Lucas
Machado e José Celestino Monteiro Palma, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em \) de Maio de 1959. Sâo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Armando Sutil. de Brito e João Carlos
Pereira da Cruz, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959.2.visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de artilharia

pesada n. ° I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, José Joaquim da Silva Prior, Vítor Manuel Monteiro Marques, José Porfírio Araújo, Vasco
Manuel Antunes Félix, Gustavo da Fonseca Raimundo
Duarte, António Amaral Amado, Ernesto José Freire
Gonçalves Pereira, Rogério Saturnino dos Santos
Nunes e Romero da Nazaré Rodrigues Alves, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto 1l.0 22257).
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Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Fernando Manuel de Lemos
Campeão Silveira, Manuel Rodrigues dos Santos, Nuno
Augusto Monteiro Lopes, Manuel do Rosário Lúcio
e José Maria Pacheco Ferreira de Melo, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959). visada pelo Tribunal
de Contas em. 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Alfredo Arnaldo, José da Silva Duarte,
Carlos Alberto Alvim de Castro, José Manuel Carvalho da Silva Campos, Rui Vasques Cesariny Calafate, Joaquim Lúcio Ferreira Neto, José Adalmiro
Barbosa Dias de Castro, António Domingos Leal
Moita, Joaquim José da Cunha, António de Almeida
Santos, Manuel Garcia Leite Simões Pereira e Ernesto de Oliveira Miranda, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, António Manuel
Pinheiro Espírito Santo Silva, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de. Abril de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Telo de Figueiredo Almeida
Silva, contando a antiguidade desde 1 do Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958).~visada pelo Tribunal
de Contas em
de Maio de 1958. suo devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

n

Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Alferes milicianos do artilharia, os aspirantes ~ oficial
milici~nos de artilharia Argemiro da Cruz, José Ber-
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nardino Marques Ferreira e António Bernardo Pinto,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, José Maria Roxo Ferreira, Nuno Alberto
de Pina da Silva Leal, Carlos Alberto Serrano Bertrand, Jerónimo de Almeida Rodrigues Jerónimo, António Dias Lopes: Carlos Góis Pinto, Jorge Eduardo
de Freitas Dias, Narciso Júlio Loureiro de .Sousa,
Acácio Joaquim Ferreira da Silva, João Manuel de
Matos e Alfredo José Marques IIenriques, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de .\ bri I tle 195D, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade,
José Miranda
Gusmão de Medeiros, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1938.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

de costa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Luis Gonzaga Azevedo de Carvalho,
Nuno Cabral Teixeira Coelho, Fausto Saraiva Pereira
da Fonseca, JOkLOManuel Carvalho de Morais Cardoso, Alfredo Luis da Conceição Rodrigues, Carlos
Alberto Caldeira Castel-Branco Cordovil, Luis Augusto Simões de Paiva, Rolando José Cruz Moreira,
Fernando Abecassis Vargas Marques, Mário Augusto
Mayer Gonçalves, José Fernando Prieto de Olivei~'a,
João Augusto de Sousa Lopes, Henrique de Almeida
de Mendia e Fernando José da Fonseca Araújo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visad~ pelo 'l'ribunal
de Contas em 21 de Maio do 1959. São devJooS emolumentos, nos termos do Decreto IJ.O 22257).
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Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Francisco António Domingues
Carrilho, contando a antiguidade desde 1 de N ovembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Pedro Augusto da Rocha
Calisto Sequeira, Alfredo Manuel de Almeida Leitão,
José Pereira Palmeiro, Artur Matias Santos, Narciso
Torres Cerveira Nunes da Silva e José Ilorácio da
Silveira Bettencourt,
contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos do artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, António Jacinto Varela Coelho, Raul Morgado Costa, Luís Vassalo Namorado Rosa, Jorge Oliveira Ferreira Mendes, António Pedreira de Castro
N orton, Pedro Carlos Lauriano Dinis, José Manuel
de Castilho Falcão Durão Paias, Alberto da Costa
Gonçalves, Álvaro Augusto Boaventura Vilela, José
Manuel Jardim Norberto, José Pereira de Castilho
Monteiro, Jorge Filipe Pinheiro Martins, Jorge Tlermilo Farinha Soares de Sousa, Mário Fernando Quintela da Graça Baptista, Henrique de Sá Pereira, José
António Hottolini Rocba e Melo, Vítor 1\Ianuel Figueiredo de Almeida, José João de Deus Rodrigues do
Rosário. Fernando José Pinheiro Alçada, Manuel de
Moura Oliveira e Silva, Egas de Vidigal Vieira, Manuel José Vicente Meira de Carvalho e António
Marques Tavares Rombo. contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abri~ de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia contra aeronaves n.O 2

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em dispo-
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nibilidade, José Maurício Correia Henriques, Roberto
Domingos Pacheco, Carlos Gama Nunes, Vasco Pereira dos Santos, Vítor Manuel Roseta Morais, Jorge
de Herédia, Gil Francisco Ferreira Martins e Fernando Alberto Soares Morais Ferreira Mendes, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Fernando José Pessegueiro, Eduardo de
Oliveira e Silva, Armindo dos Santos Pinho, Vítor
Manuel Curto Simões, José Alberto de Aguiar Ferreira, Fernando José Vieira Lau, Vicente João Cardoso de Macedo Meneses e António Manuel da Conceição Henriques, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Ernesto Freire de Matos e
António Fernando da Fonseca Moreira, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, António Augusto
dos Santos Carvalho, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Grupo de artilharia de guarnição

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Manuel da Silva Ventura,

850

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

2.· Série

Luís Fernando Pinto Basto da Fonseca e José Cirera
Dória, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Fernando Augusto dos Santos Pereira,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.s 22257).
Bateria independente de defesa de costa n.OI

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Serafim de Oliveira e Rui Orlando Miranda
de Spinola, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril, de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.O22257).
Bateria independente de defesa de costa n.O2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Adolfo Manuel Rodrigues, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Bateria independente antiaérea da Madeira

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilh?,ria Antonino do Amaral Lopes
e José Abel de Freitas, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abr~l de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alfer~s miliciano. de ~~t~lharia, em. disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharía, em disponi-
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bilidade, Luis Manuel Branco e Brito Jardim, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros I

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Rui Manuel de Sousa Fernandes, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, José de Matos
Torres, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de

Contas em 21 de Maio de 19~9. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Mário
Fernando Aleixo, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de lancelros 2

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Álvaro Manuel Alves Cardoso, João Maria Tamagnini Barbosa de Bellagarde
Belo, André Maneio dos Santos, António José de
Carvalho Serrão e António Manuel Syder Santiago,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
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Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, José Luis de Sousa Gonçalves, José Manuel Ferreira Serra, Rui Benjamim Palhão da Cruz,
Eduardo Girão Rodrigues Neto e Zarco Rogério Moniz Ferreira, contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257.
Regimento de cavalaria

n.· 3

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, José de Magalhães Pereira Roque, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, António Júlio de
Pina Ribeiro Gomes, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria José Francisco do Rio França de
Sousa, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria n.· 5

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Abel Pedro Correia Cardoso
e Joaquim Duarte Silva Pereira Peixinho contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de A.bril de 19591~visadapelo Tribunal de
Contas em 9 de MaIOde 1959. Sao devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).
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Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Carlos Parreira Pinto Cortês, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959)..visada pelo Tribunal de
Coutas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante
a oficial miliciano médico, em disponibilidade, Aquiles
Borronha Gonçalo, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes miliciano veterinário, o aspirante a oficial miliciano veterinário Joaquim Alberto da Cruz e Silva,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1958, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

.

Regimento de cavalaria n.· 6

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Mário Cristóvão Cebola, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos
termos do Decreto n.· 22257).

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, José Eduardo de Sousa Meneses Falcão,
António Alberto Galhardo Simões e Augusto José
Neves de Campos Coelho, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 195fl, visada pelo Tribunal da
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento de lanceiros 1,
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Eduardo José Correia Dinis, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).
Regimento de cavalaria

n.O 7

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, António Magalhães Barros Feu, António
Luis Vicente, Joaquim José Rolo Rodrigues e João
Manuel de Noronha da Silveira Rodrigues, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de cavaiaria

n.O 8

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, José Joaquim Caldas Duque, João Francisco Gonçalves Tomás Valadas e Manuel Pimentel
Quartim Bastos, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22 257).

Alferes milicianos' de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Júlio António de Almeida
Costa, Joaquim da Silva Prado e Lourenço Maria da
Conceição, contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).
Grupo divisionário

de carros de combate

Alfe;~s. milicianos de ~avalaria, os apirantes a oficial
milicianos de cavalaria Fausto Sampaio Martins João
Mário Cordéis Mendes Rodrigues e António rr~vares
Martins, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de ;\bril de 1959'Nvisada pelo Tribunal de
Coutas em 9 de MaIO de 1959. Sao devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, José Manuel Pontífice Maricoto Monteiro,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço José
Pereira Martins, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial médico
Alcindo José Antunes, contando a antiguidade desde
1 de Novembro' de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. 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
disponibilidade, Horácio da Maia Ferreira da Costa
e Manuel Ramos Mota, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1059. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, José Gonçalves
Pina, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, vis3da pe!o T~ibunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. Sao devldos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
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Regimento de engenharia n.· I

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia Vitorino dos Santos Fernandes Esteves, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, João José Ruivo Dragão, Meise Delmar
Bandayan e Eduardo Maria Rato Martins Zúquete, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de engenharia

n.· 2

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
o aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, José do Lago Arrais Torres Magalhães,
contando á antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 ele Abri I de 1959, visada pelo Tribunal
ele Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Vitor Manuel Vieira Anastácio Monteiro e Américo António Capelo de Azevedo Batalha,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abri.l de 1959, vis!lda pelo Tribunal
ele Contas em 21 de MaIO de 1959. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de telegraflstas

Alferes t;nilicianos de. enge.n~~ria, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de enzenharia
em
disponibilidade, Luis Manuel de Cisnei;os FrazÍio e
José Armando Vale Correia da l~onseca contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abri~ de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de MaIO de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Grupo de companhias de trem auto

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade,
os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em
disponibilidade, Jorge do Nascimento Valério, Octávio
Augusto Antunes Duarte Graça e Emídio José Serrano
Silva, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolulnentos,. nos termos do Decreto n." 22257).
Serviço de saúde militar:
1.° grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, os aspirantes a oficial milicianos médicos, graduados alferes, José Alexandre de
Azevedo Vasconcelos e Sá Jorge de Figueiredo, Vasco
Fernando Navarro Rosas da Costa, Mário Augusto
Albarran Grilo de Sousa Dias e António Jorge Fernandes da Natividade, contando a antiguidade o segundo desde 1 de Novembro de 1954 e os restantes
desde 1 de Novembro de 1955.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22 ~57).

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, em disponibilidade,
Hugo Faria da Fonseca Gil Ferreira, Luís Jorge Félix
Andrade. da Fonseca, José Luis Lourenço de Almeida
Ricardo, Mário Augusto Pereira Nunes e Pedro António de Oliveira e Silva, contando a antiguidade
desde 1 de [ovembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 26 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, graduados alferes,
em disponibilidade, António Gerardo Paim da Câmara
de Bruges e Saavedra, José da Cruz Neto e Eduardo
Baptista de Matos, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de, respectivamente, 1951, 1952 e 1955.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959,_visad~ pelo Tribunal de
Contas em 26 de Maio de 1959. Sao devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
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Alferes milicianos médicos, os aspirantes a oficial milicianos médicos Mário do Nascimento N oro Gomes,
António Resina Rodrigues, João Alberto Ferreira
Rodrigues Pena, João Ferro Vilela, José Manuel
Carrilho Ribeiro, José Menino Vargas, Augusto José
Araújo dos Anjos, Rui Manuel Nunes de Almeida
e Domingos António de Amorim Pedrosa, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano farmacêutico, o aspirante a oficial miliciano farmacêutico Virgílio Ferrão Morais Roldão,
contando a antiguidade dosde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico, graduado em tenente, João Monteiro Lamego, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1952.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, vi ada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
2.° grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos módicos, em disponibilidade,
Evaristo Pestana Marques, Eduardo Neto Lucas dos
Santos, António da Mota Veiga Casal Simões de Castro
Pina, Camilo Baptista de Sousa, AmUcar Correia
equeira, Jo~é ~ernando de Lima e Artur Joaquim
Gomes Teixeira de 'Melo, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria ~e 1 ele A?ril de 1959, Nvisadapelo Tribunal de
Contas cm ~1 ele MaIOde 1959. Sao devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes milicianos médicos, os aspirn ntn, a ofical miIicinnos médicos Perun ndo Verdnsca Vieira, Aires
Rodrigues, N elson N ogueirn Soares da Costa Valdemar Lopes Pereira, N el ou Rebelo da Gama 'o Cas-
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tro e António Simões Botelho Miranda, contando
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.

a

(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Ricardo Jorge Ribeiro Bravo, contando a
antignidade desde 1 de Novembro de 1958.
.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, .
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes mil'iciano farmacêutico, '0 aspirante a oficial
miliciano farmacêutico Joaquim Maria Rocha Moreira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano farmaceutico, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano farmacêutico, em disponibilidade, Armando dos Santos Laborinho, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em ~1 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).
Serviço veterinário militar:

Secção de depósito do pessoal do serviço veterinãrio militar

Alferes miliciano veterinário, o aspirante a oficial miliciano veterinário, graduado em tenente, José J acinto Sales Madeira, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes miliciano veterinário, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano veterinário, em di.sponibilidade, António José Trindade Magrassó e SIlva, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959'Nvisad~ pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. Sao devidos emolumentos,
nos termos do Decreto 11.· 22257).
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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,
Acácio do
Carmo Garcia, José Fernando da Rocha Pinheiro,
António Pais Pires de Lima, Manuel Ricardo Pinheiro Espirito Santo Silva, Luis Fernando da Fonseca
Proença, Eusébio Marques de Carvalho, António Augusto Faria da Silva, Miguel Crupensque, Gúi Manuel
Dutra Pacheco da Silva, Pedro Mário AlIes Tamem,
António de Sousa da Costa Figueiredo, Alfredo Filipe Pinto Pereira, Carlos Augusto Leão Lopes Cardoso, Carlos Alberto Cabral Teles Palhinha, António
Escaja Gonçalves, José Júlio Pereira Cardoso Blanco,
Francisco Dias Rosa Júnior, Joel Beça da Rocha
Lima, Rui Manuel Nogueira Simões, Alberto Maria
Mendes Vaz da Silva, Luis Manuel Vieira de Campos,
Luis Augusto Nest Arnaut Pombeiro, Francisco Manuel de Roure Roquete, José Gomes Dias Leitão,
António José da Silva Marques Mirão, João Fernandes Mendes Jorge, Ernesto Gonçalves Martins, Sebastião do Carmo Falcão Trigoso da Cunha, José
Avelino das Torres Antunes Barradas, Nuno José
Cunha de Sá Gomes, Jorge Augusto Deslandes Botelho Moniz e António Augusto de Serra Lopes, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1059, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
os aspirantes a oficial milicianos do mesmo serviço
Manuel Henriques Mesquita, Pedro Calheiros Bandeira,João
da Costa Salgueiro, José António da
Ro~a Dias Bravo, António Manuel Lopes Chaves, Hipóhto Lopes Fernandes, Olímpio da Fonseca, José
Manu~l do Can:o Am~ral, O~távio Henrique Pinto
Faustino,
Fernao Jose Rodngues de Freitas Albuquerque, José Manuel de Canalho Vasconcelos,
Manuel Joaquim Lopes de Moura, José Abel Silveira Ventura, Francisco Ferreira Pinheiro, João
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Gregório Duarte Ferreira
e José Luís de Sousa
Jorge, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribuna!
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Serviço de material:
Companhia divisionária

de manutenção de material

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Alberto Luis Pimenta de
França de Oliveira, Virgilio António da Silva Cardoso
e Jaime do Carmo Lopes Ferreira, conta.ndo a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959),visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Alfredo Lopes da Luz.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, José Manuel de
Moura Pires Machado, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribuna! de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
Ministério do Bxérctto - Estabelecimentos
E.tabelec::imento.

militares:

de inatrução:

Campo de instrução militar de Santa Margarida

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Fernando João Duarte Vieira Gomes de
Sousa Alves, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
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Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

Comissão de contas e apuramento de responsabilidades

Nomeado presidente da comissão de contas e apuramento de responsabilidades,
ao abrigo do § 2.° do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 38476, de 24 de Outubro de 1951, cargo criado pelo Decreto-Lei n." 21762,
de 24 de Outubro de 1932, o brigadeiro, na situação
de reserva, Eugénio Gonçalves de Magalhães de
Figueiredo,
em substituição do general Henrique
Pereira do Vale, que atingiu o limite de idade para
passar à situação de reforma e fica exonerado por
esta portaria.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Maio de 1959).
Corpo

do

estado-malar:

No quadro do corpo:
3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco.
(Por portaria de 30 de Março de 1959).
Supranumerário:
3.' Direcção-Geral

Major. ~o corpo do. estado-maior, supranumerário, Filipe
Adérito de Alpoim Portacarrero de Barros Rodrigues.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959).
Armas

e serviços:

Ministério do Exército:
1.' Direcção-Geral

Major de infantaria, no quadro, Manuel Germinal Sebastião.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
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- 1." Repartição

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, supra·
numerário, Aires José Luna de Carvalho Esteves.
(Por portaria

de 1 de Junho de 1959).

I." Direcção·Geral- 2.· Repartição

Capitão do quadro do serviço geral do Exército,
numerário, Joaquim da Silva Marques.
(Por portaria

supra-

de 1 de Junho de 1959).

I." Direcção·Geral- 3.' Repartição

Major de infantaria, do batalhão
Carlos Barroso Hipólito.
(Por portaria

de caçadores

n.? 9,

de 15 de Maio de 1959).

3." Direcção·Geral

Major de infantaria, do batalhão
Mário Duarte Ferreira Pinto.
(Por portaria

de caçadores

n. o 1,

de 1 de Junho de 1959).

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 3,
Joaquim de Matos Salvador Pinheiro.
Capitão de infantaria, no quadro da arma, António Emílio Gameiro Cardoso.
(Por portarias

Tenente de cavalaria,
Inocentes.

de 1 de Junho de 1959).

no quadro, Luis Alberto Santiago
(Por portaria

de 15 de Maio de 1959).

Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 16,
Francisco José Vilela Forte de Faria.
(Por portaria

de 1 de Junho de 1959).

Ministério do Exército - Quartéis·generais
litares:
I." região militar

e comandos ml-

Major de infantaria, 2.0 comandante do batalhão de metralhadoras n,o 3, António Joaquim Fernandes.
(Por portaria

de 8 de Maio de 1959).
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2.' região militar

Capitão de infantaria, da direcção da arma, Eurico Gonçalves Bigotte de Almeida.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959)
3.' região militar

Major de infantaria, do batalhão de caçadores n." 7,
Alberto Abilio da Costa.
Capitão de infantaria, da direcção da arma, Mário da
Cunha Torres Gomes.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Major de 'infantaria, da 3.a Repartição da L." Direcção-Geral deste Ministério, Artur João Cabral Carmona.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Direcção da Arma tle Artilharia

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 4, António Pereira Teixeira de
Almeida.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel de engenharia,
rio Marques Pereira Montês.

supranumerário,

Cesá-

(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, da
Repartição Geral deste Ministério, António Cabrita.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Direcção do Serviço de Material

Maj?r ~ngenheir~ do serviço .de material, professor proVISÓl'lO do Instituto Profissionnl dos Pupilos do Exército, José Vasco Lobato de Faria Roncon.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
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Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do regimento de engenharia
n." 1, João José Beja Filipe.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mob1l1zação:
Infantaria:
Regimentode infantaria n.· 3

Major de infantaria, do quartel-general
da 3. a região
militar, Henrique Calapez Silva Martins.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Regimentode infantaria n.· 4

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
José Bernardo Cruz de Aragão Teixeira.

n." 4,

(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de Infantaria n.· 5

Major de infantaria,
Lopes Chaves.

supranumerário,
•

Amilcar Augusto

(Por portaria de 15 de Maio de 1959).

Capitão de infantaria, da direcção
Artur Lourenço de Oliveira.

da arma, Américo

(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Fernando
Sousa.

de

(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de infantaria n.· 6

Tenente de infantaria, no' quadro da arma, Carlos Diamantino Bacelar Pires.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de infantaria n.· 7

Capitão de infantaria,
de Sousa.

da direcção da arma, José Morais
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
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Regimento de infantaria n.' 8

Capitão de infantaria, no quadro, Ângelo Augusto Cunha
Ribeiro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1950).
Regimento de infantaria n.' 10

Capitães do infantaria, no quadro, Fausto
Moutinho e Nuno Alexandre Lousada.

de Almeida

(Por portaria de 1 de Junho de 1(59).

Tenente de infantaria, no quadro, Armando Alves Pereira.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Regimento de infantaria n,' II

Tenente

de infantaria,

no quadro, Amaral Velês Serra.
(Por portaria de 1 de Junho de 1(50).

Regimento de infantaria n.' 13

Capitão de infantaria, da direcção da arma, Mário Cândido de Sanches Vaz.
(Por portaria de 8 de Maio de 1(59).

Capitão de infantaria,
José Alves.

da direcção

da arma, Amilcar

(Por portaria de 1 de Junho de 1950).
Regimentode Infantaria n.' 14

Capitão de infantaria, no quadro, Ângelo Almeida Simões.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).

Tenente
dade.

de infantaria,

uo quadro, Aurélio Manuel Trin(Por portaria de 1 de Junho de 1959).

Regimentode Infantaria n.· 15

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de artilharia pesada n." 2 Manuel da Silva
Rebelo Júnior.
'
(Por portaria de l de ,[unho de 1959).
Regimento de infantaria n.· 16

Capitão de infantaria,
ques Cadete.

da direcção da arma, Anibal Mar-
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Rui José Tavares

(Por portaria de 1 de Junho de 1959).

Batalhão de caçadores n. o 2

Capitão de infantaria, no quadro, Albino Simões Teixeira
Liuo.
(Por portaria de 1 de Junho de 1950).
Batalhão de caçadores n. 5
O

Tenente de infantaria, da escola prática da arma, António José Soares, por pedir.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959).
Batalhão de caçadores n.O 6

Capitão de infantaria, no quadro, António Ribeiro Farinha.
(Por portaria de 1 de Junho de 1950).
Batalhão de caçadores n.o 9

Capitão ele infantaria,
de Sousa Serrão.

da direcção

da arma, Francisco

(Por portaria de 1 de Junho de 1959).

Batalhão de caçadores n. o 10

Capitão de infantaria, no quadro, Luis Adão de Aguiar.
Tenente do quadro do serviço.geral do Exército, supranumerário, do 2.0 grupo de companhias de administração militar, Armando dos Santos Teixeira.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Capitão de infantaria, no quadro, Mário Hernâni Vasques
de Mendonça.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Major de artilharia, no quadro da arrua, Miguel Martins
de Sequeira Braga.
.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959).
Regimento de artilharia

pesada n. o 2

Maj 01' de artilharia, do regimento de artilharia
n. o 5, Tristão ele Araúj o Leite Bacelar.

ligeira

(Por portaria de 15 de Maio de 1959).
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pesada n.· 3

Tenentes de artilharia, no quadro da mesma arma, Ernesto Chaves Alves de Sousa e Carlos José Brancal
Lopes Furtado.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Grupo de artilharia

de guarnição

Tenente de artilharia, do destamento misto do Forte de
Almada, João Carlos Mesquita Lavado.
(Por portaria de 22 Maio de de 1950).
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O 3

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Rui Folhadela
de Macedo Rebelo.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de
Material, Carlos Ferreira da Silva.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959).
Regimento de lanceiros n. o I

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, José David
Baena Nunes da Silva.
(Por portaria de 1 de Junho de 1(50).
Regimento de lanceiros

n.· 2

Capitão de cavalaria, da direcção da arilla, João Cecllio
Gonçalves.
(Por portaria de 1 de Junho de 1059).
Regimento de cavalaria n.O 3

Capitão de cavalaria, da direcção
Aloísio Chaves Ramos.

da arma, Jovinno

(Por portaria de 1 de .Iunho de 1959).
Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente de cavalaria,
Assa Castel-Branco,

no quadro,

Viriato

Manuel de

(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
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Engenharia:
Regimento de engenharia n.O 2

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
batalhão de caçadores n. () 7, António Maria do Naseimento Pombo.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959).
Grupo de companhias de trem auto

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), supranumerário, A fonso Capela
Ribeiro.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959).
Serviço de saúde militar:

Médicos
I.· grupo de companhias de saúde

Tenente médico, do batalhão de metralhadoras
Manuel Cordeiro Pereira Machado.

n.? 2,

(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Serviço de administraçlo

militar:

Escola Prática de Administração

Militar

Capitão do serviço de administração militar, do 2.° grupo
de companhias do mesmo serviço, Henrique Jorge
Calvo da Silva Coutinho Garrido.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959).
Ministério do Exército - Distritos
blllzação:
Distrito de recrutamento

de recrutamento

e me-

e mobilização n.· 15

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de infantaria n.? 2, Domingos Pires Chamusca.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Ministério do Exército - Estabelecimentos

mUltares:

Estabelecimentos de instruçlo:
I nstituto de Altos Estudos Militares

Nomeado professor eventual do curso para a promoção
a oficial superior, nos termos do artigo 17.° do Decreto n." 37 139, de 5 de Novembro de 1948, o major
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de engenharia, da inspecção das tropas de transmissões, A.rtur Vieira. (E apenas nomeação para desempenho de funções, não lhe 'Correspondendo transferência) .
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1958).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Capitão de infantaria,
Cabral.

no quadro da arma, Pedro Alves
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).

Tenente do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), da Escola Militar de Electromecânica,
Afonso Cardoso Lopes.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Escola Militar de Electromecânica

Tenentes do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção), no quadro, António Correia Lopes e
Afonso Gonçalves Cascão.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Comissão Superior de Educação Física do Exército

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 18 do
Março de 1959, inserta na Ordem do Exército n.? G,
2. a série, do mesmo ano, que coloca como chefe do
distrito de recrutamento e mobilização n. o 16 O coronel de infantaria, da Comissão Superior de Educação
Fisica do Exército, Óscar Spencer Moura Brás.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Campo de tiro da serra da Carreguelra

Capitão de ~nfantaria, da direcção da arma, Octávio lIugo
de Almeida e Vasconcelos Pimentel.
Capitão de infantaria, no quadro, António Jorge Teixeira.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Campo de tiro de Alcochete

Tenente do serviço de material, do regimento
lharía de costa, Serafim Regalo Morais.

d~ arti-

(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
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nospitalarés:

Hospital Militar Principal

Tenente médico do batalhão de caçadores n. ° 7, Fernando
Manuel da Cruz Rodrigues.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).
Diversos:
Depósito Geral de Material de Guerra

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Março de 1959, inserta na Ordem do Exército n.? 6,
2. a série, do corrente ano, que .coloca o tenente do
quadro do serviço de material (serviços técnicos de
manutenção) Afonso Gonçalves Cascão no Depósito
Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Supranumerárlos:
F orças eventualmente constituídas no continente:
Grupo divisionário de carros de combate

Capitão de cavalaria, da direcção da arma. Carlos Emiliano Fernandes.
(Por portaria de 8 de Maio de 1050),
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 31 de
Março de 1959, inserta na Ordem do Exército n." 6,
2. a série, do corrente ano, que coloca o tenente do
serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
António Correia Lopes no regimento de artilharia
antiaérea fixa.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Forças eventualmente constituidas no ultramar:
Regimento de infantaria

n. o 3

(Batalhão de caçadores de além- T~o)

Capitão de infantaria
queira.

Fernando

José Gonçalves

Cer-

(Por portaria de 15 de 'faio de 1959).
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n.O 4

de além-Tejo)

Capitão de infantaria António José da Costa Pinto.
(Por portaria
Regimento de infantaria
(Forças expedlclonãrlas

de 15 de Maio de 1959).
n.· 6

ao Estado da Indla)

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção-Geral
• nistério, Manuel Ferreira Guedes.
(Por portaria

deste Mi-

de 8 de Maio de 1959).

Capitão de infantaria; do batalhão independente de infantaría n." 19 (forças expedicionárias
ao Estado da
India), Américo da Costa Varino.
(Por portaria

de 1 de Junho de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, da
Direcção da Arma, de Infantaria (forças expediciouárias ao Estado da India), José Gomes Escada.
(Por portaria

de 8 de Maio de 1959).

Regimento de infantaria n.· 16
(Batalhão

de caçadores

de além-Tejo)

Capitães de infantaria Hélder José François Sarmento,
Eduardo Padrão Soares, António José Amorim Torres Pinto de Queirós e, do batalhão de caçadores n. o 8,
José Henriques Neves.
(Por portaria

de 15 de Maio de 1959).

Alferes de infantaria António José Brites Leitão Rito.
(Por portaria

de 15 de Maio de 1959).

Batalhão de caçadores n.O 4
(Batalhão

de caçadores

de além-Tejo)

Capitão de infantaria Júlio Eugénio Aucusto Viegas de
Almeida Pires.
b
(Por portaria

de 15 de Maio de 1(59).

Alferes de infantaria José Viconte da Silva Júnior.
Por portaria

de 15 de Maio de 1959).
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Regimento de cavalaria n.O 3
(Forças

expedlclonàrlas

ao Estado da lndla)

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
Henrique A ugusto Teixeira de Sousa Sanches.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

Alferes de cavalaria Manuel Correia Arrabaça
Nascimento de Jesus Pato Anselmo.

e João

(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Regimento de cavalaria
(Forças expedicionárias

n.O

6

ao Estado da lndla)

Tenente de cavalaria, do regimento de lanceiros n." 1
(forças expedicionárias ao Estado da índia), Mário
António de Pádua Valente.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Regimento de cavalaria n." 8
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n. ° 1
(forcas expedicionárias ao Estado da India), Manuel
António Minas da Piedade. •
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).

'I'enente de cavalaria, do regimento de )anceiros n.? 1
(forças expedicionárias ao Estado da India), Rui Manuel Bruno Machado Pessoa de Amorim.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Regimento de engenharia
(ForçaS expedicionárias

n.· I

ao Estado da lndla)

Capitão de engenharia, da Escola Prática de Engenharia,
Francisco de Assis Paiva Boléu Tomé.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

Tenente do serviço de administração militar, do batalhão independente de infantaria n." 17 (forças expedicionárias ao Estado da índia), José Martins de
Freitas.

(Por portaria de 3 de Maio de 1959).
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Grupo de companhias de trem auto
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de. artilharia n. ° 6 (forças expedicionárias ao
Estado da India), Manuel Tomás.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
.Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da Escola Prática de Engenharia, Manuel da Silva Marques.
(Por portaria de 13 de Maio de 1959).

Alferes 'do quadro do serviço geral do Exército, no
quadro dos mesmos serviços, Liberto Branco e António Joaquim Ferreira.
(Por portaria de 13 de Maio de 1959).
Moçambique
Comando

militar

Tenentes de artilharia, da escola prática da arma, Fernando Rui Mesquita da Costa Passos Ramos e, da
bateria independente de defesa de costa n.? 1, Reinaldo Luis Lourenço Leal.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

Alferes de artilharia, do regimento
Francisco Cordeiro da Fonseca.

de artilharia

n.? 6,

(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

Capitães do quadro do serviço geral do Exército
do
regimento de infantaria n.? 2, João António Alves e,
da Direcção da Arma de Artilharia Manuel José da
Silva Gonçalves.
'
(Por portaria de 13 de Maio de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, no
quadro do mesmo serviço, Augusto Sérzio de Campos
e António Ernesto Ferreira.
I:>
(Por portaria de 13 de Maio de 1959).
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Guiné
Comando

militar

Alferes do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n." :3, Alexandre HIpólito dos
Santos.
(Por portaria

Em estabelecimentos

de 1 de Junho de 1959).

militares:

Tribunais
I,· Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Promotor de justiça, o tenente-coronel de cavalaria, da
direcção da arma, Mário Jaime Machado Faria, nos
termos do artigo 292.° do Decreto n.? 11 292, de 26
de Novembro de 1925 (Código de Justiça Militar), e.
ao abrigo do Decreto n.? 25460, de 5 de Junho de
1935, na vaga do tenente-coronel
de engenharia Cesário Marques Pereira Montês, que, pela presente
portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Estabeleoimentos

-

de tnstrução

I nstituto Profissional dos Pupilos do Exército

Nomeado professor efectivo do 5.° grupo de disciplinas
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos
termos dos artigos 8.° e 9.° do Decreto-Lei n." 37136,
de 5 de Novembro de 1948, o major de infantaria
Abílio Gonçalves Dias, na vaga do tenente-coronel
de engenharia Eduardo Augusto Soares da Piedade,
que fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Maio de 1959.
São devldos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Nomeado professor efectivo do 5.° grupo de disciplinas
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos
termos dos artigos 8.° e 9.° do Decreto-Lei n.? 37 136,
de 5 de Novembro de 1948, o capitão de artilharia Eduardo Augusto Pereira Galhardo, na vaga do
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tenente-coronel engenheiro, do quadro do serviço de
material, Edmundo Carlos Tércio da Silva, que fica
exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 8 de 'Maio de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Maio de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Estabeleoimentos produtores
Fábrica Militar de Santa Clara

Chefe dos serviços gerais, o tenente do serviço de material (serviços técnicos de manutenção) Abel Alves
de Lacerda, nos termos do artigo 28.0 e mapa III
anexo ao Decreto-Lei n.? 41892, de 3 de Outubro
de 1958, para preenchimento de vaga no quadro ainda
não ocupada.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Manutenção Militar

Chefe da L" secção dos serviços industriais, o capitão
do serviço de administração militar, da escola prática
do mesmo serviço, Alberto Eugénio da Conceição, nos
termos do artigo 28. ° e mapa VI anexo ao Decreto-Lei
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, para preenchimento de vaga no quadro ainda incompleto.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos o Decreto n.s 22257).
Em outro. Mini.tério.:

Presidência do Conselho - Subsecretariado de Estado
da Aeronáutica
Quadro de oficiais especializados em pára-quedismo

Tenente de infantaria, da escola prática da arma Silvio
Jorge Rendeiro de Araújo e Sá.
'
(Por portaria de 17 de Abril de 1959).

Alferes dAeartilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, Angelo Mendes da Silva e Sousa.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959).
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Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

Angola
Comando militar

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 1, José Luís Bravo
Gonçalves Nunes.
(Por portaria

de 8 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 2, António Pacheco
Correia de Sintra.
(Por portaria

de 8 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do centro de
mobilização de artilharia n. o 5, Sebastião J oão Lopes
de Calheiros e Meneses da Silveira e Albisu.
(Por portaria

ue 22 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia de " costa, Manuel Farinha
Portela.
(Por portaria

de 25 de Maio de 1959).

Moçambique
Comando militar

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Manuel Maria Vilela da Costa Gomes, António Augusto Teixeira de Moura e, do regimento de iufantaria
n.? 13, Ernesto José da Fonseca Barreira.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

'I'enente miliciano de infantaria,
Adelino de Almeida Dias.
(Por portaria

em disponibilidade,
de 22 de Maio de 1959).

Tenente miliciano de artilharia, em dispouibilidude,
nato José do Santos e • ousa.

Re-

(Por portaria de 22 de Maio de 195\).
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Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do centro de
mobilização de cavalaria n.? 3, António Pedro Bellegarde Belo.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

.Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do 2. o grupo
de companhias de eaúda.Vasco Henrique Rodrigues
de Azevedo.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias do
mesmo serviço, Gonçalo Vaz Pinto da Fonseca de Sá
Pereira e Castro e Rui Baltasar dos Santos Alves.
\

(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do 2.° grupo de companhias do
mesmo serviço, Fernando da Encadernação Barroso.
(Por portaria de 25 de Maio de 1959).
(Batalhão de caçadores de Moçambique,
ao Estado da Indla)

expedicionário

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 3 (batalhão de caçadores de além-Douro), Luis
Manuel de Vasconcelos Matias Rodrigues.
(Por portaria de 9 de Abril de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 9 (batalhão de caçadores de além-Douro), Manuel
Tomé de Andrade.
(Por portaria de 4 de Abril de 195!l).
Estado da índia
Comando militar

miliciano ue infantaria, cm dispouilidadc, <10
de metralhadoras n.? 2, José Bernardo Cardoso Margarida.

Tenente

batalhão

(Por portaria de 22 de Maio de 1950).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do regimento de infantaria n.? 2, Rui Manuel Apolónia.
da Conceição.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
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Timor
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 10, António Virgilio Mendes Antunes Breda.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias do
mesmo serviço, António Mário Moreira Gonçalves
Ferreira.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de moblllzaçlto:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, Sérgio Augusto Rosa.
(Por portaria de 20 de Abril de 1959).

Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo de
companhias de saúde, António da Mota Veiga Casal
Simões de Castro Pina.
•
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimentode infantaria n. I
O

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 19 (forças expedicionárias ao
Estado da índia), Vasco Borges <los Santos.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de infantaria n. o 3

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 19 (forças expedicionárias ao
Estado da índia), José Francisco da Silva Ramires.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
(Batalhão de caçadores de além-Tejo)

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 3, Francisco José Amaro, Francisco António
Carapeto Graça e Modesto José Pereira.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
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Regimentode infantaria n.· 4

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão independente de infantaria n.? 19 (forças expedicionárias ao Estado da índia), Hermite Simões
Tomás.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n. ° 10 (batalhão de caçadores além-Douro), Nestor de
Sousa.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
(Forças

expediCionárias

ao Estado da lndta)

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 4, João Luis Palmeiro Feijão, António Paulo
Passos de Sousa Basilio e António Castilho Barros
Semedo.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959).
Regimentode infantaria n.· 5
(Batalhão

de caçadores

da Estremadura)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria José Manuel dos Santos Pinto, Jeremias Carrilho Martins e
Manuel Augusto Campos Mendes.
(Por portaria de 17 de Março de 1959).
Regimento de infantaria n.· 6

'I'enente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n.? 3 (batalhão de caçadores
de além-Douro), João Augusto Dias de Carvalho.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Regimento de infantaria n.· 9

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade
(b~tal.hão ~~ Ncaçadores de alé~-Douro), Eduardo de
Oliveira Militão e Luis de Almeida e Silva.
(Por portaria de 22 de Maio de 1(59).
Regimento de infantaria n.· II
(Batalhão

de caçadores

da Estremadura)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria Vítor Manuel
Varela Cardoso.
(Por portaria de 17 de ,\larço de 1959).
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n.· 12

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. o 10 (batalhão de caçadores de
além-Douro), Carlos Alberto Ferreira da Silva.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 10, Fernando de Oliveira Gonçalves.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de infantaria

n. ° 15

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de metralhadoras n. o 3 (forças expedicionârias ao Estado da India), Jacinto Manuel Ambar
Correia.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de infantaria

n.O 16

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
11.010 (batalhão de caçadores de além-Douro), Armando
José Abrantes Viana.
(Por pottaria de 8 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n." 9 (batalhão de caçadores de
além-Douro), Amílcar Sanina dos Santos.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Aspirantes a oficial milicianos médicos, do 2.0 grupo de
companhias de saúde, Ricardo Jorge Ribeiro Bravo e
Fernando João Duarte Vieira Gomes de Sousa Alves.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959).
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores de Moçambique (forças expedicionárias ao Estado da índia), José Ricardo Bettencourt.

(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
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Batalhão independente de infantaria n.O 18
(Companhia

de caçadores

de S. Miguel)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria Duarte Miguel da Cunha e Sá, António José de Sousa Cabrita
e José Capaz Sebag.
(Por portaria de 17 de Março de 1959).
Batalhão independente de infantaria

n. o 19

Alferes miliciano de infantaria da mE!sma unidade (forças expedicionárias ao Estado da India) Jorge Maria
Santos Antunes.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Batalhão de caçadores n.· 3

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 3 (batalhão de caçadores
de além-Douro), Manuel dos Santos Fraga, António
Albano Gouveia de Almeida e Nuno Domingos Pimentel.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
Batalhão de caçadores n.· 4
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes milicianos de infantaria Francisco Manuel Lizardo Prates Nunes e Manuel Lourenço da Silva Serrano.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959).
Batalhão de caçadores n. o 8

Alferes miliciano
Martins.

de infantaria

Manuel Elias Romão

(Por portaria de 22 do Maio ele 1959).
Batalhão de caçadores n.· 9

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n. o 9 (batalhão de caçadores
de além-Douro), Alfredo Augusto Moreira José Luís
(le Azevedo Rosa de Araújo e Manuel da' Silva Gonçalves Soares.
(Por portaria ele 8 de Maio de 1959).
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Batalhão de metralhadoras n.· I
(Batalhão de caçadores

da Estremadura)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria Óscar Anibal
Piçarra de Castro Cardoso.
(Por portaria de 17 de Março de 1959).
Centro de mobilização de infantaria n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Telmo Rodrigues Teixeira.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia
(Forças expedicionárias

ligeira n.· I

ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilh aria ligeira n." 2, Alberto Almeida Monteiro.
(Por portaria de 29 de Abril de 1959).
(Bateria

de D. João de Castro)

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1, José Graça Miranda e Avelino
José Monteiro Abrantes.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias
de saúde, João Alves Pimenta.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
companhia divisionária de manutenção de material,
Alfredo Lopes da Luz.
(por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia n.? 3 (forças expedicionárias
ao Estado da índia), Artur Eugénio de Castelo Branco
Gouveia Leitão.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
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de Évora)

Aspirantes a oficial milicianos de artilharia Adalberto
Martins Tavares e José Manuel Rosa Matos.
(Por portaria
~egimento de artilharia
(Forças expedlclonãrlas

de 17 de Março de 1959).
n.O 6

ao Estado da lndta)

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Manuel Augusto da Silva Duarte.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 29 de Abril de 1959).

antiaérea fixa

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contraeronaves n.? 3, Joaquim Pires Simão,
por pedir.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 8 de Maio de 1959).

contra aeronaves n. o I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
bateria independente
antiaérea, Fernando Salvador
Mantas.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 22 de Maio de 1959).

contra aeronaves n.O 3

Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo do
companhias de saúdo, Vítor Ribeiro de Moura.
(Por portaria

de 22 de Maio de 1959).

Cavalaria:
Regimento de lanceiros 2

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria
n. o G (forçâs expedicionárias ao Estado da Índia),
Guilherme António da Costa Rebelo da Cunha Reis.
(Por portaria

de 8 de Maio de 1959).

Regimento de cavalaria n.O 3
(Forças expedlclonãrias

Alferes miliciano de cavalaria
França de Sousa.

ao Estado da lndla)

José Francisco

(Por portaria

do Rio

de 29 de Abril de 1959).
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n.· 6

ao Estado da Indla)

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de lanceiros 1, Eduardo José Correia Dinis.
(Por portaria de 17 de Março de 1959).

Alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias
de saúde, Agostinho Guilherme Pinto Andrade.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de cavalaria

n.· 7

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do 2.0 grupo de companhias de administração militar, António José dos Santos Policarpo.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1959).
Regimento de cavalaria

n.· 8

Alferes miliciano de cavalaria em disponibilidade, do
comando militar de Angola, Emílio Landerset Cadima.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
comando militar dos Açores, Manuel Zanatti Aralla
Pinto.
(Por po;taria de 7 de Maio de 195!l).
Centro de mobilização de cavalaria

n.· 3

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do comando
militar de Angola, Joaquim Amândio Montes Fialho
Ponce.
(Por portaria de 22 de ;\Laiode 195!:l).
Engenharia:
Escola Prática

de Engenharia

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço,
Diogo Baleiro Salgueiro.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).
Regimento de engenharia

n.· 2

Alferes miliciano médico, do ~. o grupo de companh~a:,;
de saúde, João Manuel Ortigão Duarte Espr egueiru
Mendes.
. (Por portaria de 22 de Maio de 1959).

886

ORDEM DO EXERCITO

N.· 10

Centro de mobilização de engenharia

2.' Série

n.· 4

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, da Escola
Prática de Engenharia, Manuel Gomes da Costa e
António Augusto Carvalho da Cunha Paredes.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Brigada n.· I de telegraflstas

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro
de mobilização de infantaria n. Ó 12, João Soares de
Sousa Machado.
Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do centro
de mobilização de artilharia n.? 4, Raul Duarte Moniz
Belo e; do centro de mobilização de artilharia n.? 10,
António Fernando Ferreira da Silva.
Tenentes milicianos de engenharia, licenciados, do centro de mobilização de engenharia n.? 3, Joaquim Fernandes Patricio, José Martinho da Costa Guimarães
e José Salvador Dias Guedes da Silva.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 6, Fernando de Castro Neves, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Fernando Galvão dos Santos, e, licenciado, do centro de
mobilização do infantaria n.? 12, Luis Filipe do Nascimento.
Alferes milicianos de artilharia, licenciados, do regimento de artilharia ligeira n. ° 5, Jorge Gama Prazeres, do centro de mobilização de artilharia n. o 7,
Jorge Manuel Raul Ferraz e, do centro de mobilização de artilharia n. o 12, Francisco José Guimarães
Fernandes.
Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, do
regimento de engenharia n.? 1, João Francisco Galvão,
do regimento de engenharia n.? 2, Ramiro da Sil"a
Teixeira .e, licenciado, do centro de mobilização de
engenharia n. o 3, Angelo Manuel da Fonseca Rosário.
(Por portaria de 28 de Maio de 1959).

Alferes .milic.ia~?s do serviço de administração militar,
em dIspom~lhdade., do 2.° grupo de companhias do
mesmo serviço, Jaime Mota de Amorim Ferreira, do
centro de mobilização de administração militar n.? 2,
Eduardo Nunes dos, Santos O Humberto Manuel Machado de Araújo.
(Por portaria de 28 de Maio de 1959).
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(Por portaria de 28 de Maio de 1950).
Brigada n.· 2 de telegraflstas

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia n.? 6, José Maria da Silva.
(Por portaria de 28 de Maio de 1050).
Brigada n.· 3 de telegrafistas

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
regimento de engenharia n.? 2, Joaquim António
Queirós de Sousa Azevedo.
(Por portaria de 28 de Maio de 1950).
Brigada

n.· 3 de caminhos

de ferro

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Janeiro de 1959, publicada na Ordem do Exército
n. ° 2, 2. a série, do corrente ano, a qual coloca no
centro de mobilização
de administração militar n.? :3
o alferes miliciano do mesmo serviço Rogério Alberto
'I'orroais Valente, por este oficial pertencer à brigada
n. ° 3 de caminhos de ferro ...
(Por portaria de 22 de Maio de 1059).
Serviço de .aúde militar:
I.· gr upo de companhias de saúde

Tenentes milicianos médicos, do regimento de lanceiros 1, António Maria dos Anjos Galego, do regimento
de infantaria. n.? 1, João Raul de Sousa Guimarães,
do regimento de infantaria n.? 6, José Augusto Dias
Alves e, do batalhão de caçadores n.? 5, Hermínio
Menaia Gabriel.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

Alferes milicianos médicos, do Quartel-General do Governo Militar de Lisboa, Francisco Aníbal Pessoa e
Sousa de Morais Sarmento Campilho, do regimento
de infantaria n.? 1, José Henriques Marques e Francisco Manuel Anzusto Palma, do regimento de infantaria n.O 5, António Júlio Gusmão Guterres Quintela, do regimento de infantaria n.? 14, João Ferreira
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Correia de Paiva, do batalhão de caçadores n.? 5,
Italo Celeste, Croce Rivera e, do regimento de cavalaria n.? 7, Alvaro Joaquim de Almeida e Castro.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).

Alferes miliciano médico, do regimento
n. ° 2, Sérgio Augusto Rosa.

de infantaria

(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo de
companhias de saúde, João Manuel Salazar Leite Barata.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes miliciano médico, do regimento de infantaria
n.? 2, António Manuel Santiago Quintas.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, da Escola Prática de Infantaria, Sérgio Augusto Rosa, do
regimento de infantaria n. ° 1, José Pimenta de Sousa
Sampaio e Álvaro Camilo Malta e, do regimento de
infantaria n. ° 15, Fernando José Portela Branco.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959).
2.0 grupo de companhias de saúde

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, do regimento de infantaria n.? 12, Manuel Francisco de
Freitas e Costa.
(Por portaria de 8 de Maio ele 1959).

Alferes miliciano médico, do campo de instrução militar de Santa Margarida, Francisco José Martins Teixeira,
(Por portaria de 22 de Maio de 1959).

Alferes miliciano médico, do regimento de infantaria
n." 5, Fausto da Silva Teixeira Fialho Moura.
(Por portaria de 8 de Maio de 1950).
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Tenente miliciano médico, do centro de mobilizacão
infantaria n." 5, Liberto Tavares Banheiro.
•

do

(Por portaria ele 8 de Maio de 195fl).
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militar:

2.° grupo de companhias de administração militar

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração militar, da Escola Prática de Engenharia, Alberto
da Cruz Fernandes e, do 1.0 grupo de companhias do
mesmo serviço, António Joaquim Modas Marques da
Silva.
(Por portaria

de 22 de Maio de 1959).

Serviço de material:
Companhia divisionária

de manutenção de material

Nula e de nenhum efeito a portaria de 18 de "Março de
1959, inserta na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série,
do corrente ano, a qual coloca na Escola Prática de
Artilharia o aspirante a oficial miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
da companhia divisionária de
manutenção de material, Alfredo Lopes da Luz.
(Por portaria

de 22 de Maio de 1959).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
E.tabelecimento.

penai.:

Depósito Disciplinar

Nula e de nenhum efeito a portaria de ~8 de Fevereiro
de 1959, inserta na Ordem do Exército n. o 4, 2. a série,
de 1 de Março do corrente ano, a qual colocou no
batalhão de metralhadoras n. o 1 (forças expedicionárias ao Estado da India) o alferes miliciano de infantaria, do Depósito Disciplinar (Forte da Graça), Humberto José Sobrinho Alves.
(Por portaria
E.tabelecimento.

de 30 de Maio de 195!J).

de instrução:
Academia Militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 2.0 grupo de companhias do mesmo ser"iço, José Luís de Sousa Jorge.
(Por portaria

de 8 de Maio de 1950).
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Campo de instrução militar de Santa Margarida

Alferes miliciano médico, do regimento de infantaria
n.? 6, Francisco José Martins Teixeira.
(Por portaria de 8 de Maio de 1950).
Diversos:
Depósito Geral de Material de Guerra

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, Milton do Natal Soares Moniz.
(Por portaria de 25 de Maio de 1050).

Pessoal civil
2. o Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Reconduzido no lugar de juiz auditor do 2.° tribunal
militar territorial de Lisboa, desde 4 de Maio de 1959,
o juiz de 1. a classe Flávio Pimentel, nos termos do
§ LOdo artigo 17.0 do Decreto n. ° 19 892, de 15 de
Junho de 1931, modificado pelo artigo 1.0 do Decreto
n. o ~O 060, de 11 de Julho do mesmo ano.
(Por portaria de 12 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Instituto Proflssional dos Pupilos do Exército

Luisélío
Coelho da Silva Furtado Saraiva, professor
provisório do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército - nomeado professor efectivo do mesmo
Instituto, nos termos dos artigos 8.° e 9.° do Decreto-Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948.
(Por portaria de 28 de Abril de 1959 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 8 de MaIOde 1950. Não
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22 257).
,
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Capelão graduado tenente António Alexandre Ferreira
de Melo, por ter regressado de expedição ao Estado
da índia com o batalhão de caç-adores de além-Douro,
de que fazia parte, colocado na situação de disponibilidade e no centro de mobilização do serviço do
saúde n.? :!, desde 27 de Abril do corrente ano.
(Por portaria de 2 de Junho de 1959 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
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E RECLASSIFICAÇAO

e reclassificação

de especialidade

Oficiais do quadro permanente
Especialidades dc mobilização (E. M.):

1) Em virtude de o alferes de artilharia José Cândido
de Almeida de Eça Ramalho não ter concluido o curso
de transmissões para oficiais de artilharia, para que
tinha sido nomeado no ano lectivo de 1957-1958, por
ter marchado para o batalhão de caçadores pára-quedistas, fica sem efeito a reclassificação deste oficial para
a especialidade de mobilização «transmissões de artilharia» que lhe foi atribuída pela Ordem do Exército n. o 5,
~. a série,
de 16 de Março de 1959, p. 350, sendo o
mesmo reclassificado para a especialidade de mobilização «oficial de artilharia (B)).
2) Terminou com aproveitamento no Hospital Militar
Principal, no ano de 1959, o estágio para especialização
de radiologia, tendo ficado aprovado no exame a que so
refere a última parte da deterrqinação v inserta na Ordem
do Exército n. o 4, 1.a série, de 1955, o tenente médico
João Maria Virgílio Sanches Inglês Esquível. É reclassificado para a. especialidade de mobilização «radiologia».
3) Está inscrito na secção regional de Lisboa da
Ordem dos Médicos sob o n. o 4153 (cédula profissional
de análises clínicas,
11.0 7330), no quadro de especialistas
o tenente médico Rui José Rebelo de Andrade. j<j reclassificado para a especialidade de mobilização «análises clinicas».
4) Frequentaram
com aproveitamento na Escola do
Serviço Veterinário Militar o curso de análises bromato lógicas e clínicas, de 13 de Outubro de 1958 a 25 do
Abril de 1959, os seguintes oficiais veterinários:
Capitão Virgílio J osé Lima de Carvalho.
Tenente II61der Scbiappa Correia de Mendonça.
Devo ser-lhos averbado aquele curso e a espocialidade
de mobilização «análises bromatológicas o clínicas».
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5) No capítulo VI, classificação e reclassificação, especialidades de mobilização, da Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, de 1 de Maio de 1959, p. 709, onde se lê, no
n." 5: «segurança e informação das transmissões de
infantaria, artilharia e cavalaria», deve ler-se: «segurança
e informação das transmissões do curso de transmissões
de infantaria, artilharia e cavalaria».
6) Frequentou com aproveitamento, na Escola Militar
de Electromecânica,
no ano de 1958-1959, o curso de
radar O tenente de artilharia Humberto Firmino Alfarra
Guerreiro. Deve ser-lhe averbado aquele curso e é reclassificado para a especialidade de mobilização «radar».
Especialidades de instrução (E. I.):

1) Frequentaram com aproveitamento, no Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos, de 13
de Outubro de 1958 a 21 de Março de 1959, o curso
de instrutores de educação física militar os seguintes
oficiais:
Infantaria:
Alferes António Rebelo Simões.
Alferes Fernando Ramos dos Heis,
Artilharia:
'I'enente Leonel Fialho Raposo.
Alferes Manuel Henrique Lostro Ilenriquos.
Cavalaria:
Alferes Jorge Manuel Cabeleira Filipe.
Alferes João de Almeida Bruno.
.
A estes oficiais é-lhes averbado aquele curso o a ospecialidade de instrução «educação física (inetrutor)».
:!) Frequentaram com aproveitamento. no Centro Militar de Educação Física, Equitação é Desportos
o
curso de instrutores de esgrima, no ano de 19D8-1969
os oficiais a seguir indicados:
'
Infantaria:
1\ lferes Joaquim Çh ito Rodrigues.
Alferes Pedro Augusto Soeiro Zilhão.
Alferes Augusto Leandro Ribeiro Lázaro.
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Cavalaria:
Tenente Miguel António C. Sampaio Melo e Castro.
Deve-lhes ser averbado aquele curso e a especialidade de instrução «esgrima».
Averbamento

de cursos e estágios:

1) Frequentaram com aproveitamento, na Escola de
Aplicação Militar do comando militar de Angola, de 27
de Outubro de 1958 a 27 de Fevereiro de 1959, o curso
para promoção a capitão (informações, operações e serviços) de infantaria os -seguintes oficiais de infantaria:
Tenentes:
José Simões de Faria.
Álvaro Lourenço Martins Ferreira.
Joaquim Luís de Azevedo Alves Moreira.
Amável Velês Serra.
Eurico César Moreno.
Evaristo Ramalhinho Duarte.
Mário Jaime Calderon de Cerqueira Rocha .

.

Deve ser-lhes averbado aquele curso.
2) Frequentaram com aproveitamento, na Escola de
Aplicação Militar do comando militar de Moçambique,
de 27 de Outubro de 1958 a 27 de Fevereiro de 1959,
o curso para promoção a capitão (informações, operações e serviços) de infantaria os seguintes oficiais de
infantaria:
Tenentes:
Abel Celestino Vaz.
Luciano de Almeida Alexandrino.
Alexandre Moreira de Sousa.
Eugénio dos Santos Ferreira Fernandes.
Augusto Antunes Morgado.
Carlos Diamantino Bacelar Pires.
Fernando Gomes de Faria Barbosa.
Deve ser-lhes averbado aquele curso.
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3) Frequentaram com aproveitamento na Escola Prática de Engenharia, no ano lectivo de 1957-1958, o
curso de transmissões para oficiais do quadro permanente, os seguintes oficiais de infantaria:
Capitão José Augusto Lobo Brandão Soares Leal.
Capitão Adriano Sotero Madeira.
Alferes Augusto Leandro Ribeiro Lázaro.
A estes oficiais deve ser averbado aquelo curso e
continuam classificados em «oficial de infantaria (B))
(transmissões de infantaria) os dois primeiros e em
«transmissões de infantaria» o último.
4) Frequentaram
com aproveitamento no regimento
de cavalaria n. ° 7 o estágio de carros de combate M4
Ai, no ano de 1959, os seguintes oficiais de cavalaria:
Tenente António José Pereira Calisto.
Alferes Luis Alberto do Paço Moura dos Santos.
A estes oficiais deve ser averbado aquele estágio.
5) No capitulo VII, classificação e reclassificação, averbamento de cursos, da Ordem do Exército n." 4, 2.a série,
de 1 de Março de 1959, P: 291, onde se lê, no n." 1:
«major Bernardo Rebelo Nunes Dinis de Aiala», deve
lor-se : «major Bernardo Rebelo Neves Dinis de Aiala».
A.verbamento de cursos no estrangeiro:

1) Frequentou
com aproveitamento, no Colégio de
Estado-Maior da Defesa Civil, na Inglaterra, no ano
de 1957, o curso n.? 182 (oficiais superiores), o major
do corpo do estado-maior Artur Henriques Nunes da
Silva.
2) Frequentou com aproveitamento, na Escola do Serviço de Saúde do Exército dos Estados Unidos da América, na América, de 3 de Setembro de 1952 a 17 de
Maio de 1953, o curso avançado do serviço de saúde
(curso Medical Service Advanced, 1952-1953) o capitão
médico Luís Albano Garcia de Carvalho. Deve ser-lhe
averbado o curso.
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Oficiais de complemento
Àverbamento

de cursos e estágios:

1) Frequentaram com aproveitamento o Centro Militar
de Educação Física, Equitação e Desportos, o estágio de
educação física militar, no ano lectivo de 1958-1959, os
seguintes aspirantes a oficial milicianos:
António Tavares Martins, do grupo divisionário de
carros de combate.
Teófilo de Figueiredo Almeida e Silva, do regimento de artilharia pesada n. o 2.
A estes aspirantes

deve ser averbado aquele estágio,

não lhes sendo averbada qualquer especialidade.

VII- MELHORIAS

DE PENSOES

Passa a ser de 12.499620, desde 1 de Julho de 1951, a
pensão anual actualizada do tenente miliciano de infantaria do extinto quadro especial, na situação de reserva,
Rogério dos Santos, em vez .da que inicialmente lhe
havia sido atribuída, por virtude de não lhe terem
sido contados 457 dias para efeito de 0,14 por cento
a que tinha direito.
(Por portaria de 22 de Novebmro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Passa a ser de 12.140600, desde 1 de Julho de 1951, a
pensão anual actualizada do tenente de artilharia, na
situação de reserva, João Carlos Lopes da Silva
Martins, em vez da que inicialmente lhe havia sido
atribuída, por virtude de não lhe terem sido contados
192 dias para efeito de 0,14 por cento a que tinha
direito.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhe foi
atribuído, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n. o 41 958, de
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22 de Novembro de 1958, aos oficiais, na situação
de reserva, em segu:'da mencionados, por terem completado o número de unos de serviço que a ruela um
vai indicado, ao abrigo elo artigo 5.° do Decreto-Lei
n." 41654, acima referido:
Tenente de infantaria
Armando de Oliveira Pimentel, 30.950$40, desde 1 de Fevereiro de
1959 - completou 29 anos de serviço.
Alferes de infantaria Carlos Eduardo Cardoso dos
Santos, 16.380$, desde 1 de Fevereiro de 1959completou 21 anos de serviço .
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1959; visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro de
1958, ao tenente de infantaria, na situação de reserva,
adido, em serviço no Ministério da Economia, na Intendência-Geral dos Abastecimentos, Francisco Pires
Júnior, no quantitativo de 33.600a, desde 1 de Oututubro de 1958, por ter completado 40 anos de serviço
em 29 de Setembro do ano fiudo, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654.
(Por portaria de 10 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuida desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei n." 41654, alterado pelo Decreto-Lei
n." 41958, de 14 de Novembro de 1958, aos oficiais,
na situação de reserva, em seguida mencionados, por
lhes ter sido abonado o acréscimo a que se refere o
artigo 9.° do Decreto n. ° 20 247, de 24 de Agosto de
1931, respeitante ao número de dias que a cada um
vai indicado para efeito de 0,14 por cento:
Brigadeiro Fernando Diniz Aiala, 83.998t$80 - 628
dias.
Tenente de infantaria Jaime Pereira da Silva Sabino, 29.400a - 616 dias.
(Por portaria de 13 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
de 1938, 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 5.° do Decreto-Lei n.? 41 654, acima mencionado:
Capitão
tenção
desde
Tenente
tenção
desde

de infantaria, adido, em serviço na ManuMilitar, Vitório Frederico Orispím, 43.2006,
1 de Junho de 1958 - 40 anos de serviço.
de infantaria, adido, em serviço na ManuMilitar, Bernardino do Carmo, 33.6006,
1 de Junho de 1958 - 40 anos de serviço.

(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.0 22257).
Pa

e a ser, ele. de 8 do mês de Novembro de 1958, na
importância
de 40.800.: - em vez d e 39.780$,
que
foi erradamente cnlculadn -, a pensão anual do capitão do quadro do serviço geral do Exért'ito José
Uaria Ferrão, que passou ~I s).tuação de reserva em
8 de Novembro de 1958 e cuja portaria foi visada
pelo Tribunal de Conta" em 29 do referido
mês e
ano.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Maio de 1959. Não são devidos emolu-

mentos, nos termos do Decreto

11.0

22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao capitão de infantaria, na situação de reserva, adido, em serviço no conselho fiscal dos estabelecimentos fabri deste Ministério, Carlos António
Parreiral da • ilva, no quantitativo de BU300ó, desde
2,1 de Abril de 1959, passando a contar, desde 19 do
referido mês d Abril de 1\)59, 38 unos de serviço,
ao abrigo do artigo 5.° do upracitado Decr to-Lei
n.? 41 654.
(Por portaria de 8 de Maio de 1O!)!),visada pelo Tl'ibuoal
oe Contas em 30 de Maio de 1!J5n. ;\ão são devidos emolumentos, nOH termos do Decreto !l.0 2~ ~57).
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Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alte-,
rado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
de 1958, ao tenente do quadro do serviço geral do
Exército, na situação de reserva, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Serafim de Oliveira Brito, no quantitativo
de 40.800t$, desde 13 de Abril de 1959, data desde
quando completou 40 anos de serviço ao abrigo do
artigo 5.0 do supracitado Decreto-Lei :11.0 41 654.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
ele Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto- Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41 958, de 14 de Novembro
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 5.0 do supracitado Decreto-Lei
n.041654:
Coronel de engenharia Luís Gonzaga dos Santos
Moura, 84.240t$, desde 21 de Março de 195939 anos de serviço .. completados em 21 de Março
do mesmo ano.
Coronel de artilharia Manuel Augusto da Silva
Pestana, 84.000t$, desde 9 de Março de 195940 anos de serviço, completados em 26 de Janeiro
do corrente ano.
Coronel de cavalaria António da' Cunha Viana,
79.800,.$, desde 17 de Março de 1959, data em
que completou 38 anos de serviço.
Coronel veterinário José António dos Santos Farraia, 81.900t$, desde 9 de Abril de 1959, data
em que completou 39 anos de serviço.
'I'enente-coronel do serviço de administração militar Carlos José da Silva, 70.800t$, desde 26 de
Fevereiro de 1959 - 40 anos de serviço, completados em 12 de Janeiro do corrente ano.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar
Cupertino Alves Gomes,. 61.9508, desde 1 de
Março de 1959 - 35 anos de serviço, completados em 12 de Fevereiro do corrente ano.
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Major de infantaria Ernesto Augusto Rodrigues,
64.800r$, desde 27 de Fevereiro de .1959) data
em que completou 40 anos de serviço.
Major médico Rui Alberto Freire, 53.460;$, desde
12 de Março de 1959, data desde quando completou 33 anos de serviço.
Major do extinto quadro auxiliar deI artilharia Manuel da Ascensão Campos, 61. 560r$, desde 2 de
Março de 1959 - 38 anos de serviço completados
em 1 do niesmo mês e ano.
Capitão de infantaria Adriano Coelho Marinho,
52.650$, desde 7 de Março de 1959, data desde
quando completou 39 anos de serviço.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
Francisco Neto Júnior, 54.0005) desde 8 de Abril
de 1959, data desde quando completou 40 anos
de serviço.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
Jacinto Martins de Medeiros, 52.6501$, desde 20
de Fevereiro de 1959, data desde quando completou 39 anos de serviço.
Tenente de infantaria Artur Tavares, 34.6801$,
desde 15 de Março de 1959, data desde quando
completou 34 anos de serviço.
Tenente de infantaria, Luis Emílio dos Santos
Seca, 22.440r$, desde 24 de Março de 1959, data
•
desde quando completou 22 anos de serviço.
Tenente de infantaria Carlos Américo Garcês,
21.3iOt$80, desde 1 de Fevereiro de 1959 - completou 20 anos de serviço em 8 de Janeiro
de 1959.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Jaime Neca, 40. 293r$60, desde 20 de Janeiro
de 1959, data desde quando completou 39 anos
de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Manuel Canhão Fernandes, 38.7601$, desde 1 de
Março de 1959 - completou 38 anos de serviço
em 21 de Fevereiro do corrente ano.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Mário Augusto, 36.720r$, desde 1 de Março de
1959 - completou 36 anos de serviço em 3 de
Fevereiro do corrente ano.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Cãndido Aleixo, 34.6801$, desde 1 de Fevereiro
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de 1959 - completou 34 anos de serviço em 23
de Janeiro do corrente ano.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército José
Augusto, 34.680~, desde 12 de Fevereiro de 1959,
data desde quando completou 34 anos de serviço.
Alferes de infantaria José Francisco da Costa Braga,
23.544t$, desde 3 de Março de 1959, data desde
quando completou 28 anos de serviço.
Alferes de infantaria Lúcio Ernesto Reverendo da
Conceição, 13.260~, desde 10 de Março de 1959,
data desde quando completou 17 anos de serviço.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654:, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de il4 de Novembro
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 5.0 do citado Decreto-Lei n. o 41 654:
Capitão

de infantaria

Duarte

Osório

Fernandes,

54.000~, desde 1 de Março de 1959 - 39 anos
de serviço.
Capitão de cavalaria José António Grave, 44.550ó,
desde 1 de Fevereiro de 1959-33 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Jorge Filipe Coelho Ribeiro,
41.482~80, desde 20 de Março de 1959 - 30 anos
de serviço.
Capitão miliciano de engenharia, do extinto quadro
especial, Armando Ernesto Abreu Rocha, 54.0006,
desde 1 de Fevereiro de 1959-40 anos de serviço.
~Capitão do quadro do serviço geral do Exército
António Monteiro Prudente, 48.600.$, desde 1 de
Março de 1959 - 36 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Costa, 39.780~, desde 1 de Março
de 1959 - 39 anos de serviço.
(Por portaria do 9 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n." 41654, alte-
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rado pelo Decreto-Lei n,? 41958, de 14 de Novembro
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 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41654:
Coronel do corpo do estado-maior João José Xavier Banazol, 83.250;5, desde 30 de Abril de
1959 - 37 anos de serviço.
Coronel do corpo do estado-maior José da Costa
Pereira Estaço Bote Corte Real, 82.1346, desde
1 de Fevereiro de 1959 - 36 anos de serviço.
Coronel de infantaria António Coelho Sampaio,
81. 900t$, desde 1 de Fevereiro de 1959 - 09 anos
de serviço ..
Coronel de cavalaria Eduardo Alberto Abreu Brasiel, 81.9001'll, desde 1 de Fevereiro de 195939 anos de serviço.
Coronel de engenharia Manuel da Conceição Gomes, 82.080t5, desde 1 de Março de 1959 - 38
anos de serviço.
Tenente-coronel
de infantaria Oarlos Gomes dos
Santos, 70.318~80, desde 1 de Março de 1959 39 anos de serviço.
..
)fajor médico José Nevill d' Ascensão Pinto da
Ounha Saavedra, 58.32015, desde 3 de Março de
1959 - 30 anos de serviço.
Capitão de infantaria José Tavares Neto Vaz do
Rego, 54.0oot5, desde 1 de Fevereiro de 195940 anos de serviço.
Capitão de infantaria Agostinho Seguro Pereira,
53.9466, desde 24 de Janeiro de 1959 - 38 anos
de serviço.
Capitão de infantaria Manuel Henrique de Faria,
49.9508, desde 21 de Abril de 1959 - 37 anos
de serviço.
Capitão de infantaria João Marcelino Queirós,
48.6006, desde 1 de Abril de 1959 - 36 anos de
serviço.
Capitão médico Manuel Cândido Faria Monteiro,
44.5506, desde 16 de Abril de 1959 -- 33 anos
de serviço,
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
Adelino Jorge Pimenteira, 54.0008, desde 11 de
Abril de 1959 - 40 anos de serviço.
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Capitão do extinto quadro de picadores militares
Francisco Manuel Pires, 48.600;$, desde 17 de
Abril de 1959 - 36 anos de serviço.
Tenente do serviço de administração militar José
do Nascimento, 39.331il20, desde 25 de Abril de
1959 - 38 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribnnal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41 958. de 14 de Novembro
de 1958, ao tenente do quadro do serviço geral do
Exército, na situação de reserva, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, João António Vaz, no quantitativo de 38.760r$,
desde 22 de Abril de 1959, por ter completado 38
anos de serviço ao abrigo do artigo 5. o do supracitado
Decreto-Lei n." 41 654.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 1959. Não são devidos emolumentos nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuida, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei 11.° 41654" alterado
pelo Decreto-Lei 11.° 41958, de 14 de Novembro 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 5.0 do Decreto-Lei n.? 41654, acima mencionado:
Coronel de infantaria Francisco Fernandes Pereira
da Costa, 72.0005, dosde 25 de Outubro de
1958 - 40 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Basílio Marques, 31.2005, desde 18 de Setembro
de 1958 - 40 anos de serviço.
Este diploma não necessita de encargos de cabimento
por os oficiais nele mencionados já perceberem as pensões de reserva agora apontadas.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Maio do 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. ° 41654, alterado
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pelo Decreto-Lei n." 41958, de 14 de Novembro 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 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41654:
Coronel de infantaria António Pedro de Mira,
80.992t$80, desde 4 de Abril de 1959 - 37 anos
de serviço.
Coronel de artilharia José Luciano da Silva Cravo,
81. 734t$JO, desde 13 de Março de 1959 - 37 anos
de serviço.
Tenente-coronel de artilharia Eurico Castilho "Serra,
70.800,$, desde 27- de Março de 1959-40
anos
de serviço.
Tenente-coronel médico José Dias Pina Monteiro,
65.490,$, desde 20 de Abril de 1959 - 37 anos
de serviço.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar Serafim Jacinto dos Santos, 70.800t$, desde
21 de Abril de 1959 - 40 anos de serviço.
Major de artilharia Jaime Vilhena de Andrade,
61.560,.$, desde 5 de Abril de 1959 - 38 anos
de serviço.
Major de artilharia Alexandre Adelino Fernandes
de Sousa, 59.940i$, desde 8 de Abril de 195937 anos de serviço.
Major graduado de infantaria Jorge Abel Gaspar
Franco, 52.650a, desde 8 de Abril de 195939 anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

VIII - 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 Eoiército :
Corpo de generais

Brigadeiro João Alexandre
5 de Maio de 1959.

Caeiro Carrasco, desde
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Corpo do estado-maior

Coronel José de Freitas Soares, desde 12 de Maio
de 1959_
Infantaria

Coronel Mário Gustavo de Araújo Barata da Cruz,
desde 12 de Maio de 1959.
Tenentes-coronéis
Manuel Soares Ferreira, desde
29 de Abril de 1959, e José Augusto Henriques
Monteiro Torres Pinto Soares, desde 12 de Maio
de 1959.
Major Firmelíndo Coutinho David, desde 29 de
Abril de 1'959.
Artilharia

Coronel Fernando Ferreira Castelão, desde 12 de
Maio de 1959.
Tenentes-coronéis João José Domingues e Ivo Guedes da Silva, ambos desde 12 de Maio de 1959.
Cavalaria

Capitão Ricardo Ferreira
Maio de 1959.

Ivens Ferraz,

desde 5 de

Engenharia

Coronel Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau do
Meireles Teixeira da Mota, desde 12 do Maio de
1959.
Tenente-coronel
Armando José Marques Girão,
desde 25 de Março do 1950.
Capitães José Eugénio da Costa Estorninho, Alberto de Maia Ferreira e Costa, Mário David dos
Santos, Manuel Joaquim Álvaro Maia Gonçalves,
Francisco José Pinto Correia, António José Verissimo Baptista, Aquilino Gil Miranda, Francisco
Pedro de Oliveira Simões, todos desde 1 de De- .
zembro de 1958.
Veterinários

Capitão Francisco da Silva Caio Faldto desde 10
de Maio de 1959.
'
Quadro do serviço geral do Exército

Capitães Manuel António Cardoso, António do Amaral e José Alves Anjo, todos desde 13 de Maio
de 1959, e Jerónimo de Moura, desde 25 de Maio
de 1959.
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Tenentes António Isidro Martins e Custódio José
da Costa Alves, ambos desde. 1 de Dezembro de
1958.
2) Conta a antiguidade do actual posto desde 27 de
Abril de 1956 o major do corpo do estado-maior Manuel
Nicolau de Abreu Castelo Branco, ficando colocado na
respectiva escala imediatamente à esquerda do major
do mesmo corpo António da Câmara Leme de França
Dória. Fica deste modo rectificada a declaração 1) da
Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do corrente ano, na
parte respeitante a este oficial.
Colocação na escala:

3) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Fernando José Jorge Cavaca, e conta
a antiguidade de 1 de Novembro de 1956, o alferes miliciano médico Fernando José Portela Branco, que, pela
presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de
saúde do quadro do complemento,
4) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Sérgio Augusto Rosa, e conta a antiguidade de 1 de Novembro de 1.{)55, o alferes miliciano
médico Francisco José Martins Teixeira, que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de
saúde do quadro de complemento.
5) Jt colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Manuel Tavares de Sousa Coelho, e
conta a antiguidade de 1 de Novembro de 1955, o alferes
miliciano módico Fausto da Silva Teixeira Fialho Moura,
que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao
serviço de saúde do quadro de complemento.
6) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano módico Francisco José Martins Teixeira, e
conta a antiguidade de 1 de Novembro de 1955, o alferes
miliciano médico João Ferreira Correia de Paiva, que,
pela presente Ordem do Exercito, tem passagem ao serVIÇOde saúde do quadro de complemento.

,7) ,É colocado imediatamente à esquerda do alfe~es
milICIano médico António Júlio Gusmão Guterres Qumtela, e conta a antizuidade
de 1 de Novembro de 1955,
o
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o alferes miliciano médico Sérgio Augusto Rosa, que,
pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
8) É colocado imediatamente à esquerda do tenente
miliciano médico Manuel Francisco de Freitas e Costa,
e conta a antiguidade de 1 de Dezembro de 1956, o
tenente miliciano médico António Maria dos Anjos Galego, que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
9) É colocado imediatamente à esquerda do tenente
miliciano médico Alvaro de Andrade Piçarra da Cunha
Brito, e conta a antiguidade de 1 de Dezembro de
1955, o tenente miliciano médico José Pimenta de Sousa
Sampaio, que, pela presente Ordem do Exército, tem
passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
10) É colocado imediatamente à esquerda do tenente
miliciano médico António Maria dos Anjos Galego, e
conta a antiguidade de 1 de Dezembro de 1956, o tenente miliciano médico Manuel Francisco de Freitas e
Costa, que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
11) É colocado imediatamente à esquerda do tenente
miliciano médico José Augusto dias Alves, e conta a
antiguidade de 1 de Dezembro de 1955, o tenente miliciano médico João Raul de Sousa Guimarães, que, pela
presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço
de saúde do quadro de complemento.
12) É colocado imediatamente à direita do tenente
miliciano médico João Raul de Sousa Guimarães, e conta
a antiguidade de 1 de Dezembro de 1955, o tenente
miliciano médico José Augusto Dias Alves, que, pela
presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço
de saúde do quadro de complemento.
13) lt colocado imediatamente tt esquerda do tenente
miliciano médico João Raul de Sousa Guimarães, e conta
a antiguidade de 1 de Dezembro de 1955, o tenente
miliciano médico Álvaro de Andrade Piçarra da Cunha
Brito, que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
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14) É colocado imediatamente à esquerda do tenente
miliciano médico Manuel Francisco de Freitas e Costa,
e conta a antiguidade de 1 de Dezembro de 1956, o
tenente miliciano médico Hermínio Menaia Gabriel, que,
pela presente Ordem do Exército) tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
15) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Francisco Anibal Pessoa e Sousa de
Morais Sarmento Campilho, e conta a antiguidade de
1 de Novembro de 1954, o alferes miliciano médico
José Henriques Marques, que, pela presente Ordem do
Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro
de complemento.
,
16) É colocado imediatamente à direita do alferes milicianb médico Jorge Manuel Vila, e conta a antiguidade
de 1 de Novembro de 1954, o alferes miliciano médico
Francisco Aníbal Pessoa e Sousa de Morais Sarmento
Campilho, que, pela presente Ordem do Exército, tem
passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
17) É colocado imediatamente à direita do alferes
miliciano médico Luis Nogueira tJorreia de Almeida, e
conta a antiguidade de 1 de Novembro de 1955, o alferes miliciano médico Italo Celeste Croce Rivera, que,
pela presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
18) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Italo Celeste Croce Rivera, e conta a
antiguidade de 1 de Novembro de 1955, o alferes miliciano médico António Júlio Gusmão Guterres Quintela,
que, pela presente Ordem do Exército, tem passagem
ao serviço de saúde do quadro de complemento.
.1.9~É colocado imediatamente à esquerda do alferes
mÜIclano médico Orlando António Coelho Leitão, e conta.
a antiguidade de 1 de Novembro de 1956, o alferes miliciano médico Álvaro Joaquim de Almeida e Castro,
que, pela presente Ordem do Exército) tem passagem ao
serviço de saúde do quadro de complemento.
20) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Francisco Manuel Augusto Palma, e
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conta a antiguidade de 1 de Novembro de 1956, o alferes miliciano médico Álvaro Camilo Malta, que, pela
presente Ordem do Exército, tem passagem ao serviço
de saúde do quadro de complemento.
21) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Levi Eugénio Ribeiro Guerra, e conta
a antiguidade de 1 de Novembro de 1956, o alferes miliciano médico Francisco Manuel Augusto Palma, que,
pela presente Ordem do Exército) tem passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
22) l~]colocado imediatamente à direita do alferes miliciano médico Tibério Barreira Antunes, e conta a antiguidade de 1 de Novembro de 1941, o tenente miliciano
médico Liberto Tavares Banheiro, que, pela presente
Ordem do Exército, tem passagem ao serviço de saúde
do quadro de complemento.
Colocações e desempenho de funções:

. 23) Declara-se que o brigadeiro Heitor dos Santos
Patrício, que, por portaria de 27 de Abril de 1959, inserta na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, de 1 de Maio
do mesmo ano, transitou para a situação de reserva,
desempenhava as funções de 2.0 comandante e inspector
de infantaria da 2. a região militar.
24) Continua prestando serviço no Instituto de Altos
Estudos Militares, desempenhando as funções de professor do curso de altos comandos e do estágio de serviços,
até final do corrente ano lectivo, o brigadeiro do serviço
de administração militar Augusto Carlos de Pina Tormenta, que, pela presente Ordem do Exército, transita
para a situação de reserva.
25) Continua a exercer as funções de professor catedrático da Academia Militar até final do corrente ano
lectivo o coronel do corpo do estado-maior José de
Freitas Soares, que, pela presente Ordem do Exército, é
promovido ao actual posto e colocado no quadro do
mesmo corpo.
26) Presta serviço como chefe do distrito de recrutamento e mobilização n. o 3, desde 18 de Maio de 1959,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, António
Cândido Pereira Gonçalves.
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27) Presta serviço no regimento de infantaria n." 1,
desde 1 de Junho do corrente ano, para os efeitos do
determinado no n. o 2 da Portaria n. o 12 333. de 27 de
Março de 1948, o 'major de infantaria José Pinheiro
Salvador de Assunção, adido no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana.
.
28) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n. o 1, desde 31 de Maio do corrente ano, para os
efeitos do determinado no n. o 2 da Portaria n. o 12 333,
de 27 de Março de 1948, o major de infantaria Ilidio
de Sousa Pereira, adido no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana.
29) Declara-se que desempenha as funções de delegado da Inspecção-Geral de Educação Fisica do Exército
no quartel general da 2. a região militar, onde foi colocado, por portaria de 3 de Abril do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, de 1 de
:Maio de 1959, o major de infantaria Alfredo Henriques
Baeta.
30) Deixou de prestar serviço de justiça uo Quartel-General do Governo Militar de Lisboa, desde 15 de Maio
de 1959, o alferes de infantaria, na situação de reserva,
Lúcio Ernesto Reverendo da Conceição.
31) Prestou serviço,
no 1.0 Tribunal Militar
Outubro de 1958 a 22
artilharia, na situação
Dias de Castro Pereira.

como promotor do justiça ad hoc
Territorial de Lisboa, de 31 de
de Maio de 1959, o coronel de
de reserva, Eduardo Augusto

32) Prestou serviço nas comissões de recenseamento
e inspecção de solipedes da 4. a região militar, de 6 de
Março a 25 de Maio de 1959, o coronel de cavalaria, na
situação de reserva, João Herculano de Moura.
33) Deixou de prestar serviço na Inspecção-Geral de
Educa<;ão Física do Exército, desde 7 de Maio de 1959,
o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Luis de
Figueiredo.
34) Prestou serviço como presidente de uma comissão
de recenseamento e inspecção do solipedes da 4. a re-
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glao militar, de 10 de Março a 25 de Maio de 1959, o
tenente-coronel
miliciano de cavalaria, na situação de
reserva, Júlio Domingos Borges Gaspar.
35} Prestou serviço na comissão de recenseamento e
inspecção de solípedes n. ° 4, da 4. a região militar, de 7
de Março a 25 de Maio de 1959, o tenente de cavalaria,
na situação de reserva, José Francisco Magrassó e Silva.
36) Presta serviço na comissão do contencioso, desde
15 de Maio de 1959, o coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Salvador Pereira
da Silva.
37) Presta serviço na Agência Militar, desde 20 de
Maio de 1959, o capitão do extinto quadro auxiliar de
engenharia, na situação de reserva, Manuel Fernandes
Moreira.
38) Prestou serviço na comissão de 'recenseamento
e inspecção de solipedes n." 3, da 4.a região militar,
de 7 de Março a 25 de Maio de 1959, o capitão do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar, na situação
de reserva, J oão Jacinto Tanissa.
39) Presta serviço no batalhão de metralhadoras n." 3,
desde 5 de Maio de 1959, o capitão do quadro do serviço geral do Exército, na situação de reserva, Luis
Alberto Ruivo.
40) Presta serviço no regimento de engenharia n." 2,
desde 15 de Maio de 1959, o capitão do quadro do serviço geral do Exército, na situação de reserva, António
do Nascimento.
41) Presta serviço no centro de instrução e estudos
de artilharia antiaérea e de costa, desde 1 de Junho
de 1959, data em que deixou de prestar serviço no
grupo de artilharia contraeronaves n.? 1, o capitão do
quadro do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, António Lúcio Aguião Valente.
42) Prestou serviço na comissão de recenseamento
e inspecção de solipedes n.? 2, da 4. a região militar,
de 7 de Março a 25 de Maio de 1959, o tenente do
quadro do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, João Augusto Fradique.
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43) Presta serviço no Laboratório Militar de Produtos
Quimicos e Farmacêuticos o tenente do quadro do serviço geral do Exército António Cabrita, que, pela presente Ordem do Exército, é colocado na Direcção do
Serviço de Saúde Militar.
44) Presta serviço no centro de instrução e estudos
de artilharia antiaérea e de costa, desde 1 de Junho de
1959, data em que deixou de prestar serviço no grupo
de artilharia contra aeronaves n. o 1, o tenente do quadro
do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
Cândido Aleixo.
üursos :

45) São nomeados para a frequência do curso de
promoção a capitão (informações, operações e serviços)
no ano lectivo de 1959-1960 os seguintes tenentes de
infantaria:
Manuel Basilio de Almeida Teixeira de Aguiar da
Câmara.
Francisco António Mendonça Martins "Vicente.
Ramiro Alves Correia de Oliveira.
António Marques Alexandre,
Aleu António Aires de Oliveira.
Manuel Francisco Matoso Ramalho.
José Herculano Ferrão Henriques de Oliveira.
José dos Santos Carreto Curto.
Alípio Emílio Tomé Falcão.
Nuno Pereira de Sá Nogueira de Lacerda Machado.
Manuel Francisco da Silva.
Francisco Alberto Cabral Couto.
José Carlos Moreira Campos.
José Bento Guimarães Figueiral.
Manuel Alípio Pereira Coelho de Paula.
Sérgio Manuel Carvalhais Ribeiro dos Santos.
Octávio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha.
Mário Arada de Almeida Pinheiro.
António Xavier Lopes Pereira de Meneses.
Fernando Jorge Carmona Costa.
António Lopes de Figueiredo.
Henrique Bento Gonçalves :Moreira.
Carlos Alberto Blasco Gonçalves.
João Humberto de Ataíde Campos Costa (por antecipação ).
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Pensõ.es de reserva:

46) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército,
transitam para a situação de reserva:
Brigadeiro
Augusto Carlos de Pina Tormenta,
108.0006.
Coronel do corpo do estado-maior João António
da Silva, 72.0006. Tem 32 anos de serviço.
Coronel de infantaria Mário Jaime de Cerqueira
Rocha, 69.300J. Tem 33 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar José
Domingos Lampreia, 84.0006.
Coronel de artilharia João António Montalvão dos
Santos e Silva, 84.000~.
Coronel de engenharia Octávio Esteves Paulo Cardoso, 75.600t$. Tem 35 ano de serviço.
47) É de 62.57064:0 a pensão anual atribuída ao coronel de artilharia, na situação de reserva, António José
Caria, referido na portaria de 16 de Janeiro último,
publicada na Ordem do Exército n." 6, 2,a série, do
corrente ano e na declaração 33) da Ordem do Exército
n. o 8, 2. a série, também deste ano.
48) É de 22.6806 a pensão atribuída ao capitão de
infantaria Jorge Henrique de Almeida Costa Pereira,
por portaria de 31 de Janeiro de 1959, publicada na
Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano.
49) É de 51.600a a pensão anual atribuída ao major
do extinto quadro auxiliar de artilharia Joaquim Isidoro
Miguéns, referido na portaria de 18 de Março de 1959,
publicada na Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, do
corrente ano.
Reforma:

50) São desligados do
lhes vão indicadas, nos
artigo 15.0 do Decreto-Lei
bro de 1937, os oficiais

serviço, desde as datas que
termos da última parto do
n. o 28404:, de 31 de Dezemna situação de reserva em

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 10

913

seguida mencionados e que nas datas referidas atingem
o limite de idade para transitarem para a situação de
reforma:
Infantaria

Capitão Virgilio de Abreu Pessoa, desde 2 de Maio
de 1959.
Capitão Armando Alberto de Morais da Costa Flórido, desde 7 de Mato de 1959.
Capitão J osé Maria de Araújo, desde 11 de Maio
de 1959.
Tenente Alfredo Sampaio, desde 18 de Maio de 1959.
'I'enente J osé Joaquim de Andrade, desde 30 de Maio
de 1959. Prestava serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 2.
Artilharia

Capitão J osé Maria de Vasconcelos, desde 31 de
Maio de 1952. Prestava serviço na carreira de tiro
de Alcochete.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major Francisco António Gonçalves, desde 6 de
Maio de 1959. Prestava silrviço no depósito geral
de material de guerra.
Tenente João Roque, desde 1 de Maio de 1959.
Cavalaria

Tenente Francisco
de 1959.

da Costa Lobo, desde 7 de Maio

Serviço de administração militar

Coronel Acácio Augusto Nunes da Silva, desde
5 de Maio de 1959.
Tenente-coronel João Viegas Jacinto, desde 6 de
Maio de 1959.
Capitão João Josino da Costa, desde 31 de Maio
de 1959.
Diversos:

51) Os brigadeiros Alexandre António Moura de Azevedo e Alfredo J osé Ferraz Vieira Pinto de Oliveira
foram promovidos ao seu actual posto por escolha,
entre os coronéis tirocinados de todas as armas.

914

.

ORDEM DO EXERCITO N.o 10

2. Série
4

52) Pela comissão técnica do serviço do estado-maior,
foram considerados idóneos para ingresso no corpo do
estado-maior os seguintes oficiais:
Capitão de engenharia com o curso complementar
de estado-maior Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto.
Capitão de artilharia com o curso complementar de
estado-maior Fernando Augusto Lopes.
53) Tendo frequentado com aproveitamento na Usareur Signal School Europe o Infantary Communication
Chief Course - MOS Code 311.70, na Alemanha, o capitão de infantaria Jorge Rodrigues da Cunha Saco, é
este oficial autorizado a usar o distintivo do mesmo
curso.
54) Encontrava-se na situação de supranumerano
o
capitão veterinário António Relvas Pires, que, por portaria de 13 de Março de 1959, inserta na Urdem do
Exército n. 06, 2. a série, do corrente ano, passou à jsituação de adido no comando militar do Estado da India.
55) Nos documentos de matricula do tenente miliciano
do serviço de administração militar José Fernandes
Coelho Rasoilo deve ser rectificado o seu nome para
José Fernando Coelho Rasoilo.
56) Nos documentos de matricula do tenente miliciano
Vasco António Blanc Correia de Almeida, do centro
de mobilização de administração
militar n. o 1, deve ser
rectificada a sua naturalidade da freguesia de Benfica,
3. o bairro de Lisboa, para a de Santa Maria, da cidade
de Setúbal.
57) Foi autorizada a usar o nome de Maria Helena
Trindade Cochicho a esposa do major do extinto quadro
auxiliar de artilharia António José Branco, pelo que
devem ser feitas as devidas rectificações nos respectivos
registos de matríoula do referido oficial.
58) Nos documentos de matriculo do tenente reformado António Henriques deve o seu nome ser rectificado para António Henriques Lopes.
59) Publicam-se as classificações dos alunos do último
curso de engenharia da extinta Escola do Exército
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(actuais alferes tirocinantes), rectificadas de acordo com
o despacho de S. Ex. a O Ministro de 28 de Abril do
corrente ano:
Valores

Fernando Luis da Costa Ferreira.
João Luis Cunha de Paços Pereira de Castro
António Eduardo Domingos Mateus da Silva
Alberto Garrido Baptista ..
•.
Armando Rodrigues Gago.
. . . . . . .

13,3
12,9
12,8
12,6
12,4

60) Relação dos conselhos administrativos do Ministério do Exército considerados quites com o Estado
pela gerência no perlodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1957:
1. a e 2. a Direcções-Gerais
do Ministério do Exército.
3. a Direcção-Geral do Ministério do Exército.
Governo Militar de Lisboa.
Comando da La região militar.
Comando da 2.a região militar.
Comando da 3. a região militar.
Comando da 4. a região militar.
Comando militar da Madeira.
Comando militar dos Açores.
Companhia divisionária de manutenção de material.
Direcção da Arma de Infantaria.
Centro de instrução dos sargentos milicianos de
infantaria.
Escola Prática de Infantaria.
Regimento de infantaria n. o 1.
Regimento de infantaria n. ° 2.
Regimento de infantaria n.? 3.
Regimento de infantaria n. ° 4.
Regimento de infantaria n. ° 5.
Regimento de infantaria n. ° 6.
Regimento de infantaria n.? 7.
Regimento de infantaria n.? 8.
Regimento de infantaria n.? 9.
Regimento de infantaria n." 10.
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.
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Regimento de infantaria n.? 16.
Batalhão independente de infantaria n, o 17.
Batalhão independente de infantaria n.? 18.
Batalhão independente de infantaria n. ° 19.
Batalhão de caçadores n. o 1.
Batalhão de caçadores n.? 2.
Batalhão de caçadores n." 3.
Batalhão de caçadores n." 4.
Batalhão de caçadores n." 5.
Batalhão de caçadores n." 6.
Batalhão de caçadores n. o 7.
Batalhão de caçadores n." 8.
Batalhão de caçadores n." 9.
Batalhão de caçadores n. o 10.
Batalhão de metralhadoras n. o 1.
Batalhão de metralhadoras n. o 2.
Batalhão de metralhadoras n.? 3.
Batalhão de engenhos.
Campo de tiro da serra da Carregueira.
Direcção da Arma de Artilharia.
Regimento de artilharia ligeira n. o 1.
Regimento de artilharia ligeira n. o 2.
Regimento de artilharia ligeira n.? 3.
Regimento de artilharia ligeira n.? 4.
Regimento de artilharia ligeira n, o 5.
Escola Prática de Artilharia.
Regimento de artilharia n.? 6.
Regimento de artilharia pesada n.? 1
Regimento de artilharia pesada n." 2.
Regimento de artilharia pesada n. o 3.
Regimento de artilharia de costa.
Regimento de artilharia antiaérea fixa.
Grupo divisionário de carros de combate.
Escola Militar de Electromecânica.
Grupo de artilharia de guarnição.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3.
Bateria independente
de defesa de costa n. o 1.
Bateria independente de defesa de costa n. o 3.
Depósito Geral de Material de Guerra.
Destacamento misto do Forte de Almada.
Destacamento misto do Forte de Alto do Duque.
Direcção da Arma de Cavalaria.
Escola Prática de Cavalaria.
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Regimento de lanceiros 1.
Regimento de lanceiros 2.
Regimento de cavalaria n. o 3.
Oampo de tiro de Alcochete.
Regimento de cavalaria n. o 5.
Regimento de cavalaria n. o 6.
Regimento de cavalaria n. o 7.
Regimento de cavalaria n." 8.
Escola Militar de Equitação.
Direcção da Arma de Engenharia.
Escola Prática de Engenharia.
Regimento de engenharia n. o 1.
Regimento de engenharia n.? 2.
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. o grupo de companhias de saúde.
2. o grupo de companhias de saúde.
Hospital Militar Principal.
Hospital militar regional n.? 1
Hospital militar regional n. o 2.
Hospital militar regional n.? 3.
Hospital militar regional n. o 4.
Assistência aos Tubercalosos do Exército.
Depósito Geral de Material Sanitário.
Direcção do Serviço Veterinário Militar.
Hospital Militar Veterinário.
Direcção do Serviço de Administração Militar.
Escola Prática de Administração Militar.
1.0 grupo de companhias de administração militar.
Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
Depósito Geral de Fardamento e Calçado.
Agência Militar.
Instituto de Altos Estudos Militares.
Escola do Exército.
Oampo de instrução militar de Santa Margarida.
Escola Oentral de Sargentos.
Colégio Militar.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Instituto de Odivelas.
Tribunais militares de Lisboa.
Tribunal Militar 'I'erritorial do Porto.
Tribunal Militar Territorial de Viseu.
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Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisboa.
Casa de Reclusão da La região militar.
Casa de Reclusão da 2. a região militar.
1.a companhia disciplinar.
2. a companhia disciplinar.
Forte da Graça.
Presidio Militar de Santarém.
Companhia de adidos do Governo Militar de Lisboa.
Asilo de Inválidos Militares.

61) Relação dos conselhos administrativos dos comandos militares das provincias ultramarinas considerados
quites para com o Estado pela sua gerência de 1 de
Janeiro a 31 de Dezembro de 1955:
Cabo Verde

Comando militar da província.
Guiné

Comando militar da provincia.
S. Tomé e Principe

Comando militar da provincia.
Angola (a)

Quartel-general do comando militar da provincia.
Quartel-general
do comando militar da província
(comando).
Regimento de infantaria de Luanda.
Regimento de infantaria de Sá da Bandeira.
Grupo misto de artilharia de Luanda.
Depósito de material do quartel-mestre.
(a) Não figura o regimento
ter sido destacada a respectiva

de infantaria
de Nova Lisboa, por
conta, em virtude de alcance.

Moçambique

Quartel-general do comando militar da província.
Regimento de infantaria n.? 1.
Regimento de infantaria n." 2.
Regimento de infantaria n.? 3.
Grupo misto de artilharia n.? 1.
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Bateria ligeira automóvel n." 2.
Bateria ligeira automóvel n. ° 3.
Bateria de artilharia de costa n. ° 1.
Bateria de artilharia de costa n.? 2.
Grupo de esquadrões de Moçambique.
Batalhão de engenharia.
Companhia de saúde.
Companhia de quartel-mestre
Depósito de material de quartel-mestre.
Depósito de fardamento e material de aquartelamento
n." 2.
Depósito de fardamento e material de aquartelamento
n.? 3.
Depósito de material de guerra.
1. a companhia de depósito e recrutamento.
2. a companhia de depósito e recrutamento.
3. a companhia de depósito e recrutamento.
Estado da india

Quartel-general do comando militar da província.
Batalhão de caçadores n. ° 1.
Bateria de artilharia n, ° 1.
Macau

Comando militar da província.
Timor

Comando militar da província.
Rectificações:

62) Foi promovido por portaria de 18 de Março de
1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 do Abril do
mesmo ano, o actual tenente-coronel José Joaquim Rodrigues Junqueira,
cuja promoção
foi publicada na
Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano.
63) Chama-se Mateus Martins Moreno Júnior o major
de artilharia a quem, por portaria de 18 de Março ?e
1959, publicada na Ordem do Exército D.O 8, 2.8 série,
do corrente ano, foi atribuída a pensão de 54.000,.$.
64) É de artilharia o capitão José Cândido Roma de
Lemos Puga, referido na portaria de 20 de Março do
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65) Deve ser considerado na situação de supranumerário no regimento de artilharia antiaérea fixa desde
3 de Março de 1959 o tenente de artilharia José Manuel dos Santos Dias de Carvalho. Fica desta forma
rectificada a portaria de 13 de Março de 1959, inserta
na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano,
respeitante ao mesmo oficial.
66) Chama-se José Salvato Bizarro Saraiva o capitão
de engenharia referido na portaria de 26 de Janeiro de
1959, publicada na Ordem do Exército n.? 6, 2.8 série,
do corrente ano.
'
67) Estava colocado na 3. a Repartição da 1 Direcção-Geral deste Ministério, e não na La Repartição da
3.a Direcção-Geral, o major do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar Domingos dos Santos Massano
Corado, que, por portaria de 20 de Março de 1959, inserta na Ordem do Exército n.? 6, 2.° série, também do
corrente ano, transitou para a situação de reserva.
68) 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, pela
Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, de 1956, tiveram
passagem à brigada n." 1 de telegrafistas.
69) Chama-se Alberto Luís Pimenta de França Oliveira, e não Alberto Luis Pimenta da Fonseca. Oliveira,
o aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, da companhia divisionária de manutenção de
material, que, pela Ordem do Exército n.? 6, 2.a série,
do corrente ano, foi colocado no regimento de artilharia
pesada n. ° 1.
,

70) Pertencia ao regimento de lanceiros 2 (esquadrão
de reconhecimento n.? 1), e não ao regimento de lanceiros 1 (esquadrão de. reconhecimento n. ° 1 expedicionário ao Estado da India), o tenente miliciano de
cavalaria João da Silva Rocha Pinto, que, por portaria
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de Março último, inserta na Ordem do Exército
2. a série, do corrente ano; foi colocado no regide cavalaria n." 3 (1.0 esquadrão de reconheciexpedicionário ao Estado da lndia).

71) Pertence ao centro de mobilização de cavalaria
n. o 3, e não ao regimento de cavalaria n. o 7, o alferes
miliciano de cavalaria Mário Augusto Sampaio de Lemos, que, pela Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do
corrente ano, foi nomeado adjunto do mestre de Educação Física do Colégio Militar.
72) Pertence à arma de cavalaria, e não à de infantaria, o alferes miliciano do regimento de cavalaria n." 3,
em disponibilidade, Joaquim Pires Naves, que, pela
Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do corrente ano, foi
colocado no comando militar dos Açores.
73) Deve ser considerado em comissão militar, e não
em comissão civil, o alferes miliciano de cavalaria Alexandre de Sousa Holstein Beck, que, por portaria de 31
de Janeiro de 1959, inserta na Ordem do Exército n." 4,
2. a série,' de 1 de Março do mesmo ano, foi nomeado
para desempenhar o cargo de oficial às ordens do governador-geral do Estado da índia .

.

74) É aspirante a oficial miliciano de engenharia, e
não alferes miliciano da mesma arma, o subalterno miliciano José Lobo Vaz Pato, do comando militar de
Moçambique, em disponibilidade, que, pela Ordem do
Exército n. o 6, 2. a série, do corrente ano, foi colocado
na Escola Prática de Engenharia.
75) É do 2.0 grupo de companhias de saúde o tenente
miliciano médico Ernesto dos Reis Tomé, que, por portaria de 10 de Março de 1959, inserta na Ordem do
Exército n. o 6, 2. a série, de 1 de Abril de 1959, passou
à situação de adido, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço em Angola, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 816,
de 14 de Setembro de 19M.
76) São desde 1 de Junho de 1958 as pensões rectificadas na Ordem do Exército n.? 8, 2,.a série, do corrento ano, p. 722.
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DESPACHOS

Assunto: Compilação de cópias dos despachos, determinações ou directivas do Ministro ou do Subsecretário de Estado.
1) Estão. tomadas na Repartição do Gabinete do Ministério medidas tendentes a facilitar uma rápida consulta dos despachos, determinações ou directivas da
autoria do Ministro ou Subsecretário relacionados com
os assuntos que, correntemente, lhes são submetidos à
consideração ou por eles directamente accionados.
2) Para completar as referidas medidas, e assim evitar
possiveis omissões ou lapsos, sempre susceptíveis de
ocorrer quando não se pratique uma rigorosa compilação
e eficaz coordenação das múltiplas disposições em vigor
- disposições por natureza dispersas no que toca às
questões versadas e aos serviços e entidades interessadas -, passará, de futuro, a observar-se o seguinte:

a) Deverão ser sempre enviadas à Repartição

do
Gabinete cópias de todos os despachos, determinações ou directivas que tenham sido
manuscritas pelo Ministro ou pelo Subsecretário sobre os processos submetidos à sua
consideração, quando tais despachos, determinações ou directivas representem doutrina
ou orientação que deva ser levada em conta
em casos semelhantes ou tenham relação com
outros processos de interesse geral;
b) Deverão ser igualmente enviadas à Repartição do
Gabinete cópias de outros documentos com significado semelhante ao expresso na alínea anterior, quando preparados por órgãos estranhos
à dita Repartição e depois de devidamente
assinados pelo Ministro ou Subsecretário;
c) Cabem às entidades responsáveis pelos serviços
a que o respectivo processo directamente diz
respeito as diligências correspondentes
às
medidas prescritas nas alíneas a) e b) antecedentes, indicando, quando for o caso, da conveniência da publicação em Ordem do Exército do trecho cuja cópia é enviada;
d) Quando só parte do despacho, da determinação
ou da directiva envolve doutrina ou orientação
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a considerar, bastará enviar apenas os extractos do trecho que para o efeito interessam.
Sempre que se tornar aconselhável poderá
mesmo ser enviada à Repartição do Gabinete
uma síntese do trecho manuscrito pelo Ministro ou pelo Subsecretário, síntese na qual seja
focada mais directa e objectivamente a doutrina ou orientação a considerar . Neste último
caso deverá também ser enviado simultâneamente o trecho integral em que a dita síntese
se baseia.
Lisboa, 13 de Maio de 1959.

Nomeações de possoal para o ultramar,
em comissão ou expedição, por imposição de serviço
Nas nomeações do pessoal militar para o ultramar,
em comissão de serviço militar ou em expedição, devem
ser seguidas as seguintes normas:
1) Quando se trata de nomeações para subetituiçãa de
outros militares que devam regressar do ultramar] de
comissão ou expedição:

a) Os comandos militares

deverão enviar as respectivas requisições, nos termos :fixados, e de
modo que estas entrem na Direcção dos Serviços do Ultramar num mínimo de dois meses
e meio antes de terminado o tempo de comissão ou expedição do pessoal a substituir;
b) A Direcção dos Serviços do Ultramar, analisadas
as requisições, e caso nada obste à sua imediata satisfação, envia-as às repartições competentes da 1. a Direcção-Geral e Estado-Maior
do Exército (para o caso especial de oficiais do
corpo do estado-maior com o curso complementar do estado-maior e o curso geral do
estado-maior), com um mínimo de sessenta e
cinco dias de antecedência da mesma data do
fim da comissão ou expedição;
c) As repartições respectivas, com sessenta dias de
antecedência da data já indicada, submeterão
a despacho a nomeação do militar a quem
nesse dia compete a nomeação dentro das
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normas em vigor, considerando como nomeável o militar que a essa data já .tenha a portaria assinada para a promoção ao posto
correspondente
à requisição. A nomeação é
independente de convite que seja feito para
voluntários;
Depois de recebidas as requisições nas respectivas repartições,
estas não podem nomear
para qualquer situação inamovivel o militar
a quem por direito possa caber a nomeação
para o ultramar no dia indicado na alinea
anterior. Caso assim tenha procedido deverá
ficar sem efeito a anterior nomeação, dando-se
cumprimento à relativa ao ultramar;
Quando por qualquer motivo, como demora de
correios, estudos que aconselhem a suspensão
do envio da requisição, etc., as mesmas não
sej am enviadas com os sessenta e cinco dias
de antecedência mencionados, será indicada
pela Direcção dos Serviços do Ultramar a
data em que o deveria ter sido, para que a 1.a
e a 3. a Direcções-Gerais
efectuem as nomeações, tendo em atenção a data indicada em c);
Se com a mesma data a 1.a Direcção-Geral ou
o Estado-Maior do Exército tiverem que satisfazer duas ou mais requisições de militares,
com o mesmo posto e especialidade, mas para
diferentes provincias ultramarinas, as respectivas repartições devem consultar os nomeados, dando-lhes o direito de escolha por ordem
de antiguidade;
Na nomeação de oficiais com o curso geral do
estado-maior poderão os sessenta dias indicados em c) ser reduzidos a trinta se, entretanto,
terminar o ano lectivo em curso, e de modo
a permitir a inscrição na escala dos oficiais
desse ano lectivo que obtiverem aproveitamento.

2) Quando se trate de nomeações para saiisfcçõo de
requisições resultomtes de baixa, preenchimento de vagas
provenientes da reorqanização de quadros, etc.:
Recebida do comando militar ultramarino a respectiva roquisíção, e uma vez a mesma analisada,
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a Direcção dos Serviços do Ultramar dar-lhe-à
imediato seguimento, devendo a respectiva repartição submeter a despacho a nomeação do militar
a quem a mesma pertencer no dia da recepção da
requisição.
3) Quando se trate de nomeação para unidades mobilizadas na metrópole a destacar para o ultramar:

a) São seguidas as normas de mobilização das forças expedicionárias às provincias ultramarinas, do Estado-Maior do Exército;
b) As nomeações do pessoal serão feitas com base
na data da circular da mobilização;
c) No caso de as unidades não satisfazerem totalmente
os quadros orgânicos de mobilização das unidades que mobilizam, e se houver que recorrer à escala geral (1. a Direcção-Geral),
as
nomeações serão feitas tomando igualmente
por base a data da circular da mobilização;
d) No caso de haver substituições a efectuar posteriormente (motivos de doença, disciplina,
etc.) a nomeação do pessoal deverá ser referida à data em que se deu a baixa do substituido.

..

4) O pessoal nomeado deve ser imediatamente presente à junta hospitalar de inspecção para julgar da
sua capacidade ou incapacidade para servir no ultramar.
5) O pessoal julgado apto pela junta referida deve
ser mandado apresentar no depósito de tropas do ultramar na data marcada pela Direcção dos Serviços do
Ultramar, mas nunca antes de quinze dias após a sua
nomeação, a não ser que casos especiais o justifiquem.
6) No caso de o militar ser dado por incapaz pela junta
hospitalar de inspecção a nomeação do substituto deve
ser reportada à data em que o parecer da junta for
homologado.
7) A presente determinação substitui a declaração 28)
inserta na Ordem do Exército n.? 15, de 1G de Dezembro
de 1958, p. 1285.
Lisboa, 21 de Maio de 1950.
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XI- BALAN
Cofre de Previdência

dos Ofl

Balancete trimestral rele

RECEITA
Saldos

do trimestre

anterior:

Fundo de maneio
.
Depósitos à. ordem.

Caua

.

Tltulos de crédito "
Imóveis (a) . • . . . .
Móveis e utens!1los (b) .
Empréstlmo à Obra Social do Exé r clto .
Ue celtas

12.000800
2:412.459880
18.400{l10
19:829.496890
18:602.686{150
18.062{190
500.000{loo

41:393.106{120

do 1.0 trimestre:

Quotas •.....••.
Receitas eventuais ...•
Diversos depósitos.
. . .
Administração
de Imóvel.
Juros .•.....•.
Fundo de admtuístração
.

497.698a10
67870
766820
262.40G870
125.444840
24.253~00
42:303.742830

a) Pelo balanço os Imóveis foram desvalorlaadcs
em 190.887{180, diferença entre os
b) A diforença de móveis e uteuslllos é do 5.286{130 ontre os dois trhnestrus, por dopre
c) Os imóveis no 1.0 trimestre foram alterados no seu valor; abatido o valor de 80.0006
dos de 14.500{l por despesas com Instalaçl!.o do estores.

1
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CETES
clals do Exército Metropolitano
rido a 81 de Março de 1959

DESPESA
Despesas
do 1.0 trimestre:
Subsldlos (gerência vigente) .
Subsídios (gerênCia anterior) .
Rendas vltallclas
.•.•..
Admlnlstrnçl!.o de imóveis .
Quotas (restituições).
. . .
Fundo do admlnlstração
.

367.437800
88.598800
2.165850
25.36~81O
124"30
33.224"10

Saldos que passam:
Fundo do manejo
Depósitos à ord em
Caixa
•.....
'[Ittoa
de crédito .
m veis (o)
.
Móveis o utenallios
• . . . . . . . .
Empréstimo
à. Obra Social do J<:xércilo

12.000800
2:855.2391J40
34.838860
1~:829.496890
18:537.186850
18.062890
500.000"00

41:786.824830
42:303.742830

dois trimestres.
claçlio de 6.064820 o aumento por aquisição do 777,')90.
por subsídio recobldo da Comíssão AdminIstrativa
das Casas do Ronda Económica

..

o aumontn-
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XII- ANÚNCIOS

Academia

Militar

Declarações de vacaturas

Nos termos do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 42152,
de 12 ,de Fevereiro de 1959,e das prescrições contidas
no apêndice n," 1 ao mapa anexo n." 3 13.0 mesmo decreto-lei" faz-se público, para efeitos do respectivo provimento, que se encontra aberto concurso para professor catedrático da 35.& cadeira (Organização, Serviços
e Emprego da Força Aérea), com o 'encargo de reger
a 17." cadeira da anterior organização (Elementos de.
Táctica aeral, T,ácti'ca oeServiçosdo Aeronáutica). para
o respectivo curso transitório.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.°, 19.° e 20.° do
mesmo decreto-lei e apresentar no Gabinete de Estudos
da Academia Militar, até às 15 horas do dia 30 de Julho
de 1959, as suas declarações, feitas em papel selado e
dirigidas ao comandante da Academia, instruídas com
os seguintes documentos:
a) Públicas-formas das cartas de curso j
b ) Nota de 'assentos completa j
c) Facultativamente,
quaisquer outros documentos abonatórios ou provas da sua aptidão
para o lugar que pretendem.
Academia Militar, 5 de Março de 1959. dante, Humberto Buceta Martins, general.

O Coman-

Nos termos do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 42152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n," 1 ao mapa anexo n," 3 ao mesmo decreto-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo provimento, q~e. Se encontra aberto .concurso par~ professor catedrãtico
da 37.& cadeira
(TransmIssões
e
ELementos de Electrónica}, com o ,encargo de reger a
8.& cadeira da anterior organização (Transmissões e
Comunicações Militares - Curso Geral) para os cursos
transi tõrios.

:!.• Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

92~'

Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer
às
condições
prescri ta nos artigo,; 18.°, 19." e 20.° do
mesmo decreto-lei
e apresentar
no Gabinete de Estudos
<ln Academia :JIilitar, até às 15 horas do ,dia 30 ,(1ecTulho
de ] 959, as suas declarações,
feitas elll papel selud« e
dirigidas
ao comandante
da Academia,
instruídas
COlll
os seguintes documentos:

a) Públicas-formas
das cartas de curso ;
b ) Nota de assentos completa ;
c) Facultativamente,
quaisquer
outros documentos nbonatérios ou provas
da sua aptidão
para o lugar que pretendem.
,
Acn demia Militar, 5 de Março
1959. - O ('o111a11<hIlLt', Il u mho rto Bucet a Jfal'ti11,~, general.

.

ue

Nos termos do artigo 25.° do Decreto-Lei
n." 42 152,
ele ]2 de Fevereiro
de 1959, e das prescrições
contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n ." 3 ao mesmo dec~'eto-lei" faz-se público, para efeitos do respectivo provimantn, que se encontra
aberto concurso para profesRor cateelrát.ieo
ela .!:G.a ('a<leira (MoLores e Matrrial
Automóvel),
com o encargo ele reger o curso elementar'
dI' motores <le explosâo e nutotuoliil ismo da anterior
oJ'ganização para o respectivo
CUl'SO
transitório.
Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer
às
condi~ões prescritas
nos artigos
18.°, ]9." e 20.° do
llleSIno decreto-lei
e apresentar
no Gabinete de Estudos
<la Academia Milibtr, até hs 15 horns <lo ,din 30 ,de J1.rlho
d~ .lU59, as sua, declnrações,
feitas em papel selado e
<llrlgidas ao couumdaute
<la Academ ia, instru ídus ('0111
Os seguintes
documentos:

(f)
I)

Púhl icas-Iormas
das cartas do curso ;
No!a
assentos completa :
(.) Fucul ta ivamenf o, <luai.'!JlH'1' outros aO(,\lll_l'e~l(os abouatór ios ou provas
<la Alia apt idão
para o lugar <lul' }ll'eteu<l<'Ill.

ue

í

Acudeui iu .Militar, [) dI' Março do 195D. (1:tlltl', fIl/lIIl)('r/v
ll ucct a .Ifartins, g'l'uernl.

()

(;0111:111-
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Nos termos do artigo 25.0 do Decreto-Lei
n." 42 152,
de 12 de Fevereiro
de 1959, e das prescrições
contidas
no apêndice n.? 1 ao mapa anexo u." 3 ao mesmo decreto-Iei , faz-se público, para efeitos do respectivo provimento, que Se encontra
aberto concurso para pr()f\'~SOl' catedrático
da 47.a cadeira
(Cálculo
Comercial
e
Financeiro)
.
Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer
às
condições
prescritos nos artigos 18.°, 19.° e 20.° do
mesmo decreto-lei
e apresentar
no Gabinete de Estudos
da Academia Militar, até às 15 horas do {lia 30.de J'ulho
(le 1959, as suas declarações,
feitas em papel seludo l'
Uirigidas ao comandante
da Academia,
instruídas
com
os RE'guintes documentos:

Il) Públicas-formas

das cartas de curso ;
li ) Nota «le 'assentos completa ;
c) l"acultativamente,
quaisquer
outros documentos abonatórios
ou provaR da Rua npfirlfío
pum o lugar que pretendem.

Oli8cniaçtio. - Este concurso só deverá ser aberto este ano
se for aceite ,11 proposto, pnrn que possam LrallsiLar pnca o 2.0 auo
do serviço deadrninistl'açi\o
militar nlunos do actua! 1.0 ano geral.

Academ ia Militar,
5 do Março de 1959. da nte, ITu mbert o Hureta 'Mnrtins, gru(']'nl.

O Comu n-

Nos lermos do artigo 25." do ])ecIdo-Lei
H." 42152,
de 1~ ,de Fevereiro
U'e 1B5U, e ,uai:) preseriçôe» contidas
no apêndice u." ] ao mapa anexo 1\." 3 ao mesmo decreto-Iei, faz-se público, para efeitos UO respectivo provimento,
que Se encontra aberto concurso pura prof'esHUI' catedrát.ico
da 51.a cadeirn ('riro, Bomburdemu eutu
e Outros Uei()~ Ofeusivos Aeronáuticos}.
Os caudidatos
ao referido lugar devem sat.isfuxer :,'"
condições
prescrit as nos artigos 18.°, ]9." e 20." (lo
mesmo decreto-lei
e apresentar no Gabinete de Estudos
ela Academia Militar, até às 15 horas do ,(lia 30dc Julho
de' 1959, as suas declarações,
feita R om papel selndc l'
dirigidas
ao C'omunuant.e da Academia,
instruíun~
eom
os seguintes
documentos:

a) PúbliC'a,s-fol'mas lluH ('arLa,.; de l'urso;
b) Nota (lu asseuto" compl'eL.l;
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c) Facultativamente,
quaisquer
outros documentos abonatórios
ou provas da sua aptidão
,para o lugar que pretendem.
Academia Militar, 5 de Março de 1959. Jante, Hscmberio Buceta Martin», general.

O Comau-

No::; Lermos Jo artigo 25.° do Decreto-Lei
n ." 42 152,
de 12 ,de Fevereiro
de 1959, e das prescrições
contidas
no apêndice
n ," 1 ao m'apa anexo IIl.O 3 ao mesmo
decreto-lei,
faz-se público,
para ,efeitos do respectivo
provimento,
que se encontra aberto concurso para proIessor catedrático
da 53.0. cadeira (EI,ementos de Electrónica,
Radiolnculieação
e Exploração
d'e Comunicações Aeronáuticas}.
.
Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer
às
('ondiçõ,es presoritas nos artigos
18,°, 19,° e 20,0 do
mesmo decreto-lei e apresentar
no Gabinete de Estudos
da Academia Militar, até às 15 horas do dia 30.(Le Julho
de 1959, as suas declarações,
feitas em papel selado e
dirigid.as ao comandante
da Academia,
instruídas
com
os seguintes documentos:

fi) Públ icas-formas
das ,fartas de curso;
71) Nota de 'assentos completa ;
(') Facultativamente.
quaisquer
outros documentos abonatórios
ou provas da sua aptidão
para o lugar que pretendem.
Academia Militar, 5 de Março de 1959. dants. Hsrmberto Buceta ]fal'tins,
general.
(Publ ícadas DO Diãvio

do Gort.1'IW D. o

O Coman-

In7, 2. a sérto, cio 30 de ~I aiu do 1!ln~).

N" OS termos ao a rEgo 25. ° do Decreto- Lei n. ° 42 152.
de 12 de Fevereiro
lle 1959, edas prescricões
contidas
no apêndice n." 1 ao m'apa anexo n ," 3 ao m esmo 11('c~'ejo-lei" faz-se público, para efeitos do respectivo provirnento , que Se encontra aberto concurso para professor catedrático
da 54," cadeira
(Aerodinâmica
e
n
Mnterial Aeronáutico),
com o encargo (Ir reger a 16.
cadeira da 'anterior organização
(Mat,erial de Aeronáu-
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t ica. Motores de Av inção ] para o respeci ivo curso transitório.
Os cun didatos ao referido lugar devem.' snt iafuzer à"
condições
prescritas
no' artigos
18.°, 19.0 e 20.0 do
mesmo decreto-lei e apresentar
no Gabinete de Estudos
ela Academia Militar,
até às 151101'as do dia 300.1:' Julho
ilc 1959, as suas declarações,
feitas em paprl selado I:'
dirigidas
ao comnudante
da Academia,
instruídas
COJll
os seguintes documentos:

n) Púhlicn.s-formns

das cartas de curso ;
fi) K ot a «Ie asseri tos com pI eta ;
c) Facultativamente,
quaisquer
outros documentos abonatórios
ou provas
da sua aptidão
para o lugar que pretendem.

Academia Militar,
5 de Março de 1959. Jante, Il umlicrto Buceta M artvns, general.

O Coman-

Nos termos

elo artigo 25.0 do DCCl~Ü'lo-Lei n ." 42152,
ele 1959, e das prescrições
contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n ." 3 ao mesmo decreto-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo provimento,
que Se encontra
aberto concurso para profe :i01'
adjunto
da 27.~ cadeira
(Organização
:Militar,
1'::í.eiica Geral, Logística
e Elementos
ele EstTatégia).
Os candidatos
ao referido lugar devem sati fazer às
condições
proscritas
nos art.igos 18.°, 19.0 e 20.0 do
mesmo decreto-lei
e apresentar
no Gabinete de Estudos
da Academia Mi litar, até às 15 horas do dia :30 de Ju1ho
<lt' 1959, as suas declarações,
feitas em papel selado e
dirigidas
ao comandante
da Academia,
instruídas
com
os seguintes documentos:

de 12 ,de Fevereiro

, n) Públicas-formas
das cartas de curso;
11) N ola de assentos completa ;
(') Facultaí.ivaincnte.
qua isquer oulros doeu nrcntos abonatórios
ou provas
da Rua aptidão
para o lugar que pretendem,
Academia Militar,
5 ele Março de 1959. dante, Hu-mberto Buceia Martins, general.

O Coman-
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Nos termos do artigo 25. do Decreto-Lei n ," 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n.? 3 ao mesmo decrato-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo proviruento, que se encontra aberto concurso para professor adjunto da 35.a cadeira (Organização" Serviços e
Emprego da Força Aérea), desempenhando as funções
de adjunto da 17." cadeira da anterior organização
(EI,ementos de Táctica Geral e Serviço .de Aeronáutica) para o respectivo curso transitório.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.°, 19. e 20. do
mesmo decreto-lei e apresentar no Gabinete de Estudos
da Academia Militar, até às 15 horas do .dia 30 de Julho
de 1959, as suas declarações, feitas em papel selado e
dirigidas ao comandante da Academia, instruídas com
os seguintes documentos:
0

0

0

a) Públicas-formas das cartas de, curso;
b) Nota de 'assentos ccmpleta ;
c) Facultativamente,
quaisquer outros documentos abonatórios ou provas da sua aptidão
para o lugar que pretendem.
Academia Mil itar, 5 de Março de 1959. dante, H1l7nuerto Buceta Martins, general.

O Coman'

•

N os termos do artigo 25. do Decreto-Lei n. o 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n.? 1 ao m'apa anexo n 3 ao mesmo decreto-lei,. faz-se público, para efeitos do respectivo provimento, que se encontra aberto concurso para professor adjunto da 46." cadeira (Motores e Material
Automóyel), desempenhando as funções de adjunto d.o
curso elementar de motores de explosão e autorno bIlismo da anterior organização para o respectivo curso
transi tório.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condiç-ões prescritas nos artigos 18.°, 19. e 20. do
mesmo decreto-lei e apresentar no Gabin~te de Estudos
da Academia Militar até às 15 horas do dia 30 de Julho
de 1959, as suas declurações, feitas em papel selado e
0

.?

0

0

r
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dirigidas ao comandante da Academia., instruídas
os seguintes documentos:

com

a) Públicas-formas das cartas de curso;
b) Nota ,de 'assentos completa ;
c) Facultativamente,
quaisquer outros documentos abonatórios ou provas da sua aptidão
para o lugar que pretendem.
Acad-emia Militar, 5 de Março de 1959. dante, Hwmberto Buceta Martins, general.

O Coman-

Nos termos do artigo 25.° do Decreto-Lei n ." 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n." 1 ao m'apa anexo n.? 3 ao mesmo d'ecreto-Iei, faz-se público, para efeitos do respectivo provimento, que se encontra aberto concurso para professor adjunto da, 47.a cadeira (Cálculo Comercial e
Financeiro) .
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.°, 19.° e 20.° do
mesmo decreto-lei e apresentar no Gabinete de Estudos
da Academia Militar, até às 15 horas do dia 30 de Julho
de 1959, as suas declarações, feitas em papel selado e
dirigidas ao comandante da Academia, instruídas com
os seguintes documentos:
a) Públicas-formas das cartas de' curso;
b ) Nota de 'assentos completa ;
c) Facultativamente,
quaisquer outros documentos abonatórios ou provas da sua aptidão
para o lugar que pretendem.
Observação. - Este concurso só deverá ser aberto este ano
se for aceite ,a proposta para que possam tr-ansi~ar para o 2.0 ano
do serviço de .administração militar alunos do actual L." ano ger,al.

Academia Militar, 5 de Março de 1959. dante, lIumberto Buceta Martins, general.

O Coman-

Nos termos do artigo 25.° do Decreto-Lei n 42 152,
de 12 ,de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n." 1 ao m'apa anexo n ." 3 ao mesmo de,?

2.a ~éric
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crol o-lei , faz-se público, para efeitos do respectivo

pl'O-

vimento , que se encontra aberto concurso para professor adjunto da 51.a cadeira ('l'il'o, Bombardeamento e
Outros M,eios Ofensivos Aeronáuticos).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.", 19. e 20.0 do
mesmo decreto-lei e apresentar no Gabinete de Estudos
(la Ara demia Militar, até às 15 horas do dia 30 de Julho
de 1959, as suas declarações, f,eitas em papel selado e
dirigidas ao comandante da Academia, instruídas com
os seguintes documentos:
a) Publicas-formas
das cartas. de curso;
li) Nota de assentos completa:
c) Fncultativamente,
quaisquer outros documentos abonatórios ou provas da sua aptidão
para o lugar que pretendem.
0

Acudeiuia Militar. 5 de Março de 1959. dantc, Hu mlicrto Buceta Martins, general.

O Conian-

KOb Lermos do artigo 25.
do Decreto-Lei n ," 42 152,
dt: 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n.? 1 ao mapa anexo n." 3 ao mesmo decreto-Iei .. faz-se público, parli\ efeitos do respectivo provimcnto, que se encontra aberto concurso para profes1:\01' adjunto
da 53.&cadeira (Elementos de Electrónica,
Rrul iolocalizaçâo
e Exploração de Comunicações Aeronáuí.icas ) .
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições
prescritas nos artigos 18.°, 19. e 20. ·do
mesmo decreto-lei e apresentar no Gabinete de Estudos
da Academia Militar, até às 15 horas do dia 30.de Julho
d(' 1959, as suas declarações, feitas em papel selado e
dirigidas ao comandante da Academia, instruídas com
os seguintes documentos:
n) Públicas-formas
das cartas de curso;
II) N otade assentos completa ;
c) Facultativamente,
quaisquer outros dO('ll~C~ltos abonatórios ou provas da sua apbdao
para o lugar que pretend'em.
0

0

:\.(·adplllia Militar, 5 de Março de 1959. (laule, Il u mberto Buceta Martins, general.

0

O Coman-
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Nos termos do artigo 25. do Decreto-Lei n." 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, 'e das prescrições contidns
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n." 3 do mesmo decreio-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo
provimento, que se encontra aberto concurso para professor catedrático
da 31." cadeira (Ürganisação,
Táctica
e Serviço de Engenharia),
desempenhando a funções
de catedrático da 15.& cadeira da anterior organizncão
(Elementos de Táctica Geral. Táctica e Serviço de Engenharia) para os respectivos cursos transitórios.
Os candidatos ao referido lugar devem sati fazer àR
condições prescrita
nos artigos ]8.°, ]9.° e 20.° do
me. mo decreto-lei e apresentar no Gabinete de Estudos
da Academia Militar, até as 15 horas do dia f) de J ulho
de 1959, as suas declaraçõe , feitas om papel selado e
dirigidas ao comandante (la Academia, instruídas com
os seguintes documento :
0

a) Públicas-formas

das cartas de curso;
b ) Nota de assentos completa;
c) Facultativamente,
quaisquer outros documentos abonatórios ou proyas da sua aptidão para
o lugar que pretendem.

Esc larece-so que a preferência indicada na al íuea j)
do artigo 20.° acima citado Se refere apena!l ao curso
de promoção a oficial superior da arma.
Academia Mil itar, 6 ,de Abril de 1959. - O Comauda ntc, Il umberto Buceta Martins, gt'neral.
(Publicada

no Diário do Oov'7"IIO n.o 111, 2." sério, do 11 do Maio do 1~5~).

XIII - OBITUARIO'

1959.
Março, 18 - Capitão, reformado, Abel do Sena Raposo.
Março, 20 - Tenente miliciano médico, de ro ·ernl.
Manuel Luis Fernandes.
Abril, 14
Capitão de infantaria, na aituaçâo do reserva, ,\ 11 tónio J osé de Campos Reao.
Abril, 21 - Tenente do extinto quadrtlo do oficiais (lo
secretariado militar, de ligado do serviço lloavontum Vieira da Silva.
'
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Abril, 22 - Tenente, reformado, Francisco Eduardo
Baptista.
Abril, 23 - Tenente-coronel,
reformado, Fernando
Emílio Pereira de Vilhena.
Abril, 28 - Brigadeiro, na situação de reserva, Luís
Augusto Soares de Sousa Sanches.
Maio, 6 - Tenente, reformado, Ramiro António de
Oliveira.
Maio, 7 - Brigadeiro, no quadro, Carolino Eduardo
Ferreira do Nascimento
Maio, 8 - Brigadeiro, na situação de reserva, Gervásio
Martins Campos de Carvalho.
Maio, 13 - General, reformado, Júlio Augusto de Oliveira.
Maio, 16 - Capitão, reformado, Jerónimo Pinto Montenegro Carneiro.
Maio, 17 - Alferes, reformado, Alberto Carlos de
Figueiredo de Albuquerque.
Maio, 21 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, Manuel Xavier Pereira Simões.
Maio, 21 - Capitão do quadro do serviço geral do
Exército, no quadro, João António Rosa.
~raio, 21 - Capitão do quadro do serviço geral do
I~xórcito, na situação de reserva, António Pedro
Carretas.
Maio, 28 -Major,
reformado, António José da Fontoura.
•
Maio, 28
Capitão, reformado, .Ioão Monteiro Reinas
Soares.

o 1linisl1'o

do Exé.·cilo,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante·General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
2.&

N.o 11

Série

16 de Junho de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:
1-

CLASSIFICAÇAo

E RECLASSIFICAÇAO

Estado·Maior do Exército (1.3, 2.a e 3.a Repartiçõ~s)-I.a
-Gerai do Ministério do Exército (2. a Repartição)

Direcção-

Classificação e reclassificaçã<l de especialidades
Infantaria
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do Exército de
19 de Junho de 1959 foi aprovado o trabalho da comissão nomeada para o efeito, na parte relativa a oficiais
superiores de Infantaria (quadro permanente), realizado
em conformidade com os princípios estabelecidos na
Ordem do Exército n. ° 3, 2.a série, de 16 de Fevereiro
de 1959.
Nos anexos 1, 2 e 3 incluem-se as relações de todos
os coronéis, tenentes-coronéis e majores de infantaria,
do quadro permanente, reclassificados nos termos daquela Ordem do Exército e, ainda, da Ordem do Exército
n.? 7, 2.a série, de 16 de Abril de 1959.
São aplicáveis as normas estabelecidas, salientando-se
a possibilidade de os oficiais que se considerem indevidamente reclassificados o exporem nas condições e prazos fixados na Ordem do Eqército n.? 3.
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ORDEM

N. o 11

DO EXERCITO

2.' Série

Relação de todos os coronéis de infantaria

Dnln
Nomo

Cotocnção

do

promoção
(1)

Viriato Lopes das Neves (tirocínado)
Fernando de Magalhães A breu Marques e Oliveira t tirccinado}.
Fernando Augusto Nogueira Velho
de Chaby Júnior.

(3)

(2)

11- 8 -ln55 D. A. I. .
7- 4 -1056 Adido-M.
15-12-1956 D. A.

.
do Interior

r. .

Mário José Pereira da ilva.
Amadeu
oares Pereira.

28-12-1U56 D. A. r..
26-2-]957
D.A.!..

António Amaro Romão.
.
Júlio de Araújo Ferreira
.
Cristóvão do Anjo Vidigal

1-3-]957
D.A.L
.
12- 3 -lH57 Adido - ('. ~l. Angola

Alvaro Mário Couceiro Neto.

11\-3 -1057 Adido

Jaime José da Silva Pereira.
Orlando Luís de Oliveira ...
Mário dos antos Pires Neves.
.
Adelino Mendes Moura dos Santos
António Martins Gomes. . . . . .
EmIlio Mendes Moura dos 'antos.
.

Eduardo

Pinto Barradas

Armando

de Sousa Botelho

João dos

antos Pereira

D

»

D. A. 1. ...
C. 1\1 Angola

T. i\l. T. do Porto

. .

RI.11
.
2- 4 "-ln57 2.' l1ep. 1.' D. G. i\1. E.
.
22- 4 -1957 D. A. L
.
9- 5 -1957 U. A. 1.
17-5-1n57 c. 1\!.E. F. E. D

4- 6 -1057

D.•\. L. . . . . . .

18- 6 -1057 D. R

xr. 6

22- 8 -1057 D. A. J ..

Josino Francisco
os ta de Azevedo
José Maria Baptista Machado.
. .
António Rodrigues dos :->antos.J únior
Celestino .Iosé Soares Garcia (~ome8
Luís Maria de Santana Pereira

8- 9-1n57 D. H. M. 1
1-10--1057 D.A.I.
111-1057

Adido-~1.
do Interior
D. It:\1. 7
D.A.I..

Raul Augusto ]\fesfJuita da Silva.
Arnaldo
'unes Vitoria ....•
José Rodrigues Pimenta . . . .
Miguel da Conceição Mota Carmo.
Carlos Amorim Castanheira .
Mário da ('osta Santos Anino

7-11-1057

n.

»
»

T. 13 .
D. H 1. 12..
10-12-1957 D.A.1..
6-1 -1958 C. '1'.S(·rl"a ('arregueira
10--1-1\)58 ('. I. i\1. s," )Iargarida
15-2 -1!)58 D. H. 1\1. 11
»

.

ORDEM

2." Série

DO EXERCITO

N.o 11

941
ANEXO

1

por ordem decrescente de antiguidade

Espocialidade

de mohHização

Especialidades

(4)

de instrução

Cursos no estrangeiro

(5)

(6)

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)

-

Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).

(B)

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B ~
(B

-

-

-

Carros de combate, em
Espanha.

fi)
B)

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

-

t)

Command and General
Stafl' Course, 'nos E.
U, A.

-

-

-

-

Oficial

{ Educação física (ins- }
de infantaria (B)
tr~tor)...
,.
Esgrima ...
, , .
de infantaria ~B)
de infantaria
B)
de infantaria (B)
de in fantaria (B)
de infantaria (B)
Curso Captain to Made infantaria (B)
jor QualifyingII Parte j Infantry
Officers Advanced.
Educação física (insdc infantaria (B)
Offensive
Support
trutor).
Wing Course ; 'I'ransport Support Wing
Course.
de infantaria (B)
-{ E ducação física (ins- }
de infantaria (B)
trutor ) , . . • . .
Esgrima ......
de infantaria (B)
-

O.","

do infantaria fBj

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Oficial

Oficial
Oficial

.

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

B
(B
(B

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

iB)
B)
(B)

de
dc
de
de
de
de

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

-

-

Educação
trutor).

física (ins-

-

m)
( )

-

(B)

-

-

-

-

-

-

-
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Nome
(1)

João de Sousa Machado
Américo de Carvalhal Esmeraldo .
José do Peso e Sousa Benchimol.
Luciano Roma Torres

N.o 11

2.' Série

Data
do
promoção

Colocação

(2)

21- 2 -1958
»
»

1-5-1958

(3)

D. R. M. 10 .
D. R. M. 18 .
D.A.L.
R. I. 8

25- 6 -1958
José Nogueira da Costa Branco ..
Manuel Magro. Romão . . . . . . 5-9 -1958
6- 2 -1959
João Baptista de Azevedo Coutinho
17-2-1959
João Augusto de Sousa Cerejeiro.

D.A.L.
D. R. M. 9
D. R. M. 2
D. A. L.

César Pais Soares

R.I.12.

José AU{$'ustoJunqueiro Gonçalves
de Freitas,
João Garcia Alves .
Óscar Spencer Moura Brás

»

9- 3 -1959

R. I. 5

»

D. R. 1\1. 5

»

R. I. 16.

Abel Castro Roque. . . . . . . . 26- 4-1959
»
Mário Gustavo de Araújo Barata
da Cruz.

R. I. 3
R. I. 14 .

2.' Série

ORDEM

Especialidado

de mobilização

DO EXERCITO

Especialidades

de instrução

(4)

(5)

Oficial de infantaria [B)
Oficial de infan taria B)
Oficial de infantaria (B

-

Educação
trutor).
Educação
trutor).

física (ins-

N.o 11 .
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Cursos no estrangeiro
(6)

-

-

-

Oficial de infantaria

(B)

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

(B)
fB)
B~
(B

-

Oficial ele infantaria

(B)

{ Educação física (ins- }
trutor).
. . . . .
Esgrima ......

-

Oficial de infantaria

(B)

-

-

Oficial de infantaria

(B)

-

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)

Educação física (instruto:).
Educação física (instrutor).

de infantaria
ele infantaria
de infantaria
de infantaria

física (ins-

-

-

-

-

-

-

94.4

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 11

2.' Série

Relação de todos os tenentes-coronéis de infan
Data
Nome

Colocação

da

promoção
(1)

(2)

António dos San tOS.
Edmundo

6-11-1956

da Luz Cunha

José Rodrigues

Ricardo.

José Maria de Azevedo Oalvão
1\1elo.
Adriano Augusto Pires .
Luís Faria

»

25-10-1\:)56
de

Barroso Mariz.

José Fernandes

Matias Júnior.

Manuel Machado Soares de Oliveira
e Sousa.
Jaime Hermínio Ramalho dos Santos
José Marcelino Correia Valarinho.
José Lúcio Possidonio da Silva
Manuel Albuquerque
Gonçalves de
Aguiar.
Ernesto Carvalho Durão

6-11-1956
»

25-10-1956
»
»

(3)

R. L 15 .
Adido -1\f.

do Interior

Adido-C.
M. Moçambique.
Adido - C. M. Cabo
Verde.
Adido-1\I.
do Interior
D. R. 1\1.13 .
Adido - M. das Finanças.
R I. 6

25-11-1956

Adido - C. M. Angola
R. L 16
.
Adido-C.
1\f. Angola
Adido - C. 1\1. Timor

29-11-1956

D. R. M. 1.

Ernesto Ferreira Proença.
Artur Ferrão Pimentel da Costa.
Joaquim dos Santos Gomes

15-12-1956
26-12-1956

R

José Manuel de Sousa e Faro Nobre
de Carvalho.
Alberto Vilarinho Rosa Garoupa .
Joaquim Peraltinha
. . . . . .

27-12-1956

Ildo Antunes

28-12-1956

Baptista

Alberti no Carreira l\f ariano . .
Leonídio Marques de Carvalho.
Eduíno João Geraldes
....
Joaquim Augusto Cordeiro
Fernando lIomem da Costa
Luís 1\1ário do Nascimento
Humberto de Passos
Artur da Mota Freitas
António Mendes Correia

20-11-1956
»
»

»

»
»

»

12-1-1957
»

20-1-1057
»

4- 2 -1!)57
26- 2 -HJ57
1- i3 -1057
»

J. 8

E. P. I
R I. 1
Adido -

C. 1\1.Angola

Adido-c-M. do Interior
D. R. 1\1. 5
Adido - C.1\J. Meçambique.
B.l\1.2
.
3. a Rep. 1." D. G. 1\LE.

R I. 14
B. C. 3
B. 1. I. 19.

.

3." Rep. 1.. D. G.1\r. E.
R.1.15.
R 1. 6
Adido - C.M. Meçambique.

ORDEM

2. Série
4

DO EXERCITO

N.o 11

045
ANEXO

2

taria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobilização

Especialidades

de instrução

(5)

(4)

Cursos no estrangeiro
(6)

Oficial de infantaria

Transportes auto
{ Educação física (ins- } Curso avançado de otítrutor).
. . . . .
cial de infantaria,
(B)
Esgrima ......
nos E. U. A.
(B)
-

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

-

-

Oficial de infantaria

(B)

-

-

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

(H)
(B)
(E)
(B)

-

-

-

Oficial de infantaria

(B)

{ Educação física (i~- }
~ tr~tor).
. . . . .
Esgrima ......

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
~B)
E)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(H)
CB)

Oficial de infantaria

(B)

-

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

(B)
(B)
(B)
(H)

-

Oficia] de infantaria
Oficial de infantaria

de
de
de
de

de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

(B)

(B)

Educação
trutor).
Educação
trutor).

física (ins-

-

física (ius-

-

-

Educação física (instrutor ).

-

Educação
trutor).

física (íns-

-

Educação

de
de
de
de

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

(B)

(Bj
(E
(B)

-

/-

_.

-

-

-

-

-

-

física (ins-

trutor}.

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

-

-

-

-

-

-
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Data
Nomo

da
promoção

(1)

Colocação

(3)

(2)

Mário Agostinho de Mendoça Frazão
Valentim Neves da Silva Santos.
.
Joaquim António da Rocha . . . .
Alvaro Marques de Andrade Salgado
Abel Pereira do Vai e .
Henrique Ilídio de Garcia Pereira
Evangelista
de Oliveira Barreto.
João Nunes de Moura Segurado .
António Patrício Calado
Luís Estorninho Neves.
José Catela Teixeira Stockler de
Alhuquerque.
Pedro Alexandre
Brum do Canto
e Castro Serrano.
Abel Barroso Hipólito
. . . . . .
António Augusto Carrinho
. . . .
Joaquim de Sousa Xavier.
. . . .
Armando José Irache Teixeira Pinto
Eurico dos Prazeres
Manuel Francisco Hta(llin Baptista

1- 3 -1!l57 R. I. 7
Q. G. 3." R. M.
»
12- 3 -1!l57 D. R. 1\1. 7.
R.r.5·.
13-3-1!l57
D. R. M. 19 .
»
26- 3 -1957 Adido-e-Academia
»

2- 4-1957
»

»

23- 4 -1957

Militar.
R. L 10.
R. L 4
Adido -M. das Finanças.
2.' Rep. 1.' D. G. M. E.
2.' Rep. 1.' D. G. M. E.

2- 5 -1!l57 1.' D. G. ~I. E.
»

1-10-1957
1-11-1!l57
7-11-1957
10-12-1!l57
6-1-1958

R.

r.

2

B. C. 6
3.' D. G. M. E.
H,. I. 13 .

R.T.1 ....
C. I. M. de Santa Margarida.

Viriato Marques dos Santos Oliveira
António Júlio Borges Gouveia
. .
Jorge Marçal Carneira . . . ...
Frederico
Manuel Ferreira Braga
Paixão.
Luís Augusto de Matos Paletti
.
António Catalão Filipe Dionísio.
José Junqueira cios Heis . . . .

10-1-1958
15- 2 -1058
21- 2 -1058
»

B. C. 8 .
R.I.12.

R. r. 9
Q. G. 3.' R.

xr.

R. r. 16 - Exp. ~ndia
12-4-1!l58
25- 9 -1058 R. L 1 - Exp. India
Moçam10-12-1H58 Adido-C.1\f.
bique.

Alexandre
fuentes.

Herculano

l\Iaugná

Ci-

17- 2 -H)5!) E. P. T. .

Manuel Ribeiro (lo Faria
9- 3 -1059
Júlio A ntónio de Carvalho da Silva
»
Júlio Zagalo de Lima
.
»
João António Ribeiro de Albuquor17-3-105\J
que.
Américo António Osório e Cruz
»
Francisco 1,'ranco do Carmo.
26-4-Hl5!J
José Rodrigues de Oliveira.
Joaquim I\larafusta ;\[arreiroH
Manuel Soares Ferreira.
José Augusto Henriques
Monteiro
Torres Pinto Soares.

»

27-4-1!l50
29-" -1!l59
12- 5 -1950

Adido -C. M. Angola
B. M. 3 .
O. R. 1\1. 10

R.T.11.
Q. G. 2.' R. 1\1.
Adido-C.
1\1. Moçambique.
3.· Rep.1.· D. G. M. E.
D ..
U.
B. I. r. 18 .

n. .5

2.' Série

ORDEM

Especíalidado

de moblüenção

DO EXERCITO

Especialidades

(4)

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

(B)
(B)
(B)
(B~
(B
(B

de Instrução

N.o 11

Cursos no estrangeiro

(5)

(6)

-

-

-

-

-

Oficial de in fantaria (B)
Oficial do infantaria (B~
Oficial de infantaria (H

947

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

~Bj
H

-

-

~

Oficial de infantaria

(B)

-

-

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

de
de
de
de
dc
de

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

(B)
(E)

-

IR)

(H)
(B)
(B)

--

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

(B)
(B)
~B)
B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

Oficial de infantaria
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

de
de
de
de

-

-

-

-

-

-

-

_.-

-

-

-

t?

-

•

-

-

R
B) . Transportes auto

Transportes
Transportes

[ Infantry

Heavy

Wea-

Infantry
pons.

Light

Wea-

pons,

-

(B)

auto
auto

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

~B)
B)
(BJ
(R

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

~B)
B)

-

-

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

(B)
(B)
~Bj
R

-

-

de
de
de
de

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

Esgrima.

-

-

-

-

-
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Relação de todos os majores de infanta

Data
da
promoção

Nome

Colocação

(1)

(2)

(3)

Carlos Faustino da Silva Duarte.
José Maria Gil Jüdice
.....
David Gomes Martins Calado.
.
Carlos José Vences e Costa.
. . .
José Frederico Porto de Assa Castel-Branco,
Amândio José da Conceição Ferreira.
Henrique de Oliveira Rodrigues.
.

11~ 6 ~1954
21~ 7 ~1954
24~ 7 ~1954
12~ 8 ~1954
20~ 8 ~1954

Adido - C. 1\1. Angola
R J. 4 . . . . . . .
Adido - C. ;\1. Angola
3.' D. G. 1\1. E.
R r. 16. . . . . . .

Artur João Cabral Carmona.
. . .
Flamínio Machado da Silveira.
. .
Francisco Eduardo Medeiros Antunes de Sousa Nazaré.
Abílio de Matos Pacheco . . .
José Maria Henriques da Silva
Jaime Artur Chagas Lopes ..
Giacomi 00 Mendes Ferrari
. .
José Eugénio Borges
.
Manuel Pereira Espadinha
Milreu
Francisco
Antero Gomes Furtado
dos Santos.
António Pereira de' Santaua.
. .
Basílio Pina de Oliveira Seguro.
Manuel Leitão Pereira

Marques

.

8~ 9 ~1954 Adido-Academia
27~ \) ~1954

27~ \) ~1954
2~10~195j
»

Mi-

litar.
Q. G. do C. 1\1. L.

D.A.L.
B. C.9
Adido-l\f.

. .

das Finao-

ças,

23~10~1954 fi. C. 7
2G~1~1954 B. ('. 5
2~12~19M R. I. 5
1~1~1\)55 li. 1. 7
18~ 1 ~1955 R 1.1
Adido-C.
1\1.l\Ioçam»
bique.
~2 ~1955 1.' Rep. 1.· D. r.. 1\1. E.
»

Adido -

(.'. 1\1.Angola

12~ 2 ~1\)55 Adido-C.
M.)[oçall1bique.
18~ 2 ~1955 Q. G. 2.' R. l\f.

Fernando Maria Vizeto Guerreiro e
N arcbial Franco.
Joaquim Duarte Miranda .....
Altino Amadeu Pinto de Magalhães

25~2 ~1955
11~3~1955

Luís Franco Nogueira
. . . . . .
Armindo de Jesus Fernandes
...
Carlos Armando ela Mota Cerveira
Carlos da Costa Campos e Oliveira
.l osé Francisco dos Reis Santos . .
Mário Fernandes da Ponte . . . .

25~ 3 ~1955
22~ 4~1\)55
G~5 ~1955
17~ 5 ~1\)55
2~5~1955

»

»

2.' Rep. L' D. G.

)L

E.

3.' D. G. )1. E.
3.' D. G. 1\1. E.
R. L 7

.

C. T. Serra C arreguei!'a
Adido
C. l\f. Macau
Adido - C. M. Angola
Adido -l\l. do Interior
R 1. G
.

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 11
ANEXO

ria por ordem decrescente

Especialidade

de mobilizaçlio

de antiguidade

Especialidades

(4)

(B)
(B)

de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

t)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
(C. C. E. M.).

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)
(E)

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

do instrução

CllrSOS

no estrangeiro

(5)

(6)

-

-

-

B)
B)

de infantaria (B)
de infantaria (B)
de infantaria (B)
de in fantaria (B)
de infantaria (B)
de infantaria (B)

-

-

Transportes

-

-

auto

-

Transportes
Esgrima ..

Curso de transmissões
nas unidades de infantaria cm campanha, na Escola de
Transmissões
do
E. U. C. O. M.
auto

-

-

-

-

-

•

-

Esgrima ..
Transportes

auto

-

-

-

-

-

Oficial de infantaria

(B)

-

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Educação física (rnestre).
Transportes auto

-

Oficial de infantaria
(C. C. E. M.).
Oficial de infantaria

(B)

-

-

(B)

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(C. ('. E. M.).
Oficial ele infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oücial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)

-

(Bl
(B)
(n)
(B)
~Bj
B

3

-

-

Transportes
-

Transportes
Transportes

-

-

auto
auto
auto

-

950
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Data
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Nomo
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N.o 11

Colocação

(3)

(2)

(1)

Colégio Militar

Duarte de Azevedo Pinto Coelho 23- 5 -1955
Joaquim de Matos Salvador Pinheiro 24- 5 -1955
Manuel Maria Barreto de Magalhães
»

3.' D. G. M. E.

José Herdade Telhada

B. M. 2

...

»

Carlos Eduardo Campelo de Andrade Bandeira de Lima.
Orlando da Conceição Miranda Cardoso.
Fernando Carlos Teixeira da Câmara Lomelino.
Manuel Maria Castelbranco Vieira

..

José Albano de Proença Oliveira
Cid.
Serafim Moutinho Neves
Alexandre Bento. . . .
José Alves Moreira ...
Mário Miguel Martins Macedo.
llídio de Sousa Pereira. . . .
José Manuel Castanha . . . .
José Cândido Neves dos Santos .
João de Madureira Fialho Prego.
Alfredo IIenriques Baeta . .

.

11- 6 -1955

Adido - C. M. Angola

22- 6 -1955

R. 1. 1-

1- 7 -1955
11- 8 -1955

12-8-1955
Armando da Silva Maçanita ....
»
Joaquim Correia Ventura Lopes. .
14- 9 -1955
Mário de Jesus Ferreira ...
»
Jorge Inglês Gancho Pereira de
Carvalho.
João de Gouveia Pessanha

Adido - C. M. Moçambique.

Exp. Índia

Colégio Militar
Adido - C. M. Moçambique.
B. 1. 1. 18. . . . . .
R. 1. 16 -- Exp, Índia
E. P. I.
.
R.I.l
.

15-9 -1955

C. 1\1. E. F. E. D.

23-9 -1955

Adido - 1. A. E. 1\1:..

Adido - C. M. Meçambique.
.
»
3.' Rep. 1.' D. G. M. E.
12-10-1955 R. I. 10 .
28-10-1\l55 Academia Militar
2-11-1955 Adido-c-M. do Interior
»
RI.11.
8-1-1956
R. I. 6
16- 2 -1956 Adido-C. M. Moçambique.
26- 2 -1\l56 Q. G. 2.' R. 1\1.
25-\l -1955

Manuel Germinal Sebastião.
14- 3 -1\l56
, Lúcio da Cunha Serra . . .
28- 3 -1956
Leonel Pais do Couto . . . . . . 31- 3-1956
José Martiniano Moreno Gonçalves
7-1-1956
Joaquim de Melo Duarte Silva ..
»

3.' Rep. 1.' D. G. 1\1. E.
Colégio Militar . . .
R!. 15 .......
Adido 1\L do Interior
Adido- C.1\'1.Moçarnbique.
Amílcar Augusto Lopes Chaves
13-4 -1\l56 R. I. 5
Amílcar dos Santos Machado de 25-4.-1956 Adido - T. P. P. E .•
Castro.
Ernesto Maria Rui Dionísio. . . .
»
Colégio Militar
Clodomir Sá Viana de Alvarenga
3-5-1\l56
T.P.P.E
.
José de Albuquerque
. 19- 6 -1956 B. C. 6
.
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(4)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
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Cursos no estrangeiro

(5)

t~
B
B

N.o 11

(6)

-

-

-

-

Transportes

-

auto

{ Educação física (rnes- }
tre) .......
Transportes auto . .

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(B)

-

--

Oficial de infantaria

(B)

-

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

(R)
(B)
(B)
(B)

-

Oficial de infantaria

(B)

{ Educação física (ins- }
trutor) . . . . . .
Esgrima ......

Oficial de infantaria

(B)

-

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(H)
Transportes
(B) { Tran?portes
Esgrima ....
(B)
Transportes
~B)
B)
(B)
(H)
Transportes

de
de
de
de

Oficial de infantaria
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

de
de
de
de
de

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

Oficial de infantaria
Oficial
Ofioial
Oficial
Oficial
Oficial

de
de
de
de
de

ri
(B)

infantaria (H)
inf ai,t ar i.
infantaria
B~
infantaria
B
infantaria
B

-

Transportes

Transportes
Transportes

-

-

auto

-

-

auto
auto

-

-

Transportes

auto

-.

auto
auto
auto

-

}

-

auto

-

-

-

-

-

Educação física (mestre).
Transportes

-

auto

-

-

-

-

(Bj
(B

-

-

Oficial de infantaria (R)
Oficial de in fantaria (H)
Oficial de infantaria (B)

-

-

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

-

-
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N.· 11

Data
~omo

do

Corocnção

promoção
(2)

(1)

(3)

Manuel Emiliano Palma
Delfim Augusto Afonso dos Santos
Henrique Calapez Silva Martins ..
João Maria da Silva Delgado ...
Fernando Manuel Garrido Borges
Ernesto Fontoura Garcês de Lencastre.

26- 6 -1056
27- 6 -1956
1-7 -1\)56
1- 6 -1957
»
»

3.a D. G. 1\1. E.
3.' D. G. 1\1. E.
R. 1. 3
R. 1. ~O .
Exp. Judia
R. L 2

António Manuel Baptista de Carvalho.
Octávio de Carvalho Galvão de Figueiredo.
Hélio Augusto Esteves Felgas.
Manuel da Conceição Matos Silva

»

Adido - C. M. Angola

»

E. P. I. .

»
»

Adino-C.
M. Angola
1.- D. G. M. E ....

José João de Matos Neves

»

3.' D. G. 1\1. E.

Renato Nunes Xavier.
Manuel Amadeu Gomes Madail
Sousa Teles.
Mário Garcia da Si! va

de

»
»
»

Carlos Alberto Gonçalves.
João Imaginário Nunes Igreja.

»
»

Hilário

»

E. P. r.
.
Adido -licença
ilimitada.
Adido-c-M. das Finanças.
Colégio Militar
3.' D. G. 1\1.E.

Amílcar Augusto Pereira Pimentel
Baptista Nunes.
Joaquim Esteves Correia
Luís Canejo Vilela.
. . . . . . .
Henrique Manuel Ribeiro da Cruz
Antunes.
Joaquim Custódio da Costa Gouveia.
Alfredo Teixeira 'I'elo . .
Luís do Nascimento Matos

»

Adido-C.
1\ r. Moçambique.
3.' D. G. 1\L E.

»
»
»

R. r. 14.
R. I. 12 .
R 1. 7

»

Colégio Militar

»
»

R I. 5 ..

Carlos Barroso Hipólito.
.
Luís Gonçalves Carneiro .....
António gmílio Pereira Figueiredo
Cardoso.
Armando Vasco de Campos i-iaraiva

»
»
»

1!'lHoAugusto

»

Marques da Gama.

da Cruz

. ...

Adido - ;\1. das Finanças.
3.' Rep. 1.' D. G. M. E.
B. ('. 10 ...
3." D. G.;\L E.

R. 1. 14 .
Quadro da arma.
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de infantaria
de in fantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria
de infantaria

Cursos no cSll'ungoiro

(5)

(6)

(B)
(B)
(B)
I B)

(B)
(B)

I

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
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Espcclalí d ades do Instrução

(1)

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

N.o 11

Educação
física (ins- }
(R)
trutor).
. . . . .
{
Transportes auto . .
(B)

Oficial de infantaria
Oficial de in tantar ia
(O. G. E. M.).
Ofieial de infantaria
(C. C. E. 1\1.).
Oficial ele infantaria
Oficial de infantaria

(R)
(B)

Transportes

auto

(B)

Transportes

auto

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(C. C. E. M.) . .
Oficial de infantaria

(B)
Transportes auto
(B)
'I'ransportes auto
{
. .
Esgrima ....
(B)

Oficial de infantaria
(C. C. E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de in fan taria

(B)
(B)
(B)
(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(13)

Oficial de infantaria
Olicial de infantaria
Oficial de infantaria

(R)
(13)

(B)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria

(13)

IB)
(B)

Educação física (mestre).

Transportes
Transportes

auto
auto

Transportes

auto

:}

(B)

1

Educação física (inS-j
trutor) .
Esgrima.
Transportes auto

Curso de transmissões
nas unidades blindadas e de infantaria
na Escola de Tms.
do E. U. C. O. M.
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Dntn

do
(1)

Fernando

Coiocaçno

promoçllo
(2)

de Melo Leitão Costa

1- 6 -1957

(:1)

Adido -1\1. da Finanças.
R. L
.. .....
Adido - C. 1\1.1\loçambique.
R. 1. 10. . . . . . .
Adido -1\1. do Interior

Mário 'erra Dias da Costa Campos
Armando Manuel Cardoso Aires de
Abreu.
arsélio Fernandes Matias . . . .
Manuel Filipe Pereira da Silva de
Magalhães Mexia.
Carlos Rodrigues dos antos . .

»
»

António Veiga Fialho
. . . . .
Artur Afonso Pereira Rodrigues.
Francisco José Sancho Uva ...
João Afonso Teixeira Henriques.

»
»
»
»

Adido - ('.M.l\Ioçambique.
3." D. G. 1\1. E.
R. 1. 12 ....
I. P. P. E.
Q. G. G. )1. L ..

José Manuel Celestino Soares da
Costa Ferreira.
José Maria Vieira Abrunhosa ...

»

13.

»

3." D. G. 1\1. E.

Francisco

»

13. C. ~Ioçalllbique

Manuel da Costa Almeida

Álvaro Romão Duarte
. . . . . .
Manuel Maria Pimentel Bastos
..
Carlos Francisco
art6ris Galrão
Armindo Martins Videira.
. . . .

Mário de Brito Monteiro

Robalo.

José Manuel Alves Ribeiro ....
Adalberto Júlio (Ia ~úbrega Pinto
Pizarro.
Pedro de Barcelos . . . . . . . .
David Teixeira Ferreira
. . . . .
António Joaquim Furuandss
. . .
Camilo Augusto de Miranda Rebocho
Vaz.
José Pinheiro Halvaclor de Assunção
Adolfo Monteiro (la ruz.
. . . .
Cassiano Diego da Uva .....
Carlos Manuel Vaz da Costa Beirão
Fernando l'~rmicla . . . . . . . .
António
tendes Bapti~(a .....
Alberto Abílio da Costa . . . . .
Álvaro de Ioura Kock Fritz
. . .
António Jorge da Silva Sebastião

»
»
»

r. J. 17.

13- G-1957

Exp, Imlia.
R. 1. ~ . . • . . .
Q. O. 4.· R. 1. ..
(~. . 3." R.:\1. . .
B.
Pára-quedistas

»

B. O. Pára-(!uc(!istas

»
»
»

1-7 -1958
»
»
»
»
»

Adi()o -I. P. P. E.
R.I.~
.
Adido -1\1. do lot('rior
Adido-:\l.
do lutl'rior
Q. G. 1.· H.. sr.
R. J. 2

»

A(li(lo-~1. (lo Interior
Q. n. 1." R M.

»

R. 1. () ...
3." D. G. xt. E.

»

»
»
»
»
»

R. I. 11
.\clido
(;.)1. Angola
l~. G 3" H. 1\1.
It. I. 7 . . . . . .
Adido - C. M. Angola
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Especialidade

de mobíüzação

DO EXERCITO

Especialidades

Cursos no estrangeiro

de Instrução

(6)

(5)

(4)

Oficial de infantaria

(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)

Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria

Transportes
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-

auto

-

-

-

-

-

-

-

(B)

-

(B)
(B)
(B)
(B)

-

-

(B)

-

-

.'

-

-

Transportes auto
{ Educação física (ins- }
trutor).
. . . . .
Oficial de infan taria (B)
Transportes auto . .
Oficial de infantaria (B)
()fic~al de infantaria
Oficial ue infantaria
TI
Estágio de pára-queOficial de infantaria
B)
distas, em França .
•
E,tágio de pára-quedistas, em França.
Curso de monitores de
Oficial de infantaria (B)
pára-quedistas,
em
França.
Ofic~al de infantaria (B)
Oficial de infantaria (B)
Oficial de infantaria

(B)

t~

Oficial
Ofic~al
Ofic~al
Oficial

de
de
de
de

infantaria
infantaria
infantaria
infantaria

Ofic~al de infantaria
OfiCIal de Infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
(C. G. E. 1\1.).
Oficial de ínfantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

I

(B)
(TI)
(B)
(B)

Transportes

(B)
(TI)

Transportes

'I'ranspo: tes auto
Transportes auto

-

auto

-

-

-

(B)
(TI)

-

-

t)

-

-

(B)

B)
B)
(B)

auto

-

Transportes auto
-

-

956

ORDEM DO EXERCITO

Nome
(1)

N.o 11

Data
do
promoção
(2)

José Guardado Moreira.
1-7 -1958
Orlando da Silva Andrade
»
Jaime António Tavares Machado 23- 9 -1958
Banazol.
Manuel Ferreira Nobre Silva
1-10-1958
José Manuel Ferreira de Lemos
28-11-1958
António da Anunciação Marques
»
Lopes.
António de Almeida Nave.
»
António Dias Machado Correia Dinis.
João Luís Freire de Almeida
Mário Duarte Ferreira Pinto
Fernando Godofredo da Costa Nogueira de Freitas.
Jacinto António Frade Júnior.
José António Rodrigues
Júlio dos Santos Batel .
Abílio Gonçalves Dias . . ....
Manuel Carlos Pereira Alves Passos
de Esmeriz.
José António de Sousa Magalhães
Joaquim 'Augusto Rosado Cabral
Firmelindo Coutinho David

2." Série

Colocação
(3)

Adido - M. do Interior
B. I. I. 17 .
R. I. 4
R. I. 15 .
Adido -1\1. Finanças
Adido -1. P. P. E. .
3." D. G. M. E.

»

Adido-1\L do Interior

»

Colégio Militar
3." D. G. M. E.
Adido-Colég. Militar

19-12-1958
17-2-1959

R.LH.
R. I. 12 .
6- 3 -195!l R. I. 8
!l- 3 -roso 1. P. P. E»
R. I. 15 .
»

4- 3 -1959

17-3-1!l5!l
»

29- 4-1959

R. I. 13 .
B. C. 8
R. I. 14 .

ORDEM

2.· Série

Espocialidade

de mobilização

DO EXERCITO

Especialidades

(4)

de instrução

(6)

-

-

~B)
B)
(B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)

(Bi
(B

Transportes

auto

Oficial de infantaria
(C. G. E. M.).
Oficial de infantaria

(B)

Transportes

auto

(B)

Transportes

auto

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

(B)
(B)
(B)

de
de
de
de
de

in fanfaria (B)
infantaria (B)
infantaria (B)
infantaria (B)
infantaria (B)

Oficial de infantaria
Oficial de infantaria
Oficial de infantaria

B
B

-

-

-

-

-

-

Esgrima.
Transportes

auto

-

--

Transportes

auto

Transportes

auto

t~

Cursos no estrangeiro

(5)

Oficial de infantaria
O ficial de infantaria
Oficial de infantaria

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
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-

..

-

--

-
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o Ministro

N.o 11

do Exército,

Afonso Maga17üles de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajndante-General,

2.' Série

,

,

MINI5 TERIO DO EXERCITO

Ordem do Exército
2.&

N,O 12

Série

1 de Julho de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

Portarias:

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 Noémia da Conceição Génio Vieira, viúva do tenente, reformado, Casimiro
Artur Yieira, o subsidio mensal no quantitativo de 300t$,
a partir de 2 de Maio de 19::>9.
Ministério do Exército, 2 de Junho de 1959. - O Ministro do Exército, Afonso Jlagalhaes de Almeida Fernandes.
•
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1!l de Junho de 1959. São
devidos emolumentos, ,nos termos do Decreto n.? 22257).

Manda O Governo da República
Portuguesa, pelo
::\1inistro do Exército, nos termos do Decreto n. 040 G27,
de 1 de Junho de HJ56. conceder a Palmira Creswell
Guedes de ::\1eneses, órfã do general Vasco Paulo Guedes
de Carvalho e Mene es, a reversão do subsídio mensal
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no quantitativo de 300~, a partir de 16 de Março do
corrente ano, em virtude de ter falecido; em 15 do referido mês, sua mãe, Maria da Glória de Paiva Creswell.
Ministério do Exército, 2 de Junho de 1959. -O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
(Visada pelo. Tribunal de Contas em 5 de Junho de 1959. Não
são devidos emolumentos, n,ostermos do Decreto n.? 22257).

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Presidência

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Por portaria de 1 de Junho de 1959:
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 194:6, o major engenheiro do quadro do serviço de material Nuno Guilherme Roriz Rubim, director do campo de tiro de
Alcochete.
(Publicada no D.ál-io do Governo n.? 14.0, 2.' série, de 17 do Juoho
de 1958).

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 25 de Junho de 1959:
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 artigo 51.0 do Rezulamento da Medalha Militar, de 28 de 1\fai~ de 1946
o major engenheiro do serviço de material Filipe
José Freire Temudo Barata.

Por portaria de 26 de Junho de 1959:
Condecorado com a medalha de mérito mili tal' de 2.:1classe
o coronel Donald Francis Gibbons, adido militar dos

2." Série
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Estados Unidos da América do Norte, nos termos do
artigo 52.0 do Regulamento da Medalha Militar, de
28 de Maio de 1946.

Ministério do Exército -I.

a

Direcção-Geral-I.

a

Repartição

Tendo sido agraciado no ano de 1943 pelo Governo do
Califa de Marrocos (protectorado espanhol) com o grau
de cavaleiro da Ordem da Mehdauia o major de engenharia José de Azevedo Monteiro de Barros, é-lhe
permitido, em conformidade com as disposições do
Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respoctivas insígnias.
Por decreto de 22 de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n. o 150, 2. a série, de 29 de
Junho deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de
comendador da Ordem Militar de Cristo o major de
cavalaria Henrique Alves Calado.
Por decretos de 11 de Fevereiro do corrente-ano, publicados no Diário do Governo n. o 150, 2. a série, de 29
de Junho deste mesmo ano, foram agraciados com o
grau de comendador da Ordem Militar de Avis os
seguintes oficiais:
Tenente-coronel de artilharia João Lídio Ferreira.
Majores: de infantaria, n.bilio de Matos Pacheco; de
artilharia, José Lopes Sanches Falcão e António
Pedro Saraiva Júnior.
Por decretos de 20 de Abril do corrente ano, publicados
no Diário do Governo n. o 150, 2. a série, de 29 de
Junho deste mesmo ano, foram agraciados com o grau
de oficial da Ordem l\Iilitar de Avis os seguintes oficiais:
Major de infantaria Cassiano Diego da Silva.
Capitães: de infantaria, Eurico Gonçalves Bigote
de Almeida, Álvaro Jorge Rogado Quintino e,
com o curso geral do estado-maior, Joaquim Moreira Rebelo.
Condecorado com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do
regulamento aprovado pelo Decreto n." 35667, de 28
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de Maio de 1946, e Portaria n.? 12731, de 4 de Fevereiro de 194:9, o coronel de artilharia, na situação de
reserva, Francisco Freire de Matos.
Tendo sido agraciado pelo Governo Inglês com a IIonorary Knigbt Commander of the Royal Victorian
Order o capitão de infantaria, na situação de reserva,
António das Neves Graça, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insignias.
Por decretos de 11 de Fevereiro do corrente ano, publicados no Diário do Governo n. o 116, 2. a série, de
16 de Maio deste mesmo ano, foram agraciados com
o grau de comendador da Ordem Militar de A vis os
seguintes oficiais:
Coronel de infantaria José Nogueira da Co ta
Branco.
Tenentes-coronéis:
do corpo do estado-maior, Júlio
Augusto Ramalho Correia; de infantaria, José
Marcelino Correia Valarinho, Manuel Machado
Roares de Oliveira e Sousa, J cão Nunes de
Moura Segurado, Alberto Vilarinho Rosa Garoupa, José Oatela Teixeira Stockler de Albuquerque, Mário Agostinho de Mendoça Frazão,
Viriato Marques dos Santos Oliveira, Evangelista
de Oliveira Barreto, Manuel Francisco
tadlin
Baptista, Ant nio Catalão Filipe Dionísio e J o é
Junqueira
dos Heis; de artilharia, Jerónimo
Ribeiro Tasso de Figueiredo; de engenharia,
esário Marques Pereira Montês e Américo Mascarenhas Macedo, e engenheiro do quadro de servi o de material Joaquim de Avelar
untos.
Majores: do corpo do estado-maior, Jaime Nilyório
Marques, Aires Fernandes Martins e Eugéuio
Carlos Castro Nascimento; de infantaria, Duarte
de Azevedo Pinto Coelho, José Ilerdado Telhada, Amândio J osé da Conceição Ferreira,
José Alves Moreira, Flamínio Mnchado da Si1veirae, com o curso complementar do estado-maior,
Manuel Leitão Pereira Marques; ele artilharia,
João José Domingues, Alberto Augusto da Costa
Andrade e Luis Joaquim de
queira Manso
ouceiro Leitão; do cavalaria, António Nohastião Ribeiro Spinola, Homero de Oliveira :\fatos,

•
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António Vasco da Costa e Jorge da Silva Oliveira Travaços Lopes; do serviço de administração militar, Américo do Patrocínio; do extinto
quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, José Lufs Ferraz; e do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar, na situação de
reserva, Joaquim de Sousa Brites.
Por decretos de 20 de Abril do corrente ano, publicados
no Diário do Gocerno n.? 116, 2. a série, de 16 de ~Iaio
deste mesmo ano, foram agraciados com o grau de
oficial da Ordem Militar de Avis os seguintes oficiais:
Major do corpo do estado-maior Manuel Nicolau de
Abreu Castelo Branco."
Capitães: do corpo do estado-maior, Jorge da Costa
Salazar Braga, Francisco Abreu Riscado, Luis
Alfredo de Vasconcelos Ferreira,
Gabriel de
Castro e Eduardo Alberto Silva e Sousa; de infantaria, João Dias dos Santos.
Por decretos de 17 de Abril. do corrente ano, publicados
no Diário do Governo n.? 118, 2. a série, de 19 de Maio
deste mesmo ano, foram" agi-aciados com o grau de
cavaleiro da Ordem Militar de Cristo os seguintes
oficiais:
Tenente-coronel
de infantaria, na situação de reserva, J osé da Rosa Mendes.
Major graduado de infantaria, na situação de reserva, Carlos Marques.
Capitães: miliciano de cavalaria Rui Maria da Câmara Pina e, farmacêutico, José Paulo Alhinho
Cabral.
Por decreto de 20 de Março do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n. o 126, 2. a série, de 29 de Maio
deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem de Benemerência o maj or do serviço
da administração militar, na situação de reserva, José
de OrneIas Monteiro.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do
regulamento aprovado pelo Decreto n. o 35 G67, de

!l6.J.
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de 4 de

Coronel de artilharia António Joaquim Alves Monteiro.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército, na
situação de reserva, António Monteiro Prudente.

Por portaria de 2 de Junho de 1959:
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 infantaria Abílio de Matos Pacheco.

Por portaria de 5 de Junho de 1959:
Condecorado com a medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 15.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 194-6, o general Luis Gonzaga da Silva Domingues.

Por portarias de 16 de Junho de 1~59:
Condecorados com a medalha de mérito militar das classes que lhe vão indicadas os oficiais a seguir mencionados, por, segundo parecer do Conselho Superior
de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições dos artigos 26.° e 20.0 do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Iaio de 104():
I.' classe

Brigadeiro António Augu to de Sousa Dias Ribeiro
de Carvalho.
2.' classe

Coronéis: de artilharia, Pedro Amadeu Nicolau
Fernandes Guerra; de engenharia, Manuel Artur
Teles da Costa Monteiro.
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Tenente-coronel engenheiro do serviço de material
Adriano Vieira Coelho dos Santos Macedo.
Majores : de infantaria, Mário Garcia da Silva;
de engenharia, José de Azevedo Monteiro de
Barros.
3.' classe

Capitães: do corpo do estado-maior, Carlos da
Costa Gomes Bessa e Gabriel de Castro; de cavalaria (a título póstumo) Adelino Mendes da
Silva; do quadro de serviço geral do Exército,
Eduardo da Silva Redondo.

Por portaria de 24 de Junho de 1959:
Condecorado com a medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerade ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da :'I1edalha Militar, de 28 de ::\laio
de 1946, o major de engenharia Fernando Edgar do
Almeida Caiola.

Por portarias de 30 de Junho de 1959:
Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes que lhes vito indicadas os oficiais a seguir
mencionados, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, se encontrarem nas
condições dos artigos 26.° e 29.° do Regulamento da
:'I[edalha Militar, de 28 de Maio de 1946:
2.' classe

Coronel de infantaria, tirocinado, Fernando de Magalhães Abreu Marques e Oliveira.
il1ajor de infantaria Jorge Inglês Gancho Pereira
de Carvalho.
3.' classe

Capitães: de infantaria, Fernando Xavier Vidigal
da Costa Cascais e Fernando Alves Aldeia; do
quadro do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, António Calisto.
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2.a Repartiçao

Condecorado
com a medalha comemorativa
ções e campanhas
com a legenda «Indiaa'
ção dos anos «1957-1959)) o tenente do
serviço geral do Exército Manuel Taveira

das expedie a indicaquadro do
Gonçalves.

Louvores:

Presidência

do Conselho - Gabinete do Ministro da Defesa Nacional

Por portaria de 1 de Junho de 1959,'
Louvado
o major engenheiro
do quadro
do serviço
de material Nuno Guilherme
Roriz Rubim, director
do campo de tiro de Alcochete,
pelos serviços distintos e extraordinários
prestados
no desempenho
das
suas funções, em que tem dado provas de uma dedicação, competência
e alta e abnegada
proficiência
profissional,
que o tornaram
merecedor
do maior
apreço dos seus superiores e da consideração
dos qne
com ele privam, por tudo se afirmando como elemento
de reconhecido
valor e qualidado, que muito contribui
para a eficiência e prestigio das forças armadas.
Louvado
o capitão de artilharia,
com o curso complementar do estado-maior,
Fernando
Augusto Lopes.
por, tendo-se oferecido para fazer parte do grupo de
observadores
militares das Nações Unidas no Líbano,
ter evidenciado
durante
a sua permanência
naquele
grupo notáveis qualidades militares de equillbrio, brio,
desinteresse
e inteligência,
que se tornaram
notadas
pelos outros observadores
estrangeiros,
e merecido
do chefe do referido grupo elogiosas e especiais referôncias ao modo como se desempenhou
das várias
missões de que foi incumbido,
o que em tudo contribuiu para o bom nome do Exército
Português
e
digno de ficar registado.
Louvado
o capitão de infantaria
António Manuel Andrade Lopes, por, tendo-se oferecido para fazer parte
do grupo de observadores
militares das Nações Unidas no Líbano, ter evideuciado
durante a permanência
naquele
grupo
apreciáveis
qualidades
militares
de
equilíbrio,
brio, desinteres
e e inteligência,
que se
tornaram
notadas
oelos outros observadores
estrangeiros, e merecido ~do chefe do referido grupo elogioé
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sas referências, o que em tudo contribuiu para o bom
nome do Exército Português e é digno de ficar registado.
(Publicada

-

no Diá,.io do Cove7"llo n.? 150, 2.' série, de 20 de Junho do 1~59).

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 25 de Junho de 1959:
Louvado o major engenheiro do serviço de material
Filipe José Freire Temudo Barata, por, no desempenho das funções de engenheiro de secção da Fábrica
Nacional de Munições de Armas Ligeiras, ter evidenciado excepcional competência técnica, muito desembaraço e espirito de iniciativa, a par de excelentes
dotes de carácter, de lealdade e ponderação, e ainda,
especialmente, pela maneira inteligente como realizou o
estudo e o planeamento do fabrico da munição 7,62 mm,
muito havendo contribuído a sua actividade, o seu interesse e a sua colaboração para que, em curto prazo
de tempo e apesar das dificuldades de toda a espécie
que se apresentaram, a produção corrente do novo
calibre fosse um facto, com o consequente prestigio
para a Fábrica e para os serviços militares, pelo que
prestou serviços quo devem ser considerados relevantes e distintos.

Ministério

do Exército _I.a Direcção-Geral

_ I.a Repartição

Por portaria de 2 de Junho de 1959:
Louvado o major de infantaria Abílio de Matos Pacheco,
pela forma altamente notável e brilhante como exerceu
o comando do batalhão de caçadores das Beiras, durante o seu tempo de expedição no Estado da Índia,
em que os seus serviços devem ser classificados de
relevantes e clistintos. Oficial calmo, prudente e sensato, mas enérgico e decidido nas ocasiões próprias;
bom camarada, de inexcedível lealdade, inteligente e
muito competente, apesar de a sua unidade estar dispersa por uma muito grande área e numa época particularmente dificil e de acções terroristas -1957-
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-1958 -, soube e conseguiu mantê-la num alto nível
de eficiência e coesão, contribuindo fortemente para
o bom conceito e prestígio das forças do Exército no
Estado da Índia.

Por portaria de 24 de Junho de 1959:
Louvado o major de engenharia Fernando Edgar de
Almeida Caiola, pela forma muito notável e brilhante
como exerceu no Estado da India o comando do destacamento de engenharia e a chefia do serviço de
transmissões, durante o seu tempo de expedição, em
que os seus serviços devem ser classificados de relevantes e distintos. Oficial voluntarioso, de elevada
competência e de excepcional nobreza de carácter,
sempre ofereceu a melhor e a mais leal cooperação
ao comando. Esplêndido camarada, inteligente e sensato, desenvolveu uma acção digna de destaque e
contribuiu poderosamente para o bom conceito e prestígio das forças do Exército no Estado da India, numa
época particularmente agitada, em que o pessoal directamento sob o seu comando e sob a sua chefia, apesar
de duramente experimentado pelos terroristas, se portou com muita galhardia.

III - MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
Ingres.o

nos

quadros:

Quadro do corpo de generais:

General, supranumerário, governador militar de Lisboa,
cargo que continua exercendo, Luis Gonzaga da Silva
Domingues, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Março de 1959.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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<lnadro do corpo do estado-maior:

Major do corpo do estado-maior, supranumerano, da
3. a Direcção-Geral
deste Ministério, onde contitnua
colocado, Filipe Adérito de Alpoim Portocarrero de
Barros Rodrigues, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Abril de 1959.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Ultramar, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
adido, Alfredo da França Dória Nóbrega, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 de Fevereiro de

1959.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 20 de Junho de 195!). Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes-coronéis
de infantaria, supranumerários, Luis
Faria Barroso Mariz e Abel de Oastro Roque, para
preenchimento de vagas no quadro, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
6 e
17 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribuoal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oonsiderado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Tnterior, como presidente da Câmara Municipal do concelho de Abrantes, o major de infantaria na situação
de reserva, adido, Manuel Machado, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Abril de 1959.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 ele Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

:Uajor de infantaria, supranumerário, do batalhão de
caçadores n. o 7, onde continua colocado, Abílio de

mo
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Matos Pacheco, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
31 de Maio de 1959.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 195$1.Não são devidos ernolumeutos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Uajor de infantaria, supranumerário, Manuel Germinal
Sebastião, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Junho de 1959, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de infantaria, adido, António Álvaro Foito
dos Santos, que, por ter deixado, de prestar serviço
no comando militar do Estado da lndia, regressou em
21 de Maio de 1959, desde quando deve- ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 19 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de infantaria, supranumerário, Carlos Manuel de
Melo Silva Flor Brás dos Santos, que, por ter regressado do comando militar da India, se apresentou em
17 de Maio de H)j9, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. [ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão ele infantaria,
supranumerário,
do regimento
ele i'lltaniaria n ." H, oude continua colocado, José
Rueff ele Magalhães 'I'nvares, para preenchimento ele
vaga .no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 11) de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de infantaria, adido, Alfredo Maria Lopes do
Mesquita "Guimarães, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de Macau, se apresentou

•
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em 25 de Maio de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 24 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente de infantaria, adido, Oarlos Diamantino Bacelar
Pires, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, se apresentou em 12
de Maio de 1959, 'desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenentes de infantaria, supra numerários, Aurélio Manuel
Trindade, Armando Alves Pereira e, adido, Amável
Velês erra, que, por terem deixado de prestar serviço, os dois primeiros no comando militar do Estado
da índia e o terceiro no comando militar de Angola,
regressaram, respectivamente, em 17, 17 e 27 de Maio
de 1959, desde quando devem ser considerados nesta
situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Quadro da arma de artilharia:

de artilharia, ãdido, em serviço no Ministério
do Ultramar, ..Tuna Joaquim de Lorena Oliveira: Birne,
quo, por ter deixado de exercer as funções de secretário do governador de . Tomé e Príncipe, regressou a este ::\finistério em 26 de Novembro de 1958,
de de quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.

Capitão

(Por portaria de !) de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão Armando Almiro Canelhas e tenentes João Falcão Pinto, ambos do regimento de artilharia ligeira
n.? 1, e, do regimento de artilharia n.? 6, Francisco
Manuel Mateus Leal de Almeida, todos de artilharia,
supranumerúrios,
que, ,por terem deixado de prestar
serviço no Estado da Iudia, embarcaram de regresso
à metrópole em 17 de 1\1a10de 1959, desde quando
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devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia ligeira n. o 3, onde continua colocado, Alvaro
Nuno Miranda Furtado, que, por ter deixado de ,fazer
parte das forças expedicionárias .ao Estado da India,
embarcou de regresso à metrópole em 9 de Abril de
1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente de' artilharia, adido, no comando militar da
Guiné, Renato Gastão Schultz da Costa Ferreira, que,
por ter deixado de prestar serviço no referido comando, onde se encontrava em comissão militar, embarcou de regresso à metrópole em 8 de Dezembro
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenentes de artilharia, supranumerários,
do. regimento
de artilharia ligeira n. o 3, Carlos José Brancal Lopes
Furtado e Rui Folhadela de Macedo Rebelo e, do
regimento de artilharia pesada n.? 1, Ernesto Chaves
de Sousa, continuando todos colocados onde actualmente se encontram, que, por terem deixado de fazer
parte das forças expedicionárias ao Estado da índia,
embarcaram de regresso à metrópole em 9 de Abril
de 1959, desde quando devem ser considerados nesta
situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria
de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Quadro da afina de cavalaría .

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Inte-
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rior, na Policia de Segurança Pública, o coronel de
cavalaria, na situação de reserva, adido, Mário Rafael
da Ounha, devendo ser considerado nesta situação
desde 16 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oonsiderado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Ultramar, o capitão de cavalaria, na situação de reserva,
adido, Luís Gonzaga de Noronha. da Gama Lobo Demony, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Jaçeiro de 1959.
(Por portaria de 22 de Maio de 195~1. visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de
cavalaria
Tenório
de vaga
situação

cavalaria, supranumerário, do regimento de
n.? 3, onde continua colocado, Miguel Carlos
Caldeira de Carvalho, para preenchimento
no quadro, devendo ser considerado nesta
desde 1 de Janeiro de 1959.

(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Fevereiro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitães de cavalaria, <toregimento de lanceiros n." 2,
Emanuel Xavier Ferreira Ooelho e, do regimento de
cavalaria n. ° 7, José Francisco Milho Ferro, continuando ambos colocados onde actualmonte se encontram, para pr enchimento de vagas no quadro, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
24 de Abril e 9 de Março do corrente ano.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de cavalaria, supranumerário, J oviano Alcrísio
Chaves Ramos, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Fevereiro de 19M!.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1959, visada p~elo Tr~bunal de Contas em 28 de Fevereiro de 1959. Silo devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Tenente de cavalaria, supranumerário, Viriato Manuel
de Assa Castel-Branco , que,' por ter deixado de prestar serviço no Estado da India, regressou em 17 de
Maio de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente de cavalaria, adido, Luís Maria Coelho Casquilho, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Macau, regressou em 25 de Maio
de 1959, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga BO qnadro.
(Por portaria de 24 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de J un ho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Quadro da arma de engenharia:

Tenente-coronel
de engenharia,
supranumerarro,
da
direcção da arma, onde continua colocado, Cesário
Marques Pereira Montês, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Maio de 1959.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capitão de engenharia, adido, Vasco Guilherme de Castro Neves, que, por ter deixado de estar na situação
de licença ilimitada, se apresentou em 30 de Outubro
de 1958, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Juuho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Capitães de engenharia, supranumorúrios, do regimento
de engenharia n.? 1, Américo Gomes dos Santos
Silva e, do regimento de engenharia n.? 2, António
Pinto Ramos Milheiro, que, ,_->,orterem deixado de
prestar serviço no Estado da India, embarcaram de
regresso à metrópole em 17 de Maio de 1959, desde
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quando devem ser considerados nesta situação, para
preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Quadro do serviço de saúde :
Médioos

Tenentes médicos, supranumerários, do batalhão de caçadores n.? 7, Fernando Manuel da Cruz Rodrigues
e, do batalhão de metralhadoras n.? 2, Manuel Cordeiro Pereira Machado, continuando colocados nas
referidas unidades, que, por terem deixado de prestar
serviço no Estado da índia, onde se encontravam
como expedicionários, regressaram em 17 de Maio de
1959, desde quando devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro do serviço geral do Exército:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, da 1.a Repartição
da La Direcção-Geral
deste Ministério, onde continua colocado, Aires José
Luna Carvalho Esteves, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 30 dc Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Considerado regressado ao erviço de te Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Estado da índia, o
tenente do quadro do erviço geral do Exército, na
situação de reserva, adido, Aurélio Manuel da Rocha,
devendo ser considerado ne ta situação de de 9 de
Abril de 1959.
(Por portaria 01\ 22 de Maio de 1950,~vi~~da pelo Tribunal
de Contas em
de J unho de 19:10. 1\ ao sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Tenentes do quadro do serviço geral do Exército, supranumerários, do regimento de infantaria n.? 1, Manuel
de Moura, do regimento de cavalaria n.? 8, 'Joaquim
Fernandinho e, do regimento de engenharia n.? 1,
Francisco Leal Isidoro, continuando todos colocados
onde actualmente se encontram, para preenchimento
de vagas no quadro, devendo ser considerados nesta
situação o primeiro desde 1 de Maio e os restantes
desde 29 de, Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de l\Iaio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de .J unho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos dó Decreto n.? 22257).

Tenente

do quadro do serviço geral do Exército, do
de caçadores n.? 10, onde continua colocado,
Armando dos Santos Teixeira, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de J unho de 1959.
batalhão

(Por portaria de 12 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de J unho de 1959, Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Supranu~erárlos
os
quadros:

por

excedere~

Corpo de generais:

Brigadeiro, adido, Emírcio Leão Maria Magno Teixeira
Pinto, que, por ter deixado de exercer o cargo de
comandante da Escola do Exército, se apresentou'
em 24 de Novembro de 1958, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Juuho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Corpo do estade- maior :

Major do corpo do estado-maior, adido, Filipe Adérito
de Alpoim Portocarrero
de Barros Rodrigues, que,
por ter deixado de prestar serviço militar no comando
militar do Estado da India, onde desempenhava as
funções do chefe do estado-maior, embarcou de regresso à metrópole em 15 de Abril de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959~ visada peJo Tribunal
de Contas em 2 ele Junho de 1959, Nâo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto II.· 22257).
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InfantarIa:

Tenente-coronel de infantaria, adido, Luis Faria Barroso
~fariz, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, regressou a.
este Ministério em 23 de Dezembro de 1958, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1958, visada pejo Tribunal de Contas em 30 de Maio de 195\:!. Não são deviJos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Major de infantaria, adido) Amílcar Augusto Lopes
Chaves, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique,
regressou em 4 de
Maio de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 2 de Junho ele 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Majores de infantaria, supranumerários, do batalhão de
çaçadores n.? 7 (forças expedicionárias ao Estado da
India), Manuel Germinal Sebastião e Abilio de Matos
Pacheco, que, por terem deixado de prestar serviço no
referido Estado da índia, regressaram em 17 de Maio
de 19b9, desde quando devem ser considerados nesta
situação.
(Por ~ortaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Cavalaria:

Capitães de cavalaria, adidos, Miguel Carlos Tenório
Caldeira de Carvalho e J oviano Aloisio Chaves Ramos, que: por terem deixado de prestar serviço no
Ministério do Interior, respectivamente na Guarda N acional Republicana e na Polícia de Segurança Pública,
se apresentarum neste ~finistério em 1 ele Novembro
ele 19;)8, ele 'de quando devem ser con riderndos nesta
situação.
(Por portaria de 16 de .Ianeiro ele 1!l59, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Maio de 195\). "'fio são devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Capitão de cavalaria, supranumerário, António Teixe.ira
da Rocha Pinto, que, por ter deixado de prestar serviço
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no comando militar do Estado da Índia, se apresentou em 20 de Novembro de 1958, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Engenharia:

Tenente-coronel de engenharia, adido, Cesário Marques
Pereira Montês, que, por ter sido exonerado do cargo
de promotor de justiça do 2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, se apresentou em 1 de Maio de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho dc 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Serviço de material:

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), adido, Adino Homem de Figueiredo, que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, -se apresentou neste Ministério em 18 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro dc 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Junho de 1958. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão do quadro do serviço de material (serviços
_técnicos de manutenção), adido, Afonso Capela Ribeiro,
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, regressou a este Ministério em 13 de Maio de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em ~ de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 2:l257).

Capitão do quadro do serviço de material (ramo automóvel), adido, J o é António Gonçalves Bragança que,
por ter deixado de prostar serviço no Estado da índia,
onde se encontrava em comissão militar, regressou
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à metrópole em 17 de Maio de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de .J unho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1959.
ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Serviço geral do Exército:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, adido,
Joaquim da ilva Marques, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar de Moçambique,
onde se encontrava em comissão militar, regressou à
metrópole em 12 de Maio de 1959, desde quando deve
ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Jnnho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

do quadro do serviço geral do Exército, adido,
Aires José Luna de Carvalho Esteves, que, por ter
deixado de prestar serviço no Ministério do Interior,
na Policia de Segurança Pública, regressou a este Ministério, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Maio de 10;)\).

Capitão

(por portaria de 18 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto li.· 22257),

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, Armando 'tlos antos Teixeira, qU€!,por
ter deixado de prestar serviço no Estado da India,
onde so encontrava em expedição, regressou à metrópole em 17 de Maio de 1959, desde quando ser considerado nesta situação.
(Por portaria do 1 ele Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho do 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, adido,
Filipe Ali tão Reye Teles 'Jloniz Corte Real que, por
ter regressado do comando militar de Timor, onde se
encontrava em comissão -nilitar, so apresentou em 2.6
de Novembro de 19:> , desde quando deve ser considerado nesta ituação.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo TribuDaI de Contas cm 8 de Junboo de 195(). Não são devidos
emolumentos, DOS termos <lo Decreto n.? 22257).
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de supranume-

constituídas

no ultramar:

Estado da índia

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
Henrique Augusto Teixeira de Sousa Sanches, nos
termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei
n. o 28 401, alterado pelo Decreto-Lei n. o 32 692, de
20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria
n.? 11 079, de 31 de Agosto de 1945, por ter sido
nomeado para fazer parte das forças expedicionárias
ao Estado da India, devendo ser considerado nesta
situação desde 27 de Maio de 1959.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto H.O 22257).
Passagem

à

Situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior,
do comando militar de Angola, Emiliano Quinhones de
Magalhães. por ter sido nomoado para desempenhar
uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei D.O 3981G, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de .Junho de 1959.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Deixa de ser considerado na situação de adido no comando militar de Angola, onde se encontrava em
comissão militar, continuando, porém, na mesma situação de adido, em comissão civil, no Ministério do Ultramar, por ter sido nomeado chefe da divisão de obras
do quadro comum do serviço de aeronáutica civil das
províncias de Angola e Moçambique e colocado na
primeira destas províncias por portaria de 20 de Dezembro de 1958, o tenente-coronel de engenharia,
adido, João Magro Romão, devendo ser considerado
nesta nova situação desde 1 de Abril de 1959.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 5 de Junho de 1959.

pelo Tribunal
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Tenente do serviço de administração militar, do comando
militar de Angola, José Maria Moreira de Azevedo,
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 29 de ~faio de 1959.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 17 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar de Angola, António Pires Vicente, 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 9 de
J unho de 1959.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, anotada
nal ele Contas em 26 ele Junho de 1959).

pelo Tribu-

Alferes do quadro do serviço de material (ramo automóvel), do comando militar de Angola, Alvaro Monteiro
Crespo, 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 11 de Junho de 1959.
(Por portaria de 20 ele Junho de 1959, anotada
ele Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Angola, Joaquim dos Santos Morais, por tor sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da allnea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de Hl5J, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Moçambique

Capitão do corpo do estado-maior, do co~ando"'íílilitar
de Moçambique, Carlos Augusto Pereira da Costa
Matos, por ter sido nomeado para desempenhar uma
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comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 3\l 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Junho de 1959.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Tenente de cavalaria, supranumerário, do regimento de
lanceiros n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da
India), José Miguel de Cabedo e Vasconcelos, 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 3 de Janerro de'1959.
(Por portaria de 12 ele Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho ele 1959).

pelo Tribunal

Guiné

Deixa de exercer o cargo de ajudante de campo do
governador da província de Cabo Verde, continuando,
porém, adido, em comissão civil, como secretário do
governador da provincia da Guiné, o capitão de infantaria Fernando Luis Guimarães da Costa, devendo
ser considerado nesta situacão desde 17 de Dezembro
de 1958.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, anotada
ele Contas em 5 de Junho ele 1959).

pelo Tribunal

Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior,
do comando militar da Guiné, Nuno Bessa de Almeida
Frazão, por ter sielo nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço militar no ultramar, ao abrigo da
alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n. o 39 816, de
14: de Setembro de H)3-!, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Junho de 1959.
(Por portaria de 20 ele Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 ele Junho de 1959).

pelo Tribunal

Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar da Guiné, Alexandre IIipólito dos Santos, 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 lJ .de etem-

"

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 12

bro de 1954, devendo ser considerado
desde 25 de Maio de 1959.

983

nesta situação

(Por portaria de 1 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 12 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Cabo Verde_

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 26 de
Setembro de 1958, inserta na Ordem do Exército
n.? 11, 2.a série, de 1 de Outubro do mesmo ano,
que passa à situação de adido no comando militar de '
Cabo Verde, nos termos da alínea c) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
o tenente-coronel de infantaria José Maria de' Azevedo
Galvão de Melo.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959, anotada
nal de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribu-

Estado da índia

Tenente d e cavalaria, do comando militar da Índia, António Diogo de' Brito e Faro, 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 2q de
Janeiro de 1959.
(Por portaria de 24 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal
,

Deixa de ser consider:do na situação de supranumerário
no Estado da Índia, passando a comissão civil, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço nos transportes aéreos do referido Estado da
India, ao abrigo do n.? 3.° e § 3.° do artigo 11.° do
Decreto-Lei
n. ° 36 304:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 39916, de 14 de Setembro de 1952, o capitão do
serviço de administracão militar, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 1, "Manuel Martins Pires, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Novembro
de 1957.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 12 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Na Guarda Fiscal:

(luneral, no quadro do corpo de generu.is, José. ~aria
Rebelo Valente de Carvalho, por ter SIdo requisitado
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para desempenhar urna comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças, como comandante-geral da Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Março de 1959.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 12 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

~a Polícia dc Segurança Pública:

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Pedro de Barcelos, 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 Junho de 1959.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 17 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Em outros Ministérios:
Ministério da Presidência - Subsecretariado-Geral
da Defesa Nacional

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, na
situação de reserva, Carlos Henriques Lourenço,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no Secretariado-G eral da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde 13
Abril de 1959.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 17 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Ministério do Interior

Major de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Tristão de Araújo Leite Bacelar, por ter sido
nomeado, por portaria de 27 de Maio de 1959, governador civil do distrito do Viana do Castelo, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Junho de 1959.
(Por portaria de 12 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Ministério do Ultramar

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 0,
Luís dos Santos Rafael, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço no Ministério
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do Ultramar, como comandante do corpo de polícia de
S. Tomé e Príncipe, em comissão civil, 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 23 de Março de 1959.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959, anotada
de Coutas em 12 ele Junho de 1959).

pelo Tribunal

Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Capitães do corpo do estado-maior, do Instituto de Altos Estudos Militares, Renato Fernando Marques Pinto
e António Reinato de Almeida Fernandes, por terem
sido nomeados, por portaria de 8 de Maio de 1959,
professores efectivos dos cursos do estado-maior, devendo ser considerados nesta situação desde 16 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959, anotada
nal de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribu-

Estabelecimentos produtores

.

Fábrica Militar de Braço de Prata

Tenente-coronel engenheiro do serviço de material Ileitor Ramalheira Carrapichano, por ter sido nomeado
engenheiro da 2. a divisão dos serviços industriais da
Fábrica Militar de Braço de Prata, por portaria desta
data, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, auotada
de Contas em 19 de Junho de 1959).

pelo Tribunaí

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), da Fábrica Militar de Br~ço
de Prata, Teodoro António Lobo César, por ter sido
nomeado adjunto dos serviços gerais da referida J"ábrica, por portaria de ta data, devendo ser consl~erado nesta situação desde a data da presente portaria.
(por portaria de 8 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 19 de Junho de 1959).

pelo Tribunal
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de Engenharia

Tenente-coronel engenheiro do serviço de material Manuel Barbosa de Matos Chaves, por ter sido nomeado
subdirector das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, por portaria desta data, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 19 de Junho de 1959).
Manutenção

pelo Tribunal.

Militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar, da
Manutenção Militar, José António Gamito, por ter
sido nomeado inspector da referida Manutenção, por
portaria de 20 de Feverelro de 1959, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Junho de 1959.
(Por portaria, de 27 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto ri.O22257).
Passagem

à sltuac;::ão de

reserva:

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Armando
Francisco Páscoa, nos termos da primeira parte da
alínea c) <lo 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 31 de Maio de 1959.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de J unho ele 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.O 22257).

Major médico, 2.° comandante do 2.° grupo de companhias de saúde, J oâo José Leite de Abreu Kovais, nos
termos da alínea b) do artigo 12.° de Decreto-Lei
n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Junho de 1959.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de infantaria n.? 13, Henrique da Silva,
nos termos da alínea b) do artigo 12. ° do Decreto-Lei
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n.? 36304:, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Junho de 1959.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
•

Passagem

à situação

de

reforma:

(Despacb o do 20 de MMJo de ln5n da Caíxa Geral de Dep ósíto s,
Crédito e Previdência, publicado no Díàrio do Governo n.o 123,
2. a série, de 25 do mesmo mês e ano).

Corpo de generais

Brigadeiro Manuel IIolbeche
8 de Abril de 1958.

Correia de Freitas, desde

Infantaria

'Coronéis Nuno Ferreira Viana, desde 7 de Julho de
1958, e Tadeu do Sacramento Monteiro, desde 15 de
Setembro de 1958.
Major Raul Sátiro da Cunha Fajardo, desde 30 de Setembro de 1958.
Capitão António Joaquim Dias, desde 2 de Agosto de
1958.
Tenente José de Jesus Pita, desde 30 de Dezembro de
1958.
• Artilharia

Coronel Carlos David Calder, desde 22 de Outubro de
1958.
Cavalaria

-Capitão João Maria Ferreira
14 de Dezembro de 1958.

Sarmento Pímentel, desde

Médicos

Tenente-coronel Carlos Cipriano Ghira Dine, desde 30
- de Dezembro de 1958.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Capitão Olímpio Baptista,
1957.

desde 27 de Novembro

de

(Por portarias de 30 de Maio de 1959. Não carecem de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).
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Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria

Conside;'ados
regressados
ao sorvico da metrópole,
por
terem
deixado
de prestar
serviço
na província
de
Macau, onde se encontravam
em comissão militar,
o tenente Vítor Manuel Fernandes
Brinclies e o alferes José Manuel Alcântara
Mateus Marq ues e )fúrio
Gonçalves
Marques,
todos milicianos
de infantaria,
devendo ser considerados
nesta situação de 'de 16 de
Dezembro
de 1958.
(Por portaria de 2G de Dezembro de 1058, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de .Iunho de 1050. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Considerado
regressado
ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Angola,
fazendo parte do regimento
de infantaria
de Luanda,
expedicionário
ao Estado da índia, o alfere miliciano
de infantaria
"Manuel Elias Romão Martin,
devendo
ser con íderado nesta. situação
desde 25 de Abril
de 1959.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em ln de Junho de 195\l. ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Passagem

à sltuac;:Ao de

adido:

No ultramnr e
Angola

Alferes,
do batalhão
de caçador s n. o 7, Fernando Alberto Toscano
d )[ lo e uspirunt s a ofi ial, do J' gimento de infantaria
n.? 1:~, António Dorninguos P reira e António Adolfo Castro, todos milicianos d
infantaria,
por terem sido requisitados
para desomponhar comissões
d serviço na provlncia
de Auaoln
ao abrigo da allncu 1') <10 artigo 3.0 cio 1) cr t~L
n. o :39 8Hi, ti 14 de ' tem bro do 1
d v ndo ser

i

n.)"'.

cousid rados nesta ituacão
11, 6 1 t d 1\laio do cnrr

d sd ,I'
nr ano.

P ctivam nt ,

(Por portaria de íl2 do Maio dr 1959, anotada
Contas em 5 de Junho d 1959).

pelo Tribunal
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Guine

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 2, Armando Moita dos Santos Lourenço e, do batalhão de caçadores n." 2, Fernando
de Oliveira Pacheco, por terem sido nomeados para
desempenhar comissões de serviço dependentes da
província da Guiné, ao abrigo das alíneas, respectivamente, c) e a), do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 25 de Maio do corrente ano.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 17 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Estado da índia

Alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia n. ° 6 (forças expedicionárias ao Estado da India},
José Eduardo de Almeida e Silva, por ter sido requisitado para desempenhar ,uma comissão de serviço,
por um uno, no Estado da India, 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 17 de Maio de 1959.
(Por portaria de 15 de Junho de 1959, anotada
nal de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribu-

Tenente miliciano de cavalaria, do centro de mobilização de cavalaria n.? 3, José Homem de Figueiredo
Proença, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de erviço civil, como comissário de
polícia do Estado da índia, devendo ser considerado
nesta aituação desde 30 de Abril de 1959.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 5 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Macau

Alferos miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 7, Vítor Manuel Marcelino, por ter sido requisitado para desempenhar uma. comissã.o de serviço
na província. de Macau, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei D.O 39816, de 14 de Retembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Abril de 1959.
(Por portaria de 20 de Maio (le.1959, anotada
de Contas em 5 de Junho do 1()59).

pelo Tribunal
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Abatidos:

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem
à Força Aérea, o alferes de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 4, Artur Caetano Rosa e os aspirantes
a oficial: de artilharia, do regimento de artilharia de
costa, José Luis Cardoso Pereira, José Joaquim Escada Cardoso, Álvaro Roque de Pinho Bis aia Barreto,
José António de Borja Santos dos Reis Borges e,
da bateria independente de defesa de costa n." 1,
Mário Fernando Costa Santos de Sá; de engenharia,
do regimento de engenharia n.? 2, Hélder dos Anjos
Moura e, do grupo de companhias de trem auto, João
da Cunha Leitão Pais e José Casimiro dos antos
Espinha, todos milicianos, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
1 de Abril
e 24, 1, 1, 1, 1, 1 e 1 de Março de 1959.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Maio de 1959).

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem à Força Aérea, os aspirantes a oficial milicianos
do serviço de administração militar, do 2.° grup.o de
companhias do mesmo serviço, Rogério Fernandes
Ferreira, Hugo Ilerculano Moreno Simão Taborda,
Américo Hilário Tinoco de Almeida e Costa, Eurico
Amaral Heitor Consciência, António dos Santo Lucas,
Eduardo Lino de Sousa Horta Osório, Aníbal Gonçalo
Baptista Simões, Iltdio José Pereira e Augusto de
Oliveira Maia, desde 1 de Março do corrente ano;
Manuel Rodrigues Martins, Henrique José Moreira da
Cruz, Manfredo Fernando Ferreira Silvestre,
érgio
Augusto Pinto Martins, António Ferreira de Oliveira
Castelões, desde 15 de Fevereiro do corrente ano; e
José Francisco de Carvalho Sim Sim, desde 1 de
Abril do corrente ano.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Junho de 1959).

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido pas agem
à Força Aérea, o aspirante a oficial miLiciano de engenharia, da escola prática da mesma arma José
Conde Barroca Serras Belo, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Maio do 1959.
(Por portaria de 30 do Maio de 1059, anotada pelo Tribunal
de Contas em 12 de J unho do 1059).
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Abatido ao efectivo do Exército o alferes miliciano médico graduado, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
José da Cruz Neto, por ter tido passagem à Força
Aérea, nos termos do artigo 1G.0 do Decreto-Lei
n.? 40391, de 22 de Novembro de 1955, devendo ser
con iderado nesta situação desde 13 de Maio de 1958.
(Por portaria de 30 de Maio de 1050, anotada
de Contas em 12 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem ao quadro permanente de engenheiros de aeródromos da Força Aérea, o alferes, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Joaquim Manuel Oeiras
Cordeiro e o aspirante a oficial, do regimento de artilharia pesada 11.° 1, Gustavo da Fonseca Raimundo
Duarte, ambos de artilharia e milicianos, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1 e 6 de Junho de 1959.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
à Força Aérea, nos termos do artigo 16.° do Decreto-Lei n.? 40391, de 22 de Novembro de 1965, o alferes
miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias de
saúde, Fernando Leonel Viegas Álvares, devendo ser
con iderado nesta situação desde 1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 15 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de_Junho de 1959).
Baixa

pelo Tribunal

de serviço:

Aspirantes a oficial milicianos: de engenharia, do batalhão de telegrafi ta ,Mário
ardoso do Santos e do
serviço de administração militar, do 2.° grupo de
companhia do m smo erviço, Sérgio José Ferreira
Rib iro, no termo da última parte do artigo 3.° do
Doer to-Lei n.? 2 404, ele 31 d Dezembro de 1937,
por terem -ido julgado incapaze de todo o serviço
militar dev ndo -01' eon id rados nesta aituação desde,
resp ctivamcnt ,2
4 d Junho de H)60.
(Por portaria de 5 elo Junho de laDO, anotada
de 'ontas em 17 de Junho de 195!l).

pelo Tribunal

Aspirante a oficial miliciano de ngonharia, do batal1:ão
de telegrafistas, Franci .co J o é Cortês de Lobão,
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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,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Junho de 1952.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959, anotada
ele Contas cm 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Tenente João Manuel Bastos Monteiro de Sacadura e
aspirante a oficial Álvaro Macieira Coelho, ambos milicianos médicos, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
nos termos da última parte do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, por
terem sido julgados incapazes de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção do Hospital Militar Principal, devendo ser considerados nesta situação desde
11 de Junho de 1959.
(Por portaria de 12 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Demitido:

Demitido de oficial do Exército o alferes miliciano de
infantaria, do regimento de infantaria n.? 15, Luis
António de Andrade Sampaiq, nos termos do artigo 178.° do Regulamento de Disciplina Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de
Maio de 1959.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

IV - PROMOÇOES
Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Quadro do corpo de generais

Brigadeiro, o coronel do corpo do estado-maior, tirocinado, chefe do estado-maior da 2.a região militar,
Emílio Ramos Afonso.
(Por portaria de 3 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

2.1 Série

ORDEM

DO EXERCITO

N." 12

Direcção do Serviço de Administração

993

Militar

Brigadeiro, director, o coronel do mesmo serviço, adido,
professor efectivo do curso para a promoção a oficial
superior, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Alberto de Sousa Amorim Rosa.
(Por portaria de 3 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257) .

.Adidos:
No ultramar:
Angola

Comando

militar

Brigadeiro, 2. o comandante militar de Angola, o coronel
do corpo do estado-maior, tirocinado, adido, chefe do
estado-maior do mesmo comando militar, Afonso Lopes Franco.
(Por portaria de 3 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Arn"\SS e

serviços:

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria n. ° 3
Capitão do quadro do. serviço geral do Exército, o tenente do quadro do mesmo serviço Amador da Silva.

(Por portaria de 5 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

Tenente-coronel, 2. comandante,
José Maria Gil Júdice.
0

n.· 4

o major de infantaria

(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

n. o 15

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, António dos Santos.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
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Tenente chefe de banda de música, o alferes chefe de
banda de música Domingos Fernandes Canhão.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de J unho de 1959. São devidos emolumen. tos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante António Manuel de Campos.

o sar-

(Por portaria de 5 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Serviço de administração militar:

Quadro do serviço de administração militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o major do mesmo serviço, subinspector, da Direcção do Serviço de Administração Militar, Cândido da Silva Simões.
(Por portaria de 27 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Serviço de material:

Quadro do serviço de material

Tenente-coronel
engenheiro do serviço de material, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia, Manuel Barbosa de Matos Chaves.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Tenente-coronel
engenheiro do serviço de material,
o major do mesmo serviço, adido, engenheiro de
secção da Fábrica Militar de Braço de Prata, cargo
de que fica exonerado por esta portaria, Heitor Ramalheira Oarrapichano.

•

(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257) .
Serviço geral do Exército:

Quadro do serviço geral do Exército

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargento-ajudante, do comando militar de Angola, Joaquim dos Santos Morais.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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militares:

Estabelecimentos de instrução:
Academia Militar

Capitão, o tenente de cavalaria Ricardo Fernando Ferreira Durão.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959). visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Campo de tiro de Alcochete

Tenente-coronel engenheiro do serviço de material, comandante, o major do mesmo serviço, adido, professor
catedrático da 11. a cadeira da extinta Escola do Exército, cargo de que fica exonerado por esta portaria,
Nuno Guilherme Roriz Rubim.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959). visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Estabelecimentos hospitalares:
Hospital Militar

Principal

Major médico, o capitão médico João Maria Gomes do
Souto Soares.
Capitão médico, o tenente médico Manuel Albino Rodrigues de Sousa.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do :Qecreto n.O 22257) .

.Adidos:
No ultramar:
Angola

Tenente-coronel, adido, major de infantaria, adido, em
serviço no comando militar de Angola, Carlos Faustino da Silva Duarte.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos
Instituto

Profissional

de instrução
dos Pupilos do Exército

Tenente coronel engenheiro do serviço de material,
adido, professor efectivo do u. o grupo de disciplinas,
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o major do mesmo serviço, adido, professor efectivo
do 6.° grupo de disciplinas, Humberto Lopes Gonçalves Garcia.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959).. visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Fábrica Militar de Santa Clara

Tenente-coronel
engenheiro do serviço de material,
subdirector, adido, o major do mesmo serviço, adido,
subdirector, Eduardo Joaquim Pai da Vida e Santos.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e serviços:

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 2

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico, destacado na provincia ultramarina de Cabo
Verde, António .José Caiado Costa Gomes, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 9 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Artilharia

I

Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Germano da Silva Domingos,
José Manuel de Macedo Velês Caroço, Raul de Sousa
Lopes Quaresma e Vitor Fernando da Silva Sousa e
Melo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959~ visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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Engenharia:
Grupo de companhias de trem auto

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Edmundo Jarego Gaspar, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Serviço de saúde militar:
I.° grupo de companhias de saúde

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de Abril
de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de
Maio do mesmo ano, que promove a alferes miliciano
médico, para o 1.0 grupo de companhias de saúde, o
aspirante a oficial miliciano médico José da Cruz Neto.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 17 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Capitão miliciano médico, o tenente miliciano médico,
do regimento de artilharia pesada n." 1, Abílio Peralta
Bastos, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Maio de 195!), visada pelo Tribunal
de Contas em !) de Junho de 1!)59. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.v 22257) .

•

V-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Co!"po do

estado-maio!":

A.didos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Capitão do corpo do estado-maior, da Direcção do Serviço do Ultramar deste Ministério, Carlos Augusto
Pereira da Costa Matos.
(Por portaria

de 20 ele Junho de 1959).

998

ORDEM DO EXERCITO N.o 12

Ar"".s

e

2.' Série

serviços:

Ministério do Exército:
L" Direcção·Geral

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário,
Marques de Carvalho.

Leonidio

(Por portaria de 18 de Junho de 1959).

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11,
Fernando Neves Pedro.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).

Capitão de infantaria, do campo de tiro da serra da
Carregueira, António Jorge Teixeira.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
2.· Direcção·Geral- 2.· Repartição

Capitão de engenharia, do batalhão de sapadores de
caminhos de ferro, Francisco Aires de Oliveira Júnior.
(por portaria de 1 de Julho de 1959).
3.' Direcção·Geral

Major de artilharia, do regimento de artilharia
n.? 3, João Vítor Teixeira Bragança.

ligeira

(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Quartéis·generais
militares:
I.' região militar

e comandos

Chefe do centro cripto, o alferes do quadro do serviço
geral do Exército, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, João Rodrigues Góis Ramalho.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
2.' região militar

2. ° comandante, o brigadeiro, no quadro do corpo' de
generais, Emílio Ramos Afonso.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
João Maria da Silva Delgado.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
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Augusto Lopes.
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Artur

(Por portaria de 20 de Junho de 1959).
4." região militar

2.° Comandante, o brigadeiro, no quadro do corpo de
generais, Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
Ministério do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 7, Celestino José Soares Garcia
Gomes.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n." 16, José Rodrigues Pimenta.
(Por portaria do 20 de Junho de 1959).
Direcção da Arma de Artilharia
Inspecção de Artilharia

Antiaérea

Inspector, o brigadeiro, no quadro do corpo de generais,
Alexandre António Moura de Azevedo.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia de costa,
José Pires Simões.
(Por portaria de 24 de Junho de 1959).
Direcção da Arma de Engenharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, no
mesmo extinto quadro, Albino Gabriel da Costa J ana.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).
Direcção do Serviço de Administração Militar

Capitão do serviço de administração militar, no quadro,
Alexandrino José Marques Pinheiro.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
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Direcção do Serviço de Material

Tenente-coronel,
quartel-general
redo Bastos.

engenheiro, do serviço de material do
da 3. a região militar, José de Figuei(Por portaria

de 20 de Junho de 1959).

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), supranumerário, José António
Gonçalves Bragança.
(Por portaria

de 11 de Junho de 1959).

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 2, Alberto Martins de Lima.
(Por portaria

de 1 de Julho de 1959).

MInistério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n,· 5

Maj 01' de infantaria, do quartel-general
militar, Alfredo Teixeira Telo.
(Por portaria
Regimento de infantaria

Oapitão de infantaria,
dos Santos.

da 3. a região

de 11 de Junho de 1959).
n.· 8

no quadro, António Álvaro Foito
(Por portaria

Regimento de infantaria

de 8 de Junho de 1959).
n.· 10

Capitão de infantaria, no quadro, Luis Artur Carvalho
Teixeira de Morais.
(Por portaria
Regimento de. infantaria

de 1 de Julho de 1959).
n.· 16

Oomandante, o coronel de infantaria, da Inspecção-Geral da Educação Flsica do Exército, Óscar Spencer
Moura Brás.
(Por portaria

de 20 de Junho de 1959).

Batalhão de caçadores n.· 7

Major de infantaria,
Pacheco.

supranumerário,

Abilio de Matos

(Por portaria de 8 de Junho de 1959).
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no quadro, Casimiro Dias Mor(Por portaria

de 8 de Junho de 1959).

Batalhão de caçadores n.· 9

Capitão de infantaria, no quadro, Alfredo Maria Lopes
de Mesquita Guimarães.
(Por portaria

de 24 d~ Junho de 1959).

Capitão de infantaria, no quadro, Rogério Augusto Garrett da Silva e Castro.
(Por portaria

de 1 de Julho ele 1959).

Artilharia:

/

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Capitão de artilharia. do regimento de artilharia
rea fixa, José de Melo Macedo Cabral.
(Por portaria

antiaé-

de 1 de Julho de 1959).

Regimento de artilharia ligeira n.O 4

Capitão de artilharia, da direcção da arma, Nuno Joa·
quim de Lorena Oliveira Birne.
(Por portaria

de 24 de Junho de 1959).

Regimento de artilharia ligeira n. o 5

Capitão de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1, Mário Filipe da Silva Ferreira.
(Por portaria

de 24 de Junho de 1959).

Capitão de artilharia, da direcção
Francisco Neto Parra.
(Por portaria

Regimento de artilharia

da arma, António

de 24 de Junho

de 1959).

pesada n.· 3

'I'enente de artilharia, no quadro da arma, Francisco
Manuel Mateus Leal de Almeida.
(Por portaria

de 8 de Junho de 1959).

Regimento de artilharia de costa

Capitão de artilharia,
miro Canelhas.

no quadro da arma, Armando AI(Por portaria

de 8 de Junho de 1959).
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de guarnição

Capitão do quadro do serviço de material (ramo eléctrico), do campo de tiro de Alcochete, José Silveira
Soares.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Capitão de engenharia, do quartel-general
militar, Viriato Monteiro Reinas.

da 1. a região

(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
Regimento de engenharia n.O I

Capitão de engenharia, no quadro
Pinto Ramos Milheiro.

da arma, António

(Por portaria de 8 de Junho de 1959).
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Capitão de engenharia, no quadro
Gomes dos Santos Silva.

da arma, Américo

(Por portaria de 8 de Junho de 1599).
Serviço de admini.traião

militar:

1.° grupo de companhias de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Alfeu Raul Maia da Silva Forte.
(Por portaria de 20 de Junho. de 1959).
MInistério do Exército - Distritos
billzação:

de recrutamento

e

010-

Distrito de recrutamento e mobilização n.O 7

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão de metralhadoras n,o 2, Albertino
Carreira Mariano.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Estabelecimentos
E.tabeleclmento.

militares:

de in.trução:

Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado professor interino do 1.0 grupo de matérias
dos cursos do estado-maior, nos termos do artigo 9.0
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do Decreto-Lei n: ° 39941, de 25 de Novembro de 1954,
o major do corpo do estado-maior, na 3. Direcção-Geral deste Ministério, Alberto da Silva Banazol,
em substituição
do major Carlos Mariano Algéos
Aires, professor efectivo do mesmo grupo que se encontra em estágio nos Estados Unidos da América.
(E apenas nomeação para o desempenho de funções,
não correspondendo transferência).
Ii

(Por portaria de 25 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho ele 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22. 257).

Nomeado professor interino do 2.° grupo de matérias
dos cursos do estado-maior, nos termos do artigo 9.°
do Decreto-Lei n.? 39941, de 25 de Novembro de
1954, o major do corpo do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério} Manuel Nicolau de
Abreu Castelo Branco, em substituição do tenente-coronel João do Paiva de Faria Leite Brandão, professor efectivo do mesmo grupo, actualmente adido
militar em Washington. (É apenas nomeação para o
desempenho de funções, não correspondendo transferência).
(Por portaria de 25 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

.

Academia Militar

Exonerado do cargo de professor adjunto da 6.0.cadeira
da extinta Escola do Exército, em virtude da publicação do Decreto-Lei n. ° 42 152, de 12 de Fevereiro
de 1959, o capitão do corpo do estado-maior, adido,
Luís Alfredo de Vasconcelos Ferreira.
(Por portaria de 24 de Abril de 1959, anotada
de Contas em 19 de Maio de 1959).

pelo Tribunal

Instituto Proflsslonal dos Pupilos do Exército

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército durante o ano lectivo de
1958-1959, nos termos do artigo 2.° do Decreto
n." 2634:1, de 7 de Fevereiro de 1936, artigo 10.° do
Decreto Lei n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948,
e artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 40126, de 13 de
Abril de 1933, com referência ao artigo 7.° do De-
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creto-Lei n.? 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959, o
capitão de infantaria Pedro Alves Cabral.
(Por portaria de 26 de Maio de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Junho. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Campo de instrução milítar de Santa Margarida

Capitão do quadro do serviço geral do Exército,
Escola Prática de Engenharia, Pedro Dinis.
(Por portaria

da

de 18 de Junho de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, da
Escola Prática de Engenharia, Joaquim Antunes de
Oliveira.
(Por portaria

de 18 de Junho de 1959).

Centro de instrução e estudos de artilharia antiaérea e de costa

Majores de artilharia: do regimento de artilharia de
costa, Manuel de Sousa Jardim; comandante, interino,
do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 1, Luis
da Costa Campos e Meneses; 2.° comandante do
mesmo grupo, Celestino Bonucci Veiga.
Capitães de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n." 1, Luis Filipe de Albuquerque Campçs Ferreira,
do regimento de artilharia ligeira n.? 3, Alvaro Nuno
Miranda Furtado e, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 1, António José de Melo Machado.
Tenentes de artilharia, do regimento de artilharia de
costa, José Manuel Castro de Figueiredo e, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. ° 1, Renato Gastão
Schultz da Costa Ferreira.
Tenentes de artilharia, do regimento de artilharia de
costa, Horácio Cerveira Alves de Oliveira e, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 1, Mário Pinto Rodrigues de Almeida.
Capitão de artilharia, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1, António Luís Alves Dias Ferreira
da Silva.
Alferes de artilharia, do regimento de artilharia de
costa, Fernando Vitorino Dinis Ferro e, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 1, Luis Manuel Soares
dos Reis Gonçalves.
(Por portaria

de 8 de Junho ele 1959).
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Tenente de artilharia, no quadro da arma, Henrique
Manuel Lajes Ribeiro.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959).

Alferes de artilharia, no quadro da arma, Carlos Manuel
de Sousa Paz e J OSÓ Manuel Santos de Faria Leal.
(Por portariade

18 de Junho de 1959).

Diversos:
Depósito Geral de Material de Guerra

Tenente do serviço do material (ramo armamento e munições), do campo de tiro de Acochete, Octávio Duilio
Leal Gomes Leite.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).

Supranumerários:
Forças eventualmente constituidas no continente:
Regimento de artilharia

antiaêrsa

fixa

c"apitão de artilharia, supranumerário, do centro de instrução de artilharia contra aeronaves, Rogério Fernando Sequeira Taborda e Silva.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959).

Tenente de artilharia,
Pinto.

no quadro da arma, João Falcão
(Por portaria de 8 de Junho de 1959).

Grupo divisionário de carros de combate

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Luis Maria
Coelho Casquilho.
(Por portaria de 24 de Junho de 1959).
Forças eventualmente con.tituidss
Regimento de artilharia
(Forças expedicionárias

no ultramar:

pesada n. o I

ao Estado da Jndla)

Capitão de artilharia, do regimento de, artilharia n. o 6
(forças expedicionárias ao Estado da Índia), Fernando
de Melo Vieira Ponces de Carvalho.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959).
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2.° grupo de companhias de administração militar
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, do regimento de engenharia n.? 1 (forças
expedicionárias ao Estado da índia), José Martins de
Freitas.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
da 3. Direcção-Geral deste Ministério, Emiliano Quinhones de Magalhães.
fi

Por portaria de 20 de Junho de 1959).

Alferes do quadro do serviço de material (ramo, automóvel) do grupo de companhias de trem auto, Alvaro
Monteiro Crespo.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959).

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de artilharia pesada n.? 1, José Maria Moreira
de Azevedo.
(Por portaria de 8 de Junho de 1949).

Alferes do serviço de administração militar, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. o 2, António Pires
Vicente.
(Por portaria de 24 de Junho de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército,
regimento de infantaria n." 1, M~nuel de Moura.

do

(Por portaria de 1 de Julho de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, no
quadro do mesmo serviço, Joaquim dos Santos Morais.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959).
Moçambique
Comando militar

Tenente de cavalaria, supranumerário, do regimento de
lanceiros n." 1 (forças expedicionárias ao Estado da
índia), José Miguel de Cabcdo e Vasconcelos.
(Por portaria de 12 de Junho de 1959).
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Guiné
Comando militar

Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Nuno Bessa de
Almeida Frazão.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959).
índia
Comando militar

Tenente
-geral,
(forças
Diogo

de cavalaria, ajudante de campo do governadorsupranumerário, do regimento de cavalaria n. ° 6
expedicionárias ao Estado da lndia), António
de Brito e Faro.
(Por portaria de 24 de Junho de 1959).

Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeados professores efectivos dos cursos do estado-maior, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 39941, de 25 de Novembro de 1954:, e artigo 1.0
do Decreto-Lei n.? 42162, de 26 de Fevereiro de 1959,
os capitães do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Renato Fernando Marques
Pinto e António Rengto de Almeida Fernandes, para
preenchimento de vagas no quadro, ainda incompleto.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Nomeado professor efectivo dos cursos para a promoção
a oficial superior, nos termos dos artigos 15.0 e 16.°
do Decreto-Lei n.O 37139, de 1) de Novembro de
19-18, alterado pelo Decreto-Lei 0.° 41697, de 27 de
J unho de Hlj8, o tenente-coronel piloto aviador, com
o curso do estado-maior, Amadeu José Ferreira, em
sub ·titui<;rw do coronel piloto aviador, com o curso
do estado-maior, José Maria da Ponte Rodrigues, que
fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 25 do Junho do 1959, vis~da pe.lo Tribunal
de Conta, em 30 de J unho de 1959. São devidos emolumentos, no, termo, do Decreto n." 22257).

1008

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 12

2." Série

Colégio Militar

Comandante do corpo de alunos, o major de infantaria,
adido, secretário e presidente do conselho administrativo do referido Colégio, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Fernando Go dofredo da Costa
Nogueira de Freitas, nos termos do Decreto-Lei
n.? 42135, de 3 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaga no quadro, ainda não completo.
Secretário, o capitão de infamaria, adido, Joaquim Inácio Pereira Vaz Júnior, nos termos do Decreto-Lei
n." 42 135, de 3 de Fevereiro de 1959, na vaga do
major Fernando Godofredo da Costa Nogueira de
Freitas, que, pela presente portaria, é nomeado comandante do corpo de .alunos do Colégio e exonerado
do cargo que desempenhava no mesmo estabelecimento.
(Por portaria de 12 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Estabelecimentos

produtores:

Fábrica Militar de Braço de Prata

Engenheiro da 2. a divisão dos serviços industriais, o
tenente-coronel engenhoiro do serviço de material, no
quadro do mesmo serviço, Heitor Ramalheiru Carrnpícbano, nos termos do artigo 28.° e mapa I anexo
do Decreto-Lei D.O 41 892, do 3 de Outubro de 1958,
para preenchimento do vaga no quadro daquela Fúbrica ainda não ocupada.
(Por portaria de 1 de .Iunho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de .luuho do 1959, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Adjunto dos serviços gerais, o tenonte do quadro do
serviço de material (serviços técnicos de manutenção) Teodoro António Lobo César, nos termo do
artigo 28.° e mapa I anexo do Dacroto-Lní n." 4,1892,
de 3 de Outubro do 1958, para preenchimento do \'110'11
no quadro ainda não ocupada,
o
(Por portaria de 8 (lo Junho do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 2~ de Junho de 1959. ::-;[(0 devidos ernolumentes, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Subdirector, o tenente-coronel engenheiro do serviço de
material, no quadro do mesmo serviço, Manuel Barbosa de Matos Chaves, nos termos do artigo 28.° e
mapa IV anexo do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de
Outubro de 1958, para preenchimento de vaga no
quadro daquelas Oficinas ainda não ocupada.
(Por portaria de 1 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

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

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n." 7, Augusto Pires Pinto Afonso.
(Por portaria

de 11 de Junho de 1959).

Regimento de infantaria n. ° 3

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 4, Rui Nuno Pinto Oamafio Garcia,
por motivo disciplinar.
(Por portaria

de 11 de Junho de 1959).

Batalhão de caçadores n.O7

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n.? 6, Armando Martins Tavares.
(Por portaria

de 5 de Junho de 1959).

Centro de mobilização de infantaria n.O 8

Tenente

miliciano de infantaria António Martins Costa.
(Por portaria

de 20 de Junho de 1959).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimen~o
de artilharia pesada n." 3, Marcelino Augusto dos HeIS
Sá e Melo.
(Por portaria

de 5 de Junho de 1959).
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antiaérea fixa

Tenente miliciano de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. o 1, Álvaro Valadas Petersen.
Alferes milicianos de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 1, José Manuel de Macedo Velês
Caroço, Germano da Silva Domingos, Fernando da
Silva Sousa e Melo, Raul de Sousa Lopes Quaresma,
Salvador António Novais, João Carlos Palma Marques
Alves, Artur Gabriel Rumina Preto da Cunha Lamas,
José Manuel Reis da Costa e J osé de Sousa Carvalho
Valadares.
(Por portaria de 11 de Julho de 1959).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15, Carlos Valentim Armando de Sousa e
Silva e Armando Joaquim de Brito Duarte e de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. o 2, Teófilo Figueiredo Almeida e Silva.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959).
Serviço de saúde militar:

Médicos
1.° grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, do 2.0 grupo de companhias
de saúde, Fausto da Silva Teixeira Fialho Moura.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959).
Serviço de adminiatraçio

militar:

2.° grupo de companhias de administração

militar

Aspirantes

a oficial milicianos do serviço de administração
militar, do grupo divisionário de carro' de
combate, Carlos Alberto Soares Simões Coelho e, do
1.o grupo de companhias de administração militar,
António Maria Owen Pinheiro Torres.
Adidos:

(Por portaria de 20 de Junho de 1959).

No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Eduardo
José Fernandes Pereira de Lima.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959).
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Pessoal civil
Capelão graduado tenente Eduardo José Gomes de Almeida, do batalhão de caçadores n. o 7 (batalhão de
çaçadores das Beiras, expedicionário ao Estado da
India), por ter regressado daquele Estado em 3 do
corrente mês de Junho, considerado na situação de
disponibilidade e colocado no centro de mobilização
do serviço de saúde n." 2, desde J do referido mês.
(Por portaria de 23 de Junho de 1959, da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

Capelão graduado tenente Francisco Jorge, do centro
de mobilização do serviço de saúde n. o 1, colocado
no regimento de infantaria n.? 16, por ter sido nomeado para prestar assistência religiosa ao pessoal do
batalhão de caçadores de além-Tejo, expedicionário
ao Estado da índia, por portaria de 21 de Abril do
corrente ano.
(Por portaria de 23 de Junho de 1959, da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

VI- MELHORIAS

DE PENSOES

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do ne,creta-Lei n ," 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41 958, de 14 de Novembro do referido ano de
1958, ao capitão do extinto quadro de picadores militares, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, J osé Ximenes, no
quantitativo de 40.800$, por ter completado em 23
de Maio, ainda de 1958, 40 anos de, serviço ao abrigo
do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n ." 41 654.

o presente diploma não traz encargos para o orçamento deste Ministério por o mesmo oficial se encontrar na referida situação de adido e receber os seus
vencimentos por aquele Ministério.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1958, anotaria pelo Tribunal de Contas em 5 de Junho de 1959).
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Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41958, de 14 de Novembro do referido ano de
1958, aos oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados, por terem completado 40 anos de serviço ao abrigo do artigo 5. ° do supracitado Decreto-Lei n. ° 41 654:
Tenente-coronel
de infantaria Virgílio Varela de
Sena Magalhães, 60.000,$.
Tenente-coronel de infantaria António de Almeida
Abrantes, 60.000a.
Tenente-coronel
de infantaria Manuel Joaquim
Cândido Ferreira, 60.000~.
Major de infantaria Ismael Joaquim Spinola, 5-1.00015.
Major de artilharia Manuel Caldeira Caiola Bastos,
56.400~.
Capitão de cavalaria Eduardo Augusto Mascarenhas
Mimoso Serra, 43.200,.$.
Tenente de artilharia Júlio Augusto Lopes Ramalho, 33.600~.
Todos estes oficiais se encontram adidos prestando
serviço no Ministério das Finanças, no Instituto Geográfico e Cadastral, por onde recebem os seus vencimentos.
(Por portaria de 10 de Março de 19591 visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificadas as pensões anuais que lhes foram atribuídas,
por terem completado 40 anos de serviço desde 1 de
Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41958
de 14 de Novembro de 1958, e ao abrigo do artigo 5.°
do supracitado Decreto-Lei n." 41 654, aos seguintes
oficiais na situação de reserva:
Coronéis de infantaria:
Joaquim Alberto de Lara Alegre, 72.0005.
José Maria Ribeiro da Silva, 72.000t$.
Pompeu Lobo de Sousa, 72.000t$.
Raul Ferreira Braga, 72.000,.$.
Henrique Augusto de Lacerda, 72.000:$.
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Vitorino de Serpa Faria Peres Furtado Gaivão,
72.000;'$.
Norberto Albano Múrias, 72.000;'$.
José António ela Silva, 72.000j.
J osé António Guerreiro Raheca Júnior, 72.00015.
Armando Augusto da Oosta, 72.0001'$.
António Francisco de Almeida, 72.000,$.
António Correia de Pinho Júnior, 72.000~.
Anacleto Pinto da Cunha e Paiva, 72.000,$.
Alberto de Oliveira de Sousa Machado, 72.000,$.
Ooronéis de artilharia:

•

Manuel Augusto da Silva Pestana, 71.9131$60.
Paulo Emílio da Silva, 74.400,$.
Carlos Luís Pereira de Almeida, 72.000,$.
Emídio Duarte Cadima, 74.400,$.
António da Oosta Malheiro , 74.400t$.
Eduardo Augusto Basto Nogueira, 72.000,$.
Augusto Luciano ,Alves, 74.000,$.
Manuel José de Ávila Madruga, 72.000;5.
Sebastião Martins Nogueira Soares, 72.000,$.
Inácio José Rodrigues da Oosta, 72.000,$.
Roberto de Matos, 7-í.400i3.
Raul Gomes Saraiva, 7J.400[).
Fausto Ilenriques Correia, 72.000,$.
Coronel veterinário
72.000i$.
•

Mário

Augusto

da

Costa,

(Por portaria de 20 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de COntas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) ..

Rectificadas as pensões anuais que lhe foram atribuídas,
por terem completado 40 anos de serviço desde 1 de
Junho de 1958, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 G5J, alterado pelo Decreto-Lei n. o 41 958,
de 14 de Novembro de 1\:)58, e ao abrigo do artig? 5. o
do supracitado Decreto-Lei n, o 41 65J, aos segumtes
oficiais na situação de reserva:
Coronéis de infantaria:
Abel l\falhou Zuniga, 72.000~.
Alberto Alvim Leal, 72.000$.

•
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Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso, 72.000a.
Alberto Carlos de Almeida Frazão, 72.000.
Américo Pinto da Silva Oliveira, 72.000a.
António Gonçalves Pires, 72.000~.
António de Quadros Flores, 72.000.
António da Silva Pinheiro, 72.0001i3.
Armando Amaro de Freitas, 72.000.
Armando Gualter da Fontourn, 7~.000$.
Armando das Neves Larcher, 72.000t$.
Augusto de Carvalho, 72.000~.
Décio da Mata Calisto, 72.000$.
Diamantino Antunes do Amaral, 72.000;).
Domingos António Bastos Carrapato Calado
Branco, 72.000t5.
Eduardo António Santos Pereira, 72.000ó.
Eduardo Djalme Brandão de Azevedo, 72.000.
Emílio Silva de Andrade e Sousa, 72.0005.
Per nan d o Augu sto da Câmara Lomelino,
72.000;5.

João Baptista Pereira Júnior. 72.000~.
João Moniz da Ponte Júnior, 72.000tS.

•

JorLOPereira Tavares, 72.0006.
José da Costa 'Figueiredo) 72.000t5.
José Eugénio Santos de Lemos, 72.000;5.
José Maria Coelho da Mota, 72.0005.
Luís Pereira Faceira, 72.0005.
Manuel António Pereira Milreu, 72.000:.
Manuel Moniz de Resendes, 72.0006.
Manuel Soe iro de Faria, 72.0005.
Nuno Ferreira Viana, 72.000;5.
Rodrigo Álvares Pereira, 72.000$.
Sal vador Nunes Teixeira, 72.000 .
Vitorino Rodrigues Corvo, 72.000;5.
Capitão de artilharia
reira, 43.2006.

António

da Purificação

Pe-

(Por portaria de 21 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Juuho de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
•

Rectificadas as pensões anuais que lhes foram atribuídas,
por terem completado 40 anos de serviço de rde 1 de
Junho de lH58, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei 41 654, alterado pelo Decreto-Lei 11.° 41 958, d
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14 de Novembro de 1958, e ao abrigo do artigo 5.°
do supracitado Decreto-Lei n. ° 41 654, aos seguintes
oficiais na situação de reserva :
,

Coroneis de artilharia:
Alberto de Almeida Marques Osório, 72.000a.
António de Ornelas e V asconcelos, 72.000~.
Armando José de Matos, 72.000t$.
Armando Patrocínio Guedes, 72.0005.
Bernardo Gabriel Cardoso Júnior, 72.000;$.
Francisco José Henriques Cortês, 72.000~.
João da Conceição Tomás Rodrigues, 74.400t$.
José de Pina Cabral, 74.·iOOa.
José dos Santos Rodrigues Brás, 72.000t$.
Coronel de cavalaria João do Sacramento Monteiro,
72.000:$.
(Por portaria de 21 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificadas as pensões anuais que lhes foram atribuídas,
por terem completado 40 anos de serviço desde 1 de
Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 G54, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958,
de 14 de Novembro de 1958, e ao abrigo do artigo 5.°
do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654, aos seguintes
oficiais na situação de reserva:
Generais:
Alfredo Narciso de Sousa, 108.000~.
Henrique Pereira do Vale, 108.000;$.
Mário Nogueira, 108.0005.
Brigadeiros:
António Baptista de Carvalho, 96.000J.
Eduardo José dos Santos, 96.000t$.
Hermínio José de Sousa Serrano, 96.0006 .
José da Cunha- Lamas, 96.0005.
José Gomes Ferreira
Soares de Mesquita,
9G.000t$.
Brigadeiros graduados:
Alexandre de Morais, 72.0006.
Alfredo Ferreira Esteves, 72.000~.
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António Correia Duarte, 72.0001$.
Augusto Bernardo de Freitas Júnior, 72.000t$.
Eduardo Augusto Tavares Nunes, 74.40001$.
José Alfredo do Amaral Esteves Pereira,

72.000t$.
José Maria Correia Cardoso, 72.0001$.
Plácido Baptista Bravo da Costa, 72.000t$.
Virgílio César Antunes de Lemos, 74.J00~.
(Por portaria de 26 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.0 do
Decreto-Lei n. o 41 654:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41 058, de 14 de Novembro 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 5.0 do supracitado Decreto-Lei n." 41 654::
Coronel de infantaria Francisco Fernandes Pereira
da Costa, 72.0006 - completou 39 anos de serviço.
Coronel de infantaria Adelino Ferreira Fresco,
66.600~ -.completou
.37 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Março de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída desde
1 de Junho de 1958, TI os termos do artigo 7.0 do
Decreto-Lei
n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n." 41958, de 14 de Novembro do referido ano de
1958, ao capitão de infantaria na situação de reserva,
adido, em serviço no Ministério das F'inanças no Instituto Geográfico e Cadastral, Manuel Maria' Coelho
Júnior, no quantitativo de 43.200t$, por ter completado 40 anos de serviço em 13 de Junho de 1958,
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n.? 41 654.
(Por portaria de 30 de Março de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos,. nos termos do Decreto n.O 22257).
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Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41 958, de 1.,1,de Novembro do referido ano de
1958, ao major graduado de infantaria, adido, na situação de reserva, em serviço no Instituto Geográfico
e Cadastral, Alfredo Pimenta Ramos de Faria Júnior,
no quantitativo de 43.200~, por ter completado, em
7 de Junho de 1958, 40 anos de serviço ao abrigo
do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41 654,.
(Por portaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Loi n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14, de Novembro de 1968, 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
abrlgo do artigo 5.° do citado Decreto-Lei n." 41654:
Capitão de infantaria Alberto Tavares de Magalhães, 33.618~, desde 1 de Dezembro de 195820 anos de serviço.
Capitão de artilharia José António Nunes de Andrade,
30.248;$40, desde 1 de Agosto de 1958')~I anos de serviço.
Capitão médico Manuel Pereira Rodrigues Clarinha,
31.320t$, desde 25 de ·Dezembro de 1958 - 29
anos de serviço.
Capitão do extinto quadro de picadores militares
António Augusto Teixeira, 39.780~, desde 11 de
, Julho de 1958 - 39 anos de serviço.
'I enente de infantaria Miguel de Almeida Júnior,
29.400~, desde 2 de Junho de 1958 - 35 anos
r
de serviço.
fenente de infantaria Manuel António Correia,
21.799~20, desde 16 de Dezombro de 1958 - 25
anos de serviço.
Tenente de infantaria Francisco Henrique de Carvalho,
18.480~, desde 21 de Setembro de 19589')
'-'~ anos de serviço.
Tenente de infantaria Benjamim Dias Raposeiro,
29.4001$, desde 7 de Dezembro de 1958 - 35
anos de serviço.
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de infantaria José Carlos Arantes Lopes,

32.760$, desde 25 de Novembro de 1958 - 39
anos de serviço.
Tenente de artilharia José Carlos da Silva, 16.8006,
desde 31 de Agosto de 1958 - 20 anos de serviço.
Tenente de artilharia Carlos Justino de Morais
Teixeira, 21.0006, desde 16 de Setembro de
1958 - 25 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Joaquim Santos, 31.200~, desde 1 de Junho de
1958 - 40 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Octávio Fernandes Martins, 31.2006, desde 1 de
Junho de 1958 - 40 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
José Gomes Barraqueiro, 31.2006, desde 23 de
Outubro de 1958 - 40 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
João Augusto Fradique, 24.960$, desde 1 de
Junho de 1958 - 32 anos de serviço.
Tenente chefe de banda de música António Francisco Marques, 27.3006, desde 13 de Outubro de
1958 -_ 35 anos de serviço.
Alferes de infantaria Carlos Dias da Costa, 11.8801$,
desde 9 de Dezembro de 1958 -18
anos de
serviço.
Alferes do quadro do serviço geral do Exército
Fernando Augusto Ramos Pinto, 22.440,5, desde
25 de Dezembro de 1958 - 34 anos de serviço.
(Por portaria de "8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuida, nos
termos do artigo 7. o do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
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 5.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, acima
referido:
Coronel

de infantaria

José Joaquim

de Almeida,
anos

72.0006, desde 3 de Dezembro de 1958-50
de serviço.
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Tenente-coronel miliciano de engenharia, do extinto
quadro especial, Mário Graça, 60.000t$, desde 25
de Setembro de 1958 - 40 anos de serviço.
Major de infantaria João da Costa Virtuoso,
53.632~80, desde 14 de Dezembro de 195839 anos de serviço.
Capitão de infantaria Matias de Freitas Guimarães,
43.200~, desde :?9 de Novembro de 195839 anos de serviço.
Capitão de infantaria Álvaro de La Cruz Quesada
Mendes, 43.200~, desde 5 de Setembro de 195840 anos de serviço.
Capitão de infantaria Manuel de Sousa Duarte
Borrego, 43.14854:0, desde 6 de Dezembro de
1958 - 39 anos de serviço.
Capitão de infantaria IIenriq ue Read FI'azão,
42.120t$, desde 16 de Agosto de 1958 - 39 anos
de serviço.
.
Capitão de artilharia José Cândido Roma de Lemos
Puga, 42.120i'í, desde 13 de Julho de 1958-3\::1 anos de serviço.
Capitão de artilharia Carlos Manuel Marcelino
Pereira, 39.061t$20, desde 4 de Novembro de
1958 - 29 ano~ de servico.
Capitão do artilharia
José Roseiro
Bo avida,
38.760t$, desde 31 de Julho de 1958 - 34; anos
de serviço.
Capitão de artilharia Rogério Marques de Almeida
Russo, 38.464tS80, desde 23 de Setembro de
1958 - 35 anos de serviço.
Capitão de engenharia José Salvato Bizarro Saraiva, 30.780:$, desde 1 de Dezembro de 195827 anos de serviço.
\
Capitão do servico de administração militar Abel
António Nogueira, 40.392t$, desde 22 de Novembro de 1958 - 36 anos de serviço,
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
João António Hodrigues, 40.800';;, desde 12 de
Outubro de 1958 - 40 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Maio de HJ59, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Concedida a revisão da pensão anual que lhe foi atribuída
nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654,
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alterado pelo Decreto-Lei n. ° 41 058, de 14 de N 0vembro de 1958, ao tenente de cavalaria, na situação
ele reserva, José Francisco Magrassó e Silva, no quantitativo ele 27.807 B60, desde 1 de Junho de 1958, passando a contar 32 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de J unho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 654:, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958, aos oficiais, na situação de reserva, em
seguida mencionados, por terem completado o número
de anos ele serviço que a cada um vai indicado, ao
abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n.? 41054:
Tenente-coronel médico António Augusto de Melo,
65.94:05, desde 30 de Abril de H)59 - 37 anos
de serviço.
Maj 01' graduado de artilharia António Rodrigues
Janeiro Borges, 49.05015, desde 1 de Maio de
1959 - 37 anos de serviço.
Major médico Sebastião Custódio de Brito e Abreu,
50.220tl, desde 5 de Maio de 1959 - 31 anos de
serviço.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Inocêncio Alves Rebelo de Sousa, ó0.94:0~, desde
2 de Maio de 1050 - 37 anos de serviço.
Capitão de infantaria Francisco Mota Carreiro da
Câmara, 44:.550;$, desde 20 de Abril de 105933 anos de serviço.
• Tenente
de infantaria Francisco Alves Vilela,
37.804:b80, desde 11 de Maio de 1950 - 30 anos
de serviço.
Tenente de artilharia José Maria AI ves Vieira,
20.144:tS40, desde 2 de Maio de H)5n - 2:3 anos
de serviço.
Tenente elo quadro do serviço geral do Exórcito
António Sequeira de Azevedo, 37.74:0;$, desde
7 de Maio de 1939 - 37 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Baltazar do Amaral Brites, 35.700$, desde [) de
Maio de 1050 -- 35 anos de serviço.
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Tenente do quadro do serviço geral do Exército
João Augusto Fradique, 33.6601'5, desde 27 de
Abril de 1959 - 33 anos de serviço.
(Por portaria de 25 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 8 de J unho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao tenente do quadro do serviço geral
do Exército, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, Joaquim Simão Serote
Nunes, no quantitativo de 28.8601'5, desde 28 de Dezembro de 1958, por ter completado mais uJ}l ano de
serviço ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei 0.° 41 65-1, passando a contar 37 anos de
serviço. Esta portaria anula a de 6 de Março de 1959,
visada pelo Tribunal do Contas em 19 do mesmo mês
e ano, a qual foi publicada na Ordem do Exército
n." 6, 2.a série, do corrente ano, e que dizia respeito
ao mesmo oficial.
(Por portaria de 12 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 d.e Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Considerada nula e de nenhum efeito a portaria de 31 de
Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em
7 de Março de 1959 e publicada na Ordem do Exército
n.? 6, ~.a série, de 1959, na parte que se refere ao
tenente de cavalaria, na situação de reserva, João
Clemente dos Anjos, por se verificar ter havido erro
na contagem do tempo de serviço, que em 1 ele Junho
de 1958 era de 33 anos, e não ~9, como, por lapso,
se publicou.
(Por portaria de 17 de .J unho oe 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1950).

pelo Tribunal

Nula e de nenh um efeito a portaria de 26 do Janeiro
do 195H, visada pelo Tribunal de Contas em 7 de
Mar<;o de Hl;)9, na parte que rectifica para 17 anos,
com a pensão anual do 11.2201'5, desde 1 de Jun~o
de 19;>8, a pensão de reserva do alferes de eavalana
J o () Xlaria ::'Ilendoça de ousa Cirnc.
(Por portaria de 27 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 12 de Junho de 1959).

pelo 'I'ribunal
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VII - DECLARAÇOES
C~ntagem 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 Afonso Lopes Franco, Emílio Ramos
Afonso e Alberto de Sousa Amorim Rosa, todos
desde 3 de Junho de 1959.
Infantaria

:31 de Maio de

Coronel António dos Santos, desde

1959.

Tenentes-coronéis Carlos Faustino da Silva Duarte
e José Maria Gil Júdice, ambos desde 31 de Maio
de 1959.
Cavalaria

Capitão Ricardo Fernando
27 de Maio de 1959.

Ferreira

Durão,

desde

da Silva Simões,

desde

Serviço de administração militar

Tenente-coronel
Cândido
2G de Junho de 1959.

.

Quadro do serviço de material

Tenentes-coronéis
Manuel Barbosa de Matos Chaves, Homero Lopes Gonçalves Garcia, Nuno Guilherme Roriz Rubim, Eduardo Joaquim Pai da
Vida e Santos e Heitor Ramalheira Carrapichano,
todos desde 1 de Junho de 1959.
Medicos

Major João Maria Gomes de Souto Soares, desde
15 de Junho de 1959.
.
Capitão Manuel Albino Rodrigues de Sousa desde
15 de Junho de 1959.
'
Quadro do serviço geral do Exército

Capitão Amador da Silva, desde 5 de Junho de 1959.

2.' Série
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Chefes de banda de-música

Tenente Domingos Fernandes
Maio de 1959.

Canhão, desde 25 de

2) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
26 de Maio do corrente ano o coronel do corpo do
estado-maior Augusto Casimiro Ferreira Gomes e o
tenente-coronel
do mesmo corpo Américo Agostinho
Mondoça Frazão.
3) Passa a contar as suas antiguidades de alferes,
tenente e capitão desde as datas a seguir indicadas, nos
termos do despacho de 20 de Maio do corrente ano de
S. Ex. a O Ministro, o capitão de artilharia António Luis
Alves Dias Ferreira da Silva:
Alferes -1 de Novembro de 1947.
Tenente -1 de Dezembro de 1948.
Capitão -18 de Setembro de 1952.
Fica colocado imediatamente à esquerda do capitão
de artilharia Carlos Alberto Pereira Barbosa.
desde 15 de Fevereiro de
a oficial milicianos das armas
o serviços que, por portaria de 15 de Fevereiro do
corrente ano, publicada na Ordem do Exército n." 8,
2. a série, de 1959, foram promovidos ao referido posto.
4) Contam a antiguidade

1959 todos os aspirantes

5) Contam a antiguidade

do seu actual posto desde

1 de Dezembro de 1958, não desde 1 de Dezembro de
1955, e foram promovidos por portaria de 6 de Abril
de 1959, os tenentes milicianos de infantaria Adalberto
Leogino Seixal Palma e Cassiano Pinto Walter de Vasconcelos, adidos, no comando militar de Angola, ~ destacados nas forças expedicionárias ao Estado da India,
promovidos pela Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, de
1 de Maio de 1959.

..

ORDEM DO EXÉRCITO

1024

N.o 12

2.' Série

'" "

-

'"eo

:.-;

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 12

1025

•

8S88

'" '" '" '"
~--,......
r-::::r-::::~~

.,8 .,8 8., S .,5 .,S .,S S .,8 .,S 8., 8
Cj

Q)

~~r-::j"'O""d"D'"O""!j'"OI"'C"'C~""d

~--~~~I'-I_"""'~"""'~""'"
>Q
>Q

o
,...,

8

'" '"

<.;>
>Q

,...,
CP

I
C'l " " "
" ,..., " " " " " " " ,...,
I
C'l

,...,I
<O
>Q

o
,...,

~C'lI
,...,

,...,I

,...,I
t->Q

o
ri
I

" " " " " " " ,..., " " "
C'l

,...,I

1026

ORDEM DO EXERCITO N.o 12

.~

~
~
'"
~

..c
o:l

'"
'"

"O

e\l

S

•

~
ee

"O

o

iesas

~~~~~
~~~~~
se
oe

O>
M
C<lI

í'
M

...

o
'O:;

.,

"

<

s
o

Z

"

"

"

"

2," Série

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N." 12

1027

7) Por força do despacho interpretativo
publicado
na Ordem do Exército n. o 4, 2. a série, de 1 de Março
de 1959, pp. 322 e 323, publica-se o seguinte:

a) Os seguintes oficiais do corpo do estado-maior
passam a contar as suas antiguidades de tenente e capitão desde as datas indicadas. As
antiguidades no posto de major, para os oficiais
deste posto, são as que presentemente têm,
por se reportarem à data da promoção a major
no quadro do corpo.
b) Aos referidos oficiais do corpo do estado-maior
passam a corresponder,
nas escalas da sua
arma de origem, as posições indicadas.
c) Os oficiais mantêm na escala do corpo do estadomaior a sua posição actual, uma vez que
é a que corresponde à sua antiguidade inicial
de tenente, com as excepções indicadas.
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8) Por força do despacho interpretativo publicado na
Ordem do Exército n." 4, 2.a série, de 1 de Março de
1959, pp. 322 e 323, publica-se o seguinte:

a) Os seguintes oficiais das armas habilitados com
o curso complementar do estado-maior passam a contar as suas antiguidades de tenente
e capitão desde as datas indicadas. As antiguidades 'no posto de major, para os oficiais
deste posto, são também alteradas, em consequência.
b) Os referidos oficiais passam a ocupar nas escalas
da sua arma as posições indicadas .
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Colocações e desempenho de funções:

9) Presta serviço na Obra Social do Exército e Aeronáutica, desde 25 de Junho de 1959, o coronel de infantaria, na situação de reserva, António Rodrigues de Moura.
10) Prestou serviço
trito de recrutamento
Maio a 5 de Setembro
na situação de reserva,

najunta de recrutamento do dise mobilização n." 19, de 25 de
de 1956, o coronel de infantaria,
Alfredo da França Dória Nóbrega.

11) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilharia,
desde 11 de Março de 1959, o coronel de artilharia, na
situação de reserva, Alberto Coriolano Miranda da Costa.
12) Presta serviço no regimento de engenharia n. ° 2,
desde 18 de Junho do corrente ano, para efeitos do § único
do artigo 71.° do Estatuto do Oficial do Exército, o major
de engenharia, do quartel-general da 1. a região militar,
José Fortunato Paulino Brandão Freire Temudo.
13) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n.? 1, desde 29 de Junho do corrente ano, o capitão de engenharia,' da Academia Militar, Armando
Firmino dos Santos. '
14) Deixou de prestar serviço no regimento de cavalaria n.? 6, desde 22 de Junho de 1959, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, no batalhão de caçadores
n." 6, o capitão médico, na situação de reserva, Fausto
Seabra de Almeida.
15) O major do extinto quadro auxiliar de engenharia,
na situação de reserva, Manuel de Oliveira Marques,
a
que a Ordem do Exército
. n.? 8, 2. série, de 1959 , declara
como prestan do serviço na Direcção da Arma de Engenharia, foi destinado à Inspecção do Serviço Automóvel
do Exército, onde está a prestar serviço desde 23 de
Abril findo.
16) Presta serviço na Legião Portugue a, desde 19
de Junho de 1959, o capitão do quadro do serviço geral do Exército, na situação de reserva, António Henriques Cardoso.
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17) Presta serviço no batalhão de metralhadoras
n.? 2, desde 21 de Junho de 1959, o tenente do quadro
do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
Aurélio Manuel Rocha.
Cursos:

18) É nomeado para a frequência do curso de promoção a capitão (informações, operações e serviços) no
ano lectivo de 1959-1960, por antecipação, o tenente
de infantaria Fernando Barroso Moura.
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 Armando Francisco Páscoa,
69.300~ - Tem 33 anos de serviço.
Major médico João José Leite de Abreu Novais,
48.600~ -- Tem 30 anos de serviço.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
Henrique da Silva, 54.000~.
Reforma:

20) 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 ~
Coronel José Furtado Henriques, desde 11 de Junbo
de 1959.
Coronel Alberto Alvim Leal, desde 20 de Junho
de 1959. Prestava serviço na Inspeecção dos
'I'eatros.
Major Fernando Augusto Abreu Gonçalves, desde
2 de Junho de 1959. Prestava serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral.
Major José da Mota Marques, desde 15 de Junho
de 1959.
Capitão José Rodrigues Sota, desde 28 de. Junho
de 1959. Prestava serviço na 3. a Repartição da
1.a Direcção-Geral
do Ministério do Exército.
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Tenente João Manuel Duarte da Fonseca, desde
1 de Junho de 1959.
Tenente António Macedo Martins Lima, desde 26 de
Junho de 1959. Prestava serviço no regimento
de artilharia ligeira n." 5.
Tenente Horácio de Assis Gonçalves, desde 29 de
Junho de 1959. Prestava serviço rio Ministério
do Interior.
Diversos:

21) Pela Universidade de Cambrígia foi concedido ao
tenente de infantaria Carlos Alborto de Carvalho Henriques dos Santos o diploma de «Lower Certificate in
English», em resultado do exame feito sobre lingua inglesa. Deve ser-lhe averbado nos seus documentos de
matricula.
22) Nos termos do artigo 73.° da Portaria n.? 11 332,
de 6 de Maio de 1946, publica-se a classificação dos
candidatos aprovados no concurso ordinário realizado
para provimento de vagas no quadro permanente de
oficiais médicos:

N.o 1 Alferes

miliciano médico, do 2.° grupo de
companhias de saúde, Jaime Manuel Pereira de Sousa Sarmento -13,580 valores.
N.O 2 Tenente miliciano médico, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, João Raul de Sousa
Guimarães - 13,414 valores.
N.o 3 Tenente miliciano médico, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, J osé Augusto Dias
Alves - 12,579 valoroso
23) Em cumprimento do artigo 9.° do Decreto-Lei
n.? 11 332, de 6 de Maio de 1946, publica- e o nome
do único candidato admitido ao concurso aberto no
corrente ano para oficiais farmacêuticos do quadro permanente: alferes miliciano de infantaria Norberto Augusto Fernandes Barreira.
24) Declara-se, para efeitos de rectificação dos respectivos registos do matricula, que o tenente do quadro
do serviço geral do Exército, na situação de roserva,
que figura com o nome de Joaquim Santo, se chama
Joaquim Santos.

2,· Série

ORDEM DO EXERCITO

N,o 12

1037

25) Nos documentos de matrícula do capitão reformado António Pernil deve o seu nome ser rectificado
para António Martins Pernil.
26) Têm a data de 15 de Fevereiro de 1959 todas as
portarias publicadas na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, de 1 de Maio do ano corrente, que promovem os
soldados cadetes a aspirantes a oficial milicianos das
armas e serviços.
27) Deixou de exercer as funções de juiz auditor do
Tribunal Militar Territorial de Moçambique, por essa
c?miss~tO lhe ter sido dada por, finda em virtude de ter
sido colocado no Estado da India, o juiz de direito
Dr. António Xavier da Silva de Palhares Correia de
Meneses Marinho Falcão. As referidas funções de juiz
auditor do Tribunal Militar Territorial de Moçambique
foram assumidas pelo Dr. Alberto Gomes Leite Martins,
Conservador do Registo Predial da Comarca de Lourenço
Marques.
Rectificações:

28) É 2.0 comandante do batalhão de caçadores Estrema~ura, expedicionário ao Estado da Índia, o major, do
re.glmento de infantaria n." 1, Orlando da Conceição
MU'anda Cardoso, que, por portaria de 13 de Março do
C?l'rente ano, inserta na Ordem do Exército 0.06, 2.a séne, de 1 de Abril do corrente ano, constava como
COmandante do referido batalhão.
29) Chama-se Amândio Francisco de Santana Paula
o soldado cadete n. o 557/57 do regimento de infantaria
n.? ~, que, por portaria de 15 de Fevereiro de 1959,
pu~hcada na Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, de 1 de
lI~alO do ano corrente, foi promovido a aspirante a ofiCIal miliciano de infantaria para o batalhão independente de infantaria n. o 17.
30) Chama-se Francisco Rosa Serra o soldado cadete n. o 1047/58 da Escola Prática de Infantaria, que,
por portaria de 15 de Fevereiro de 1959, publicada na
Ordem do Exército n.? 8 2.& série de 1 de Maio do
a~o corrente foi promovidO a aspi;ante a oficial miliCIano de infa~taria para <> regimento de infantaria n. o 2.
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31) Chama-se Luis Morais de Sena Esteves o soldado cadete n." 991/58 da Escola Prática de Infantaria,
que, por portaria de 15 de Fevereiro de 1959, publicada na Ordem do Exército n." 8, 2.a série, de 1 de
Maio do ano corrente, foi promovido a aspirante a oficial miliciano de infantaria para o regimento de infantaria n.? 6.
32) Chama-se Manuel Baltasar Carvalhinha Alves
Costa, e não Manuel Baltasar Carvalhinho Alves Costa,
o aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 8, que, por portaria de 15 de Fevereiro
de 1959, publicada na Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, de 1 de Maio do corrente 'ano, foi promovido ao
referido posto.
33) 'rem a especialidade de Transmissões, e não de
I. O. L., o soldado cadete n.? 509/58 da Escola Prática
de Artilharia, José Carlos Varela de Abreu Barros, que,
por portaria de 15 de Fevereiro de 1959, publicada na
Ordem do Exército n. ° 8, 2. a série, de 1 de Maio do
corrente ano, foi promovido a aspirante a oficial miliciano de artilharia para o regimento de artilharia
n.? 6.
34) É colocado no 2.° grupo de companhias de saúde
o aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar António José Pinto Trigo, e não no 2. ° grup?
de companhias de administração militar, como foi publIcado na Ordem do Exército n.?' 8, 2.a série, de 1 de
Maio de 1959.
35) O capitão do quadro do serviço zeral do Exército
Rodrigo Teixeira Saraiva, a quem se ~efere a portaria
de 30 de Março de 1959, inserta na Ordem do Exército
n. ° 8, 2-. a série, também do corrente ano, passou à situação de reserva desde 21 de Março de 1959, e não
desde 21 de Março de 1958, conforme se publicou.
36) Era do 2.° grupo de companhias de administração
militar o aspirante a oficial miliciano do serviço d.e
administração militar António José dos Santos pohcarpo, colocado no regimento de cavalaria n ..o 7 pela
Ordem do Exército n. ° 8, 2. a série, do corrente ano.
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DESPACHO

Para os devidos efeitos se declara que o tenente-coronel médico, na situação de reserva, Augusto Carlos Mira
da Silva, prestando serviço no Secretariado-Geral
da
Defesa Nacional, foi autorizado, por despacho do Conselho de Ministros de 9 do corrente, a acumular, nos
termos do artigo 25.0 do Decreto-Lei n.? 26115, de
23 de Novembro de 1935, e artigo 10.0 do Decreto-Lei
n." 39843, de 7 de Outubro de 1954, o cargo de médico
da Polícia Internacional e de Defesa 'do Estado.
(Despacho de 15 do corrente).
(Diá,'io do Governo n.? 144, 2." série, de 22 de Junho

IX -

de 195n).

DETERMINAÇOES

OS especialistas do Serviço de Cifra do Exército, oficiais, sargentos e cabos abaixo designados, não d-evem
ser deslocados sem que a 1. a Direcção-Geral do Ministério do Exército dê prévio conhecimento ao Estado-Maior do Exército, 2. a Repartição:
Analistas de tráfego.
Centro de mensagens.
Criptólogos.
Criptólogos quimicos.
Escutas.
Material de segurança cripto.
Mecânicos de material criptográfico.
Operadores cripto.
Oficiais de transmissões das armas que estej"am desempenhando as funções de criptólogo.

x-

ANÚNCIOS

Academia

Militar

Declarações de vacaturas

Nos termos do artigo 25. do Decreto-Lei n." 42 ~52,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contIdas
0
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no apêndice n 1 ao mapa anexo ri." 3 ao mesmo decreto-lei, faz-se público, para efeitos dós respectivos
provimentos, que se encontram abertos concursos para:
,?

Professor adjunto do grupo da 6." cadeira (Cãlculo Infinitesimal) e t» cadeira (Elementos de
Cálculo).
Professor adjunto do grupo da 10.& cadeira (curso
geral de Química) e 11.& cadeira (Elementos de
Química e Explosivos).
.
Professor adjunto do grupo' da 15.'" cadeira (curso
complementar de Física) e 17.'" cadeira (Termodinâmica) .
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas nos artigos 18.°, 19.° e 20.° do
mesmo decreto-lei e apresentar no Gabinete de Estudos
da .Academia Militar, até às 15 horas do dia 17 de
.Agosto de 1959, as suas declarações, feitas em papel
selado e dirigidas ao comandante da Academia, instruídas com os seguintes documentos:
a) Públicas-formas das cartas de curso;
b) Nota de a~sentos completa;
c) Facultativamente,
quaisquer outros documentos abonatórios OU provas da sua aptidão para
o lugar que prete:r:dem .
.Academia Militar 5 de Junho de 1959. dante, Humberto B~ceta Martins, general.

O Coman.

N os termos do artigo 25.° do Decreto-Lei n. o 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n ," 3 ao mesmo decreto.-Iei, faz-se público, para efeitos dos respectivos
proVImentos, que se encontram abertos concursos para:
Professor adj unto da 37.' cadeira (Transmissões
e Elementos de Electrónica).
Professor adjunto da 42.'" cadeira (Armamento,
Viaturas Blindadas e Tiro), especializado em
carros de combate.
Profes 01' adjunto da 54.& cadeira (Aerodinâmica
e Mnterial Aeronáutiro).
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Os caudidatos ao referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas nos artigos 18.°, 19.° e 20.° do
mesmo decreto-lei e apresentar no Gabinete de Estudos
da Academia Militar, até às 15 horas do dia 17 de
Agosto de 1959, as suas declarações, feitas em papel
selado e dirigida
ao comandante da Academia) instruídas com os seguintes documentos:
a) Públicas-formas das cartas de curso;
b) Nota dê assentos completa;
(') Facultativamente,
quaisquer outros documentos abonatórios OU provas da sua aptidão para
o lugar que pretendem.
Academia Militar, 25 de Maio de 1959. dante, II umberto Buceta Martins, general.
(Publicadas no Diário do 00"""0
Junho de 195P).

O Coman-

n.' 140, 2.° sério, do 17 do

XI- OBITUARIO

1958:
Fevereiro, 25 - Tenente miliciano de engenharia, licenciado, do centro de recrutamento e mobilização
de Angola, Mário Manuel Nogueira do Almeida.

1959:
Março, 31- Capitão, reformado, Luís da Costa Campos.
Abril, 23 - Tenente, reformado, António Francisco
Castilho da Costa.
Maio, 13 - Coronel, reformado, Carlos Gomes Teixeira.
Maio, 28 - Capitão, reformado, Joaquim Augusto
David.
Maio, 29 - Coronel do 80r"i<:0 do ndmiuistrução militar, na situação de reserva, Joaquim Cabral Cavaleiro .
.T unho, :3 - Tenento do quadro do serviço geral do
Exército, no quadro, Albano Mondes Barbosa.
Junho, 21- Capitão, reformado, José Afonso.
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Junho, 24 - Alferes miliciano veterinário, da secção
de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, Afonso Augusto Sesures Fernandes.
Junho, 26 - Brigadeiro, reformado, Júlio César de
. Carvalho Teixeira.

o Jlinislro

do Exército,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General.

/

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Or-dem do Exército
2.8

N.o 13

Série

16 de Julho de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:
I - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartiçllo

do Gabinete

Por portaria de 1 de Julho de 1959:
COI_ldecorado com a medalha de prata de serviços distmtos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946,
o capitão de cavalaria Fernando Maria Fontes Pereira de Melo.
Por portaria de 15 de Julho de 1959:
Co~decorado com a medalha de
tmtos, por ter sido considerado
do artigo 17.°, com referência
gulamento da Medalha Militar,
o tenente-coronel de infantaria
da Costa.

prata de serviços disao abrigo da alínea a)
ao artigo 51.°, do Rede 28 de Maio de 1946,
Artur Ferrão Pimentel
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L...ouvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 13 de Julho de 1959:
Louvados os oficiais, sargentos e pra<,:asque constituem
os batalhões de caçadores de Além-Douro, das Beiras,
da Estremadura e de Além-Tejo, as companhias de
caçadores da Madeira e de S. Miguel, as baterias de
artilharia de D. João de Castro (mobilizadas ~m 1957
e 1959), La e 2. a baterias de artilharia de Evora, a
bateria de artilharia de Evora (mobilizada em 1959),
as baterias de artilharia de Santarém (mobilizadas em
1957 e 1959), a bateria de artilharia de Coimbra, o
esquadrão de reconhecimento (mobilizado pelo regimento de lauceiros 1 em 1957) e o 1.0 esquadrão de
reconhecimento (dragões de Olivença) e todo o restante pessoal militar embarcado no navio-motor Niassa
pela forma correcta e pronta como actuaram nas operações de embarque e desembarque efectuadas a
quando da última rendição de forças expedicionárias
ao Estado da índia e pelo elevado espírito de disciplina, coesão e camaradagem de que deram provas
durante as viagens de rendição, o que bem demonstra
os seus sentimentos patrióticos e é garantia da qonsciência das responsabilidades
que lhes cabem. E digno de especial registo o elevado moral e a eficiência
técnica de que as unidades agora regressadas sempre
deram provas durante o tempo da sua expedição, o
quo constitui eloquente exemplo para as forças agora
embarcadas e testemunho das tradições militares do
Exército Português na árdua missão de soberania que
a Nação lhe confiou.

Por portaria de 15 de Julho de 1959:
Louvado O tenente-coronel de infantaria Artur Ferrão
Pimentel da Costa pela forma distinta e dedicada como
exerceu o comando da escola prática da sua arma.
Oficial competente, ponderado e de grandes qualidades de carácter, imprimiu ao seu comando extraordinário dinamismo, entregando-se por isso inteirament~
à sua missão, conquistou assim o respeito e a adrol-
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ração de todos os seus subordinados e prestou serviços
om prol da sua arma e do Exército que devem ser
considerados como relevantes e distintos.

II-MUDANÇAS
Oficiais
Ingresso

nos

DE SITUAÇAO

do quadro permanente
quadros:

Quadro do corpo de generais:

Brigadeiro, supranumerário,
chefe da casa militar de
Sua Ex. a O Presidente da República, Emircio Leão
Maria Magno Teixeira Pinto, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser consi.derado nesta situação desde 2 de ])ezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Julho de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Quadro da arma de Infantaria:

Capitães de infantaria, supranumerários, do batalhão de
caçadores n.? 2, Albino Simões 'l'eixeira Lino ; dó batalhão de caçadores n.? 6 (batalhão de caçadores das
Beiras), António Ribeiro Farinha; do batalhão de caçadores n. ° 7, Ângelo Almeida Simões e Rui José
Taveres Simões, e, do batalhão de metralhadoras n.? 2,
Nuno Alexandre Lousada, todos das forças expedicionárias ao Estado da Índia, que, por terem deixado de
prestar serviço naquele Estado, regressaram em 17 de
Maio de 1959, desde quando devem ser considerados
nesta situação, para preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de infantaria, adido, António Jorge Teixeira,
q~e., por ter deixado de prestar serviço no com.ando
nll~ttar de Moçambique, regressou em 17 de MaIO d.e
19..>9, desde quando deve ser considerado nesta SItuação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pejo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Capitão de infantaria, adido, Fausto de Almeida Moutinho, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Angola, regressou em .17 de Maio
de 1959, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257) •.

Capitão de infantaria, supranumerário, do regimento de
infantaria n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da
Índia), Rogério Augusto Garrett da Silva e Costa, que,
por ter deixado de prestar serviço no comando militar
da Índia, regressou em 22 de Junho de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 30 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de infantaria, adido, Luis Artur Carvalho Teixeira de Morais, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Moçambique, regressou
em 20 de Junho de 1959, desde quando deve ser
cdnsiderado nesta situação, para preenchimento de
vaga no quadro.
.
(Por portaria de 30 de Junho de 195~i visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, supranumerário,
do batalhão de
çaçadores n.? 7 (forças expedicionárias ao Estado da
India), Casimiro Dias Morgado, que, por ter deixado
de prestar serviço no referido comando militar da
India, regressou em 17 de Maio de 1959, desde quand?
deve ser considerado nesta situação, para preenchI.mento de vaga no quadro.
(Por portaria de 8 de Junho de 1959 visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1959.' Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
(~nadro da arma de artilharia:

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia antiaérea fixa; José de Melo Macedo Cabral,
que, por ter deixado de prestar serviço na referida
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unidade, se apresentou em 1 de Julho de 195~, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente Henrique Manuel Lajes Ribeiro e alferes José
Manuel Sautos de Faria Leal e Carlos Manuel de
Sousa Paz, todos de artilharia e supranumerários, que,
por terem deixado de prestar serviço no regimento
de artilharia antiaérea fixa (centro de instrução de
artilharia contra aeronaves), se apresentaram em 1
de Junho de 1959, desde quando devem ser considerados nesta situação, para preenchimento de vagas no
quadro.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Quadro da arma de cavalaria:

Coronel, da direcção da arma de cavalaria, Fernando
Dias Pires Monteiro, tenente-coronel, da Escola Prática de Cavalaria, Manuel Ferreira Peixoto da Silva
e major António Quintino da Costa, todos de cavalaria e supranumerários,
continuando colocados onde
actualmente se encontram: para preenchimento de vagas no quadro devendo ser considerados nesta situação desde, respectívamente, 23 de Outubro e 7 e 10
de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Julho de 1\)59. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n. 22257).
O

Quadro da arma de engenharia:

Tenente-coronel de engenharia, supranumerário, comandant~ do grupo de companhias de trem a~to, onde
Contmua colocado, Alfredo de Sousa Ghira, para
p~'eenchimento de vaga no quadro, devendo ser conSIderado nesta situação desde 2 de Dezembro de
1958.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Julho de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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militar:

Capitão do serviço de administração militar, adido,
Alexandrino José Marques Pinheiro, que, por ter
deixado de exercer o cargo de chefe da contabilidade
do Colégio Militar, do qual fica exonerado por esta
portaria, se apresentou em 20 de Junho de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do serviço de administração militar, adido,
Mário Rodrigues Faria, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Moçambique, regressou em 20 de Junho de 1959, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento
de
vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 222'57).

Capitão do serviço de administração militar, adido, Manuel Vieira da Luz, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar da Guiné, regressou em 23 de
Junho de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 3 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas om 16 do Julho de 1959. Não são devidos emolumentos nos termos do Decreto n,? 22257).

Tenente do serviço de administração militar, adido,
Alfeu Raul Maia da ~ilva Forte, que, por ter deixado
de prestar serviço no comando militar da Guiné, onde
se encontrava em comis ão militar, regressou em 15
de Junho de 19M), desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 20 de Junho do 195ü, visada pejo Tribunal
de Contas em 11 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro do serviço de material:

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de .manutenção), supranumerário,
do grupo
de companhias de trem auto, onde continua colocado,
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Pompeu da Silva Fialho, que,_ por ter deixado de
prestar serviço no Estado da India, onde se encontrava como expedicionário, regressou em 22 de Junho
de 1959, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Quadro do serviço geral do Exército:

Tenentes do quadro do serviço geral do Exército,
supranumerários,
da Direcção dos Serviços do Ultramar, deste Ministério, Filipe Alistão Reyes Teles
Moniz Corte-Real, do regimento de infantaria n.? 1,
Custódio José da Costa Alves e, do regimento de engenharia n.? 1, António Isidro Martins, continuando
todos colocados onde actualmente
se encontram,
para preenchimento
de vagas no quadro, devendo
ser considerados nesta situação desde 17, 5 e 11 de
Dezembro do corrente ano.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Julho de 1959. Não são devidos
emolumentos, nQíltermos do Decreto n.v 22257).

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Ultramar, ua provincia de Angola, o tenente do quadro do
serviço geral do Exército, na situação de reserva,
Secundino Martins Real, de ven do ser considerado
nesta aituação desde 5 de Junho de 1959.
(Por portaria de 24 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Extinto quadro auxiliar de engenharia:

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, adido,
da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Albino Gabriel da Costa J ana, que, por ter deixado de prestar
serviço no
erviços Cartográficos do Exército, se
apresentou em 4 de Junho de 1959, desde quando
devo ser considerado ne ta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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excederer-n

Infantaria:

Tenente-coronel
de infantaria, do comando militar de
Cabo Verde, José Maria de Azevedo Galvão de Melo,
nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n. ° 28 401, substituído pelo artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de 19403,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de
Setembro de 1958.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel
de infantaria, adido, Leonidio Marques
de Carvalho, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar de Macau, regressou em 25 de
Maio de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Engenharia:

Tenente-coronel
de engenharia, adido, na situação de
licença ilimitada, Artur Augusto Lopes, que, por ter
regressado ao serviçodoste Ministério, se apresentou
em 3 de Junho de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Julbo de 1959. Não são devidos emolumentos nos termos do Decreto n.O22257). .
Pa.sager-n

à sItuação

de

adIdo:

No ultramar:
Angola

Ua.ior do infantaria, do comando militar de Angola, José
António Rodrigues, por ter sido nomeado para dosempenhar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo
da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
de 14 de Setembro ele 19540.devendo er considerado
nesta situação desele 17 de Junho de 1959.
(Por portaria de 3 de Julho do 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).
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Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Angola, Manuel de Moura, 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
24 de Junho de 1959.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).
Moçambique

Capitão de infantaria, do comando militar de Moçambique (batalhão de caçadores de Moçambique expedicionário ao Estado da índia), Bernardino Luis de
Matos Pereira Torres, 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 27 de Junho de 1959.
(Por portaria de 3 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).
Em outroil Ministérios:

-

Ministério do Interior

Major de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1,
Fernando Edgar de Almeida Cayola, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério do Interior, na Câmara
~!unicipal do Porto, devendo ser considerado nesta
Situação desde 1 de Maio de 1959.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Julho de 1959).
Ministério do Ultramar

De~xa de ser considerado na situação de adido na extinta Escola do Exército, continuando, porém, na
mesma situação de adido mas em serviço no Ministério do Ultramar, como' governador de distrito da
provincia de Moçambique, o major do corpo do estado-maior António Adriano Faria Lopes dos Santos,
devendo ser considerado nesta nova situação desde
21 de Abril de 1959.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
rle Contas em 14 de Julho de 1959).
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Coronel de artilharia, da direcção da arma, João Vitorino Fróis de Almeida, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Ultramar, como comissário da Mocidade Portuguesa da provincia de Angola, por portaria de .23 de Abril do corrente ano, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Junho de
1959.
•

(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada pejo Tribunal
de Oontas em 15 de Julho de 1959).

Deixa de ser considerado na situação de adido como
engenheiro de secção da Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras, cargo de que fica exonerado
por esta portaria, continuando, porém, na mesma situação de adido no Ministério do Ultramar, ao abrigo
do n.? 3.° e § 3.° do artigo 11.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 de Setembro de 1952, por ter sido nomeado governador da provincia de Timor, o major engenheiro do
quadro do serviço de material Filipe José Freire
Temudo Barata, devendo ser considerado nesta nova
situação desde 1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 3· de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Oontas em 14 de Julho de 1959).
Em estabelecimentos militares:
E.tabelec:imento.

de in.trução:
Academia Militar

Tenente-coronel dô corpo do estado-maior da Academia
Milit~r, Américo Agostinho Mendo~a' Frazão, por
ter SIdo nomeado chefe do gabinete de estudos da
referida Academia, por portaria desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Maio de
1959.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).

Major do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Fernando José Henriques Rebelo de
Andrade, por ter sido nomeado professor adjunto da
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mesma Academia, por portaria desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Junho de
1959.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 14 de Julho de 1959).

pelo Tribunal

Capitão do corpo do estado-maior, da Academia Militar,
José Rodrigues Raimundo, por ter sido nomeado professor adj unto da mesma Academia, por portaria desta
data, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Abril de 1959.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).

Deixam de ser considerados na situação de adidos na
,extinta Escola do Exército, continuando, porém, na
mesma situação de adidos na Academia Militar, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 42 349, de
2 de Julho de 1959, os capitães do corpo do estado-maior Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira, José
Emídio Andrade Pereira da Costa e Eduardo Augusto
Neves Adelino, devendo ser considerados nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de' Julho de 1950, .anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).

Major Mário Miguel Martins Macedo e capitães José
LUís Ferreira da Cunha, João Cristino Martins Si~ões da Silva e Stólio Martins dos Santos, todos de
lllfantaria e da Academia Militar, por terem sido nomeados para desempenhar as funções ele, respectivamente, chefe dos serviços gerais e formação, chefe
dos serviços de actividades culturais e recreativas dos
serviços gerais e formação, comandante ele companhia
do corpo ele alunos e comandante da formação dos
serviços gerais e formação, da referida Academia,
por portaria desta data devendo ser considerados
T nesta aituação desde 7 el~ corrente mês.
enentes de infantaria, da Academia Militar, Hugo Manuel Rodrigues dos Santos, Argemiro Carretas Band.orga e Manuel Francisco Matoso Ramalho, por terem
SIdo nomeados para os caraos ele respectivamente,
~ubalterno da formação dos seorviços'gerais e formação,
Instrutor de táctica de infantaria e instrutor de gInástica e esgrima, da referida Acailemia, por portaria
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desta data, devendo ser considerados nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitães de cavalaria, da Academia Militar, Francisco
José Falcão e Silva Ramos, Adão Antunes Baptista,
Rui Coelho Abrantes e César Augusto Rodrigues
Mano, por terem sido nomeados para os cargos de,
respectivamente,
ajudante do general comandante,
adjunto do comando do corpo de alunos, instrutor
de táctica de cavalaria e instrutor de equitação, da
referida Academia, por portaria. desta data, devendo
ser considerados nesta situação desde 7 de Julho de
1959.
Tenentes de cavalaria, da Academia Militar, José Taveira de Oliveira Martins e Alberto Mourão da Costa
Ferreira, por terem sido nomeados para os cargos
de, respectivamente,
instrutor de esgrima e luta do
corpo de alunos e instrutor de táctica de cavalaria,
por portaria desta data, devendo ser considerados
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de engenharia, com o curso complementar do
estado-maior, da Academia Militar, Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto, por ter sido nomeado professor catedrático da referida Academia, por portaria desta data,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Abril de 1959.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Julho de 1959).

Deixam de ser considerados na situação de adidos na extinta Escola do Exército, continuando, porém, na mesma
situação de adidos na Academia Militar ao abrigo do
artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho
de 195~, os capitães de engenharia Joaquim de'Freitas
Morais, Henrique Pedro Daniel Duarte Silva y Aranda
e Armando Firmino dos Santos, devendo ser considerados nesta nova situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 7 de J ulho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).
Colégio Militar

Capitão de cavalaria, do Colégio Militar, José Alberto
dos Santos Teixeira, por ter sido nomeado comandante da companhia de alunos do referido Colégio,
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por portaria desta data, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).

Deixa de ser considerado na situação de adido como
tesoureiro do Colégio Militar, continuando, porém,
na mesma situação de adido no mesmo estabelecimento, mas como chefe da contabilidade do referido
Colégio, o tenente do quadro do serviço geral do
Exército, adido, José Marques, devendo ser considerado nesta nova situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Julho de 1~59, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).

Deixa de ser considerado na situação de adido como
subalterno de companhia do Colégio Militar, cargo de
que fica exonerado, por esta portaria, continuando,
porém, na mesma situação de adido no mesmo estabelecimento, por ter sido nomeado, por portaria desta
data, tesoureiro do mesmo Colégio, o tenente do quadro do serviço geral do Exército, adido, Fernando
Augusto Corado, devendo ser considerado. nesta nova
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Major de infantaria, no quadro, Abílio Gonçalves Dias,
por ter sido nomeado para desempenhar as funções
de professor efectivo do 5.° grupo de disciplinas do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, por
l~ortaria de 8 de Maio de 1959, devendo ser consiGerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Julho de 1959, anotada pejo Tribunal
de Contas em 15 de .Iulho de 1959).
e.tabelec:imento.

produ tore. :

Manutençio

Militar

Major do serviço de administração
militar, d~ ManutBnção Militar 'bMário J orze Ribeiro de Almeida Ver.
gas Rocha, por ter sido nomeado chefe dos serviços
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comerciais da referida Manutenção, por portaria. desta
data, devendo ser considerado nesta situação desdedata da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Julho de 1959.
Por licença ilimitada:

Deixa de ser considerado na situação de adido no comando
militar de Moçambique, continuando, porém, na mesma
situação de adido, mas de licença ilimitada, ao abrigo
do n." 5.° do § 3.° do artigo 11.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, o capitão de infantaria, adido,
José Mealha Costa, devendo ser considerado nesta
nova situação desde 21 de Abril de 1959.
(Por portaria de 1 ele Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).

Deixa de ser considerado na situação de adido na Manutenção Militar, onde exercia o cargo de chefe dos
serviços comerciais, do qual fica exonerado, por esta
portaria, continuando, porém, na mesma situação de
adido, mas de licença ilimitada, o major do serviço
de administração militar, adido, Cremildo Pereira
Mateus, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Julho de 1959.
(Por portaria de 11 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).
Passagem

à sItuação

de

reserva:

Major do corpo do estado-maior, adido, de licença ilimitada, Paulo Eduardo Silva de Gouveia Durão, nos
termos do artigo 23.° do Decreto-Lei n." 36304-, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 6 de Março de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 ele Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Coronel ele artilharia, comandante do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Joaquim Mendes Moreira Sacadura, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do De-
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creto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Junho de 1959.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Capitão do quadro do' serviço geral do Exército, da
~. a Repartição da 1. a Direcção-Geral
deste Ministério,
João Lopes, 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 25 de Junho de 1959.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

111- PROMOÇOES
Oficiais do quadro permanente

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Major do corpo do e tado-maior, o capitão do mesmo
corp-o Manuel Amorim de Sousa Meneses.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
I.' região militar - Quartel-general

Tenente-coronel do corpo do estado-maior,
mesmo corpo Aires Fernandes Martins.

o major do

(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 195!J.São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

:\lajor do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo Joaquim Ramos de Freitas.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959 visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
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Adidos:
No ultramar:
Guiné
Comando

militar

Major do corpo do estado-maior, adido, o capitão do
mesmo corpo, adido, chefe do estado-maior, Carlos
da Costa Gomes Bessa.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Em estabelecimentos

militares:

Estabeleoimentos de instrução
I nstituto de Altos Estudos Militares
,

Major do corpo do estado-maior, adido, o capitão do
mesmo corpo, adido, professor dos cursos do estado-maior, António Reinato de Almeida Fernandes.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do.Decreto n.? 22257).
Academia Militar

Major do corpo do estado-maior, adido, o capitão do
mesmo corpo, adido, professor catedrático da 27. a ca, deira, Eduardo Augusto das Neves Adelino.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Major do corpo do estado-maior, adido, o capitão do
mesmo corpo, adido, professor adjunto da 28.:\ cadeira, Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Major do corpo do estado-maior. adido o capitão do
mesmo corpo, adido, José Emidio Andrade Pereira
da Costa, professor catedrático da 29. a cadeira.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Julho de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Major do corpo do estado-maior, adido, o capitão do
mesmo corpo, adido, professor' adjunto da 31. a cadeira, José Rodrigues Raimundo.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Arr-nas e servIços:

Ministério

do Exército:
2.· Direcção-Geral-

2." Repartição

Major, o capitão de engenharia, do batalhão de sapadores de caminhos de ferro, Francisco Aires de Oliveira Júnior.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério do Exército - Quartéis-generais
milltares:
J.' região militar

Capitão, o tenente de cavalaria Francisco
Ferreira.
•

e comandos

José Martins

(Por portaria de 7 de Julho de 1959~visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
Ministério

do Exército - Direcções das armas e servIços:
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, comandante do
g~upo de artilharia contra aeronaves n. o 2, J erónimo
RIbeiro Tasso de Figueiredo.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Direcção da Arma de Cavalaria

Te~en~e:coronel, o major de cavalaria, do grupo diviSIonano de carros de combate, António Vasco da
Costa.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 2 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

1062

ORDEM DO EXERCITO

N.· 13

2.· Série

Capitão, com o curso geral do estado-maior, o tenente
de cavalaria, com o mesmo curso} Henrique de Ataide
de Sousa Dias.
(por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecções

Major do serviço de administração militar, subinspector,
o capitão do mesmo serviço, adido, em serviço na
Manutenção Militar, onde desempenhava o cargo de
chefe da La secção da La divisão dos serviços comerciais, do qual fica exonerado, por esta portaria, Franklin Luis Viana.
(Por portaria de 11 de Julho de 1959" visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 195\:1.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Major do serviço de administração militar, subinspector,
o capitão do mesmo serviço Alexandrino José Marques
Pinheiro.
(Por portarias de 11 de Julho de 1959, visadas pelo Tribunal
de Contas em.16 de J ulho de 1959. 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 mobilização:
Infantaria:
Regimento de Infantaria

Major, o capitão de infantaria

n. o 3'

Cesário Santos Miguel.

(Por portaria de 3 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de Infantaria

Major, o capitão de infantaria
Quintino.

n.· 16

Alvaro

Jorge

Rogado

(por portaria de 13 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto li.· 22257).
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Batalhão de caçadores n.O 10

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, adido,
em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda
Fiscal, César Cardoso da Silva.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Coronel, comandante, o tenente-coronel de artilharia,
comandante, interino, Antero Cavaleiro.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,v 222&7).
Regimento de artilharia

ligeira n.O3

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Dúlio Norberto Franco Simas.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.° 22257).

Major, o capitão de artilharia; supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea fixa, José de Melo Macedo Cabral.
(Por portaria de 11 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.O 2

Capitão, O tenente de cavalaria
Saraiva Marques.

Vitor José de Ataide

(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de cavalaria

n.O 3

Capitão, o tenente de cavalaria Júlio José Ribeiro de
Almeida Vargas Rocha.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, vis~da pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Sao deVIdos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Engenharia:

Quadro da arma de engenharia

Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Câmara Municipal de Lisboa, João Maria do Rio Carvalho Frazão.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

l\Iajor, O capitão de engenharia
Castro Neves.

Vasco Guilherme

de

(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Escola Prãtica de Enge.nharia

Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Secretariado
Geral da Defesa Nacional, Fernando
Gouveia de Morais Branquinho.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Major, o capitão de engenharia, do quartel-general
1.a região militar, Viriato Monteiro Reinas.

da

(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Serviço de admini.traçio

militar:

Quadro do serviço de administração militar

},Iajor do serviço de administração militar, o capitão' do
mesmo serviço, adido, em serviço na Manutenção
Militar, onde desempenhava o cargo de adjunto da
direcção, do qual fica exonerado, por esta portaria,
Mário Jorge Ribeiro de Almeida Vergas Rocha.
(Por portaria de 11 de Julho de 1959, visada pejo Tribunal
ele Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Serviço de material:

Quadro do serviço de material

'I'enente-coronel engenheiro do quadro do serviço de
material, o major engenheiro do quadro do mesmo
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serviço, adido, professor adjunto das 10. a e 11. a cadeiras da extinta Escola do Exército, cargo de que
fi~a exonerado, por esta portaria, Luís Esteves Ramires.
(Por portaria de 12 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
E.tabelecimentos
Inspecção-Geral

de instrução:
de Educação Fisica do Exército

Tenente-coronel,
adjunto do inspector-geral,
o major
de artilharia Guilherme Virgilio de Almeida Pires
Monteiro.
'.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.° 22 257).
Supranumerários:
Força. eventualmente

constituída.

Regimento de cavalaria
(Forças expedlclonarias

no ultramar:

n.O 6

ao Estado da índla)

Oapitão, supranumerário, o tenente de cavalaria, supranumerário, Mário António de Pádua Valente.
(Por portaria de 7 de Julho de 195\), visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Tenente-coronel,
adido, o major de cavalaria, adido,
Francisco José de Faria Ilintze Ribeiro Nunes.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).
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Na Guarda Nacional Republicana:

Tenente-coronel,
o major de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, Homero de Oliveira Matos.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Na Policia de Segurança Pública:

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na Policia de Segurança
Pública, Carlos José Saraiva Lima de Almeida e
Brito.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
De licença ilimitada: .

Tenente-coronel, o major de cavalaria, adido, de licença
ilimitada, Carlos Alberto da Costa Botelho.
(Por portaria de 8 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).
Em e.tabelecimento. militare.:
Estabeleoimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente-coronel,
adido, o major de cavalaria, adido,
chefe da repartição técnica, Luis Soares de Oliverra.
(Por p,ortaria de S de Maio de 1959, visada pelo Tribuna:
de Contas em 11 de Julho de 1959. São devidos emolumen
tos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Academia Militar

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço na
Academia Militar, Gabriel da Fonseca Dores.
Major, com o curso complementar do estado-maior,
adido, o capitão de engenharia, adido, com o mesma

2.' Série

ORDEM DO

axsnorro

N.o 13

1067

curso, professor catedrático da 31. a cadeira, Nuno
Maria Rebelo Vaz Pinto.
Major, adido, o capitão de engenharia, adido, professor
catedrático da 7. a cadeira transitória, Joaquim de
Freitas Morais.
Major, adido, o capitão de engenharia, adido, professor
adjunto das 24. a e 25. a cadeiras, Henrique Pedro Daniel Duarte Silva y Aranda.
Major, adido, o capitão de engenharia, adido, professor
catedrático da 36. a cadeira, Armando Firmino dos
Santos.
(Por portarias de 7 de Julho de 1959,l.visadas pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Major do serviço de administação militar; adido, o capitão do mesmo serviço, adido, professor adjunto das
48. a e 49. a cadeiras, Casimiro dos Santos.
(Por portaria de 11 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
Colégio Militar

Capitão, o tenente de cavalaria José Alberto dos Santos
Teixeira.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Maj?r de engenharia, adido, professor efectivo do Colégio Militar, o capitão de engenharia, adido, professor
efectivo do mesmo Colégio, Carlos Maria da Silva
Granate.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Major, .adido, o capitão de engenharia, adido, professor
efecttvo, Fernando de Figueiredo Cunha Pacheco.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto 0.° 22257).
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Oficiais de complemento
Armas e serviços:

MInistério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mobilização:
Artilharia:

Grupo de artilharia contra aeronaves n. ° I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Salvador António Novais e
José Carlos Palma Marques Alves, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Serviço de .a6de militar:

1.° grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Luis de Castro Vaz Pinto, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de .1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1950, visada pelo Tribunal de
Contas cm 9 de Julho de 1059. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O22257).
AdIdos:
Na Guarda Nacional

Republicana

I

Tenente miliciano de infantaria o alferes miliciano de
de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana
Armando
Luis Correia, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 27 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho do 1059. ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generaIs:

No quadro do corpo:
3.' região militar

2. ° comandante e inspector de infantaria, o brigadeiro,
2. ° comandante e inspector de infantaria, da 4. a região militar, João Duarte Marques.
(Por portaria de 3 de Julho de 1959).
Corpo

do

estado-lT1alor:

Adidos:
Em e.tabelec:imento.

militare.:

Estabelecimentos de instrução
Academia Militar

•

Chefe do gabinete de estudos, o tenente-coronel
do
corpo do estado-maior, no quadro do mesmo corpo,
Américo Agostinho Mendoça Frazão, nos termos dos
artigos 1.0 e 3.°, § único do artigo 33.° e artigo 34.° do
Decreto-Lei n." 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959,
e ao abrigo do Decreto-Lei n." 42349, de 2 de Julho
do mesmo ano, para preenchimento da sua própria
vaga, aberta em virtude da sua promoção ao actual
posto, por portaria de 29 de Maio do corrente ano.
Professor adjunto da 4.a cadeira, o major do corpo do
estado-maior, da 3.a Direcção-Geral deste Ministério,
Fernando José Henriques Rebelo de Andrade, nos
termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° e 20.° do Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, e
ao abrigo do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho
do mesmo ano, para preenchimento de vacatura no
quadro ainda incompleto.
Professor adjunto da 31. a cadeira, o capitão do .c~rpo
d? estado-maior, da 3. a Direcção-Gera~ deste MinistérIO, José Rodrigues Raimundo, nos termos dos arti~os 1.0, 13.0, 18.0, 19 ° e 20.° do. Decreto-~ei
n. 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, e ao abrigo
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do Decreto-Lei n.? 42349. de 2 de Julho do mesmo
ano, na vaga do major Ántónio Adriano de Faria
Lopes dos Santos, que, por portaria de 6 de Março
do corrente ano, foi exonerado do referido cargo.
Aquele oficial desempenhará, em regime de acumulação, ao abrigo da alinea c) do § LOdo artigo 74.° do
Decreto-Lei n.? 42151 e artigo 72.° do Decreto-Lei
n. ° 42 152, até à extinção do antigo curso de engenharia, as funções de professor adjunto da 15. a ca. deira transitória da extinta Escola do Exército.
Professor adjunto da 28. a cadeira, o capitão do corpo
do estado-maior, adido, originário de infantaria, Luis
Alfredo de Vasconcelos Ferreira, nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° e 20.° do Decreto-Lei
n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, e ao abrigo
do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho do mesmo
ano, para preenchimento de vaga no quadro, ainda
incompleto. Este oficial continuará exercendo as funções de professor adjunto da 6. a cadeira transitória
da extinta Escola do Exército até à extinção do curso
a que diz respeito.
Professor catedrático da 29. a cadeira, 'o capitão do corpo
do' estado-maior, originário de artilharia, adido, José
Emidio Andrade Pereira da Costa, nos termos dos
artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° e 20.° do Decreto-Lei
n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, e ao abrigo
do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho do mesmo
ano, para preenchimento de vaga no quadro, ainda
incompleto. Este oficial continua a exercer as funções
de professor catedrático da 13.a cadeira transitória da
extinta Escola do Exército até à extinção do curso a
que diz respeito.
Professor catedrático da 27. a cadeira, o capitão do corpo
do estado-maior, adido, Eduardo Augusto das Neves
Adelino, nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° e
20.° do Decreto-Lei n.? 42152, de 12 de Fevereiro
de 1959, e ao abrigo do Decreto-Lei n. o 42 349, de
2 de Julho do mesmo ano, para preenchimento de
vaga no quadro, ainda incompleto. Este oficial continua a exercer as funções de professor catedrático
da 2. a cadeira transitória da extinta Escola do Exército até à extinção do curso a que diz respeito.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo 'fribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Extinta Escola do Exército

Exonerado do cargo de professor catedrático da 2. a cadeira da extinta Escola do Exército, em virtude da
publicação do Decreto-Lei n." 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, o capitão do corpo do estado-maior,
adido, Eduardo Augusto das Neves Adelino.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959,_anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).

Exonerado do cargo de professor catedrático da 13. a cadeira da extinta Escola do Exército, em virtude da
publicação do Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, o capitão do corpo do estado-maior,
adido, José Emídio Andrade Pereira da Costa.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).
Arn"las e

servIços:

Ministério do Exército:
J.. Dlrecçllo-Geral- 3.' Repartição

Capitão do quadro ~o serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 3, Fernando Augusto Cardoso Ribeiro.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959).
3.· Direcção-Geral - 3.· Repartição

Alfer~s do quadro do serviço geral do Exército, do
Mglmento de infantaria n.? 1, António Belmiro Bastos
ota.
(Por portaria de 8 de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Quartéis-generais
mUltares:
Governo Militar de Lisboa

e comandos

Major de infantaria, delegado da Inspecção-Ger,al de
Ed~cação Física do Exército, do regimento de mfantarIa n. ° 5, Jaime Artur Chagas Lopes.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959).
3.' região militar

Capitão de infantaria, do regimento
Fernando Catarino Tavares.

de infantaria n." 2,

(Por portaria de 9 de Julho de 1959).
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do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria,
Couceiro Neto.

supranumerário,

Álvaro

Mário

(Por portaria de 15 de Julho de 1959).
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel' de artilharia, comandante do regimento de artilharia pesada n." 2, Artur de Jesus Fernandes.
(Porportaria

de 16 de Julho de 1959).

Direcção do Serviço de Administração Militar

Inspecções

Subinspector, o tenente-coronel
do serviço de administração militar, no quadro, Cândido da Silva Simões.
(Por portaria de 27 de Junho de 1959).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de lUoblUzaçílo:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· 3

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." ~,
António Mariz de Sousa e Costa, por motivo disciplinar.
(Por portaria de 16 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

n.· 6

Capitães de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n." 3, Manuel Torres da Silva Costa e Joaquim Vieira
Cardoso.
(Por portaria de 16 de Julho de 1959).
Capitão de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n. ° 3, Manuel Eduardo de Azevedo Simões.
(Por portaria de 16 de Julho de 1959).
Batalhão Independente de infantaria n.· 18

Capitão de infantaria,
Medeiros Ferreira.

no quadro: Arnaldo Manuel de
/Por

portaria de 13 de Julho de 1959).
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Batalhão de ,caçadores n. o 8

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
Renato Gil Botelho de Miranda.

n.? 1,

(Por portaria de 16 de Julho de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de artilharia pesada n.? 3, Joaquim Teixeira.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959).
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Comandante, o coronel de artilharia,
arma, Mário da Conceição Almeida.

da direcção

da

(Por portaria de 16 de Julho de 1959).
Grupo de artilharia

Comandante, interino,
Ventura Roldão.

contra aeronaves n. o 2

o major,

2.0 comandante,

José

(Por portaria de 7 de Julho de·1959).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Tene~te do quadro do serviço geral do Exército, do
regImento de artilharia ligeira n. o 5, Francisco Fernandes do Couto.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria n.O 8

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n. o 2,
Emanuel Xavier Ferreira Coelho.
(por portaria de 3 de Julho de 1959).

Tenente de cavalaria, do regimento de lanceiros n. o 2,
Rúben Marques de Andrade.
(Por portaria de 7 de Julho de ~59).
(Grupo de carros

de combate)

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, José Adriano
da Silva Monteiro.

(Por portaria de 15 de Julho de 1959).
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Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do regimento de infantaria
n. o 2, José Maria Reis.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Tenente do quadro. do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), da direcção do mesmo serviço, Francisco Filipe Dentinho.
(Por portaria de 13 de Julho de 1959).
Serviço de administração militar:
2. o grupo de companhias de administração

militar

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Manuel Vieira da Luz.
Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do grupo de companhias de
trem auto, Pompeu da Silva Fialho.
(Por portaria de 3 de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Distritos
bilizaçlto :

de recrutamento

e mo·

Distrito de recrutamento e mobilização n.O 4

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
centro de instrução de sargentos milicianos de infantaria, Vítor Manuel Mimoso Castela.
(Por portaria do 7,de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Campo de tiro de Alcochete

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Junho de 1959, publicada na Ordem do Exército n." 9,
2 ..a série, do corrente ano, a qual coloca no campo
de tiro de Alcochete o tenente do quadro do serviço
de material (serviços técnicos de manutenção), do
regimento de artilharia de costa, Serafim Regalo
Morais.
(Por portaria de 3 de Julho de 1959).

ORDEM DO EXERCITO N.o 13

2." Série

1075

Adidos:

No ultramar:
Angola
Comando militar

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 12,
José António Rodrigues.
(Por portaria de 3 de Julho de 1959).
Moçambique
Comando Militar - Batalhão de caçadores, de Moçambique
expedicionário
ao Estado da ndla

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Bernardino Luis de Matos Pereira Torres.
(Por portaria de 3 de Julho de 1959).
Em eatabeleciment05 militare.:
Esta.belecimentos de instrução
Academia Militar

Professor catedrático" da 42.a cadeira (armamento, viaturas blindadas e tiro), o major de infantaria Amândio
Jos~ da Conceição Ferreira, nos termos do Decreto-LeI n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, contí- .
nU~~do a desempenhar as funções de professor catedratlco da 4. a cadeira transitória até à extinção do curso
~ que di~ respeito e que funciona segundo as normas
da anterío- legislação, ao abrigo das alíneas b) e c)
o § 1.0 do artigo 74.0 do Decreto-Lei n.? 42101,
também de 12 de Fevereiro de 1959, ficando exonerado d_ocargo de professor catedrático da 4. a cadeira
da extinta Escola do Exército.
(Por portaria de 7 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Prof~ssor adjunto da 42. a cadeira (armamento, viaturas
blindadas e tiro), o capitão de infantaria João Pedro
do Carmo Chaves de Carvalho, nos termos do I!ecreto-Lei n.? 42152 de 12 de Fevereiro de 1909,
continuando com as 'funções de professor adjunto ~a
4. a cadeira transitória até à extinção do curso a que ?-iz
respeito e que funciona segundo as normas da anterior
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legislação, ao abrigo das alineas b) e c) e § 1.0 do
artigo 74.° do Decreto-Lei n.? 42151, acima referido,
ficando exonerado do cargo de professor adjunto da
4. a cadeira da extinta Escola do Exército.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959)..visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Professor catedrático da 7. a cadeira transitória, o capitão de engenharia, adido, Joaquim de Freitas Morais,
nos termos das alineas b) e c) do § LOdo artigo 74.°
do Decreto-Lei n.? 42151, de 12 de Fevereiro de
1959, e Decreto-Lei n." 42349, de 2 de Julho do
mesmo ano, lugar que já exercia na extinta Escola do
Exército.
Professor adjunto das 24.8 e 25. a cadeiras transitórias,
o capitão de engenharia, adido, Henrique Pedro Daniel Duarte Silva y Aranda, nos termos dos artigos 18.°,19.° e 20.° do Decreto-Lei n.? 42152, de 12
de Fevereiro de 1959, e ao abrigo da alínea c) do
§ 1.0 do artigo 74.° do mesmo decreto-lei e de harmonia com o Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho
também de 1959, lugar que já exercia na extinta
Escola do Exército.
Professor catedrático da 31.1!. cadeira, o capitão de engenharia, com o curso complementar do estado-maio:,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Nuno Mana
Rebelo Vaz Pinto, nos termos dos artigos 1.0, 13.°,
18.°, 19.° e 26.° do Decreto-Lei n.? 42152, de 2 de
Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n." 42349, de 2 de
Julho do mesmo ano, que desempenhará, em regime
de acumulação, ao abrigo da alínea c) do § 1.0 do artigo 74.° do Decreto-Lei n.? 42151 e ao abrigo do
artigo 72.° deste mesmo decreto até à extinção do an.
'
tigo
curso d e engenharia, as funções
de professor caa
tedrático da 15. cadeira transitória da referida extinta
Escola do Exército, em substituição do major do corpo
do estado-maior Silvino Silvério Marques, exonerado
das mesmas funções, por portaria de 20 de Dezembro
de 1958.
Professor catedrático da 36.1>cadeira, o capitão de engenharia, adido, Armando Firmino dos Santos, nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° e 20.° do Decre.to-Lei n." 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, e ao abngo
do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho do D1esmo
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ano, para preenchimento de vaga no quadro, ainda
imcompleto, continuando a exercer as funções de professor catedrático da 7. a cadeira transitória (armas) da
extinta Escola do Exército até à extinção do curso a
que diz respeito.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1950. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).

Professor catedrático das 43. a e 44. a cadeiras, o tenente-coronel engenheiro do quadro do serviço de material,
adido, Joaquim de Avelar Santos, nos termos dos
artigos 1.0, 18.°, 1tl.O e 20.° e apêndice n.? 1 ao mapa
anexo n." 3 do Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, e ao abrigo do Decreto-Lei n." 42349,
de 2 de Julho do mesmo ano, para preenchimento de
vaga no quadro, ainda incompleto, continuando a exercer as funções de professor catedrático da 10. a cadeira transitória da extinta Escola elo Exército até à
e~tinçrtO elo curso a que diz respeito.
Professor catedrático elas 48. a e 49. a cadeiras, o major
elo serviço de administração militar, adido, Daniel
Neves Sales Grade, nos termos dos artigos 1.0, 18.°,
19 e 20.° e apêndice n." 1 ao mapa anexo n.? 3 do
Decreto-Lei n,° 42 152, de 12 de Fevereiro de H)59,
e ao abrigo do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho
d? mesmo ano, para preenchimento de vaga no quadro,
aindj, incompleto, continuando a exercer as funções
de professor catedrático da 21. a cadeira transitória da
extinta Escola do Exército até à extinção do curso a
que diz respeito.
Professor catedrático da 50. a cadeira, o major do serviço
de administração militar, adido, José Moreira Marques, nos termos dos artigos 1.0, 18.°, 19.° e 20.° e
apêndice n.? 1 ao mapa anexo n." 3 do Decreto-Lei
n.? 42 152, de 12 Fevereiro de 19M), e ao abrigo do
Decreto-Lei n.? 423-1:9, de 2 de Julho do mesmo ano,
para preenchimento de vaga no quadro, ainda incompleto, continuando a exercer as funções de professor
catedrático das 19. a e 20. a cadeiras transitórias da
extinta Escola do Exército até à extinção do curso a
que dizem respeito.
.
Professor adjunto das 33.a e 50.a cadeiras, o m.aJor do
serviço de admini tração militar, adido, António Monteiro Alves dos Santos , nos termos dos artigos 1.0,
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18.°, 19.° e 20.° e apêndice n.? 1 do mapa anexo n.? 3
do Decreto-Lei n.? 42152, de 12 de Fevereiro de
1959, e ao abrigo do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de
Julho do mesmo ano, para preenchimento de vaga no
quadro, ainda incompleto, continuando a exercer as
funções de professor adjunto das 19. a, 20. a e 22. a cadeiras transitórias da extinta Escola do Exército até
à extinção do curso a que dizem respeito.
Professor catedrático da 22. a cadeira (higiene militar),
o capitão médico, adido, Emilio Loubet Pinho de
Carvalho .• nos termos dos artigos 1.0, 18,0, 19.° e 20.°
e apêndice n." 1 do mapa anexo n.? 3 do Decreto-Lei
n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, e ao abrigo
do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho do mesmo
ano, e chefe do serviço de saúde, nos termos do apêndice n.? 3 do mapa anexo n.? 5 do referido Decreto-Lei n. ° 42 152, com o encargo de realizar as conferências de higiene militar constituintes dos programas
dos cursos transitórios que continuam a funcionar segundo as normas da legislação anterior, ao abrigo das
alineas b) e c) do artigo 74.° do Decreto-Lei n.? 42151,
de 12 de Fevereiro de 1959.
Professor adjunto das 48. a e 49. a cadeiras, o capitão do
serviço de administração militar Casimiro dos Santos,
nos termos dos artigos 1.0, 18.°, 19.° e 20.° e apêndice n. ° 1 do mapa anexo n. ° 3 do Decreto-Lei
n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, ~ ao abrigo
do Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho do mesmo
ano, para preenchimento de vaga no quadro, ainda
incompleto, contituando a exercer as funções de professor adjunto da 21. a cadeira da extinta Escola do
Exército até à extinção do curso a que diz respeito.
(Por portaria de 7 de Julho de 19M) visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Nomeado professor catedrático da 14. a cadeira transitória
da Academia Militar, nos termos das alíneas b) e c)
do § 1.0 do artigo 74.° do Decreto-Lei n.? 42 151, de
12 de Fevereiro de 1959, o tenente-coronel
engenheiros do quadro do serviço de material, adido, Eurico de Oliveira Pinto.

!

(Por portaria de
de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 195fl. l"ão devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.O 22 (27).
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Chefe dos serviços gerais e formação, o major de infantaria Mário Miguel Martins Macedo, nos termos do
artigo 52.° do Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaga no
quadro, ainda incompleto.
Ajudante do general comandante, o capitão de cavalaria
Francisco José Falcão e Silva Ramos, nos termos
do mapa anexo n.? 2 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaga no quadro, ainda incompleto.
Chefe do serviço de actividades culturais e recreativas
dos serviços gerais e formação, o capitão de infantaria José Luis Ferreira da Cunha, nos termos do artigo 52.° do Decreto-Lei n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaga no quadro,
ainda incompleto.
Comandante de companhia do corpo de alunos, o capitão de infantaria João Cristino Martins Simões da
Silva, nos termos do artigo ..H.o do Decreto-Lei
n.o. 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, para preenchImento de vaga no quadro, ainda incompleto.
Oomandante da formação dos serviços gerais e formação, o capitão de infantaria Stélio Martins dos Santos,
nos termos do artigo 52.° do Decreto-Lei n. ° 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de
vaga no quadro, ainda incompleto.
Instrutor de esgrima e luta do corpo de alunos, o tenente de cavalaria José Taveira de Oliveira Martins,
nos termos do artigo 43.° do Decreto-Lei n.? 4:2 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de
vaga no quadro, ainda incompleto.
Ins~rutor de táctica de infantaria, o tenente de infantar!-a Argemiro Carretas Bandorga, nos termos do artJ~o 4:2.° do Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 de Fever~lro ~e 1959, para preenchimento de vaga no quadro,
mnda incompleto.
Subalterno da formação dos serviços gerais e formação,
o tenente de infantaria lIugo Manuel Rodrigues do~
Santos, nos termos do artigo 52.° do Decreto-LeI
11.°.42152, de 1~ de Fevereiro de 1959, para preoncIumento de vaga no quadro, ainda incompleto.
(Por portaria de 7 de Julho de 1950 visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Julho de 1959. São devidos ernoluruentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Adjunto do comando do corpo de alunos, o capitão de
cavalaria Adão Antunes Baptista, nos termos do artigo 40.0 do Decreto-Lei n." 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaga no quadro,
ainda incompleto.
Instrutor de táctica de cavalaria, o capitão de cavalaria
Rui Coelho Abrantes, nos termos do artigo 42.0 do
Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959,
para preenchimento de vaga no quadro, ainda incompleto.
.
Instrutor de equitação, o capitão de cavalaria César
Augusto Rodrigues Mano, nos termos do artigo 43.0
do Decreto-Lei n." 42 152, de 12 de Fevereiro de
1959, para preenchimento de vaga no quadro, ainda
incompleto.
Instrutor de ginástica e esgrima, o tenente de infantaria,
da escola prática da arma, Manuel Francisco Matoso
Ramalho, nos termos do artigo 43.0 do Decreto-Lei
n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, na vaga do
capitão Adão Antunes Baptista, que, por portaria desta
data, é .exonerado daquele cargo.
Instrutor de táctica de cavalaria, o tenente de cavalaria,
do regimento de cavalaria n.? 8, Alberto Mourão da
Costa Ferreira, nos termos do artigo 42.0 do Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 do Fevereiro de 1959,
para preenchimento de vaga no quadro, ainda incompleto.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Extinta Escola do Exército

Exonerado do cargo de professor catedrático da 10. a cadeira da extinta Escola do Exército o tenente-coronel
engenheiro do' quadro do serviço de material Joaquim de Avelal' Santos.
Exonerado do cargo de professor catedrático da 14. a cadeira da extinta Escola do Exército o tenente-coronel
engenheiro do quadro do serviço de material Eurico
de Oliveira Pinto.
Exonerado do cargo de professor assistente da cadeira
de Física Geral e Física Atómica do curso geral preparatório da extinta Escola do Exército o major en-
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genheiro do quadro do serviço de material Ernesto
Augusto Ferreira de Almeida Freire.
Exonerado do cargo de professor adjunto das 10. a e
11. a cadeiras da extinta Escola do Exército o major
engenheiro do quadro do serviço de material Luís
Esteves Ramires.
Exonerado do cargo de professor, interino, do curso
elementar de motores de explosão e automobilismo
da extinta Escola do Exército o major engenheiro
do quadro do serviço de material Luis Esteves Ramires.
Exonerado do cargo de professor catedrático da 21. a cadeira da extinta Escola do Exército o major do serviço de administração militar Daniel Neves' Sales
Grade.
Exonerado do cargo de professor catedrático das 19. a
e 20.:l cadeiras da extinta Escola da Exército o maj 01'
do serviço de administração militar José Moreira
Marques.
Exonerado do cargo de professor adjunto das 8. a e
23. a cadeiras da extinta Escola do Exército o capitão
engenheiro do quadro do serviço de material Filipe
Felismino Nunes Palet,
Exonerado do cargo de professor adjunto das 19.a, 20.a,
21.a e 22.:1 cadeiras da extinta Escola do Exército
o capitão do serviço de administração militar António
Monteiro Alves dos Santos.
Exonerado do cargo de professor adjunto das 19. a, 20. a,
21. a e 22. a cadeiras da extinta Escola do Exército
o capitão do serviço de administração militar Casimiro
dos Santos.
Exonerado do cargo de professor adjunto, interino, do
grupo das 19. a, 20. a, 21. a e 22. a cadeiras da extinta
Escola do Exército o capitão do serviço de administração militar Gonçalo Mendes da Maia.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 14 de Julho de 1959).

pelo Tribunal

Exonerado de professor catedrático da 7. a cadeira (armas) da extinta Escola do Exército, em virtude da
publica~ão do Decreto-Lei n." 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, o capitão de engenharia, adido,
Armando Firmino dos Santos.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 14 de Julho de 1959).

pelo Tribunal
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Exonerado de professor adjunto das 24. a e 25. a cadeiras
da extinta Escola do Exército, em virtude da publicação do Decreto-Lei n.? 42 15:3, de 12 de Fevereiro
de 1959, o capitão de engenharia, adido, Henrique
Pedro Daniel Duarte Silva y Aranda.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 14 de Julho de 1959).

pelo Tribunal

Exonerado de professor catedrático da 7. a cadeira (engenharia) da extinta Escola do Exército, em virtude
da publicação do Decreto-Lei n.? 42152, de 12 de
Fevereiro de 1959, o capitão de engenharia, adido,
Joaquim de Freitas Morais.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 14 de Julho de 1959).

pelo Tribunal

Colégi~ Militar

Comandante da companhia de alunos, o capitão de cavavalaria José Alberto dos Santos Teixeira, nos termos
da alinea a) do § único do artigo 49.° do Decreto-Lei
n.? 34: 093, de 8 de Novembro de 1944. para preenchimento de vaga deixada pelo capitão Emanuel Xavier Ferreira Coelho, que, por portaria de 19 de Março
de 1959, transitou para a situação de supranumerário,
pelo que fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em lG de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Chefe da contabilidade, o tenente do quadro do servic;o
geral do Exército, tesoureiro, carao de fica exonera~o por esta portaria, José Marqu~s, nos termos do
artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 42135, anexo n." 1,
de 3. de Fevereiro de 1959, na vaga do capitão do
serviço de administração militar Alexandrino J os~
Marques Pinheiro, que, por portaria desta data, fOI
exonerado do referido cargo.
Tesoureiro,
o tenente do quadro do serviço geral do
~xórcjto, subalterno de companhia, cargo de que
fica exonerado, por esta portaria, Fernando August~
Corado, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-LeI
n.? 42 13B, de 3 do Fevereiro de 19B9, na vaga ~o
tonente José Marques, que, pela presente portal'la,
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e exonerado
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do

(Por portaria de 20 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Estabelecimentos

produtores:

Manutenção Militar

Chefe dos serviços comerciais, o major do serviço de
administração militar, no quadro do mesmo serviço,
Mário Jorge Ribeiro de Almeida Vergas Rocha, nos
termos do artigo 28.0 e mapa VI anexo do Decreto-Lei n." 41892, de 3 de Outubro de 1958, na vaga
deixada pelo major do serviço de administração militar Cremildo Pereira Mateus, exonerado do mesmo
cargo, por portaria desta data.
(Por portaria de 11 de Julho ele 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 ele .J ulho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

v-

CLASSIFfCAÇAO

E RECLASSIFICAÇAO

Classificação e reclassificação de especialidade
Oficiais do quadro permanente
Averbamento

de cursos e estágios:

1) Frequentou, com aproveitamento, no Laboratório
de Bioquímica do Hospital Escolar de Santa Maria, de
12 de Março a 12 de Abril de 1!)59, o estágio de fotom.etria e gasometria o alferes farmacêutico José António
Ribeiro de Queirós. Deve ser-lhe averbado aquele estágio.

2) Frequentou nos serviços cartográficos do Exército,
de 11 de Maio a G de Junho de 1050, o estágio de operadores de projecção de 1G mm e 35 mm, tendo sido
classificado apto, o capitão de infantaria Arménio Soares
da Cruz ~ ampaio Nunes. Deve ser-lhe averbado aquele
estágio.
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Averbamento de cursos no estrangeiro;

1) Frequentou, com aproveitamento, na escola de blindados do Exército dos Estados Unidos, na América,
no ano de 1959, o curso avançado de blindados para
oficiais, pelo que foi declarado graduado, o major de
cavalaria António Herculano de Miranda Dias.
Oficiais de complemento
Averbamento

de cursos e estágios:

1) Frequentaram,
na Escola Prática de Infantaria,
com a classificação que a cada um se indica, o curso de
promoção a capitão do quadro de complemento, de 20 de
Abril a 30 de Maio de 1959, os seguintes tenentes milicianos de infantaria:

Unidade

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

r. 1
1. 2
J. 2

1. 5

1.8
10
1. 12
J. 12
1. 13
1. 14
I. 14
B. C.8
G.N. R.
G.N.R.
G. N. R.

r.

G.N.R.
G. N.R.

Nome

Aproveitamonto

Eurico Manuel Nascimento da Mata
José Manuel Barbosa Amora
Ivo Pereira QOs Reis Miranda.
Luís Rodrigues Pinhol da Encarnação
Francisco Alves de Oliveira.
. . . ..
José Augusto Taveira Pimentel . . ..
ll'rancisco António Pereira dos Santos
Alvaro Teixeira dos Santos.
Albano Fernandes Gomes Ferreira.
José da Costa Pires
António Simão Alves.
António Augusto Cortes' Pat~l~i~
Eduardo Moreira Soeiro Marinho
IIenrique Bernardo Ramos Júnior : ..
João Rui de Lima Cardoso Pereira de
Moura Coutinho Almeida de Eça .
José Alfredo de Sousa Faria Saraiva.
Virgílio Santiago de Carvalho.
. . .

Regula?'.
Sufieien te.
Regular.
Suficiente.
Suficiente.
Suficiente.
Suficiente.
Suficiente.
Suficiente.
Suficiente.
Regula?'.
Suficiente.
Regular.
Regular.

Bom.
Regular.
Regula?'.

A estes oficiais deve ser averbado aquele curso; não
lhes sendo averbada qualquer especialidade.
2) Frequentaram, com aproveitamento, na Escola Militar de Electromecânica, em 1959, o estágio de formação de engenheiros de material eléctrico e electrónico
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o~ seguintes aspirantes a oficial milicianos de engenhana:
Rui Manuel Barreira Lopes, do B. T.
Augusto Carlos de Roma Barreiros Mónica, do B. T.
Virgílio Caeiro Chambel, da E. M. Em.
Januário Rabaçal Martins, da C. D. M. M.
A estes aspirantes deve ser averbada aquele estágio.

'VI- MELHORIA

DE PENSOES

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuida, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41634, alterado
pelo Decreto-Lei n." 41 958, de 14 de Novembro 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 5.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, acima referido:
Coronel de infantaria Carlos Barreiros Pais de
Ataíde, 70.000rS, desde 7 de Novembro de 195839 anos de serviço.
Coronel veterinário Vital de Lemos Bettencourt,
68.400;$, desde 29 de Dezembro de 195838 anos de serviço.
Tenente-coronel de engenharia Amadeu César Leal
da Silva, 53.040t$, desde 16 de Novembro de
1958 - 34 anos de serviço.
Major de infantaria Abilio Gonçalves dos Santos,
54.000t$, desde 26 de Setembro de 1958 - 40 anos
de serviço.
:Major de infantaria Francisco Pedro Simões Silva,
47.422680, desde 26 de Dezembro de 195833 anos de serviço.
:Major de artilharia Antão Cordeiro Dias, 52.650;$,
desde 18 de Setembro de 1958 - 39 anos de
serviço.
Capitão médico José Simões Pereira Júnior, 37.72015,
desde 29 de Setembro de 1958 - 34 anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Rectificada a pensão que lhe foi atribuída, nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo
Decreto-Lei n." 41958, de 14 de Novembro de 1958,
ao tenente de infantaria, na situação de reserva, António Macedo Martins de Lima, no quantitativo de
17.694t$, desde 5 de Setembro de 1958, por ter completado 20 anos de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do
supracitado Decreto-Lei n.? 41 634.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 654:, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao capitão de artilharia, na situação de reserva, Luís Mário Ferreira Oaldas de Lemos, no quantitativo de 54.000t$, desde 12 de Maio de 1959, por
lhe ter sido concedida a revisão da referida pensão,
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n. ° 41 654, passando a contar 36 anos de serviço.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão de reserva que lhes foi atribuída,
nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 41 654:,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14: de Novembro de 1958, aos oficiais, na situação de reserva,
em seguida mencionados, por terem completado o nú
mero de anos de serviço que a cada um vai indicado,
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lel
n.? 41 654:
Capitão de cavalaria Francisco Dias Soare
da
Cunha, 37.800t$, desde 7 de Maio de 195928 anos de serviço.
Tenente de infantaria Manuel Francisco de :Melo
Júnior, 32.640t$, desde 16 de Fevereiro de 195932 anos de serviço,
Tenon;e do ~uadro do serviço geral do Exé!'cito
Jose Patrício, 40.800a, desde 5 de Maio de 190940 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exérc!to
Eduardo da Silva, 40.800a, desde:?-7 de Foverelro
de 1959 - 40 anos de serviço.
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Tenente do extinto quadro auxiliar -de artilharia
Gil Comélio Gonçalves, 28. 845t$60, desde 13 de
Maio de 1959 - 28 anos de serviço.
(PO,r portaria de 11 de Junbo de 1959, visada pelo' Tribunal
de Contas em 9 de Julho' de 1959. Não' são' devidos ernolumentes, nos termos do. Decreto, n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro de
1958, ao capitão 'do quadro do serviço geral do Exército, adido, em serviço no Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, José Maria da Mota
Freitas, no quantitativo de 31.620i$, desde 17 de Dezembro de 1958, por ter completado mais 2 anos
de serviço, ao abrigo do artigo 5.0 do Decreto-Lei
n. o 41 654, acima referido, passando a contar 31 anos
de serviço.
(PO,r portaria de 12 de Junho' de 1959, visada pelo' Tribunal
de Contas em 9 de Julho' de 1959. Não' são' devidos ernolumeatos, nos termos do, Decreto, n.v 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
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 5.0 do Decreto-Lei n. o 41 958, acima
referido:
Coronel do serviço de administração militar António
Júlio Cavalheiro l\fargarido, 72.000t$, desde 27 de
Maio de 1959 - 40 anos de serviço.
Capitão de infantaria Aires Baptista da Costa,
54.000:$, desde 30 de Maio de 1959 - 39 anos de
serviço.
Capitão do serviço de administração militar Júlio
Ribeiro da Costa, 54.000:$, desdo 24: de Fevereiro
de 1959 - 4:0 anos de serviço.
Tenente do serviço de administração militar Amadeu Fernandes, ~5.516680, desde 11 de Maio
de 1959 - 23 anos de serviço.
(PO,r portaria de 1 de .J ulho de 1959, visa9a pel? Tribunal
de Contas em 16 de Julho' de 1959. Não sao devidos emolumentos, nos termos do' Decreto, D. 22257).
O
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Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
de 1958, aos oficiais, na situação de reserva, em seguida mencionados, por lhes ter sido revista a referida pensão, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado
Decreto-Lei n. ° 41 654:
Capitão do serviço de administração militar Luis
Gonçalves Rebordão, 54.000t$, desde 13 de Maio
de 1959 - 40 anos de serviço.
Tenente de infantaria Manuel Duarte Silva, 33.GOOt$,
desde 27 de Maio de 1959-40 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Rectificada a pensão anual de reserva que lhe foi atribuída,
nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 G54,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao capitão do extinto quadro de picadores
militares, na situação de reserva, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, .L.I.1varoda Cunha Frazêo Pereira, no quantitativo
de 54.000$, desde 21 de Maio de 1959, por ter completado mais 1 ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do
supracitado Decreto-Lei n.? 41 G34, passando a contar
40 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. 'ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao capitão do quadro do serviço geral do
Exército, na situação de reserva adido em serviço
no Ministério da Finanças, na Guarda Jhscal, Francisco Pereira A~gelino, no quantitativo de 52.650;~,
desde 28 de Maio de 1959, por ter completado mais
1 ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n. ° 41 654, pa sande a contar
39 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1950, visada pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1959. 'ão são devido~ emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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VII - DEClARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas os soguintes oficiais
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Corpo do estado-maior

Tenente-coronel
Aires Fernandes
7 de Julho de 1959.

Martins, desde

Infantaria

Majores:
Cesário Santos Miguel, desde 27 de Junho
de 1959.
César Cardoso da Silva e Alvaro Jorge Quintino Rogado, desde 7 de Julho de 1959.
Artilharia

Coronéis Antero Cavaleiro e Jerónimo Ribeiro
Tasso de Figueiredo, desde 7 de Julho de 1959.
Tenentes-coronéis
Guilherme Virgilio de Almeida
Pires Monteiro e Dúlio Norberto Franco Simas,
desde 7 de Julho de 1959.
Major José de Melo Macedo Cabral, desde 1 de
Julho de 1959.
Cavalaria

Tenentes-coronéis Carlos Alberto da Costa Botelho,
Francisco José de Faria Ilintze Ribeiro Nunes,
Luís
oares de Oliveira, Homero de Oliveira
Matos e António Vasco da Costa, todos desde
1 de Uaio de 1959.
Capitães J o é Alberto dos Santos Teixeira, Carlos
Jo é Saraiva Lima de Almeida Brito, Henrique
de Ataído de ousa Dias, Vítor José do Ataíde
[araivu Marques, Mário António de Pádua Valente, Gabriel da Fonseca Dores, Júlio José Ribeiro de Almeida Vergas Rocha, Francisco José
Martins Ferreira, todos desde 7 de Julho de 1959.
Engenharia

Majores Armando Firmino dos Santos, Fernando
de Figueiredo Cunha Pacheco, Nuno Maria Re-
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belo Vaz Pinto, Francisco Aires de Oliveira J
nior, Fernando Gouveia de Morais Branquinho,
Henrique Pedro Daniel Duarte Silva y Aranda,
Carlos Maria da Silva Granate, Joaquim de Freitas Morais, Vasco Guilherme de Castro Neves,
Viriato Monteiro Reinas e João Maria do Rio
Carvalho Frazão, todos desde 7 de Julho de
1959.
ú-

Serviço de administração militar

Majores:
Casimiro dos Santos e Franklin Luis Viana,
desde 1 de Julho de 1959.
Mário Jorge Ribeiro de Almeida Vergas Rocha,
desde 1 de Julho de 1959.
Alexandrino José Marques Pinheiro, desde 1
de Julho de 19ú9.
Quadro do serviço de material

Tenente-coronel Luís Esteves
de Julho de 1959.

Ramires,

desde 12

2.' Série
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Colocações e desempenho de funções:

. 3) Presta serviço no quartel-general da
militar, desde 4 de Julho do corrente ano, o
artilharia Joaquim Mondes Moreira Sacadura,
presente Ordem do Exército, transitou para
de reserva.

2. a regiao
coronel de
que, pela
a situação

4) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, desde 6 de Julho de 1959, o tenente-coronel de engenharia, na situação de reserva, José Domingos Peres
Garrido.
5) Presta serviço no batalhão de sapadores de caminhos de ferro, desde 3 de Julho de 1959, por acumulação, para efeitos de satisfazer a condições de promoção,
nos termos do artigo 71.0 do Estatuto do Oficial do
Exército, o major de engenharia, professor do Instituto
de Altos Estudos Militares, Alexandre Nobre dos Santos.
6) Continua prestando serviço na 2. a Repartição da
1.a Direcção-Geral deste Ministério o capitão do quadro
do serviço geral do Exército João Lopes, que, pela
presente Ordem do Exército, transita para. a situação de
reserva.
. 7) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n.? 1, desde 1 de Julho de 1959, o capitão do
quadro do serviço geral do Exército,
reserva, Vitor Brisson.

na situação de

Cursos:

8) Frequentaram,
com aproveitamento,
o curso de
altos comandos no ano lectivo de 1958-1959, tendo
obtido a classificação que lhes vai indicada, os coroD~is
a seguir mencionados, que passam a ter a dosignaçl10
de coronéis tirocinados:
Infantaria

Fernando dos Santos Costa (C. E. M.)-.1lfuito apt?
Fernando Augusto Nogueira Velho de Cbaby J unior- Apto.
Mário José Pereira da Silva - Apto.
Amadeu Soares Pereira - Apto.
António Amaro Romão - Apto.
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Artilharia

Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra - Apto.
Mário da Conceição Almeida - Apto.
Cavalaria

Fernando Dias Pires Monteiro -;- Apto.
Joaquim Rodrigues Gomes Júnior - Apto.
Albertino Carlos Montenegro Ferreira Margarido-

Apto.
9) Frequentaram, com aproveitamento, o estágio
s~rviços junto do curso de altos comandos no ano
ttv.o. de 1958-1959, tendo obtido a classificação que
VaI indicada, os coronéis a seguir mencionados, que
sam a ter a designação de coronéis tirocinados :

dos
leclhes
pas-

Serviço de saúde

Nicolau José Bettencourt - lYftdto apto.
Serviço de administração

militar

Manuel Domingos - Apto.
Serviço de material

Carlos Luciano Alves de Sousa - Apto.
Pensões de reserva:

10) Pensões anuais atribuidas aos oficiais em seguida
menc!onados, que, pela presente Ordem do Exército,
transItam para a situação de reserva:
Coronel de artilharia Joaquim Mendes Moreira Sacadura, 79.920· . Tem 37 anos de serviço.
Major do corpo do estado-maior Paulo Eduardo
Silva de Gouveia Durão, 24.000":'. Tem 16 anos
de serviço,
Capitão do quadro do serviço geral do Exér?ito
João Lopes, 51.300;$. 'rem 38 anos de serviço.
Diversos:

11) Fica su penso das funções de serviço, nos termos
do artigo 170.0 do Rcaulnmonto do Disciplina Militar,
des~e 4 de Julho do 19::>1), o capitão de in~antaria, do
regimento de infantaria n.? 8, António Mariz de Sousa
e Costa.
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12) Encontrava-se frequentando o curso para a promoção a oficial superior o capitão de artilharia António
Francisco Neto Parra, que, pela Ordem do Exército
n." 10, 2. a série, do corrente ano, foi colocado no quadro
da arma de artilharia.
13) Nasceu em 1 de Dezembro de 1908, e não em 1
de Dezembro de 1909; como consta dos seus documento
de matrícula, o tenente do quadro do serviço geral do
Exército Luis Lopes Barradas, pelo que devem ser feitas
as devidas rectificações nos respectivos registo de matricula.
14) Deve ser considerado na situação de expedicionário, desde 13 de Novembro de 1958 a 8 de Junho de
1959, o tenente miliciano de infantaria António Duarte
de Almeida Franco, do regimento de infantaria n." 1.
Rectificações:

15) É tenente de infantaria o oficial Fernando Barroso Moura, que, por portaria de 24 de Abril de 1959,
publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 1 de
Junho do mesmo ano, ingressou no quadro da sua arma.
16) Declara-se que o tenente-coronel
de cavalaria
Mário Jaime Machado Faria foi colocado como promotor de justiça no 2.°, e não no 1.0, 'I'ríbunal Militar 'I'erritorial de Lisboa, como consta na portaria de 8 de MaIO
de 1959, inserta na Ordem do Exército n. ° 10, 2. a série,
de 1 de Junho do mesmo ano.
17) Chama-se Autónio Augusto Teixeira Fialho de
Moura, e não António Augusto Teixeira de Moura,
o tene.nte milicia_no de infantaria, na disponibilidade,
do regimento de infantaria n." 13, que, pela Ordem do
Exército n.? 10, 2. a série, do corrente ano foi colocado
no comando militar de Moçambique.
'
18) Pertencia ao centro de mobilização de artilharia
n.? D, e não ao regimento do artilharia ligeira n." 5,
o alferes miliciano de artilharia, licenciado, J orge Ga~a
Prazeres, que, pela Ordem do Exército n." 10, 2.° sérIe,
do corrente ano, teve passagem it brigada n.? 1 de
telegrafístas.

2." Série
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VIII - ANÜNCIOS
Academia

Militar

Declaração de vacatura
No termo do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n.? 1 do mapa anexo n." 3 ao mesmo decreto-Iei, faz- e público, para efeito do respectivo provimento, que e encontra aberto concur o para profe sor catedrático da 25.&cadeira (Estudos Ultramarinos),
com o encargo ele reger a 5.' cadeira da anterior legi lação (Elemento
de Geotrrafia Militar Ultramarina)
até à sua extinção.
O candidato
ao referido lugar devem ati fazer à
condiç-ões pre critas no artigos 18.°, 19.° e 20.° do
me mo decreto-lei e. apre entar no Gabinete de E tudo
da Academia Militar, até à 15 horas do dia 19 de Setembro de 1959, a ua declarações, feita em papel
selado e dirigida
ao comandante da Academia, instruída com os eguinte documentos:
a) Pública -forma da carta de cur o;
b) Nota de a: enio completa;
c) Facultativamente,
quaisquer outros documento
abonatórios ou provas da ua aptidão para o
lugar que pretendem.
Academia Militar, 10 de Julho de 1959. (lante, Humberto Buceta Martins, general.
(Publicado. no Diário
do 1050).

do Governo n.o 160, 2." sérte,

o Ministro

O Ccmando 21 da Julho

do Exército,

Afonso Maqalhãee de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.S

Série

N.o 14

1 de Agosto de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:
1- DECRETOS

E PORTARIAS

Oecretoe:

Ministério

do Exército - Gabinete

Decreto·Lel

do Ministro

n.· 42425

Oonsiderados os altos méritos que concorrem na pesSOa de Sua Majestade o Imperador da Etiópia, Hailé
Selassié I·,
Tendo em atenção o elevado apreço que Sua Majestade sempre manifestou para com a Nação Portuguesa;
Desejando solenizar a visita a Portugal do Chefe do
Estado da Etiópia com um acto que consagre os fortes
e duradouros laços de tradicional amizade que sempre
têm ligado as duas nações;
Usa~do da faculdade conferida pela 1. a parte do n, o 2.0
do artIgo 109.0 da Constituição, o Governo decreta e eu
promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É investido no posto de general do corpo
de generais do exército português Sua Majestade o Imperador da Etiópia, IIailé Selassié I.
.
Art. 2.0 O oficial aeneral a que se refere o artigo anterior terá hierarquia e honras militares de chefe do
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Estado-Maior General das Forças Armadas e poderá
usar os distintivos do respectivo grau hierárquico.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.,
Paços do Governo da República, 15 de Maio de
1959, - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio PereiraJúlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa-Afonso
Magalhães de Almeida
Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça Dias M arcello Gonçalves Nunes Duarte M athias - Eduardo
de Arantes e Oliveira - Vasco Lopes Alves - Francisco de Paula Leite Pinto - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro H enrique Veiga de Macedo - H enrique de Miranda
V asooncelos Martins de Carvalho,
Portarias:

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da República, pelo Ministro do
Exército, nos termos do Decreto-Lei n.? 40627, de
1 de Junho de 1956, conceder a Adelaide da Conceição
Afonso, filha do falecido alferes reformado Mauricio
Firmino Afonso, a reversão do subsidio mensal no
quantitativo de 3008, a partir de 16 de Junho do corrente ano, em virtude de sua madrasta, Maria Alice Cernadela, ter contraído matrimónio em 15 do referido mês.
Ministério do Exército, 14 de Julho de 1959. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhaes de Almeida Fe1'nandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Julho de 1959. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto !l.0 22257).

11- JUSTiÇA

E DISCIPLINA

Condecorações:

Ministério
P01'

do Exército _I.a DirecçAo-Geral-

I.a Repartição

portaria de 21 de Julho de 1959:

Condecorado com a medalha de mérito militar das classes que lhes vão indicadas os oficiais a soguir men-

2.' Série
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cionados, 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:
2." classe

Major de infantaria com o curso geral do estado-maior Henrique de Oliveira Rodrigues.
3.' classe

Major do corpo do estado-maior Alberto da Silva
Banazol.
Capitães do corpo do estado-maior: António Gomes
Baptista Ferro, Fernando Alberto da Cunha Bap"tista de Lucena de Almeida e Vasconcelos e Joaquim Ramos de Freitas.
Capitão do serviço de administração militar António César Limão Gata.
Tenente de cavalaria Nelson Guedes Valente.
Louvores:

Ministério

d& Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 30 de Julho de 1959:
Louvado o brigadeiro Augusto Carlos de Pina Tormenta
pela forma proficiente e dedicada como, durante quatro anos e cumulativamente com a direcção do serviço de administração militar, exerceu as funções de
professor do estágio dos serviços junto do curso de
altos comandos do Instituto de Altos Estudos Militares
e pela contribuição que, graças aos seus conhecimentos, deu à valorização do ensino.

111- MUDANÇAS DE QUADRO
Que tenha ingresso no serviço do Exército e na classe
~e .oficiais milicianos, no posto de major, no.s t~rmo.s da
ultIma parte do artigo 22.0 do Decreto-Lei n. 36304,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Set~m.
bro de 1952, o ex-major de cavalaria Luis Cesaríny
Calafate, demitido do serviço do Exército por portaria
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desta data, devendo ser considerado
desde 25 de' Junho de 1959.
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nesta situação

(Por portaria de 7 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Julho de 1959).

Alferes médico com a patente de tenente, o tenente miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
João Raul de Sousa Guimarães, para preenchimento
de vacatura no quadro permanente, quadro a que tem
passagem.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes médico, com a patente de tenente, o tenente miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
José Augusto Dias Alves, para preenchimento de vacatura no quadro permanente, quadro a que tem passagem.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, visada pelo 'l'ribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Alferes 'médico, o alferes miliciano médico, do 2.0 grupO
de companhias de saúde, Jaime Manuel Pereira de
Sousa Sarmento, para preenchimento de vacatura no
quadro permanente, quadro a que tem passagem.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenha passagem a oficial miliciano médico e ao qua~r?
do serviço de saúde militar, ,por se encontrar habilitado com o curso de Medicina o alferes miliciano de
infantaria, do regimento de i~fantaria n.? 12, Abertino José de Pinho Figueiredo devendo ser considerado nesta situação desde 8 d~ Julho de 1959.
(Por portaria de 15 de Julho de 1059, anotada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1959).

Tenha passagem a oficial miliciano médico e ao quadro
do serviço de saúde militar, o alferes miliciano de
infantaria, do regimento de infantaria D. o 7, José da
Rocha Barbosa Avelino da Silva, nos termos do m:í
tigo 35.0 do Decreto-Lei n. o 21 365, de 22 de .A,bn

2.' Série
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de 1932, por se encontrar habilitado com o curso de
Medicina, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Novembro de 1962.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959, anotada
de Contas em 12 de Junbo de 1959).

pelo Tribunal

IV - MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Oficiais do quadro permanente
I"gr-easo

.,os

quadr-os:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
t~r deixado de prestar serviço no Ministério do Inte~lor, na Policia de Segurança Pública, o capitão de
Infantaria, na situação de reserva, adido, António
Neves, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de ~{arço de 1959.
(Por portaria de-13 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
.

Capitão de infantaria, adido, Arnaldo Manuol de Medeiros Ferreira, ,que, por ter deixado de prestar serviço
no Estado da India, regressou em 27 de Junho de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 13 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Tenente de cavalaria adido José Adriano da Silva
Monteiro, que, por t~r deix~do de prestar serviço no
comando militar de Moçambique. regressou à metrópole em -:I: de Julho de 1959 desde quando deve ser
considerado nesta situação,' para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, visada pelo 'Fribunalllc
Contas em 29 de Julho de 1959. Não são deVIdos emolumentos, nos termo, do Decreto n.? 22257).
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por
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excederem

Infan taria :

Coronel de infantaria, adido, ~\lvaro Mário Couceiro
Neto, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Angola, regressou à metrópole
em 3 de -Iulho de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 15 de .Tulho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Passagem
rárlo:

à situação

de supranume-

Força. eventualmente con.tituidas no continente:

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Luís Maria
Coelho Casquilho, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n." 28401, substituído pelo
Decreto-Lei n.? 3269:3, de 20 de Fevereiro de 1943,
o ao abrigo da Portaria n." 15218, de 19 de Janeiro
de 1955, e artigo 3.° do Decreto-Lei n." 40314, de
~3 de Novembro de 1955, por ter sido colocado no
grupo divisionário de carros de combate, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Junho de 1959.
(Por portaria de 24 de .Iunho de 1959, visada pejo TribunaL
de Contas em 30 de .Iulho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22 ~57).
Força. eventualmente con.tituida.

no ultramar:

Bateria de artilharia de guarnição

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, da bateria de artilharia de guarnição, Joaquim Colaço Matias,
nos termos da segunda parte do artizo 58.° do Decreto-Lei n.? 28401, substitui do pelo Doc~eto-Lei n.? 3~ ô92,
de 20 de Fevereiro do 1943, por ter sido colocado
na referida bateria, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959 visada pelo TrihunaL
de Contas em 31 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

2." Série
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adido:

N a Guarda Fiscal:

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do batalhão de caçadores n. o 4, Francisco da Silva Reis,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças,
na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Julho de 1959).
Em estaheleelmentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Academia Militar

De~xam de ser considerados na situação de adido na extínta Escola do Exército, continuando, porém, na
m~sma situação de adido, mas em serviço na Academla. Militar, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lfie~~.o 42349, de 2 de Julho de 1959, os seguintes
o Clats:
'renentes-coronéis engenheiros do quadro do serviço
de material Joaquim de Avelar Santos e Eurico
de Oliveira Pinto.
:'\[ajores do serviço de administração militar Daniel
~eyes Sales Grade e José Moreira Marques.
Capitães do serviço de administração militar António Monteiro Alves dos Santos e Gonçalo Mendes
da ~faia.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
Armando Lopes.
Tenente do quadro do serviço de material (servi~os
técnicos de manutenção), Adão Maria de Almeida
Uraça.
Tenentes do quadro do serviço geral do Exército
Armando Guerreiro Fortes Conde e João Jesus
de Oliveira .
.:\Iforo ti do quadro do serviço geral do Exército :José
.João Nunes Cavaco e Soveriano Prata Coutmho.
(Por portaria de 15 de .Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1959).
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Capitão do serviço de administração militar, da Academia
Militar, Casimiro dos Santos, por ter sido nomeado professor adjunto da 48. a e 49. a cadeiras da referida Academia, por portaria de 7 de Julho de 1959, devendo
ser considerado nesta situação desde a mesma data.
(Por portaria de 13 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1959).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Capitão de artilharia, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Eduardo Augusto Pereira Galhardo,
por ter sido nomeado professor efectivo do 5.0 grupo
de disciplinas do referido Instituto, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Maio de 1959.
(Por portaria de 13 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1959).
Passagem

à situação

de reserva:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, adido,
na situação de licença ilimitada, João Pinheiro, nos
termos do artigo 23.0 do Decreto-Lei n. o 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro
de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Julho de 1959.
(Por portaria de 13 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1959. Não são devidos ernolumentes, nos termos do Deereto n.? 22257).

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral
deste Ministério, .Joaquim da Silva Marques, no~
termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Maio de 1959.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959 visada pelo 'I'ribnnal
de Contas em 9 de Julho de 1959.'Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Passagem

à

situação

de

reforma:

(Despacho
do 20 do .Iulhu de 1959 du Calxa Gernl de DopósitO',
Crédlto o Prevtdêncía,
puhllcndo
no Diário do Gove,."O 0.° 171,
2.' série, de 23 do mesmo mlls o ano),

Infantaria

Capitães:
Carlos de Jesus Vilhena, desde 19 de Agosto de 1~)58;

2." Série
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Walter Santos da Cruz Antunes, desde 14 de Dezembro de 1958;
César Augusto Correia, desde 20 de Março de 1959.
Tenente Manuel Justino
Abril de 1959.
Estes
serva.

Miranda Raposo, desde 7 de

oficiais encontram-se

todos na situação de re-

(Por portaria de 24 de Julho de 1950. Não earece de visto ou
anotação do Tribunal do Contas).
Serviço de administração militar

Coronel Francisco
de 1958.

da Nóvoa, desele 8 de Dezembro
Farmacêuticos

Tenente-coronel
Manuel
1 de Junho de 1958.

Joaquim

de Oliveira,

desde

(Dospncho do 20 do Junho <lo 1050 du Caixa Ge,'al de Depósitos.
Crédito o Provídêncla,
puhllcado 110 Dlàrio do Governo n.? 14.6,
2." sério, de 24 do mesmo mês o ano).

Major de infantarià, na situação de reserva, Fernando
Augus~o ~\_breu Gonçalves, nos termos da alínea a)
do artigo 13.0 do Decreto-Lei n.? 3630..!" alterado
pelo Decreto-Lei n.? :~8916, de 18 de Setembro de
1952" por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de J unho do corrente ano.
(Por portarias
ou anotação

do 31 do Julho do 1050. Não carece do visto
do Tribunal do Contas).

Demitidos:

Demitido do quadro permanente dos oficiais do Exérci~o,
nos termos do artigo 173.° do Código de Justiça
Militar, alterado pelo Decreto-Lei n.? 33 493, de 11.de
Janeiro de 1944, o major de cavalaria Luís Cesar.llly
alafate, adido no ln tituto Profissional dos J?upll_?s
do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Junho de 1950.
(Por portaria de 7 de Julho de 1050, anotada
de Contas em 14 de Julho de 1059).

pelo Tribunal
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Oficiais de complemento
Passagem

à situação

de

adido:

Em ontros Ministérios:
Ministério do Ultramar

Tenente miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, António Duarte de Almeida Franco, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Ultramar; devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Junho de
1959.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 25 de Julho de 1959).

v-

pelo Tribunal

PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército:
I.' Direcçílo-Geral-

3," Repartição

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente
do quadro do mesmo serviço, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, Manuel
António Marques.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de .Tulho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante António l\Ioreira Guinapo.

o sar-

(Por portaria de 1 de .Iulho de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto !l.• 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante António Maria Podro.

o sar-

(Por portaria de 10 de .Iulho de 1959, visada polo Tribunal
de Contas em 31 de ,1 ulho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).

2.' Série
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3.' Direcção-Geral

Major engenheiro do quadro do serviço de material,
o capitão do quadro do mesmo serviço, adido, professor
adjunto interino da 8. a e 23. a cadeiras da extinta Escola
do Exército, cargo de que fica exonerado por esta portaria, Noé David Soares.
(Por portaria de 22 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. 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 mobilização:
Artilharia:

Regimento de artilharia

Major, o capitão de artilharia
Ferreira.

ligeira n.· 5

Mário Filipe

da Silva

(Por portaria de 24 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Destacamento misto do Forte de Almada

Mator, comandante, o capitão de artilharia Lúcio Jacinto
Nunes.
•
(Por portaria de 24 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço de material:

Quadro do serviço de material

Major engenheiro do quadro do serviço de material, o
capitão do quadro do mesmo serviço Filipe Felismino
Nunes Pallet.
(Por portaria de 22 de Julho de 1959, visada pelo 'I'ribuual
de Contas em 1 de Al!'osto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Serviço geral do Exército:

Quadro do serviço geral do Exército

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o. S~l'gento-ajudante, da bateria de artilharia de gual'llH;aO,
.Toaquim Colaco Matias.
(Por portaria de 1 de .Iulho etc 1fl59, vjs~ada pe.lo Tribuna I
de Contas em 31 de Julho de 1959. Sao devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.? 22257).
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Adidos:
Em outros Ministérios:
Ministério do Ultramar

Tenente-coronel,
o major de artilharia, adido, em serviço no Ministério do Ultramar, como presidente da
Câmara Municipal de S. 'I'omé, Luis Gastão Ramalho
Fernandes.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunade Contas em 23 de Julho de 1959. São devidos cmolul
mentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

de instrução

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Major, o capitão de artilharia, adido, professor efectivo
do 5.° grupo do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, Eduardo Augusto Pereira Galhardo.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. São devidos ernolumontes, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estabelecimentos

produtores

Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras

Major engenheiro do quadro do serviço de material,
o capitão do quadro do mesmo serviço, adido, engenheiro da 1.a secção dos serviços industriais da Fábrica
Nacional de Munições de Armas Ligeiras, Rogério Paixão Ribeiro.
(Por portaria de 22 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

'Majores engenheiros do quadro do serviço de material,
os capitães do quadro do mesmo serviço Manuel António Lopes e Carlos Amaro SA Teixeira. de Azevedo
Ferraz.
(Por portaria de 22 <le .Tulho de Hl59, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. São devidos omolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257). '
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EXONERAÇOES E TRANSFERÉNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Madeira
Comando militar

Governador militar, o brigadeiro, inspector, da Direcção
da Arma de Cavalaria, Amadeu Buceta Martins.
(Por portaria de 23 de Julho de 1959).
A.rmas

e

Ministério

serviços:

do Exército:
2.' Direcção·Geral-

3.' Repartição

Tenente do serviço de administração militar, do 1.0 grupo
de companhias do mesmo serviço, Alfeu Raul Maia
da Silva Forte.
(Por portaria de 27 de Julho de 195~).
3.' Direcção-Geral
Serviços

Cartogrãflcos

do Exército

Opern:dor fotogramétrico, O tenente de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 1, Álvaro Pereira Bonito.
(Por portaria de 31 de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:
Governo Militar de Lisboa

e comandos

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 2,
Arnaldo Alfredo Pereira do Carmo de Sousa 'reles.
(por portaria de 23 de .lulho de 1959).
Ministério

do Exército - Direcções das armas c serviços:
Direcção do Serviço de Material

Capitão do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção) do 2.0 grupo ~e companhias
de administração militar, Afonso Candelas Duarte.
(Por portaria ue 23 ue .J ulho de 1959).
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Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e eentros de mobilização:
Infantaria:
Quadro da arma de infantaria

Ooronel de infantaria, comandante do campo de instrução
militar de Santa Margarida, Oarlos Amorim Castanheira.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1959).
Escola Prática de Infantaria

Alferes de infantaria, do regimento
Augusto Rosendo Sardinha.

de infantaria n." 7,

(Por portaria de 31 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

n.O 3

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n." 8,
António Rosado Serrano, por motivo disciplinar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Duarte Bispo.

no quadro,

n.· 5

Manuel Domingos

(Por portaria de 27 de Julho de 1959).
Regimento de Infantaria n.· II

Oa~itão .de i~fantaria, do batalhão independente
fantaria n. 17, José Moura Sampaio.

ele in-

(Por portaria de 27 de Julho de 1959).

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores
José Marques da Oruz Marcelino.

n. o 7,

(Por portaria de 23 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

de infantaria, do batalhão
Simão Antunes Malcata.

Capitão

n.· 12

de caçadorer

n.? ti,

(Por portada (le 27 do .T ulho (Ie 195H).

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 11

1111

Batalhão de caçadores n.O 6

Capitão de infantaria, do regimento
Manuel de Jesus Correia.

de infantaria n.? 2,

(Por portaria de 23 de J ulho de 1959)~
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Comandante, o coronel de artilharia, tirocinado , da
direcção da arma, Pedro Amadeu Nicolau Fernandes
Guerra.
(Por portaria de 23 de Julho de 1959).
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 5, Fernando Manuel Pinto de Novais Paiva.
(Por portaria de 31 de Julho de 1959).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria

n.· 7

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1,
Rogério Montefalco Sarmento Pereira, por pedir.
(Por portaria de 23 de Julho de 1959).
Engenharia.
Regimento de engenharia n.O2

Segundo comandante, o tenente-coronel de engenharia,
supranumerário, Ângelo Tavares da Silva.
(Por portaria de 23 de Julho de 1959).
Grupo de companhias de trem auto

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, António Lopes.
(Por portaria de 27 de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Esta.beleoimentos de instrução
Academia Militar

Chefe interino da secção de estudos e planeamento do
gabinete do estudos o capitão de infantaria Pedro
João dos Santos Rei~.
(Por portaria de 23 de .Julho de 1959).
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Campo de instrução militar de Santa Margarida

Comandante" o coronel de cavalaria, tirocinado, da
Direcção da Arma de Cavalaria, Joaquim Rodrigues
Gomes Júnior.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1959).
Campo de tiro da serra da Carregueira

•

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16,
Joaquim Baptista Simões de Carvalho .
(Por portaria de 23 de Julho de 1959).
Carreira de tiro de Espinho

Capitão de infantaria, no quadro, Licinio Soares de Pinho .
•(Por portaria de 31 de Julho de 1959).
Estabeleoimentos hospitalares
Hospital Militar Principal

Tenente médico, do centro militar de educação física,
equitação e desportos, José Manuel Nobre Viegas
Gonçalves Correia.
(Por portaria de 27 de Julho de 1959).
Supra numerários :
Forças eventualmente

constituídas

no ultramar:

Bateria de artilharia de guarnição

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, no quadro do mesmo serviço, Joaquim Colaço Matias.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959).

Â(lidos:
No ultramar:

Angola
Comando militar

Tenente-coronel
do engenharia, da Escola Prática
Engenharia, José de Sousa Fogaça,

de

(Por portaria de 30 de Março de J 959).
Em estabelecimentos

militares:

Estabeleoimentos de instrução
Academia Militar

Chefe da secção de contabilidade do conselho administrativo, o capitão do serviço de administração mi1i~ar,
chefe de contabilidade da extinta Escola do ExércIto,

2.' Série
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cargo de que fica exonerado, Gonçalo Mendes da
Maia, nos termos do artigo 50.° e apêndice n.? 2 ao
mapa anexo n.? 5 do Decreto-Lei n.? 42152, de 12
de Fevereiro de 1959, para completo de vaga no
quadro ainda não preenchida.
Chefe do serviço de transporte, manutenção auto, combustíveis e lubrificantes dos serviços gerais e formação, o tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da extinta Escola do
Exército, Adão Maria de Almeida Graça, nos termos
do artigo 52.° e quadro C do apêndice n.? 3 ao mapa
anexo n.? 5 do Decreto-Lei n.? 42 1ó2, de 12 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n." 42349, de 2 de
Julho do mesmo ano, para completo de vaga no
quadro ainda não preenchida.
Auxiliar dos serviços de instalações e incêndios dos
serviços gerais e formação, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, chefe da secretaria
do corpo de alunos, cargo de que fica exonerado,
Armando Lopes, nos termos do artigo 52. ° e quadro B
do apêndice n. ° 3 ao mapa anexo n. ° 5 do Decreto-Lei n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, para
completo de vaga no quadro ainda não preenchida.
Chefe do serviço de alimentação dos serviços gerais e
fornia~ão. o tenente do quadro do serviço geral do
Exército, tesoureiro-chefe do depósito de material de
aquartelamento, da extinta Escola do Exército, cargo
de que fica exonerado, J oão Jesus de Oliveira, nos
termos do artigo ó2.0 e apêndice n." 3 ao mapa anexo
n.? 5 do Decreto-Lei n." 42 152, de 12 de Fevereiro
de 1959, para preenchimento de vaga no quadro ainda
" não preenchida.
Encarregado da secção de material de guerra do cons~lho administrativo, o tenente do quadro do serVIÇO
geral do Exército, secretário
da formação
do corpo de alunos da extinta Escola do Exército,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Ar~ando Guerreiro Fortes Conde, nos termos do artigo 50.° e apêndice n." 2 ao mapa anexo n." 5 do
Decreto-Lei n.? 42 152 de 12 de Fevereiro de 1959,
para preenchimento
de vaga no quadro ainda não
preenchida.
Chefe. da secção de registo e adjunto da secreta:ia,
o alferes do quadro do serviço geral do Exérc.Ito,
subalterno da formação do corpo de alunos da extinta
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Escola do Exército, cargo de que fica exonerado por
esta portaria, Severiano Prata Coutinho, nos termos
do artigo 49.° e apêndice n.? 1 ao mapa anexo n.? 5
do Decreto-Lei n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959,
para preenchimento de vaga no quadro ainda não preenchida.
Chefe da secretaria, o alferes do quadro do serviço
geral do Exército, chefe do depósito de material
de guerra da extinta Escola do Exército, cargo de
que fica exonerado por esta portaria, José João Nunes
Cavaco, nos termos do artigo 49.° e apêndice n.? 1
ao mapa anexo n." 5 do Decreto-Lei n.? 42152, de
12 de Fevereiro, de 1959, para preenchimento de
vaga no quadro ainda não preenchida.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Estabelecimentos

produtores

Manutenção Militar

3.a

secção .dos serviços industriais (oficinas),
Chefe da
o capitão do serviço de administração militar, no
quadro do mesmo serviço, Mário Rodrigues de Faria,
nos termos do artigo 28.° e mapa VI anexo do Decreto-Lei n.? 41802, de 3 de Outubro de 1958, na
vaga deixada pelo capitão António Monteiro, que, por
portaria de 16 de Janeiro de 1959, foi exonerado
daquele cargo.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de J ulho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Oficiais de complemento
Arl""T1se e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
litares:

e comandos mi-

4.' região militar

Alferes mi~iciano do serviço de administração milita.r
(secretariado), do 2.° grupo de companhias de administração militar, Mário Fernando Aleixo.
(Por portaria de 15 de Julho de 1950).
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Açores
Comando militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, José Artur da Fonseca de Oliveira Espanha.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).
india
Comando

militar

Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, Luís de Oastro Vaz Pinto.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de moblllzação :
Infantaria:
Rllgimento de infantaria

n.O I

Tenente miliciano de infantaria Carlos Mário Alexandrino da Silva.
Alferes miliciano de infantaria Eurico António Valadão
do Vale.
(Por portaria de 31 de Julho de 1959).
Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 2, Fernando António Pires.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n." 12, Olavo Sesinando Monteiro
Baptista e, do batalhão de caçadores n." 5, Joaquim
António Alcalde de Freitas.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 2

Aspi~ante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 7, José Eduardo Marques Tapada,
por motivo disciplinar.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

n.O 4

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 4, José Vital Ferreira da Silva.
(Por portaria de 30 de Julho de 1959).
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n.O 6

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 3, João Luis Peixoto de Sousa, Francisco Moreira Maia e João Manuel Salvatori Santos
Ramalho.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
de metralhadoras n.? 3, Afonso Nunes dos Santos Pereira, Ernesto Manuel Carvalho Allen, Antero Moura
dos Santos Ribeiro, Armando Bastos Mendes, José
António Brás, José Manuel Alegria Martins de Sá
Couto, Aprigio de Carvalho Rocha e Luciano Botelho
de Carvalho Soares Costa.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

n,O II

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n." 2, Carlos Dario Fernandes.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 1, António da Silva Rodrigues e, do batalhão do metralhadoras n.? 2, José Elisio Rodrigues
Tralhão.
(Por portaria de \14de Julho de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n. ° 9, Carlos Alberto de Faria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

n.O 13

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 9, António Figueiredo de
Barros, António Emílio Pereira Cabral, Fernando
António Vaz de Faria Sampaio, António Manuel Gonçalves, Adélio Gonçalves Pinheiro e Jo é Henriques
Brás, sendo os três últimos por pedir.
(Por portaria de 16 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

Tenente miliciano
çalves.

de infantaria

n. o 15

António

ales Gon-

(Por portaria do 15 de Julho dA1959).

,
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Batalhão de caçadores n. ° 5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 11, Arceolindo Maria Cardoso.
(Por portaria

de 31 de Julho de 1959).

Batalhão de caçadores n.O 6

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 2, Luis Manuel Gomes de Sousa
Ribeiro, Agostinho Alves Gonçalves, Renato Saramago Pelejão e, do batalhão de caçadores n.? 7,
Fernando Correia Gil da Costa, Liberto da Fonseca
Ribeiro da Cruz, Manuel Guedes dos Santos Lima e
Abel das Neves Soares.
(Por portaria

de 24 de Julho de 1959).

Batalhão de caçadores n.O 8

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
de caçadores n. o 1, Florindo Hipólito Sejara Madeira,
Fernando Mourato Maia, Anselmo Semedo Louro e
António Coelho Cândido.
(Por portaria

de 16 de Julho de 1959).

Batalhão de caçadores n. ° 10

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 3, Arménio do Espírito Santo, António Joaquim Preto e Octávio Azevedo.
(Por portaria

de 21 de Julho de 1959).

Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada

i1.0

2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. o 5, Emilio Jerónimo Pimenta
Guerra.
(Por portaria
Grupo de artilharia

de 30 de Julho de 1959).

de guarnição

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia pesada n.? 3, 1\fário Sérgio Cabral Lopes.
(Por portaria

de 17 de Julho de 19M).

Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.O 2

Alfere miliciano de cavalaria, do regimento
laria n.? 5, José Antunes Pimenta.
(Por portaria

de cava-

de 24 de Julho de 1959).
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n.O 3

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, do regimento '
de lanceiros n. o 1, Armando Rodrigues Vicente Lopes
e João Soares de Sá e Almeida.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959),
Regimento de cavalaria

n. ° 6

Alferes milicianos de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 5, Pedro de Gouveia e Melo Borges da
Gama e Abel Pedro Correia Cardoso.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).

Aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 5, António Fernando Palhoto Pereira
Peixinho e Manuel Filipe Pereira Rodrigues.
(Por portaria de 24 de Julho ae 1959).
Regimento de cavalaria

n.O 7

Nula e de nenhum efeito a portaria de 31 de Janeiro
de 1959, publicada na Ordem do Exército n.? 10,
2.a série, de 1 de Junho do mesmo ano, a qual coloca
no regimento de cavalaria 'n." 7 o aspirante a oficial
miliciano do serviço de administração militar: do
2.0 grupo de companhias do mesmo serviço, António
José dos Santos Policarpo, por a mesma portaria ~er
sido publicada na Ordem do Exército n. o 8, 2. a séne,
de 1 de Maio também de 1959.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.0 grupo de
companhias de saúde, Valdemar Lopes Pereira.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).
Serviço de .aúde militar:
2.° grupo de cO,mpanhias de salide

Tenente miliciano médico, do comando militar de Angola, Joaquim Moreira de Carvalho.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).
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militar:

I.· grupo de companhias de administração

militar

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do regimento de lanceiros n.? 1, José António
Domingues Pinheiro.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).
Ministério do Exército - Estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Campo de instrução militar de Santa Margarida

Aspirante a oficial miliciano médico, do regimento de
infantaria n.? 2, Dario Bettencourt de Oliveira Cruz.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).
Campo de tiro de Alcochete.

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artjlhnr ia ligeira n.? 3.• Armando Vieira Faria, por
pedir,
(ror portaria de 10 de Julho de 1959).
Centro de instrução militar

de educação tisica, equitação e desportos

Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, João Ferreira Correia de Paiva.
(Por portaria de 30 de Julho de 1959).
Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, José da Rocha Barbosa Avelino da Silva.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).

Pessoal civil
Centro de mobilização do serviço de saúde n.o I

Graduado no posto de tenente, nos termos da alínea a)
do artigo 13.° da Lei n.? 19G1, 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, o alferes capelão Adalberto
Tacanho Saraiva do centro de mobilização do serviço de saúde n.ci 1, para, com a referida graduação,
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tomar parte no período de manobras a realizar no
corrente ano no campo de instrução militar de Santa
Margarida.
(Por portaria de 26 de Junho de 1959, da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

Sacerdote Joaquim Rodrigues Ventura, soldado sem
instrução licenciado n." 111/50 do centro de mobiliza, ção do serviço de saúde n.? 1, graduado tenente, 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, por ter
sido nomeado para tomar parte no periodo de manobras a realizar no corrente ano no campo de instrução
militar de Santa Margarida.
(Por portaria de 26 de Junho de 1959, da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

Sacerdote Manuel Rodrigues, soldado sem instrução em
disponibilidade n.? 4(54 do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 1, graduado alferes, nos termos
da alinea a) do artigo 13.° da Lei n.? 1961, de 1 d~
Setembro de 1937, artigo único do Decreto-Lel
n.? 31276, de 19 de Maio de 1941, e artigo 8.° da
Portaria n.? 11 022, de 12 de Julho de 1945, por ter
sido nomeado para tomar parte no periodo de man~obras a realizar no corrente ano no campo de instruçao
militar de Santa Margarida.
(Por portaria de 26 de Junho de 1959, da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 2

Sacerd?te Manuel Joaquim da Silva Capitão, soldado
sem instrução em disponibilidade n.? 12/955 do centro
de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, graduad~
alferes, nos termos da alínea a) do artigo 13.° da Lel
n." 1961, de 1 de Setembro de 1937 artigo único do
Decreto-Lei n.? 31276, de 19 de Maio de 19,*1, e a;-tigo 8.° da Portaria n.? 11 022, de 12 de Julho de 1940,
por ter sido nomeado para tomar parte no periodo de
manobras a realizar no corrente ano no campo de
instrução militar de Santa Margarida.
(por portaria de 26 de Junho Oe 195() da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
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Nomeado juiz auditor do 2.0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa o juiz de La classe, adjunto dos tribunais
militares territoriais de Lisboa, João de Matos Pestana Bastos, em substituicão
do .i uiz de La classe
Flávio Pimentel, que em 27 de Junho do corrente ano
atingiu 70 anos de idade.
(Por portaria de 8 de Julho de 1959 da 1.' Repartição da
L" Direcção-Geral
do Ministério do Exército, visada pelo
Tribunal de Contas em 15 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
I nstituto

de Altos Estudos Militares

João Francisco Dias Guerreiro Boto, nomeado professor de lingua inglesa do Instituto de Altos Estudos
Militares, nos termos do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n.? 39 169, de 19 de Abril de 1953, e artigo 1.0 do
Decreto-Lei n.? 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959.
(por contrato de 15 de Julho de 1959, visado pelo Tribunal
de Contas em 24 do mesmo mês. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
Academia Militar

Engenheiro Alfredo Sobrinho Barata da Rocha, segundo-assistente do Instituto Superior Técnico e professor
catedrático interino da extinta Escola do Exército,
nomeado professor catedrático da 4. a cadeira (Geometria Descritiva) da Academia Militar, nos termos
dos artigos 18.0, 19.0, 20.0 e 26.0 do Decreto-Lei
n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959 e apêndice
n." 1 ao mapa n.? 3 do mesmo Decreto-Lei.
(Por portaria de 13 de Maio de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Julho de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

VII- CLASSIFICAÇAO

E RECLASSIFICAÇAo

Classificação e reclassificação de especialidade
Oficiais do quadro permanente
Especialidades

de mobilização (E. M.):

. 1) Frequentaram com aproveitamento, na Escola Práhca de Artilharia e na base aérea n.? 3, de 18 de Maio
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a 11 de Julho de 1959, o curso de observador
para oficiais, os seguintes oficiais:

2." Série

aéreo

Artilharia:
Alferes:
Alexandre da Costa Coutinho e Lima.
José Manuel Pinto Pereira.
Cavalaria:
Alferes Fernando

Trindade Rei.

A estes oficiais é averbado aquele curso e são reclassificados para a especialidade de mobilização «observador aéreo».
Averbamento

de cursos e estágios:

1) Frequentaram
com aproveitamento, na Escola do
Serviço Veterinário Militar, de 13 de Abril a 4 de Julho
de 1959, o curso de inspecção de alimentos, os seguintes
oficiais:
Capitão veterinário Gilberto
Tenentes veterinários":

de Almeida Mendes.

António Fernandes Mira Godinho.
Santiago João Carrilho Medeiros.
Deve ser-lhes averbado àquele curso. O averbamento
de especialidade será considerado quando da reclassífícação dos oficiais veterinários.
Averbamento de cursos no estrangeiro:

1) Frequentou com aproveitamento, na Escola de Infantaria do Exército dos Estados Unidos da América, na
Geórgia, no ano de Hl59, o curso avançado de infantaria
para oficiais, o maj 01' de infantaria José Albano de
Proença Oliveira Cid.
2) Frequentou com aproveitamento, nas Escolas de
Artilharia e Misseis e de Defesa Aérea do Exército dos
Estados Unidos da América, no ano de 1950, o curso
avançado de oficial de artilharia, pelo que se declara
graduado, o major de artilharia José Vasco Rodrigues
Ramos.
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3) Tendo o major de cavalaria António Herculano de
Miranda Dias frequentado, com aproveitamento, na Escola de Blindados do Exército dos Estados Unidos da
América, no ano de 1959, o curso avançado de blindados
para oficiais, está este oficial autorizado a usar o distintivo daquela Escola para oficiais estrangeiros.
4) Frequentou com aproveitamento,
na Escola de
Transmissões do Exército dos Estados Unidos da América, em Fort Monmouth, Nova Jérsia, de 4 de Setembro de 1958 a 2 de Junho de 1959, o curso avançado
de transmissões para oficiais, tendo-lhe sido concedido
um diploma de graduação, o. capitão de engenharia Ivan
Serra e Costa.

VIII- MELHORIAS

DE PENSOES

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao coronel de artilharia, na situação de
reserva, adido, em serviço no Ministério do Interior,
como governador civil do distrito de Vila Real, Augusto Fernando Teixeira Sampaio Pinto Sequeira, no
quantitativo de 72.0005, desde 22 de Setembro de
1958, por ter completado mais um ano de serviço
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n.? 41654, passando a contar 39 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 27 de Julho de 1959).

pelo Tribunal

Rectificada a pensão que lhes foi atribulda, nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958,
a?s oficiais, na situação de reserva, em seguida menclOnados, por terem completado o número de a!l0s de
serviço que a cada um vão indicados, ao abrigo do
artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41654:
Capitão de cavalaria Abel António, 42.120iS, de.sde
12 de Setembro de 1958 - 39 anos de serviço.
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Tenente do quadro do serviço geral do Exército
António de Almeida Moura, 31.200a, desde 12
de Outubro de 1958 - 40 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Julho de 1959. Não são devidos emolu~entos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 604, alterado pelo Decreto-Lei n." 41958, de 14 de Novembro de 1958, ao major de infantaria, na situação de
reserva, Alberto da Encarnação Pereira, no quantitativo de 51.3006, desde 13 de Agosto de 1958, por
ter completado 38 anos de serviço ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41654.
(Por portada de 12 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 29 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41958, de 14 de Novembro
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 5.° do supracitado Decreto-LeI
n.?

41654:
Major graduado de infantaria Armindo da Purificação Soares, 33.54:0.6, desde 31 de Agosto de
1958 - 31 anos de serviço.
Capitão de infantaria Ernesto da Ressurreição Borges Acciaioly, 31.3206, desde 1 de Junho de
1958 - 29 anos de serviço.
(Por portaria de 12 de Julho de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Rectificada a pensão anual quo lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958, aos oficiais, na situação de reserva, em
seguida mencionados, por lhes ter sido concedido o
abono do acréscimo
a que se refere o artigo 9.° d?
Decreto n." 20247, de 24 de Agosto de 1931, respeI-
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tante ao número de dias que a cada um vão indicados
para efeito de 0,14 por cento, que contaram até 31
de Dezembro de 1937:
Tenente-coronel
de engenharia Paulino Celestino
da Silva, 55.206t$, desde 1 de Junho de 19581458 dias.
Capitão de infantaria José Boto, 37.03M80, desde
1 de Junho de 1958 -775 dias.
(Por portaria de 12 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22'257).

A pensão anual de 29.6-i0r$, atribuída ao tenente do
quadro do serviço geral do Exército José Patrício,
desde 22 de Fevereiro de 1958, por portaria de 7 de
Março do referido ano e visada pelo Tribunal de Contas em 15 deste último mês, passa a ser, desde o referido dia 22 de Fevereiro de 1958, na importância
de 30.420$, em substituição daquela, que foi erradamente calculada.
(Por portaria do 12 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Julho do 1959. Não são devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257) .

.

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41654, rectificado pelo Decreto-Lei n. o 41958, de 14 de Novembro 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 5.0 do supracitado Decreto-Lei

n.? 41 654:
Coronel de artilharia, engenheiro fabril, Francisco
Freire de Matos, 86.400t$, dosde 23 de Maio de
1959 - 40 anos de serviço.
Tenente-coronel
médico, Norberto Lima Coelho de
Magalhães, 63.720;$, desde 1 de Junho de 195936 anos de serviço.
Major de artilharia Alfredo Horácio da Cunha Néri,
6-i.800~, desde 1 de Junho de 1959- 40 anos de
serviço.
Major graduado de anaenharia David Cecílio Sardinha, 46.530,$, desde 1 de Junho de 195933 anos de serviço.
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Reimão,

49.95015, desde 18 de Junho de 1959 - 37 anos
de serviço.
,
Capitão de infantaria Alberto Tavares de Magalhães,
43.3721$80, desde 26 de Junho de 1959- 30 anos
de serviço.
Capitão de infantaria Júlio César de Almeida,
43.3181$80, desde 1 de Junho de 1959 - 28 anos
de serviço.
Capitão de infantaria António João Duarte Cravei]jnha, 43.2006, desde 8 de Junho de 1959 - 40
anos de serviço.
Capitão 'de infantaria Ernesto da Ressurreição Borges Acciaioly, 40.500~, desde 11 de Junho de
1959 - 30 anos de serviço.
Capitão de artilharia Aurélio de Sousa Medeiros,
33.842<t$40,
desde 1 de Junho de 1959 - 31 anos
de serviço.
Capitão de engenharia Vasco de Paiva Baltasar
Brites, 35.340~, desde 20 de Maio de 195931 anos de serviço.
.
Capitão médico Zósimo Soares Ramos, 54.0006,
desde 7 de Junho de 1959 - 37 anos de serviço.
Capitão médico Joaquim Mendes Vieira Lopes,
44.5506, desde 12 de Junho de 1959 - 33 anos
de serviço.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
António da Costa Calão, 49.950~, desde 13 de
Junho de 1959 - 37 anos de serviço,
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
Delfim Fernandes, 48.600~, desde 22 de Junho
de 1959 - 36 anos de serviço.
Capitão chefe de banda de música Domingos Martins Coelho, 51.300iS, desde 16 de Junho de
1959 - 38 anos de serviço.
Tenente de infantaria Luis Carlos de Lacerda Nunes, 37.804iS80, desde 21 de Abril de 195936 anos de serviço.
Tenente de infantaria Alfredo de Oliveira GuÍlnarães, 33.600iS, desde 1 de J unho de 195940 anos de serviço.
Tenente de artilharia José dos Santos Oliveira,
35.700~, desde 1 de Junho de 1959 - 35 anos
de serviço.
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Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Eduardo Martinho Cardoso, 3t!.7601$, desde 23
de Junho de 1959 - 38 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Joaquim José Bernardes, 38.7601$, desde 14 de
Junho de 1959 - 38 anos de serviço.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Domingos Roque Belo, 36.7201$, desde 25 de
. Maio de 1959 - 36 anos de serviço.
Alferes de cavalaria António de Sousa Cirne Madureira, 15.600$, desde 3 de Junho de 195920 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao oficial, na situação de reserva, em seguida mencionado, por ter completado o número de
anos que lhe vai indicado, ao abrigo do artigo 5.0 do
Supracitado Decreto-Lei n. o 41 654:
Tenente de a;tilharia José Araújo Martins de Sousa
Nazaré, 2...i.480~,desde 12 de Junho de 195924 anos de serviço.
Tenente de artilharia José Araújo Martins de
Sousa Nazaré, 25.500~, desde 26 de Junho de
1959 - 25 anos de serviço.
A execução do presente diploma não determina encargos para este Ministério, por o oficial constante do
mesmo se encontrar adido no Ministério do Interior,
como presidente da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira, e perceber os seus vencimentos por aquele
departamento.
.
(Por portaria de 15 do Julho de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 25 de Julho de 1959.

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribulda, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
de 1958, aos oficiais na situação de reserva, em
seguida mencionados, por terem completado o número
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de anos de serviço que a cada um vai indicado, ao
abrigo do artigo 5.0 do Decreto-Lei n." 41654, acima
mencionado:
Capitão de infantaria Luís Artur Teixeira, 53.784t$,
desde 23 de Junho de 1959 - 39 anos de serviço.
Capitão de infantaria Joaquim Osório da Cunha Dá
Mesquita, 45.900t$, des Ie 25 de Junho de 1959- 34 anos de serviço. .
Capitão de infantaria Jorge Henrique de Almeida
da Costa Pereira, 29.700t$, desde 14 de Junho
de 1959 - 22 anos de serviço.
Capitão médico Álvaro de Sousa Ramos, 41.850t$,
desde 22 de Junho de 1559 - 31 anos de serviço.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
João Pereira, 52.650~, desde 30 de Junho de
1959 - 39 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão que lhe foi atribuída, nos termos
do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado p~lo
Decreto-Lei n." 41958, de 14 de Novembro de 1958,
ao tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Manuel Dias Catana, no quantitativo de
38.654t$40, desde 17 de Junho de 1959, por lhe ter
sido concedida a revisão da sua pensão ao abrigo do
artigo 7.0 do supracitado Decreto-Lei
n." 41654,
passando a contar 37 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Agosto de 1959. Não são devidos smolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão que lhe foi atribuída nos termos
do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654 ~lterado pelo
Decreto-Lei n. o 41 958, de 14 de N ove~bro de 1958,
ao capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
na situação de reserva, José Joaqnim Olaro no quantitativo de 40.800a, desde 23 de Outubro' de 1958,
por ter completado mais um ano de serviço ao abrigo
do artigo 6. o do supracitado Decreto-Lei n. o 41 654,
passando a contar 40 anos de serviço.
(Por portaria de 20 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Julho de 1959).
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IX - 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:
Artilharia

Tenente-coronel
Luis Gastão Ramalho Fernandes,
desde 30 de Junho de 1959.
Majores Eduardo Augusto Pereira Galhardo, Lúcio
Jacinto Nunes e Mário Filipe da Silva Ferreira,
todos desde 1 de Julho de 1959.
Quadro do serviço de material

~Iajores engenheiros Filipe Felismino Nunes Pallet,
Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo Ferraz,
Rogério Paixão Ribeiro, Noé David Soares e Manuel António Lopes, todos desde 1 de Julho de
1959.
Quadro do serviço geral do Exército

Capitão Manuel António Marques, desde 25 de Junho de 1959.
Colocações e desempenho de funções:

2) Prestou serviço na junta de inspecção do distrito
de recrutamento e mobilização n. ° 17, de 13 de Maio
a~24 de Julho de 1959, o coronel de infantaria, na situaçao de reserva, António da Encarnação Santos Vieira.
3) Prestou serviço na junta de recrutamento n." 2
do distrito de recrutamento e mobilização n." 16, como
presidente, de 28 de Maio a 8 de Agosto de 1958,
e na junta de recrutamento n.? 2 do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 4, de 28 de Maio a 16 de
Julho de 1959, o coronel de infantaria, na situação de
reserva, João Miguel Rocha de' Abreu.
4) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de artilharia n.? 1, desde 1 de Janeiro de 195~,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, António
Gomes de Almeida.
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5) Deixou de prestar serviço na Agência Militar,
desde 1 de Agosto de 1959, o major de infantaria, na
. situação de reserva, José Vitorino Pavia de Magalhães.
6) É comandante interino do batalhão de caçadores
n." 7 o major de infantaria Abílio de Matos Pacheco,
que, por portaria de 8 de Junho de 1959, inserta na
Ordem do ExéTcito n.? 12, 2.a série, de 1 de Julho do
corrente uno, foi colocado nesta unidade.
7) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n.? 1, desde 22 de Julho de 19M), para efeitos do
determinado no n.? 2.° da Portaria n.? 12333, de 27 de
Março de 194:8, o capitão deinfantaria Pedro lJenriques,
adido no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana.
8) Deixou de prestar serviço na Agência Militar,
desde 16 de Julho de 1959, o capitão de infantaria, na
situação de reserva, António Marques de Figueiredo.
9) Completou em 23 de Julho do corrente ano, ne
regimento de Ianceiros n.? 2, o tempo de serviço nos
termos do n.? 2.° da Portaria n.? 12333, de 27 de
Março de 194:8, o major de cavalaria Jaime Filipe da
Fonseca, adido no Ministério das Comunicações, como
comandante da policia da Administração-Geral do Porto
de Lisboa.
10) Deixou de prestar serviço no regimento de lanceiros n." 1, desde 1 de Agosto de 1959, o capitão de
cavalaria, na situação de reserva, Joaquim António Ramos.
11) Deixou de prestar serviço como delegado da
3. a Repartição da ~. a Direcção-G~ral
na 2. a e 3. a regiões militares, desde 4 de Julho do i959 o tenente do
serviço do administração militar, na situaáo de reserva,
António Baeta Lopes.
12) Deixou de prestar serviço no Depósito Geral de
Fardamento e Calçado, desde 24 de Julho de 1959, o
capitão do quadro do serviço geral do Exército, na situação de reserva, Francisco Neto Júnior.
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13) Passou a prestar serviço
no hospital militar
regional n.? 1, desde 23 de Julho de 1959, o tenente do
quadro do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, Mário da Assunção de Barros.
Pensões de reserva:

Li) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, quer pela presente Ordem do Exército,
transitam para a situacão de reserva:
Capitães do quadro do serviço geral do Exército:
João Pinheiro, 45.608$40 - 33 anos de serviço.
Joaquim da Silva Marques, 54.000i$ .

•
Reforma:

15) São desligados do serviço, desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artlgO 15.° do Decreto-Lei n.? 2840-1, de 31 de Dezembro de 1937, os oficiais, na situação de reserva, em
seguida mencionados e que nas datas referidas atingem
o limite de idade para transitarem para a situação de
reforma:
Infantaria

Coronel Josêda
de 1050.
Tenentes:

Costa Figueiredo,

desde 2 de Julho

Anísio Soares, desde 16 de Julho de 1959.
Gaspar António Moreira de Sousa, desde 24 de
Julho de 1950.
Ezequiel de Matos Vicente, desde 25 de Julho de 1959.
Artilharia

Tenente-coronel
Álvaro Lourenço Pereira, desde
28 de Julho de 1959.
Capitão Filipe Pereira Uarcelly, desde 31 de Julho de 1059.
Serviços de administração militar

Coronel António Maria Pinto Salgueiro, desde 3 de
Julho de 1959.
Tenente-coronel Artur Maria Ramos Tarana, desde
24 de Julho de 1959. Prestava serviço na Guarda
Nacional Republicana.
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Quadro do serviço geral do Exército

Capitão Alberto Ferreira
Julho de 1959.

de Morais, desde 21 de

16) Desligado do serviço desde 22 de Julho de 1959,
por ter sido julgado incapaz pela junta médica da Caixa
Geral de Aposentações, o general, na situação de reserva, Paulo Bénard Guedes.
•
Diverao.:

17) Declara-se que era coronel tirocinado do serviço
de administração militar o brigadeiro Alberto de Sousa
Amorim Rosa, promovido a este posto por portaria de
3 de Junho do corrente ano, publicada na Ordem do
Exército n.? 12, 2.a série, do mesmo ano.
18) O coronel do corpo do estado-maior Manuel Pimenta de Almeida Beja Camões Godinho teve as seguintes nomeações:
Vogal do Conselho Superior de Obras Públicas, por
portaria de 2 de Março de 1955;
Vogal suplente do Conselho Superior de Transportes Terrestres,
por portaria de 7 de Setembro
de 1954;
Vogal efectivo do Conselho Superior de Transportes Terrestres,
por portaria de 21 de "Maio de
1958.
19) O capitão de artilharia a' quem foi rectificada a
pensão para 40 anos de serviço, desde 1 de Junho de
1958, pela Ordem do Exército n." 12, 2.a série, de 1959,
p. 1014, chama-se António da Purificação Ferreira.
20) Nos termos do artigo 73.0 da Portaria n. o 11 332,
de 6 de Maio de 1946, publica-se a classificacão do candidato aprovado no concurso ordinário realizado para
provimento de vagas no quadro permanente de oficiais
farmacêuticos:
Alferes miliciano de infantaria do rezirnento de infantaria n. o 10, N orberto 'Augusto Fernandes
Barreira -12,93 valores.
21) Nos documentos de matricula do tenento miliciano
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, na situação de disponibilidade, Manuel Fernandes Laranjeira,

•
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deve ser rectificada a sua naturalidade da freguesia de
S. Pedro e Santiago, do concelho de Torres Vedras,
para a freguesia de Cabanas, do concelho de Carregal
do Sal.
22) Constituição dos órgãos de trabalho da La inspecção (inspecção de recepção) da Direcção do Serviço
de Material:
.
Inspector da La inspecção - coronel engenheiro do
serviço de material Francisco António Gonçalves
Cardoso.
Grupo de recepção de componentes metálicos nos
estabelecimentos
produtores
do Ministério do
Exército:
.
Majores

engenheiros

do serviço de material:

Humberto Lopes Gonçalves Garcia.
Luis Esteves Ramires.
Filipe Felismino Nunes Pallet.
Grupo balístico :
Tenente-coronel
engenheiro do serviço de material Joaquim Avelar Santos.
Ma] 01' engenheiro do serviço de material José
Vasco Lobato de Faria Roncon.
Grupo de recepção
indústria civil:

de componentes

Coronel engenheiro do serviço
Carlos Duarte Capote.

metálicos na
de material

Comissão de recepção relativa a pólvoras, explosivos
e agentes químicos :
Coronel de artilharia engenheiro fabril, na
situação de reserva, Paulo Emilio da Silva.
Tenente-coronel de artilharia engenheiro fabril,
na situação de reserva, Manuel Tiago Pereira Manjolinha.
Tenente-coronel engenheiro do serviço de material Eurico de Oliveira Pinto.
Estes oficiais desempenharão
por acumulação de serviço.

os respectivos

cargos
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Rectificações:

24) Não são devidos emolumentos pela entrada no
quadro da sua arma, por portaria de 18 de Fevereiro
de 1959, publicada na Ordem do Exército n:? 12, 2." série, do corrente ano, dos tenentes-coronéis de infantaria
Luis Faria Barroso Mariz e Abel de Castro Roque.
25) Pertencem ao batalhão de caçadores n.? 1, e não
ao batalhão de metralhadoras n." 1, os alferes milicianos
de infantaria José Luis Aguincha Coelho e José Fernando Pires Lopes, promovidos ao actual posto por portaria de 1 de Abril de 1959, publicada na Ordem do
Exército n.? 10, 2.a série, de 1 de Junho do mesmo ano.
26) Deve ser considerado' promovido para o regimento de infantaria n. ° 1, e não para a Escola Prática
de Infantaria, o alferes miliciano de infantaria Rómulo
Cilindro de Oliveira Figueiredo, referido na Ordem do
Ea:ército n.? 10, 2.a série, de 1 de Julho de 1959.
27) Devem ser considerados promovidos para o regimento de infantaria n.? 1 os alferes milicianos de infantaria João José da Silva Ferreira Neto, Henrique
Rodrigues da Silva e Osvaldo Branco de Araújo Pinheiro, promovidos ao actual posto para o batalhão de
metralhadoras n." 1 por portaria de 1 ele Abril de 1959,
puhlicada na Ordem do Etcército n. ° 10, 2. a série, de
1 de Junho do mesmo ano.
28) Pertence ao regimento de infantaria n. ° 4, e não
ao batalhão de metralhadoras n. ° 1, o alferes miliciano
de infantaria José Manuel Moreira Pires, promovido ao
actual posto por portaria de 1 de Abril de 1959, publicada na Ordem do Exército n. ° 10, 2. a série, de 1 de
Junho do mesmo ano.
29) Deve ser considerado promovido para o regimento
de infantaria n.? 15 o alferes miliciano de infantaria,
em ~isponibilidade, João Sérgio Pais Bernar~ino, pr?movIdo ao actual posto para o regimento de infantaria
n.? 3 pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 1 de
Junho de 1959.

•
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30) Deve ser considerado promovido para o batalhão
de caçadores n. ° 5 o alferes miliciano de infantaria José
Manuel Jorge Igrejas de Bastos, promovido ao actual
posto para o regimento de infantaria n. ° 12 pela Ordem
do Eeércitati:" 10, 2.a série, de 1 de Junho de 1959.
31) Deve ser considerado promovido para o batalhão
de metralhadoras n. ° 2 O alferes miliciano de infantaria
José da Costa Nunes, promovido ao actual posto para
o batalhão de caçadores n." 8 por portaria de 1 de Abril
de 1959, publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série,
de 1 de Junho do mesmo ano.
32) Declara-se que é de 74.400t$ a pensão anual do
coronel de artilharia, na situação de reserva, Augusto
Luciano Alves, a quem se refere a Ordem do Exército
n." 12, 2.a série, de 1 de Julho' de 1959.
33) Deve ser considerado promovido para o grupo
de artilharia de guarnição, e não p.ara o grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, o alferes miliciano de
artilharia, em disponibilidade, Roberto Domingos Pacheco; promovido ao actual posto por portaria de 1 de
Abril de 1959, publicada na Ordem do Exército n." 10,
2.a série, de 1 de Junho do mesmo ano.
34) Declara-se que é de 65.490,$, e não de 65.940t$,
a pensão anual atribuida ao tenente-coronel médico, na
situação de reserva, António Augusto de Melo, a quem
se refere a Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, de 1 de
Julho de 1959.
35) Deve ser considerado colocado no comando militar da Guiné, e não no comando militar de S. Tomé e
Prin?ipe, conforme portaria de 14 de Março de 1958,
pub~lCada na Ordem do Exército n. ° 3, 2. a série, de 1 de
Abril de 1958, o tenente miliciano médico, licenciado,
Armando Augusto de Barros, do comando militar de
Angola.

•

36) Chama-se Raul Duarte Moniz Melo e não Raul
Duarte Moniz Belo, o tenente miliciano de artilharia,
licenciado, do centro de mobilização de artilharia n." 12,
que, pela Ordem do Exércit» n.? 10, 2.a série, do corrente ano, teve passagem à brigada n. ° 1 de telegrafistas.
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37) É do centro de mobilização do serviço de administração militar n. ° 2 o alferes miliciano do serviço de
administração militar' Jaime Mota de Amorim Ferreira,
que, por portaria de 28 de Maio de 1959, publicada na
Ordem do Exército n ? 10, 2.a série, de 1 de Junho de
1959, foi colocado na brigadan." 1 de telegrafistas.
38) Deve ser considerado colocado no centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, e não no n.? 1, o
capelão graduado tenente António Alexandre Ferreira
de Melo, referido na portaria de 2 de Junho de 1959,
publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.11 série, do
corrente ano.

,
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BALAN

Cofre de Previdência dos Ofl
Balancete trimestral refe

RECEITA
Saldos

do trimestre

anterior:

Fundo de maneio •
Depósitos à ordem.
Caixa ..
" ....
Títulos do crédito •
Imóvois
.
Móvois e utensílios
.
Empréstimo à Obra Social do Exército.
Ue ceitas

12.000~OO
2:855.23~~40
31.838~60
19:829.496~90
18:537 .186~50
18.062~90
500.000~00

41:786.824~30

do 2.0 trlmcstJ·o:

Quotas ...•.....
Receitas eventuais. . . .
Diversos depósitos ....
Administração
do imóveis
Juros
~
.
Fundo de administração
•

467.554810
1.151~20
2.743~OO
29U59~80
125.444MO
24.129~50

~12.982~OO
42:699.806nSO
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CETES
clals do Exército

Metropolitano

rido a 30 de Junho de 1959

-

DESPESA
Despesas do 2.· trimestre:
Subsídios (gerêncía vigente) .
Rendas vi tal lcí as . . . . . . . .
Administração de imóveis.
. . .
H.OSOr\ramatemática de subsldíos
Quotas restituídas.
Divorsos depósitos
. . .
Fundo de administração.

592.775800
3.420#10
10.563,~90
1.18Ü#10
96ü,~20
34,~00
27.142#00

Saldos que passam:
Ii'un~o de manei o .
Deposi tos à ord em
Caixa
.
Tít?los de crédito .
Irnoveis
.
~óveis e utensílios
. . . . . . . . .
mpréstlmo à. Obra Social do Exército

12.000800
3:114.751840
28.706830
1Ü:82Ü.496/1ÜO
18:551.686/150
18.062/.!ü0
500.000800

42:054..704/100
42:60\).8061130

•
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Cofre de previdência

dos

Balancete relativo ao 1.0 semestre de 1959, a que se refere o
de Terra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterior
Quotas ••••••••••
Desposas de administração
Juros de papéis de crédito.
Receitas eventuais ••••
Administração de propriedade.
Contas a regularizar •••••
Transferência de reservas matemáticas.
Juros de depósitos à. orderp. • .

6:951.154860
833.138;$70
78.0501100
89.062;$60
58.595820
519.563·100
2.1101100
1.1891)10
3.298;$60

1:585.007/120

8:536.161680

Caixa Económica:
Saldo do semestre ao terlor ••
Juros de empréstImos.
• • . •
Juros de mora . . . . . . . .
Juros de papéis de crédito da C. E.
Contas a regularizar na C. E.
Prémio de rIsco ••••••••
Juros de depósitos à. ordem . . . .

2:692.149/110
60.420.100
871840
9.250/100
474.740600
10.100.s00
695/150

546.076890

3:238.226600

------

11:774.387 tSSO
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e Mar

artigo 24.0 dos E~tatutos do Cofre de Previdência dos Sargentos

Despesa
Cofre de Previdência:
8QubsldiOS a liquidar
• • • • • • •
notas
.
~rredondamonto
d~ quotas
•.
DOntas a reguJarizar
•.••••••
A~sp.e~as de administração
. • • . •
T mlIllstraç!to de propriedades
. • ..
Rran~ferêUCia de reservas matemáticas
paceItas eventuais
. . . . . . . . •
ropriedades
urbanas.
. . . • . • .

415.0001100
25.053n70
2.1361)10
12.~~01l70
60.2671)80
32.4101l60
84.75~1l30
5~1~60
1:330.000/100

•
•
•
.

1:062.677/180

Caixa Económica:
Despesas
Prémio de~e:als
&

Qu

t

•

rISCO

52.771t$40
14.702870
475.401,$00
100{i30
1.573#80
371)00

• • • • • • •
•••••••

Im ooa~ a regularizar na C. E ••
o de sucessões e doações
J ur'Vels o utensílios
• • . . . •
os de mora na C. E .....

Ml ~

Saldo para o semestre

544.586';20

seguinte:

Cofre de Previdência:
Em cofro
Dó'r~~\~d~

1~.5551l00

c~ix~GO~;Ide 'D~p'6;it~s;

.~~
I revld@ncia

••••••

••

503.()2~fiOO
--' ___

Em papéis de erédlto:
•
100 ob'
e
lld ngaç es do empróstimo
couso19t~t ~o ~ por eonto(Centenários-

523.484{i00

200.000/100

do'

10?id'brigaçõe~
e;n~rés~i~o'
c~n~o:
340 ado de 3 '/. por cento do 1941 ••
O obrigações
do empréstimo
coa23~Olldado de 3 por conto do 19i2 •.
00 obrigações
do ompréstírno
COD'
solidado de 2 '/, por conto de 1943

100.000/100
3:400.000';00
2:350.00°1$00
--__;__;~~~

6:050.000,~00

6:573.4841)00

Caixa Económica:
Em cofre

1-1.215/110
., Caj%~ Ôe~'''1 de 'l)~,,'Ó;iL~S;
274.68R,$40
Providência.
• • • . • • . •
o ••••••••••••••
1:851. 736{iOO
Em papéis de eródlto:
-----Dó'r~~iado
Etnpre.!~de

60 obrigações
do empréstimo
conso l ídado de 4 por Conto (Centenários20~(40) •.••.••..••.•••
ud'brigações
do empróstimo
couso25
ado de 3 'I. por conto de 1941 ..
o
obrigaçõos
do
empréstimo
cousol
Idado de S por conto de 19.12 • • •

2;14.3.63~{i80

100.000/100
200.0001)00
250.000,~00

--__;__;--~

550.0001)00

2:G~3.63nIl80
11:774.3871)80
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XI- OBITUARIO
1959:
res

Março, 29 - Capitão miliciano Sérgio Godefroy SoaMoreira,
do centro
de mobilização
de artilharia

n.? 10.
Junho, 28 - Alferes reformado
Tomé Cerqueira.
Junho, 29 - Alferes miliciano licenciado,
do centro
de mobilização
de infantaria
n." 3, Armindo José dos
Santos.
Junho,
30 - Coronel reformado
Carlos Augusto do
Passos Pereira
de Castro.
Julho,
1 - Alferes
inválido
de guerra,
reformado,
João Moreira.
Julho, 3 - Tenente
reformado
Joaquim Maria Pinto
Pereira Vasconcelos.
Julho, 5 - Tenente-coronel
reformado
Álvaro César
de Mendonça.
'
Julho, 7 - Tenente
de infantaria,
na situação de reserva, Frederico
Marques Lope .
Julho,
11- Capitão do quadro 90 serviço geral (lo
Exército,
na situação de reserva,
AI varo Franco Neto.
Prestava
serviço na 1.a Repartiçüo
da 3. a Direcçüo-Geral deste Ministério.
Julho, 18 - Tenente
do quadro do serviço geral do
Exército,
na situação
de reserva,
Manuel ::\louzinho
Correia.
Julho, 20 - Capitão de infantaria,
na sitl1a~ão de reserva, Joaquim da Rocha Moura.
Julho, 21 - Capitão do extinto quadro de oficiais do
secretariado
militar, na situação de reserva,
J osé ::\[artins Ribeiro.

o llinistro

do Exército,

Afonso Maqalhãe« de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.& Série

N,O 15

1 de Setembro

de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:
l-DECRETOS

E PORTARIAS

Decretos:

. Ministério do Ultramar- Olmção·Geral
de Administração
..
e Civil - I.a Repartição

Política

Por decreto de 8 de Julho do ano corrente, visado
pelo Tribunal de Contas em 24 deste mês:
Maj or do corpo do estado-maior Jaime Silvério Marques - nomeado governador da província de Macau,
nos termos do artigo 109.0, n.? 4.0, e seus §§ 5.0 e 6.0
da Constituição, n. o IV, alínea a), da base IX e n. os I
e II da base XVIII da Lei Orgânica do Ultramar Português, na vaga resultante da exoneração do capitão·de-fragata Pedro Correia de Barros. (São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 25257).
Para ser publicado no «Boletim Oficial: de todas as
prorlncias ultramarinas.
Direcção Geral de Administração Politica e Civil, 20
de Julho de 1959. - O Director- Geral, Frandsco Simões da Sil1:a Neto.
(Publicada DO Dicirio do GoveT1lo D.· 180, 2.' série, de 3 do Agosto
de 195(1).
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PortarIas:

Ministério do Exército -I.a Direcção-Geral-

2. a Repartição

Nos termos do artigo 4.0 da Lei n." 2039, de 10 de
Maio de 1950, com parecer favorável do Conselho Superior do Exército, homologado por S. Ex. a O Ministro
do Exército, o Conselho de Ministros, mediante proposta
de S. Ex. a O Ministro da Defesa Nacional, promove por
distinção ao posto de tenente-coronel na reserva, nos
termos do § 2.0 do artigo 94.0 do Estatuto do Oficial do
Exército, o tenente miliciano de infantaria, inválido de
'guerra, Mariano Moreira Lopes.
Ministério do Exército, 27 de Julho de 1959. - O Ministro do Exército, Afonso de Magalhlles de Almeida
Fernandes.
(Não está sujeita ao visto do Tribunal de Contas),
(Publicada no D,ário do Gov.,.,.o
do 195~).

D. o

173, 2.' sér1a, da 1~ da Agosto

11- JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Ministério do Exército _I.a Direcção-Geral-La

Repartição

Por decreto de 11 de Fevereiro do corrente ano, publicado no Diário do Governo n.? 161, 2.11 série, de 11
de Julho deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
de comendador da Ordem Militar de Avis o major do
corpo do estado-maior António Eduardo Castro de
Ascensão.
Por decreto de 20 de Abril do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n. o 161, 2. a série, de 11 de Julho deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de
oficial da Ordem Militar de Avis o capitão de infantaria Mário Hernâni Vasques de- Mendonça.
Por decFe~o de 18 de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n.? 169, 2.a série, de 21 de Julho deste mesmo ano, foi azraciado com o grau de
o~cial da Ordem M~tar de Avis o capitão de infanta.na Alberto Alves Pmto Baptista.
Por decretos de 11 de Fevereiro do corrente ano, 1)1!blicados no Diário do Governo n. o 181, 2. a série, de
4 de Agosto deste mesmo ano, foram agraciados.COIU
o grau de comendador da Ordem Militar de A VlS os
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tenentes-coronéis de infantaria José Lúcio Poseidónio
da Silva e Leonidio Marques de Carvalho.
,
Por decreto de 20 de Abril do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n. ° 181, 2. n série, de 4 de
Agosto deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
de cavaleiro da Ordem Militar de Avis o major de
infantaria António Mendes Baptista
Por decreto de 11 de Fevereiro do corrente ano, publicado no Diário do Governo n. ° 187, 2. a série, de
11 de Agosto deste mesmo ano, foi agraciado com o
grau de comendador da Ordem Militar de Avis o major de infantaria Fernando Manuel Garrido Borges.
Por decreto de 18 de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n.? 187) 2.a série, de 11 de
Agosto deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
de oficial da Ordem Militar de A vis o capitão de infantaria Henrique António do Nascimento Garcia.
Condecorados com a medalha de ouro 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:
Coronel do serviço de administração 'militar, na
situação de reserva, António Baptista da Costa.
Tenente-coronel de artilharia Francisco Braga.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia,
na situação de reserva, João da Costa Martins
Júnior.
P01' portaria de 6 de Agosto de 1959:
C0J?-decorado com a medalha de prata de serviços distIntos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°,
do Regulamento da Medalha Militar, do 28 de Maio
d~ 1946, o coronel do corpo do estado-maior Manuel
PImenta de Almeida Beja Camões Godinho.
LOUvores:

Ministério

do Exército _ I. a DirecçAo.Geral

_ I. a RepartiçAo

Por portaria de 4 de Agosto de 1959:
Louvado o major de infantaria, com o curso geral do
estado-maior, Manuel da Conceição Matos Silva, pela

•
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forma dedicada como tem exercido todos os serviços
que lhe têm sido cometidos no gabinete do ajudante-general do Exército, em especial os relacionados com
a mobilização da 3. a divisão e elementos de apoio, em
que tem revelado um muito justo critério na apreciação dos problemas. Oficial de sólida formação moral,
bom carácter, inteligente e trabalhador, alia a estas
qualidades uma natural modéstia e correcção de trato.
Pela sua acção pessoal, tem contribuído para prestigiar os serviços da 1.a Direcção-Geral do Ministério
do Exército.

Por portaria de 6 de Agosto de 1959:
Louvado o coronel do corpo de estado-maior Manuel
Pimenta de Almeida Beja Camões Godinho, pela forma
altamente eficiente e dedicada como desempenhou,
durante o largo periodo de catorze anos, variadas
funções no Estado-Maior do Exército, no sector do
recrutamento,
em especial no da logística, sempre
revelando, a par de grandes conhecimentos profíssienais, óptimas qualidades de carácter, firmeza de OPIniões e inexcedível dedicação pelo serviço. A co.mpetência e a energia postas sem restrições ao servI~O
do Estado-Maior, a par das suas qualidades morais,
permitiram-lhe prestar ao Exército serviços que devem
ser considerados relevantes e distintos.

Por portaria de 11 de Agosto de 1959:
Louvado o coronel de artilharia Firmino José Miranda
da Costa, pertencente às tropas de Moçambique e
onde desempenhou primeiramente o cargo de comandante do grupo misto de artilharia o seguidamente
o de inspoctor de artilharia, carzo que vai abandonar
por atingir o limite de idade' demonstrou mais uma
vez os seus já comprovados e 'valiosos conhecimentos
técnicos e militares, bem aplicados na orienta<;:ã~ das
unidades da sua arma no sentido de a instrução atlnglr
um nível muito aprcciével. Oficial muito dedicado,
zeloso, culto e estudioso; em todos os seus actos
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mostrou a maior correcção, honestidade e noção de
disciplina, tendo granjeado a estima de camaradas
e subordinados. Foi um magnifico auxiliar do comandante nos assuntos próprios da sua arma e em várias
missões de que foi incumbido.

111- MUDANÇA

DE QUADROS

Quadro do serviço de saúde militar

Alferes farmacêutico, o alferes miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n. o 10, N orberto Augusto
Fernandes Barreira, para preenchimento de vaga no
quadro permanente dos oficiais farmacêuticos, quadro
a que tem passagem.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro do serviço geral do Exército

Dê ingresso no quadro do serviço geral do Exército,
ao abrigo do § único do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 42 -314, de 11) de Junho de 1959, o major do extinto quadro auxiliar de artilharia, adido, em serviço
na Fábrica Militar de Braço de Prata, António José
Branco, continuando na mesma situação de adido,
naquele estabelecimento,
em que já se encontrava,
- devendo ser considerado nesta nova situação desde
20 de Junho do corrente ano.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 1959. N âo são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Dê ingresso no quadro do serviço geral do Exército!
ao abrigo do § único do artigo LOdo Decreto-Lei
~.o 42314,
de 15 de Junho de 1959, o major do.extinto quadro de oficiais do secretariado militar, adido,
em serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, Manuel ::\fartins Ramos, continuando na mesma
situação de adido, no referido Subsecretariado, em que
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já se encontrava, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Junho do corrente ano.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Junho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) ..

Dêem ingresso no quadro do serviço geral do Exército,
desde a data do presente diploma, nos termos do
§ único do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 42314, de
15 de Junho de 1959, continuando colocados nas unidades e estabelecimentos onde actualmente se encontram:
Majores:
Do extinto quadro auxiliar de artilharia, da
1.a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste
Ministério, José Alves Soares; do quartel-general da -!. a região militar, Luís Augusto
Domingues de Oampos Vidal; do 2.° grupo
de companhias de administração militar, António José da Mota ; elo Depósito Geral de
Material de Guerra, Manuel Bento Alves
e Brás Veiga;
Do extinto quadro auxiliar de engenharia, da
Direcção da Arma de Engenharia, António
Alves; do regimento de engenharia n.? 2,
Henrique Duarte;
do Depósito Geral de
Material de Engenharia, Júlio Gonçalves;
Do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, Adriano Rabaçal
Dias Miguel; da 3. a Direcção-Geral, também
deste Ministério, Edmundo Alves de Carvalho.
Capitães do extinto quadro auxiliar de engenhal:ia,
da Direcção da Arma de Engenharia, Albino
Gabriel da Costa Jana ; da Insp~cção do Serviço
Automóvel do Exército, Virgílio Oósar GascOn
de Campos, Francisco Guinapo Moreira e Joaquim Rosado Charrua ; do Depó rito Geral de
Material de Engenharia, Vitorino Leopoldino do
Carmo Moreira e António da Cruz Carita.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro do 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Capitão de infantaria, adido, Manuel Domingos Duarte
Bispo, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, regressou à metrópole em 16 de Julho de 1959, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para proenchimento de vaga.
(Por portaria de 27 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão de infantaria, adido, Licinio Soares de Pinho,
que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério
do Interior, na Policia de Segurança Pública, se apresentou neste Ministério em 1 de Agosto de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas, em 18 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Quadro do serviço de administração militar:

Capitão do serviço de administração militar, adido, Rui
Carlos de Almeida e Sousa, que, por ter deixado de
e?,-ercer o cargo de chefe da secretaria-geral das Oficmas Gerais de Fardamento, cargo de que fica exonerado por esta portaria, se apresentou em 1 de Julho de
1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 24. de Julho de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Supranumerárloa
quadros:

por

excederem

os

Engenharia:

Tenente-coronel de engenharia,
adido, Ângelo Tavares
t>
•
d a Silva, que, por ter deixado de prestar serviço no
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Ministério do Interior, na Câmara Municipal do Porto,
onde se encontrava como engenheiro chefe do movimento e tráfego do serviço de transportes colectivos,
se apresentou neste Ministério em 1 de Maio de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 23 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 18 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
.
Serviço geral do Exército:

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, adido,
António Lopes, que, por ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública, regressou a este Ministério em 22 de
Julho de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 27 de Julho de 1959, visaria pelo Tribunal
-de Contas em 31 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.v 22257).
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:

Angola

Coronel do corpo do estado-maior, d~ comando militar
de Angola, Manuel Pimenta de Almeida Beja Cam~es
Godinho, por ter sido nomeado para prestar serv~\~
na província de Angola, como chefe do estado~malol
do respectivo comando militar, nos termos da almea b)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de S~tembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1950.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1059, anotada pelo Tribu·
na! de Contas em 24 de Agosto de 1050).

Major do corpo do estado maior, do comando militar d~
Angola, Joaquim António Franco Pinheiro, por tel
sido nomeado para prestar serviço no referido comandb)
como subchefe do estado-maior ao abrigo da alínead
do artigo 3.° do Decreto-Lei 'n.o 39816, de 14 te
Setembro de 1954, devendo ser considerado nes a
situação desde 3 de Agosto de 1959.
.
!T~@~
(Por portaria de 10 de Agosto de 1959, anotada pe o I
de Contas em 24 de Agosto de 1959).
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Capitão médico, do comando militar de Angola, Fausto
Ferreira Reis de Morais, por ter sido nomeado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente
do ultramar, nos termos da alínea a) do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1959, anotada
de Contas em 24 de Agosto de 1959).

pelo Tribunal

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Angola, Abel Simões Saraiva,
por ter sido nomeado para uma comissão de serviço
militar no ultramar, nos termos da alínea c) do artlgo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 816, de 14 de Setembro
de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 24 de Agosto de 195\), anotada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Agosto de 1959) .

..

Cabo Verde

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 11,
José :\lanuel Fradinho da Costa, per ter sido nomeado
para. desempenhar uma comissão de serviço nal?roVincla de Cabo Verde como ajudante de campo do
governador, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Julho de 1939.
(Por portaria de 27 de Julho de 195\), anotada
de Contas em 24 de Agosto de 1959).

pelo Tribunal

Guiné

Oap~t~o do ser viço de administração
militar, do comando
~lht~r da Guiné, Rui Carlos de Almeida e Sousa, por
er sido nomeado para desempenhar uma comissão de
~ervlçO no ultramar, ao ahrigo da alínea a) do artigo 3.°
1~; Decreto-Lei D.O 39816, de 14 de Setembro de
1004, devendo ser considerado nesta situação desde
de Julho de 1939.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959 anotada
de Contas em 14 de Agosto de ] 959).

T

pelo Tribunal

M~~

eMente-coronel de infantaria, do comando militar. de
acau, Artur Ferrão Pimentel da Costa, por ter Sido
nOmeado para desempenhar uma comissão de serviço
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militar no ultramar, ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° ,
do Decreto-Lei D.O 39810, de 14 de et mbro de 195+,
devendo er con id rado ne ta ituação de, d _ de
Agosto do 1959.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 31 de Ago to do 1959),
'Xa Polícia

do

gnrança

Püblíca

•

Capitão de infantaria
ado' Manuel d ?Ir lo > ilva
Flor Brá do iautos, P r ter 'ido r quisitado pam
do omp nhar uma omis ão d S rviç dep nd nto
do Ministério d Int ri r, na I llcia de ' gllrançtl
Públi a, d vendo s r c nsiderudo n sta situação d ·d
~G d Junho d 1959.
(Por portaria
do

do 27 de ,J ulho d 1flii!), anotada pelo Tribunal
em 14 (1 \!!,o to do lfl5n).

onta

Em outro Mini téríc
Presidência

do Conselho

ontinua na
encontrnva,

:
Subsecretariado

ituação d
no Subs

de Estado da Aeronáutica

adido m qu do ant icod nt
tarindo d t<: tudo da A ronáutica, o major Mnnu 1 Martins I 1l1110~ <In por portaria desta data transita do ..tinto qUI dr d oficiais
do s cr tariud militar parn o quadro (1 " rviç cr ral
do Exército, d harmonia com
disposto no artigo 1.0
do D cr to-L i 11.° -1-2:H·j, (1 l~) ti .Iunho ti 1.~),
ti v ndo , r consid rudo 11 stu situa 'lio d ,(1 li data
da pr 'nt
portaria.
CI'

(Por portaria cIo ~O de .Junho til' 1, :m, . 110t. ,Ia )Ido Tribunal
(lo ontal! (1m 14 t1(1 ,Julho (10 1059, :\;\0
;10 cI \'illo
011 0Iumontos, nOM !(\fOlOS tio Ilc('rdo 11," .. 2 :;!1l7),
Ministério do Ultramar

'l' n nt -corond

(10 corpo do
statlo.l1lniol',
<ln:l.
Did st ~liJlistól'io, Jnilll
~ilV(IJ'i() fal'C(lIo,,;,
por t r sido nOlll ado, por ti <:1' to til)
tl Julho de)
('01'1' nt
<lno, pUl'U. d 'Ii< mI' nhur IIllla ('ollli. iío 'i\'il
d p lld nt do !\liniHt rio do Ultt'lIl11lll' l'OlllO "o\' 1'nndor da J!l'{)\,in('in cl Ma <til, (1 nndo " r coJ\ itl !'Iulo
n sta sitll:t<;1l0 d s I 1~ do .\rrosto til 1~1.')\1.

T <,<;ito-Ucl'nl

(Por portaria
,1(, '011 ta~

cio I fi (I
:!·I ti

l'llI

ti

I' lo 'I'rioun

1
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mtUtares:

E.tabeleeimento. de in.truçio:
Instituto de Altos Estudos Militares

)[ajor do corpo do atado-maior, do Instituto de Altos
E tudo Militar ,:'.!anuel Amorim de ousa Meneses,
por t r iid norn ad profer SOl' efectivo do curso para
promoção a of ial sup rior, devendo er considerado
n sta situação d sd ~4 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 21 de Agosto do 1959, anotada polo Tribunal
de ontai crn âl de Ago sto do 1959).
Academia Militar

r consid rado
nu. situação d adidos na
. tintr Escola do Ex reito, c ntiuuando,
porém, na
lJ1 ma. itua 'ão d
adidos, mas 111 serviço na Academia Iilitur , ao abrigo do artig 7.° do Decreto-Lei
11. o :.?
d :} d Julho d 1\)59, o. seguinte oficiai :

;~-w

IH nte -coron
1 (lo corpo do c tudo-maior António
tia ruz lromicho Bouvida.
)fajor . do corpo do estarlo-muior :
IIerrne <li Araújo Oliv ira.
Orlnndo lo' rreiru Barbo a.
ado de 'astro Tascim nto.

T

(Iom

s Pastor

d

}<

er-

ou a.

<I<. artilharia:

'1 t.Í. eir I'ime 11 t 1.
1 Mnurkio Bravo Ferr ,ira.
(I

O cI .lulho ri.. 1!I.)~1. notaria I"

m ~I di! ~ o tu ti

HI~~I).

)0

Tribunal

•
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Deixam do ser consid rados na situução do adidos nu
extinta Escula do Exército,
continuando,
porém, lia
mo ma situação do adidos, mas cm s ]'\'i<,'o na Acndemia Militar,
por tor 111 sido nomeados
para d " 111P nhar as funções qu lhos vão indicadns, dev 'ndo
s r consid rndo nesta nova Hitua~ao do '<1 i d Julho
do H).')U:

l' n nte-coronol
de infantaria
ureia P I' ira, comandnnt

TI nriqu
11í(lio de
do corpo d aluno:
'apitiio de infantaria
António
';indicio d( J\l'l'iaga
'nsqur-iro
do l-1all1paio, comnndnnt
da LU COIIIpunhin do <,orpo <lo alunos,
~apitii(J ti cuvnlnria Luís CIPlIl nt Pereira Pim nta
do 'astro, cumundunt
da :!,Il compunhiu
do ('01']10
de alunos,
apitào do infantaria
.losé da ilva Pinto F 1'1' ira,
mostr (le ginú:-;til'ól,
•
apitilo d( infantaria
Xlunuol da ~l1nha
nrdinhu.
III stro do
sgrillla,
npitão (l( cuvnlurin
,Jos!" Abel (la
o. ta Ibl'r(l~
:\fagalh;ips
'ruz Azcv 'do, mestri de qUit:1l (iO.
T nentes ti!' infuntarin lo' mundo :\1:\1111('1 •'('hlllidt
d :'Irontal\'ao
o Silvn Adérito
Augusto
Ficu ira
o, do cnvuluri«.
liui i\fan1l1'1 ~OlLrt'~ Pt, ou d
AlIlorilll. iII, lI'lItol't'~ d( l'c'gl'illlól l luta.
rJ'onül1lo~
dl' illfantaria
.J (I~(~ II, J'('ulullo I' l'rrito
11PIII'iqIH,' d(. (Hi\,(lil'a, C:II'IO, ,Al],( rto ti) (:Ir\'lIlho IllIII'iqu!'!'i
do •',11110., Jlill'io I, il'lllillo ::\IigU1'1 o Fl'all('i~l'o
\lh('I,to ( a],I'al (outo
iII tl'lItOl'O' dl tíl<'!i('1l ti!' illl'lIl1ll1l'ia,
1

(Por portaria d· 7 dI' ,Julho d. 1\l;;~1 no!ad
(le ('uuta '111:11 d.· A tu tu ti I!,"!I),

(Por portaria dI' !! I d' '\':0
tio 'ollta
1'111aI d \gn

to d' 1~lr,:1 1111 t
to dI' 1'1;"1).

p I '( ribun

1

Major ( ng( nh!'il'o do qllll<lI'o d" prd,'o dI
;\('/III('ll1ia ~Iilillll" Filipl' I· ili~lIlÍllo • '1111'
t 'l' I'ido !loIlH'ado pl'of(." (II' atljunto tlu :l ,

I
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1[)

d ira' (la r f 'rida Academ ia, por portaria desta data,
<1 sd quando (I v S r con .iderado no 'ta situação.
(Por portaria de 23 ele Julho ,I,~ 1050, anotada pelo Tribunal
de Conta' cru 2l ele AgOi;tO de 1050).
Tenent

s d

artilharia,
da Acadetniu Xlilitar, Emídio José
Per ira Iiodrigucs
J org G uerroiro Ruas,
por t r ll1 sid nomeado
instrutores
do giná rtica e
:grima da m . ma Acad mia, devendo ser considerudes n rta . ituação d sde , resp ctivameute,
3 do
~!arc'u
17 d Fev r iiro do 1\);-)9.

ela Rocha

(Por portaria
do

'oura

de 24 ClllAgosto de 1950, anotada pelo Tribunal
ern 31 de .\go to de 10;')9).

E.tabelec:imento. produtore. :
Fábrica Militar de Braço de Prata

'ontinua lia
ncontruvu,

ituuçâo de adido em (lue tio antecedente
se
na Fáhrica :\Iilitar ti • Bruço do Prata, o

major António
.lOS!',
Branco, que jlor portaria desta
data tran ita do e.'tinto quadro auxiliar d artilharia
puru o quadro do serviço gpral do 1':xÓI'cito, de harmonin com o di posto no artigo 1.0 do Doer to-Lei
n.? .!:! :H-t, cip l~) dl' Junho de U);)\), d vendo SOl' COIl-

id( rado
tada.
Por por
d·('cml

11 '

tn ~itl1,lI:ao ti 'sll

ria d • 20 ,le
•

11<1

a <luta da

1'l'('SOllt

por-

.r IInllo d( 1()!)!I, anotaria pelo Tribunal
,lullro,I"IWj!I).

Manutençio Militar

Oficinas Gerais de Material de Engenharia

ql1. !Iro tio ;(\l'\·iço cio Jl~llt(lrial
I )!nt!'riul dI' Eng('lIhllrw, )IaI01' t r ido 110m 'Iulo, por por-
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taria desta data, chefe da 2. a di vi iLO do
erviços
industriais das referidas Oficinas, devendo er con iderado ne ta situação desde a data da pre ent portaria.
(Por portaria de 21 de Julho do 10ó9, anotada
de Contas om 1,1 de Ago to do 1(50).

pelo Tribunal

Por licença ilimitada:

Maj~r de ngenharia, no quadro da arma, Va co TUIlberme de Castro Neve , por ter entrado d lic n~a
ilimitada, devendo ser
onsiderado n ta ituução
desd 11 de Julho de 1959.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1959, anotada pelo Tribunal
do Contas em 31 (lo Agosto de 1(59).
Pa.sagem

à sltuaçAo de r-eser-va:

Coronel de artilharia, da dir cção
Je us F rnandes, no termo da
alínea c) elo artigo 12.° do
cr
modificado pelo Decr t -Lei n.°:3
tembro de H)52, d vendo s r on
ção desde 2:3 d Julho d 1959.

da arma, Artur ti
prim ira part da
to-L i n. ° :~6 :30-1.,

91', d 1 d 'iderado n

ta situa-

(Por portaria rle 10 do Agosto elo 1050, visada pelo Tribunal
de Contas m 31 do Agosto do 1959. Nilo ão devido omolumcntos, nos termos do Decreto n.O 22257).
o

ir cção do
aúd Militar,
arlos P r ira (la Silvn
ostu, nOH t rmo da
alín a b) do artigo 12.° (10 D cr to-L i H.O :36 :W-!,
alt nulo p lo Decr to-L i n.? :38016, d 1 d '" t mbro (1 1\>;)"", d v ndo H r (' nsid nulo n istn iituuçâo
desde 23 de Julho d 1%9.
(Por portaria do 4 do Agoijto do 195!l, visada pelo Tribunal
do Contas em 25 do Ago~to 110 l!l5!l. ~fio "ão II vido: emolumentos, nos termos do Decr to Il.O 22257).

apitão do quadro do
rviço g ral do Exército, adido,
do comando militar d Ioçnrnbiquo, Antóní
:\font iro:
nos t rmos da alín a a) d artigo 12.° do D cr to-L I
n.? :36 :30-1-,modificado pelo D cr to-L i n.o:l 91ü,
d 1 d ,otembro d lHf>2, d \' nelo. (\I' con idC'l'ado
ne. ta situação J!leI 2 d .Julho d H):l().
(Por portaria d 10 do Agosto (I 1959, visaria p lo Tribun 1
do Contas m
dI Ag'o~to
1U50. ·i'io ~o ti vido
010icm nto ,uo torrno. tio De r to n.· 222fi7).

al

ue

2.&
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apitão do quadro do
comando militar d
no termo da alínea
n.? ;3G:3 4, alt rado
1 d
t mbro d
11
ta situação d ..d

N.O 15

1IG1

serviço geral do Exército, do
Elvas, Manuel Francisco Fitas.
a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
P lo Decreto-Lei n.? 38 91G, de
1 ;)2, d vendo ser considerado
13 d Ago 'to de 1959.

(Por portaria de :H de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal de onta
em 1 de "('ternuro de 1959. 'ão são devido emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

F!aa ••

ge~

à altuaçAo

de

refor~a:

(por portari
,lo 13 de .Iulho tio 195!)1. anotada pelo Tribunal d 'ont em 2·1 le A '0 to.1 h/59).

upit

Infantaria
t

Ldullr(!o d I· on cu 'alt r li . ousa, d rd :2i d
l' v n iro de 1. ·,tI.
\1h 110 .To • (lu 1'11;1,. d . dl n (10 F v reiro de

isso.

'1

II

nt

'astro.

! dI J anoiro de
lont Ir

1.0ll1'l'IIÇ

d d

11 d

:\1:t1'('0
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Serviço de administração

militar

Capitão Camilo Coelho do Santo,

desd

•

2.' Hérie

~8 de J aneiro

do 1959.
portaria <lo 1 (lo Julho de H150. Kão carece do visto ou
anotação do Tribunal de Contas).

(Por

v-

PROMOÇOES

•

Oficiais do quadro permanente
Corpo do

estado-maior:

No quaõro do corpo:
Ouadro do corpo do estado-maior

Ten nto-coroncl, o major do corpo do stndo-maior,
adido, no. crotariudo-G
rul da Defesa Nucioual, Fernando F rr ira Vnl nça.
(Por portaria

de I!) (Ie .\go.to

!ln ln:>!), vi,a(1a pl'lo Trihunal

do Contas eiu ~:> (I!~ .\g-osto do 1!15\1. :ão devido
meutos, nos lermos do Decreto II." 22 :!57).

ernulu-

3.' Direcção-Geral

oronol, O t uent
Mnnu '1 nmpos

-coron
ostn.

T ncnt -coronol,
major
Juimo l4ilv(\rio Marques.

1 do corpo

do

stado-llIaiol'

tio corpo

(lo

tndo-maior

(Por portaria 110 10 cio Agosto <lI' 1!l.'ín, vi ada IlClo Trilmnal
de Contas ('III ~5 d(\ Ap-osto do 1 !>.'í!l. ~ão dlwÍ! 08 ClIloluJIlcntos, nos termos do Decreto n." 22257).

~{ajol' do corpo cio ostado-muior, O capitllo do mesmo
orpo .loão :\[al\U I Gonçulv
s do Oliv iru.
(1'01' portaria dI' ~ I dI' .\ gosto dI' ln:>!). vi iII!. 1'1'10'l'ribunal
de Contas ('III 1 dI' ::-;t:!fllTlbro dI' I!)r,n. ~fío d -vidos emulumentes, 1108 tNtUOS do l Iecruto 11.0 2~ :!r,i).

Xlnjor
ti

O

capitão
ira.

ou-

(lo corpo

do

atado-maior

Ourlos

Xlotn

(Por portaria IIIl l~ de Agu, to di 1!l5!1, vi ,da 1'(\10Tribunal
d' COlltas ('111 25 do ,,\"osto de J!l5n. 'ão dl.vido t'1lI01umcnto ,tiO
t ·rmo. do P('('reto 11.° 2:! :!.i7).

2,·

ORDEM DO EXERCITO

érie

N.o 15

1163

3.· região militar

Major, o capitão do corpo
d Abreu J i cado.

do o rtado-maior .Francisco

(Por portaria d 10 ,I!' Agosto de 1 ()5n, visada pelo Tribunal
de Conta cIO :!."i d Ago~to de 19M). fio devidos emolumentes, nos termo do Decreto n.v 22257).
Adido

:

Em outro. Mini.tério.:
Presidência

do Conselho -

Secretariado-Geral

)Iajor do corpo do stado-maior,
corpo, ndido, <\111 .crviço no
D f ';l '<l('ional
arlos 11 nriqu

da Defesa Nacional

° capitão

do m smo
tnrindo-Gcral
da
P roira Viana Dias

<:1'

d L mo'.
(Por portnri:
de ( ont
meut o ,110

de 12 de Aeosto de ln!}!), visada pelo Tribunal

'rn:1t dI' .\~o to cl H)f)!l. São devidos ernolut rmo elo l h-urcto 11.° :!:! :!'>7),

Em e.tabel cimento. militare.:

t. belecimentos dO instrução

Jo;

Instituto de Altos Estudos Militares

'1'

~l

Ie
do
B

nt -coron 1 do (,()!'JlO (lo ~ta(lo'llIai()l', adido, p~'o01' l r ictivo
do, ('UI' 'os rio l ~tadO-l1lHi()r
J1l<l.l01'
1Il( 1110
rpo adido, André da Jt'OIlSCa.
Pinto
a.

°

(0

Ar"".s

e servIços:

Inl t(;rlo do E ércl~:
3.· Direcçi\o·Geral

T nl'nt
l'

.(OIll·OI1
(\

O

ta,

1 do infuntarin

° major

Carlos

.10
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N.o 15

2.' Série

Major de infantaria, com o curso complementar do estado-maior, o capitão de infantaria, com o mesmo
curso, João Fernando Malho Ilharco.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1959, visada peJo Tribunal
de Contas em- 1 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Ministério
do Exército
Inspecções:

- Direcções

das armas

e serviços-

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, 2. o comandante
da Escola Prática de Artilharia, Francisco Braga.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel
de artilhar-ia, o major de artilharia,
adido, nos Serviços Cartográficos do Exército, João
Horta Galvão Ferreira Lima.
(Por portaria de 10 de 'Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
•
Direcção da Arma de Engenharia

Major do quadro do serviço geral do Exército, o capitão do quadro do mesmo serviço Albino Gabriel da
Costa Jana.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Inspecção do Serviço Automóvel do Exercito

Majores do quadro do serviço geral do Exército, os
capitães do quadro do mesmo serviço Virgílio César
Gascon de Campos, Francisco Guinapo Moreira e
Joaquim Rosado Charrua.
.

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
2.' Inspecção do Serviço de Saúde Militar

Coronel médico, inspector, o tenente-coronel
módico,
inspector, António Manuel da Cunha Ferreira.
(Por portaria' de 4 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22 257).

2."

érie

ORDEM

N.O 15

DO EXERCITO

Mini térlo (lo Exérclto - (~nadro das
colas prãtlca
das armas e ervíços,
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armas e serviços,
unidades e centros

Artilharia:

Grupo de artilharia

de guarnição

apitão, O ten nt do quadro do serviço geral do Exér.ito J OR do 'outo P r ira.
(Por portaria de ~t ele .\g-osto de 195n, vi .ada pelo Tribunal
de Contas .10 1 ele Sutomhro ele l05n. Hão devidos emolumentes, no' t irmos do Decreto n." 22257).
Engenharia:

Escola Prãtica

apitão m \Ilico, o t n nt
Ou rr iro.

de Engenharia

médi

eba tião José Barros

O

(Por port ria de 4 ele Af2'o to de 1!J50, visada pelo Tribunal
.10 'Ollt, clll:!5 ele AgOitO ele 105U. , fio devidos emolumentes, no. t rmo do Decreto n.O 2~ 257).
Mini. térío

d

E. ~rl'lto - E tabel

E.tabeleclmento.

cimentos

mUltares:

ho.pltalare.1

Hospital Militar Principal

nt -coron 1 médico,
r ira <!: Silva.

O

major

médico Jo

é

E ti'vrlO

(Por port ria ti 1 tle ,\g-o to II . 1950, visntln pelo Tribunal
cI 'ont, I rn :,!,'j III' ,\go to de 1(15n. 'fio devidos crnolum nto , 110 terru
do Decr to 11.° 22257).

Dlver.o.:

Depósito Geral de Material de Engenharia

do quadro <lo
do qua 1ro tio
do

rviço 'nrn1 do g_·r.rcito, os camo
rviço Vitorino Loopol'lu·ita.

1I11
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N.o 15

2.' órie

Adidos:
No ultramar:
Angola

Tenente-coronel
de infantaria,
o major d infantaria,
adido, em servi o no comando militar do Angola,
David Gomos Martins Calado.
(Por portaria d 28 de AgOBtO de 1050, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro de 1!l50. t-\ão devido emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Moçambique

'I'encntcs-cornnéis
do artilharia, os major s d artilharia,
adidos, em serviço
na províuc ia d :'Ir oçumbiq 11 ,
Lconilo Eugénio .Ionnths Guapo do Alm ida
Ilídio
Marinho Aires Trindad .
(Por portaria do 10 de Ago~to (lo 1050, visadn pelo Tribunal
do Contas em 1 de t-\dulIIbro (lo 1\)50. Hão devidos rmolumentes, 1I0S termos do Decreto n.O 22257).
Na Guarda Fi.cal:

Capitão médico,
o t n nt módico adido,
III
no Ministório das Finanças, na luardu F'iscul,
Dias H go
rrus.

'

J'\'ic,:o

\"':1r

(Por portarin (lo -1 do .\g'osto d 10:)!l, visaria pelo Tribuno
do Contas em 25 do Ago~to ti ](l:)n. Hilo devidos umolumentos, !lOS termos do Decreto n.O 22257).
Em e.tabelecimento.

militare.:

Estaboleoimentos
Instituto

de ínatruçâo

de Altos Estudos Militares

'I' n nto-coron 1 médico
adido, prof' S 01' ef ctivo do
cur o para promoção a oficinl HUp rior, o major IIIr\dico, adido, prof HSOI' f ctivo do citado CIII'. o .loão
d P nhn outinho.
(1'01' portnria
du (Jollta
mentes, no

.lo ·1 elo ,\gosto (l( 1!1:i!l, vi .ula pelo Trihunal
2;; dI' \!,'o to ti. t !I;"',!)•• ':io ri vid
emolutr-nnc do J)pcrl'to ll.0 2:.!~;,i).

(ln

2.· 'é!rio:
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Em outros Ministérios:
Subsecretariado da Aeronáutica Militar
Quadro

de oflclals

pára-Quedistas

.

Tenente-coronel,
o major pára-quedista, do batalhão de
cnçudores
párn-qu di, tas, Armindo Martins Videira.
onta a antiauidadc desde 13 de Junho do corrente ano.
(Por portaria de 25 de Junho de 1!:l5!l, visada pelo Tribunal
de
ontas em 30 de J unho (l() Hl5!l o registada na sua
Direcção-Geral
,oh o 11.° 1 258. f-Ifiodevidos emolumento,
nos termos do Decreto II." 22 :l57).
(Puhl lcnda oa Orde", it ,Jcrollti"tim

Oficiais
Arn-lse

n.o G, 2." sérto,

do 105\1).

de complemento

e serviços:

1\1101 térto

do Bxérclto

- (~uartéls·generals

e comandos

militare
2.· região militar

Alfer s miliciano do s rviço d administração
militar,
o a pirante a oficial miliciano do mesmo serviço
I' runcisco Branco P r ira :\Iarou,o, contando a anti<ruída(l (I sei 1 d .l' ov mbro d 106.
(Por porta-i.
de 1 d .\ hril de 191)()kvisada pelo Tribunal
de
ontn
m 1 de! ,\go to de l!),)!). ão devidos emolumente , 110' t!!rIIIOS (lo Decreto 11.° 22257).

Mini têrto do J~ érctto - Quadro (11\ armas e ervíçes,
e CO)1\ pr Uca lia arma c ervíçes, uníâades c centro d U1oblUuçiio:
Serviço de administraçl0

militar:

2.° grupo de companhias de administração

Xula

d

n mhum of ito a par!

militar

da portaria

d

1 ele '

.\hril do ln~)!, visadn P lo Tribunal d Contas III 0
d. :\lnio do ln ,1110 ano publicada na Ordem do lC.efrcito n.? lU ::?a série ti 1 de Junho também cio mesmo
uno C[n 1\1'01110\' II al~ r . miliciano
do Rervi,o cl
adrnini:trac;:io
militlt!', par;l. o :1.0 grupo d companhias
d aclmilli trat;:io milita'r. () IIspinlllto a olicialmiliciuno
do III mo
n·il'o.To (', 1,111 do .'OU:-;;1 .Jorgo, por se
t \1' \'( ri li('II(I o cp;
'lIcontra
matricul:ldo
!ln Aca(I Illin Militar.
(Por port ri-! do ii .1< A o lo ,lo )!I,'í9, nnotada p'lo Tribunal
lu Gunt

1.1Il ~

f"

,\go

lo ,1(, l!J:í!J).
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VI-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

N.o 15

2.·

éríe

E TRANSFERÉNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
1.' região militar

Exonerado de profe SOl' ofecti \TO do curso d alto
comandos do Instituto de Altos E tudos Militar
og neral, comandante da 1.a r gião militar, António Augu to de Valadaros 'I'avares.
(Por portaria do 21 do Julho d 105n, anotada p lo Tribunal
do Contas em 24 de Agosto de 195!J).
AcademIa Militar

Comandante, o g n rnl Ilumb rto 1 uc ta Murfins, ficando
exonerado d .omaudant da xtintn E 'ola do Exército.
(Por portaria de 7 de Julho do 1959).
Corpo

do

e.tado-rnalor:

Â(Udos:
No ultramar

I

Angola
Comando

militar

hofe do
tudo-maior, O coronel do corpo do estado-maior, da B.a Dirocção-G ral d sto Ministério, Manu 1
Pimenta do Almeida Beja amões
odinho.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1959).

Subchefe do estado-maior, o major do corpo d e tado-maior, da B. a Direcçüo-Geral
do te Iinistério, J oaquim António Franco Pinheiro.
(Por portaria do 12 de Agosto do 1950).
Em estabelecímeute

mllítares :

Estabeleoimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Exonerado

promoção

do cargo d prol

SS01'

f ctivo do curso para

a oficial sup rior, por incompatibilidade

2:' Série
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com as funções de chefe da 1. 3 Repartição do Secretariado-Geral da Defe a Nacional, o coronel do corpo
do estado-maior, adido, Fernando Viotti de Carvalho.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1959, anotada
de Contas em 21 de Agosto de 1959).

pelo Tribunal

omeado prof s or efectivo dos cursos para promoção
a oficial uperior da armas, nos termos dos artigo 15.° e 1G.o do Decreto n.? 37 139, de 5 de Novembro d 19-1: ,alterado pelo Decreto-Lei n.? 41697,
de 27 d . Junho de 195 ,o major do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-G eral deste Ministério, Manuel
Amorim de ou fi Meneses, em substituição do coronel
do me mo corpo Fernando Viotti de Carvalho; que
foi oxon rado do r ferido cargo por portaria de 6 de
Ago to de 1939.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de onta em 1 de etembro de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Extinta Escola do Exército

Exon rado do cargo' que a cada um vão indicados,
em virtud da publicação do Decreto-Lei 11.° 42 152,
d 12 de F v r iro d 19;)9, o seguintes oficiais:
o arO' do prof s 01' cat drático da 22. a cadeira,
o t n nte-coronel do corpo do e tado-maior,
adido, Antóni da ruz remi 110 Bouvida.
(Por portaria
de ontas

I

de 7 de ,Julho do 1959, anotada
5 ti Agosto de 1950).

pelo Tribunal

10

pro} SOl' assi tente, int rino, da cadeira de Gootriu J)
ritiva do curso geral pr paratório da
xtinta 1',8 ola Exército, o major do corpo do
e studo-maior, da :l.a Dir ccão-G ral dos to Mini 'téri , li' mando José II nrique Reb lo de Anli

drad .
(Por
ti

ortaria ti' 7 cio .Tulho d 1959, anotada
'onta~ cm 21 d Agosto de l05!l).

pelo Tribunal

nr o rl profess I' adjunto da 9.n cadeira,.o
major do corpo do stado-muior, adido, gugÕDl(l
'ado'
a, tI'O • ·a.;('Í1ll nto.
Do 'ar~o til profes 01' cat idrático Ull.G,a cau(lira,
o major do corpo do ( , ta(lo-maior, adido, rlando
1"( 1'1' 'il'a Barho a.

D
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da Ln cadeira,
adido, II rme

Do cargo de professor catedrático
o major do corpo do estado-maior,
de Araújo Oliveira.

(Por portaria de 7 de Julho de Hl50, anotada
de Contas em 5 de Agosto de 1950).

pelo Tribunal

Nula e de nenhum efeito a portaria de 24 de Abril, publicada na Ordem do Exército n.? 12, ~.a série, de 1
de Julho do corrente ano, que exonera o. capitão do
corpo do estado-maior
Luis Alfredo de Vasconcelos
Ferreira do cargo de professor adjunto <la ü. a cadeira
da extinta (ijscola do ]1 xól'cito, em virtude desta
xoneração so destinar ap nas a lHlHsal" o m smo oficial
à Academia Militar, o gu só pod Fi r l vado a 01" ito
em 7 de Julho, após a publicação
do Docr to-L i
n.? 4:3 349, do :3 do mesmo mês .
J

•

(Por portaria de 7 de Julho do HJ50, anotada
de Contas em 21 de Agosto do 1(J50).

pelo Tribunal

Exonerado
do cargo do professor adjunto da G,a cad ira
da extinta Escola do Ji}xircito, cm virtud
da publicação do Decreto- Lei n, o 4-2 1~)2, d 1~ d F v r i 1'0
de ln~)9, o capitão do corpo do stado-maior, adido,

Luis Alfr do do Vusconc los Forr ira,
(Por portaria do 7 d Julho do 105!l, anotada
do Contas em ~ I do J\gObtO do 105\)) .

.

Ar"..,••

e

pelo Tribunal

serviço.:

MlnlsttIJ.·lo do }:xrrdto:
3,' Direcçilo·Geral

Capitão de infuutar!a,
com
-muior, do qunrtol-gonornl
quim Morciru Iiol; lo,

o curso uerul (lo ~ta<loda 1.R r giiio militar .. Joa-

(Por portaria

Mlnlst~rlo

de l!J 110 .\ 'o to de 1t).'>U)
,

do E. ércíto - (!llnrU'I. -g

nl'rlll. :

3.' região militar

n." :?,

apitão do infantariu,
do l'l'gilll into do infuuturin
António Barata AI\' :-I,
(1'01' portaria

II 1!) III .\

I)

to

I!t.

1'15!1).
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do Exército - DIrecções das armas e servíçes »
Direcção da Arma de Infantaria

da arma de infantaria na 2.a região militar, o
iro João Alc.'andl'e
aoiro Carrasco.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1(59).

Inspector
brigad

In:pector
interino
da arma de infantaria
na 4.a região
militar,
o coronel
de infantaria,
tirocinado, Viriato
Lope
da Nov s.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1959).
Direcção da Arma de Cavalaria

ln

p ctor interino, o coronel de cavalaria, tirocinado,
Albertino
arlos Montenegro
14' rreira Margarido.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1959).
Direcção da Arma de Engenharia

Jlajor
de ngenharia, da escola prática ela arma, Fernando
rouv iã d Xlornis Branquinho
e, no quadro,
João Xlarin do Rio
nrvalho Frazão.
(Por portaria de 28 d Agosto de 1959).
Direcção do Serviço de Material

(lo . rviço d materiul
manutcn<,ao) da !<A,cola Prática

apitão

(servi~os técnicos de
de J\ rtilhurin, António

do Brito I' iguoircdo.
T

II

nt.

do quadro

técnico

do . rviço

do

material

d munut nC::lo) elo regimento

arlos J. r dcrico Dias Antunc:
cOlllpanhia.
de aúd
.TO:l' Tel

(s rviços

do lancoiros

2,

o, do ~.o grupo de
~rarC!ues Ribeiro.

(Por portaria de 10 de Ago,to do 1959).
Mini térto do Exérelto - (!uadl'o da armas e ervíçes,
(' cola prãtlca
dll. ar III 1\ o ('rri-;o, unídadea e centro. d moblllzl\('i\o:
Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

oJnnJlllnnt , o corou 1 (10 infnntal'ia. tirocinauo,
r t'\.:ào da arma, \madl'u Sonrcs p(>rcil':1.

da di-

(P Ir portaria d'l ~() de Ago. to de HI59).
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Alferes de infantaria,
do batalhão
fantaria
11.0 17, Luís
Augusto

N.o 1;')

2.' 'ério

indop nd nte d
'1'1\\'Ure8 oures

mda

unha.
(lo lO de Agosto de 1(50).

(Por portaria

Alferes de infantaria, do r gim nto d infantaria n.? 15,
António
ipriano Pinto.
Alfer
chef d banda d mú ira, do batalhão independonte de infantaria n. o 1ü, arlos da onc i~;tO araiva.
de 28 do Agosto do 15f1U).

(Por portarias
Regimento de infantaria

'I'en nto de infantaria,
Emklio

Crisóst

1Il0

n.O I

do regim nto d infantaria n." ~,
Machado d Sousa Vic nt .
(Por portaria

do 10 II .\go to li l!l.'íO),

Regimento de Infantaria

n.· 3

Tenente d infunturiu, do r gim nto d
António
lorr ia V nturn Lop s.
(Por portaria

d

infantaria,

1fl5!),

n.· 5

no quadro.
(Por portaria

11,° ~.

<lo 1U de ,\"0 to II

Regimento de Infantaria

upitão
Pir

infantaria

Frunci
(I

Regimento de Infantaria

2

o da ••ilva

do Ago to de 1(),,>U).

n,· 13

'I' n nto (lo quadro do SM\'i<:o gorai do K· "J'('ito, . uprnnumorúrio , F mando Li '11;(1 li Alui ida 'ar\'ulho,
(Por portaria

ti' :.! I do A "0 to

Regimento de Infantaria

<)11

1!15U),

n•• 14

T 'n nt do ervico dI' IHltllinistra(:ão
militnr, (lo :.?,O grupo
d companhias do m S11l0, rviço, .Io: l' F 1'1' irn Per ira Dourado.
Regimento de Infantaria

'apitiío ti infantaria,
•'anta Margarida,

n,· 16

do (,lItllpO d( in: tl'1I<';10 mllitnr d
..\I·IIH~ni() • our ~ da 'rllz '1llJlpni()
(Por portnrin

ti

HlII

\ 'o to.II

l!lfiU).
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n.O 19

Alferes chefe de banda de música, do batalhão independente de infantaria n,° 18, Francisco José Dias.
(Por portaria

de 28 de Agosto de 1959).

Batalhão de caçadores n.O3

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, Fr~nci co António Remonde.
(Por portaria

de 28 do Agosto de 1959).

Batalhão de caçadores n.O 5

Capitão de infantaria, do centro militar de educação fi:
ica, equitação e desportos, Mário Lemos Pires.
(Por portaria

de 28 de Agosto de 1959).

Tenente d infantaria, do regimento de infantaria n.? 2,
II~lio Nune Xavier e Manuel Carlos Teixeira do Rio
arvalho.
(Por portaria

de 28 de Agosto de 1959).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

2.° comandante,

o tenente-coronel
de artilharia, 2.°
comandanto do roeimento de artilharia ligeira n. ° 3,
Dúlio ~orberto Franc
imas.
"'(Por portaria
Regimento de artilharia

de ~8 de Agosto de 1959).
ligeira n.O 3

2.° comandante,

o tenente-coronel do artilharia,
r ccão da arma, João Horta
alvão Forroira
(Por portaria
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia
~O tu.

"

da diLima.

de 28 de Agosto de 1959).
n. ° 6

no quadro

Orlando Rodrigues

(Por portaria

do 21. de Agosto do 19,;9).

Regimento de artilharia

da

de costa

~rlljOt' de artilharia da :3.aDir cçito·(l ral deste Minist "rio, João Vítor '1' ix ira Hragall<;a.
(Por portaria

de 2

do ,\gosto

do 19Õ9),
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Destacamento misto do Forte de Almada

Tenonte de artilharia, no quadro da arma, Amílcar Gomes da Costa.
(Por portaria de 28 de Arrosto de H)50).
Cavalaria:
Escola Prãtica de Cavalaria

Capitão de cavalaria, da Academia Militar, Ricardo Fernando Ferreira Durão.
(Por portaria de 10 de A gosto de 1050).
Regimento de cavalaria

n.· 3

Tenente do quadro do ti rviço d material (son iço: t enico' do manutenção) do regimento de lanceiro n. °.1,
David areia Cortes.
(Por portaria clo:J de Agosto de 1050).
Regimento de cavalaria

n.· 7

Capitão de cavalaria, supranum rârio,
seca Pinto Bossa.

Manu 1 da 1< on-

(ror portaria de :J·I de Agosto de 1959).
Engenharia:
Escola Pratica de Engenharia

Capitão

do ong Ilharia, do grupo tlfl companhia:
(lo trem
.JO!lÓ V rlssirno
Baptistu.
(Por portaria de to do ,Ago to de 1950).

auto, António

Serviço de admlnl.traçlo

militar:

2,· grupo de companhias de administraç!o

militar

do quadro do H(\!'\ i<;o g rul do 1<...·('r('ito,ela
H partição da 1." Dir 'l:<;ão-U rul d ist )IillhMrio,
Albino dos tlLlntOS.

'I'enento
~.a

(1'01' Jlortarb do I!) d, ,\ 'o to do 1059).
Serviço de material:
Companhia divisionâria

de manutenção de material

do serviço do mnterinl (, I'r\'ic;()~ téc
111('08 ti munutonção)
(10 l't'giI1lcllto ti' invnlnriu
11.°
Manu 1 Ruivo Alvos Pequeno.

Alf~ro8

(lo quadro

•

Por ]lortaria ,I! lO ,lu \ o to ,II I' [lI).
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Ministério do Exército - Estabelecimentos mllltares s
E.tabelecimentos

de instrução:

Academia Militar

T nente-coronel engenheiro do quadro do serviço
material, no quadro, Luis Esteves Ramires.

de

(Por portaria de 12 de Julho de 1959).

omandante do de tacamento da formação do aquartelamento da Amadoru, o capitão de artilharia, do Depó ito Geral de ~ratel'ial de Guerra, J OSÓ Fernando
Vale do Figueiredo Valente.
(Por portaria de 28 de AgOBtOde 1959).

'I'enento de infantaria, da extinta Escola do Exército,
.Manu 1 Alípio Pereira
oelho do Paula.
(Por portaria

de 7 de .J ulho de 1959).

Centro militar de educação fisica, equitação e desportos

Capitão d cavnlaria, do regimento de cavalaria n.? :3,
.Joviano Aloísio Ch:.LYOS Ramo .
Alfel'os (I cuvalurin, (la escola prática da arma, Luis
Alb rto do Paço Moura dos Santo , do r gimento de
cavalaria n. o ,.J osé J'..duardo
1HI'valho do Paiva Morão ,do grupo di~isionÍtrio d carros de combate,
Rui dos Santo l· rreira F'srnnnd s.
(Por portaria (Ie 2 de AgOBtOde 1959).
Adido:
No ultramar:

Angola
Comando militar

Capitão

III ~dico

do lIo pital Militar Principal,

Fausto

Forr ira R i. d )Iol'ais.
(Por portaria de 4 do Agosto do 1959).

Ten nt
quar«
,

.

do quadro do s rviço gOl'1I1 do l~x6I'cit.o, do
rui da 1.. ro"ião militar, Abol ~11I1ÕOS

1-IY(,1l
b

, UrUt\"!L

(Por portaria <lo 1!) do ,\ írosto de 1!l5!l).
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Moçambique

Comando

militar

Tenente-coronel
do infantaria,
do quart l-gen rul da
2. o. região militar, Américo António Osório
ruz.
(Por portaria

(10

19 do Agosto do 1959).

Major do engenharia,
com o curso compl m ntar do
estado-maior,
adido, prof S 01' cat drático (la :n.a cadeira da Acudomia Militar, Nuno Maria n b 1 Ya/.
Pinto.
(Por portaria d 19 do Age ·to de HI5!1).

T nento do quadro do S rviç d mat rial ( rviços té nicos d manut Il<,'ão) da Diroccão do
rviço tI Material,

João Afonso Moita.
(Por portaria d 2 de Agosto li 195),
Guiné

Comando

militar

apitllc do serviç
de administrnçã
do mesmo
orviço, Rui 'arlos

militar no qut dro
Alm idn
'ousa,

d

(Por portaria (I ~·I de .Jlllho d 19.19).
Macau

Comando

militar

Comandunt
militar, o t n -nt -coron I II infnnturiu,
comandant
ela gs('oln l'ráticn t1 Infantaria,
Artur
F rrüo Pim nt 1 da Costn,
(1'01' }lort. ria do ~ (I,. ,\go

to ti

1!l.')!l).

Timor

Comando

militar

'omnndnnt
militar, o t<'11( ntr -cornnul d! {'II\'alaria do
Tnst ituto d Altos )':stndos ~I iI iture:
arlo: AllH'rto
'
(Io.'
rpa c,our ,8,
Capitão
d iufunturiu,
com o curso rrl'l'lIl 110 o tllllo-muior do r gilll!'nto d illftlntll!'ia n.? 1, .10 I' Antõ!lio FOJl,lCII F lT ira Pinto lh·t!) ('lIl'1'l'il'll.
(Por port

rilL

Iln

II .llInllo c1

1t15~1),
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1177

mUltares:

Tribunai.:

I.· Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Promotor
da justiça,
o tenente-coronel
de artilharia,
2.° comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 1,
Amilcar da Res surreição Diogo de Carvalho, DOS termo do artigo 2Ç)2.0 do Decreto D.O 11 292, de 26 de
Novembro de 1Ç)25, e Decreto-Lei
D.O 25 460, de 5 de
.J unho de 1935, em substituição do coronel de engenharia Mário Pereira
de Azevedo
Batalha,
que fica
exonerado
do referido
cargo pela presente
portaria.
(Por portaria de Hl de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de ontas em 31 de A.~osto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

2.· Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

ju tiça, o ten nte-coronel de artilharia,
do regimento
de artilharia
pesada
n.? :3, António do
armo Dantas, no termos do artigo 2 2.° do D cr to n.? 11 202, de 26 de Novembro
d 1925,
r to-Lei n.? 25460, de 5 de Junho de
1Ç)g;>, om substituição do tenente-coronel
d cavalaria
Múrio Jaime )(a hado Faria, que fica exonerado
do
ref rido cargo p la pr ente portaria.

Promotor

d

2. °

omandant

(Por portaria de 15 d Agosto (lo 1959, visada p lo Tribunal
do onta em:n do Agosto.
ão devidos emolumentos, nos
t rmos do Decreto-n.s 22257).
E.tabelecimento.

de in.truçio:

Instituto de Altos Estudos Militares
..\.djunt
(la 1.a
~ão da r partição técnica (curso
mrarmus d alto. comandos
do estágio dos
rviços
.JUI~to do curso d altos comando ), o capitão d caval"rta
adido, in .trutor d
du ac:ão Iísica, cargo do
qu fica .'011 rudo por
.ta p rtariu, Mnnu 1 Maria
P r ir" 'outinho '01'1' ia c!l Fr itas, nos tcnnos do
1) \C1' to-L i n." -t~lü:! d :!ü ti F v r iro de 1f);)D,
paru pr -nchim 'nto tIl' vaga no quadro ainda não

!

Ill't'

nchi.ln.

(Por portaria

de '

.h 2i.1

.lulho .!tl 1!J5!l, visada pelo Tribunal
til \~o to de 1059. 'ão devidos emolu(lo Decreto n.· 22257).

/
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Adjunto
da IV e v secções da repartição
técnica,
o
tenente
do quadro do serviço
geral do Exército,
adjunto da SOCÇrlO técnica, cargo do qu fica xouorado por esta portaria, Hipólito Leão da o ·ta Pi1" ~,
para compl to de vaga no quadro ainda não preenchida o continuando
na m sma situação do adido m
quo já o encontrava.
(Por portaria de 23 do .Iulho de 195!l, visada pelo Tribunal
de Contas cm 20 do Agosto elo 19;'9, i' ão são devidos eruoJumento, nos termos do Decreto n.· 22 ~57).

Extinta Escola do Exército

Exonerados
dos cargos qu oxorcinm na xtinta Escola
do Exército,
orn virtud
da publicução
do De I' to-Lei n." 47 l!)~, do 13 d
iro d lU~)Ü, o: . guint s oficiais:
Do cargo de 2,0 comandantn,
o coronel piloto nviador, engenheiro
aeronáutico,
adido, .JoUn Anacoreta do Ahueidu Viana,
Do-cargo de prof ssor catedrático
da l~,a cuduiru,
O major
d artilharia, adido •\ ugusto (l Oll1CS
Pastor F rnand
Do cargo d prof HHOI' cat drático da l~,' ('ad ira,
o tenente-c
ronel piloto aviador, adido, Hui Tavares ~r()nteiro,
Do cargo de profes 01' cut drático da 17, a cud ira,
O tt n nto-coronol
piloto aviudor, adido, .Joiio de
Deus Mendes Quint; la,
'
(Por portaria di, 7 ,(o .lullio ,I"~ l!I;,\I, nnotada
cio ContaM cm Ô ()(' Ago to da 195\1).

pulo '1'riloun:i1

no

cargo d professor cntr drútico da :?~),8 cad ira,
o major do ugcnhnrin
adido, Iiuul Figll in'do
Cunha Pncheeo,
Do cargo do 1>I'o1'0880r ('Iltcdl'útico (la :'?4,· cadeira,
o major do engenlllu'in, adido, .João 'ado
Ílncio da Hilva li,SClld<,il'O,
Do ('argo de professor CIlt( clrÍlti(10 dll :.?:l. a cluh irn,
O major d engollhllrin,
lldido, Uabril>l 'on tnnto
.Túniol',
Do cargo dl professor cat! c1rúti('() da:\. cad 'irn, o
major <!l ong Ilhal'Ía, adido, Edllarllo Au u. to
Jhln

no

s Olll'(~ill,

l'argo
Física

d

professol'

(l el'lll

cat (lrllti('(I dn cnd irn do
do ('III' () g rnl pr -

O FI. i('a Etôluh·u
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paratório, O major de engenharia, adido, Rogério
Humberto Alves Mnchudo de Sousa.
Do cargo de profes sor adjunto da lG, a, 17, a e 18, a
cadeira,
o major piloto aviador, adido, Eurico
José Branco de Faria Amaro,
Do cargo de professor adj unto da 13, a cadeira, o
capitão de artilharia, adido, Fidelino Duarte Foga~a,
Do cargo de professor adj unto da 12, a cadeira: o
capitão de artilharia, adido, Abel Cabral Couto,
Do cargo de professor assistente da cadeira de
~latCll1útica Gerai' do curso geral preparatório,
o capitão de artilharia, adido, Josó Póvoas Janeiro,
Do cargo d prole ssor adjunto da 7, a cadeira, o
capitão de engenharia, adido, Jorge 'I'eixeira
Pimentel.
Do cargo do professor adj unto da 3, a cadeira, o
capitão do engenharia, adido, Manuel Mauricio
Bl':WO Ferreira.
Do cargo de profo isor assistente das cadeiras de
Fi .icn Geral e Física Atómica do curso gorul preparatório, o capitão de engenharia, adido, Aristides ?lfarque de Meneses e Vale.
Do cargo do professor adjunto da lG,\ 17,:1 e J8,a
cadeiras, o capitão piloto aviador, adido, António
elorico Borba da 'ilva,
(Por iortaria de 7 110 .Iulho do 1\')50, auotada
do 'onta em 5 dOc Ago~to de 1(50).

pelo Tribunal

))

prnfe: sor us i. tonte, interino, da cad ira d Matemáticas G ruis do curso geral proparutório
da
xtintu Escola Ex 'rcito, o capitão de artilharia
João Inácio P rciru Júnior,
D profe .. or adjunto, interino, da :_?..J., a e 2:>,a cad ira' da xtinta Escolu do Exército, O capitiLO
de ()n~ nluuia, do grupo do companhias do trem
auto. \1 asco dos Santos Gonealves.
]) prof '.. 01' It, sist nt , int rino , das cadoinlH de
Ii bica Gerul Flsicu Atómica do curso gorai prollaratúr'io ela extinta Es('ola do Exército, o eapitão
d
na nharia elo r <rimmto do ongonharia 11,° 1,
o
'o
C nrrcrru.
'
~bllll I Funs ca Fe rr irn Pinto Basto
(Por portaria

onta

0111 ~

Ile 7 de .lulho 1111 J(150, anotada
I cle Agu to (Ie 1(50).

pelo Tribunal
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Ac'ademia Militar

') °

comandante,
o coronol piloto aviador,
engenheiro
aeronáutico,
adido, João Anacoreta de Almeida Viana,
nos termos dos artigos
1.0 o ~.o do Decreto-Lei
11.° 4-2 1:)2, de 12 do Fevereiro do 19r)~'l, o Decreto-L i
11.° 42 349, de 2 do Julho do mesmo ano, para preenchimento do vaga aborta pelo Decreto-Lei n.? 4-~ 1-1~,
acima referido.
Professor
catedrático
da 17.0 cadeira, o tenonto-coronel
piloto aviador, adido, João do Deus Mendes Quintola,
nos termos
da ali n a b) do § 1.° do artigo 74.° do
Decreto-Lei 11.° 42 152, de 12 de Fovor iro d 1959,
lugar que xercia na xtinta Escola do Exército.
Professor
catedrático
da 5~.:l cadeira, () tenente-coronel
piloto aviador, adido, Rui 'I'avnros Monteiro, nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° o 20.° do Docreto-Lei n.? 42 D2, do 12 do F ivereiro do 1!l5D,
o Decreto-Lei
n. () 4-2 349, do :3 <I .J ulho do mesmo
ano, para precuchim
nto (lo vaga aberta pela pu hlicação do referido Decreto-Lei n." -12 1~)~, coutinuaudo
a exercer
as íunçõo« do professor
cat drútico da
18. a cudeiru transitória
da extinta Escola do Exército ,
até ~t xtinção (lo cur o a C]\lP diz respeito.
portaria de 7 do Julho rio 1050, visada pelo Tribunal
(lo Contas em 2!í dn .\I!ooto d(' 10,íO. l:-iãodevidos emolu-

(Por

mentes,

Prof

8S01'

IIOS

termos do Decreto

cat drático

da

:).0

11.°

2~ ~57).

12.<1 cudciras,

o coronel

do ng uhuria, na situação do roservu,
Luís ,Jo~6 de
Av lar Machado V oiga da
'ullha, 110:-; termos dos
artigos
1.0, 1B.o, 1tl.o, H), ° o ~O.O do Dcereto-L
i
11.° -1-21[)~, (lo 12 do Fovcr
iro do lU;)U, O })( ('I' to-Loi n." -1-:\:l40, do 2 do Julho do mesmo :1110, para
pr enchimento
do vaga ah rta pela puh1i("tção
(lo

r forido Docroto-L

i n.o

·t~lG:.?

(Por portaria ele 7 dl' ,I ullto de 105\1, vi,a(la pelo Trihunal
do Conta~ em 2;' (1(1,\go. to do lO!),. S~o devido (lllIolumentos, nos termos do [)ecl'l'to 11.° ~~ ~,'i7).

ProfosHor catodrÍltico da :.?;).a cad ira trnl1sitória, \) lIlajor
do
no- llharill,
adido, Halll Figuoil'cdo
(Jullha PII('h co, nos t 1'1110 da allll(l:l c) do ~ 1.0 do artigo i_LO
do ))o(,l'l,to-);oi
1\." 2] ;):'?, ti' l:! d
I<'c,·on·iro li
lK)D, o 1)0('1' to-L i !l.o .I:.?:~W, do:.? .Julho do 1I1l"-HJlO
ano, lugul' quo jÍl exol'cin na o. tinta E ('0111do I·~.t'·rcito.
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Professor
catedrático
da ~3. a cadeira transitória,
o major
de engenharia,
adido, Gabriel Constante Júnior, nos
termos
da alínea c) do § LOdo artigo 74.° do Decreto-Lei
n.? 4~ 152, de 12 de Fevereiro
de 1959, e
Decreto-Lei
n. ° -!2 :~-!9, de ~ de Julho do mesmo ano,
lugar que já exercia na extinta Escola do Exército.
Profe sor adjunto da L." cadeira,
o capitão do artilharia, adido,
J o '6 Póvoas
Janeiro,
nos termos
dos
artigos
1.0, 13.°, 1 .0, 19.° e 20.° do Decreto-Lei
n. ° 4~ 152, do 12 do Fevereiro
de 1959, e Decreto-Lei 11.° 423-!9, de 2 de Julho do mesmo ano, para
preenchimento
de vaga aberta pela publicação
do referido Decreto-Lei
n." 42 15~.
Pro.fes 01' adjunto da :W.a cadeira, o capitão de artilhana, adido, Fidolino Duarte Fogaça, nos termos dos
artigos 1.0, 13.°, 1 .0, 19.° e 20.° do Decreto-Lein.? 421;)2, de 12 do Fevereiro
de 1939, e Decreto-Lei n.? 4:! 349, ti 2 de Julho do mesmo ano, para
l~re.onchimento
do vaga aberta pela publicação
do rei rido Decreto-Lei
n." 42 152, continuando
a exercer
a~ funçõo
de profo 80r adjunto da 113.a cadeira tranitória da extinta E cola do Exército,
até lt extinção
do curso a qu diz re ·peito.
(Por portaria de 7 de Julho (Ie l!Jf)D, visada pelo Tribunal
(la Coutas cm :?5 de Agosto de 1050. Hão devidos emolumentes, nos termo' do llcçreto n.· 2:l25i).

p'

.

ssor cat drático da :3:3.n cadeiru, o tonento-coronol
<lo corpo do e. tado-tnaior,
adido, António da Cruz
(,.
. IlO Bonvida. no. termos (08
I artigos
.
1"° 1')
.Troml(!
.}.,°
1 ,0, 1\).0 20.0 do Decreto-Lei
11.° 4:? 1;)2, do 12 do
Fev r iro II. l!l;)U,
Dccroto-L
i n." 42349, do 2
do Julho tio III 'mo ano, para preenchimento
d~
Vaga nb rta p la publicnção do r ferido Decreto-Lei
n.O 42 1;)2, continuando
a ti , mI> nhur as funções do
prof, 'sor cat dl'[ltil'() (la ~~. a cadeira transitória
da
('.·tinta I·:.. cola do Ex ircito até tl extinção
do curso a
p ,a ,quo diz r sp ito.
I oí 'ssnr cat drático da 2 . a cadeira, O major do corpo
(10
'stado-maiol',
ol'Í"in:'u-io do infantaria,
adido, Orlando lo' 1'1' irn Barb~):a, no t l'IUOS dos artigos
1.°,
1'01

1:~.0, lH.o 1H.O
~(1.0 do 1>c('1' .to-Lei n.? -!~ lf)~, elo
1.)- (I , I·ev
' 'r iro do t g;)\) e J)e('r to- r'"01 II. ° 'i'_',> :3'i'.(I) ,
j

d

~ til'

\'uga

.Julho

do

l!I,-)d,

p:tnt

preenchim

nto

d~

ab 'I'ta p la }Iuhlic:u:ao do r ferido Docroto-LeL
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n. ° 42 152, continuando a exercer as funções de professor catedrático da 6. a cadeira transitória da extinta
Escola do Exército até à extinção do curso a que diz
respeito.
Professor catedrático da 30. a cadeira, o maj 01' do corpo
do estado-maior, adido, Eugónio Carlos de Ca tro
Nascimento, nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°,
19.° e 20.° do Decreto-Lei n.? 4:2152, de 1:3 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n.? 4::3349, de 2 de
Julho de 1959, para preenchimento
d vaga aberta
pela publicação
do referido D creto-Lei n.? 42 15:3.
Este oficial deseuiponhará,
ao abrigo da alínea b) do
§ 1.0 do artigo 74:.0 do supracitado Decreto-Lei
n.? 42151, de 12 do Fevereiro de 1959, at(~ ~L extinção do antigo curso de cavalaria, as Iunçõ s de professor catedrático da \). a cadeira. transitória da extinta Escola do Exército, em sub tituição do major
cio corpo do estado-maior Raul Ribeiro Ramo, 'lU
fica exonerado do referido cargo.
Professor catedrático da 2-1. a cadeira, o major do corpo
do estado-maior, adido, Hermes de Araújo Oliveira,
nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° e 20.° do
Decreto-Lei n.? 421;>2, de 1:3 d Fevereiro d 195H,
e Decreto-Lei
n.? J~ aJ9, de 2 de Julho do Hl[>9,
para preenchimento
d vaga aberta pela puhlicaçãc
do referido Decreto-I, i n.? 4::?1;)2, continuando a
exercer as funcões de professor cu tedrático da 1.3 cadeira transitória da extinta 1':s('01a do Exército ati" iL
extinção dos cursos a que di;" respeito.
(Por portaria de 7 do .1111110 do 1!l5n, visada pelo rrrlhuJl:l1
de Contas em 25 de Agosto do H);)!) Hão dcviJos emolumantos, nos termos (lo Decreto II.• 222.'\7).

Profes~or c~tedrútico <la 45. a cad ira, o major de :\l'tilhana, adido, Augusto Gomos Pastor F rnnnd s, nos
termos dos artigos 1.0, 1:3.°, lH.o 19.0
:W.o do Decreto-L i n.? 42 1~)2, d 1~ til F' ver iro d 19;)9,
e Docreto-L i ]).0 4:? :~..j.Ü,d 2 de .Julho d Hl;)9, para
preenclrim nto do "figa ub rta p la publicncão do referido D noto-Lei n.? 4:~ 1;)2, continuando o ()(err:er
as funções
d prof HHOt' cutodrático
da I:? li (·.ulCll'll
transitória da xtintu gsco!n do g_'(\r('ito att'. ~I 'xtinr,:tlO do curso a que diz r speito.
Profesaor
cnt drático da :?.'I
:\.a cud 'iras, o major de
ngenhmiu, adido, Rogério Ilumh rto l\l"eH .Machado

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.· 15

1183

de Sousa, nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.°
e 20.° do Decreto-Lei n." 42 152, de 12 de Fevereiro
de 1959, e Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho
de 1959, para preenchimonto de vaga aberta pela
publicação do referido Decreto-Lei n.? 42 152.
Professor catedrático da 23. a cadeira, o major de engenharia, adido, Eduardo Augusto Nunes Garcia, nos
termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 10.° e 20.° ds Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n." 423-10, de 2 de Julho de 1959, para
preenchimento
do vaga aberta pela publicação do
referido Decreto-Lei n.? 42152, continuando a exercer
a funçõe
de professor catedrático da 3. a cadeira
transitória da extinta E cola do Exército até à extinção dos cursos a que diz respeito.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Professor adj unto interino da 2. a e 3. a cadeiras, o capitão de engenuaria, do regimento de engenharia n. ° 1,
Manuel Fon eca Ferreira Pinto Basto Carreira, nos
termos do artigo 27.° do Decreto-Lei n." 42152, de
12 de Fevereiro de 1959 e Decreto-Lei n." 4234:9,
de 2 de .Julho do me mo ano, na ausência do major
ngenh iro do . rviço de material Erne to Augusto
Perreira de Almeida Freire, que se encontra a frequentar o curso para promoção a oficial superior.
E apenas nomeação para o desempenho de funções,
não corre pond ndo tran f rência.
(Por portaria do 7 de ,Julho de 19.'>9, visada pelo Tribunal
de Jontas cm 25 do Agosto de 1959. São devidos emolumentos, no termos do D icreto n.· 22257).

Professor adjunto da 3.a
30.a cadeira, o major engenheiro do quadro do
rviço d material Filipe
Fali mino _..un fi Palet, nos t rruos do artigos 1.0,
18.°, 10.° e 20.° e apêndice n.? 1 ao mapa anexo 3 do
Decreto-L i n." 42 lj~, de 12 d Fovereiro de 1959,
e D cr to-Lei n.? 4:2 B-!0, d 2 d Julho do me mo
ano, para preenchimento de vaga no quadro aberta
pela publicação
do referido D cr to.L~i n.? 42.1W,
Continuando a x rc r as funçõe do proles.sor a~Junto
da 8. a
9. a .ad iras transitória
da extmta Escola

118!
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peito.

até à extinção
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do curso a que diz res-

(Por portaria de 23 de .J ulho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Agosto de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Professor adjunto ela 4:5.a cadeira, o capitão de artilharia, adido, Abol Cabral Couto, nos termos dos
artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° e 20.0 do Decreto-Loi
n. o 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n." 42349, de 2 de Julho do mosmo ano, para
preenchimento de vaga aberta pela publicação do referido Decreto-Lei n.? 42152, continuando a exercer
as funções de professor adjunto da 12. a cad ira transitória da extinta Escola do Exército até h extinção
do curso a que diz respeito.
Professor adjunto da 23.a cadeira, o capitão de eng .
nharin, adido, Manuel Mauricio Bravo Ferreira, nos
termos dos artigos 1.0, 1B.0, 18.°, 1H.O e 20.° do
Decreto-Lei 11.°421:>2, do 12 de Fevereiro de 195~l,
e Decreto-Lei 11.0 42349, do 2 de Julho do mesmo
ano, para preenchimento de vaga aberta pela publicaçfto do referido Decreto-Lei n.? 421:)2, continunndo
a exercer as funções do professor adjunto da :3.~ cadoira da extinta Escola do Exército, até it extinção
dos cursos a quo diz respeito.
Professor adjun to da 3G.a cadeira, o capitão d engenhnrin, adido, Jorge 'I'eix iraPhucnt
1, nos termos
dos artigos 1.0, 1:3,0, l~,o, 1\),0 e 20,0 do D cr to-Lei
n.? 42152, de 12 (10 1<'0\(11' iro d Hr>9, o Decreto-Lei 11.° 42 B49, do 2 do .Jnlho do mesmo ano, para
preenchimento do vaga aberta pela publicação do 1'0ferido Decreto-Lo! n.? 4~ 1;):?, continuando II xercer
as funçõos do professor ad junto da 7, a cud ira trunitóriu da extinta Escola d'o Exército
até i~ extinção
do curso a que diz respeito.
(Por portaria
(lo 7 de .J ulho de 1%!l, visada pelo Trihunal
do Contas em 25 (lo .\g-osto do l!llin. Hão devidos emolumentos, nos termos do I )e('r<'to n .• 22257).

Professor adjunto da f>:!.n cndoiru, o major piloto aviador.
adido, Eurico José Branco de Fnriu Amaro. nos t 1'mos dos artigos 1.0, 1:3,°,18,°, 19.0 ~),O do Decr to-Lo i n.? .J.~ 1f)~, d 1~ Fov I' iro do 1\1;)0, D ('I' ito-Loi n.? 4234:9, d 2 de Julho d Hl;)Ü, pura pro II'
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chimento
de vaga aberta pela publicação
do referido
Decreto-Lei
n. ° 42 1.52, continuando
a exercer as funções de profes SOl' adjunto da 18. a cadeira transitória
da extinta Escola do Exército até à extinção do curso
a que diz r speito.
Professor
adjunto, interino,
da 17.3 cadeira transitória,
o major piloto aviador, da ba e aérea n. ° 1, José Luís
Pagani Teles Pereira, nos termos do § 1.0 artigo 27.°
do Decreto-Lei
4-2 152, de 12 de Fevereiro de H)[)9, e
Decreto-Lei
n.? 4-~ ;~J9, de 2 Julho de 1939. E apenas
nomeação para o desempenho
de funções, não correspondendo
trnnsferência.
.
Professor adjunto da ;)2. a cadeira, o capitão piloto aviador,
adido, António
elorico Borba da Silva, nos termos
do' artigo
1.0, 13.°, 18.°, Hl.° e 20.° do Decreto-Lei
n.? 4-~ 152, de 12 de Fevereiro de 19~)9, e Decreto-Lei
n.? -1234-9, de 2 do Julho de H);)9, para preenchimento de vaga ab rta pela publicação
do referido
Decr to-Lei 11.° .Jj 1;)2, continuando
a exercer
as
funções d profes '01' adjunto da Hi.a cadeira transitória da xtinta E. cola do Exército até à extinção do
curso a qu diz; respeito.
(Por portaria d 7 ,lo ,Iulho ,lo l05n, visada polo Tribunal
do Conta' em 25 rio ~\Il'os to <10 lU5!). Silo devidos emolumento ,no. termos do Decreto n.· 22257).

Prof "SOl' adjunto
vsntual da La cadeira, o capitão de
artilharia
da Escola
Iilitar d El ctromecânica,
.T oão
Inácio I' ~, ira Júnior, lias termos dos artigos 1.0, 113,°,
1 .0, H),O
~.o
do Dccr to-Lei !l,o 4-~ 1;>~, do 12 de
F ivor iro d 1\);)\),
Der!' rto-Lci n." .J.2 34U, do 2 do
Julho do lIH sino uno. J:~ ap na nomeacão para o 00" mponho de funçõ B, niio correspondendo
trunsferência.
Profos '01' adjunt
vontual da ~3. a cadeira,
O capitão
<1 ong nhurin,
do r gilll< nto do engenharia
n." 1,
Bnltn: ar António d Mornis Barroco, nos termos dOR
urtigo,
1.0 l:to, 1 ,0. ·ln.o e ~O.O do Docrotro-Lei
n." t~}.>:? d 1~ do Fe\'( reiro do Hf)9, e Decreto-Lui 11.° .t? :l H>, d ~ de .Julho do III Hmo ano, de\' lido _ 01'(' r a' fune: H d prof HHor adjunto o\'ontUI\I da :t II cal) ira tl'un 'it{ll'ia da oxtintn Escola do
E:ército
at
(l xtinção
do!'; CU!'HOSfi quo r~Apeita~
.0 nhl'igo dll" allll n ")
c) do
1,° do artIgo 74.
do ]) er to-L i n.o 4:? 1~)], tambéJJl de 1:? do li'e\'o-
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reiro de 1959. lt apenas nomeação para o desempenho
de funções, não correspondendo transferência.
Professor adjunto eventual da 2. a e B. a cadeira,
o
capitão de engenharia, adido, Ari tidos Marques de
Mene es e Vale, nos termos dos artigos 1.0, 13.°,
18.°, 19.0 e 20.0 do Decreto-Lei n.? 42152, de 12 de
Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n.? 42 34:9, de 2 de
Julho do mesmo ano.
(Por portaria elo 7 do Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 26 de Agosto do 1959. fio devidos ernolumentes, nos termos do Decreto n." 22257).

Comandante do corpo de alunos, nos termos do artigo 39.0
do Decreto-Lei n." 42 1{)2, de 12 de F vereiro de
1959, para preenchimento de vaga no quadro ainda
incompleto, o tenente-coronel de infantaria Henrique
Ilídio de Garcia Pereira, que fica exonerado de idênticas funções que tinha na extinta l':scola do Exército.
Comandante da 1. a companhia do corpo de alunos, no
termos do artigo 41.° do Decreto-Lei u.? 4-2 1;)2, de •
12 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaza
no quadro ainda incompleto, o capitão ele infantaria,
adido, António Cândido de Arriaga
asqueiro d
Sampaio, que fica exonerado d idênticas
funçõ s
que tinha na xtiuta g cola do Exército.
Comandante da ~.n companhia do corpo d alunos, nos
termos do artigo 41.° do O cr to-Lei n.? 42 1:)~, d
12 de Fevereiro de 1!J5H, para preenchimento d vaga
no. quadro ainda incompl to, () capitão de cavalaria, .
adido, Luis Clem nte Per iru Pimenta d
astro, que
fica exonerado
do idênticas funçõ s na extinta Escola
do Exército.
Mestre de ginástica, nos termos do artiao 43.° do Decreto-Lei n.? 42 D2, de 12 tI Fev0~'eiro li 195U,
para pr enchimento de vaga no quadro ainda incompleto, o capitão de infantaria, adido .Iosé da Silva
Pinto Ferreira, que fica exon rndo
idônticus funçõe que tinha na extinta E cola 'do Exército.
Mestre (I esgrima, nos termos do artigo 4:3.° (lo D creto-Lei n.? 42152, d 12 do 1<' Y I' iro d 1!l;)f),
para preenchimento d vaga no quadro ainda incompleto, o capitão do' infantaria, adido, Muuu 1 da 'unha
Sardinha, que fica exon rndo li idêuticns funçõr» que
tinha na extinta Escola do Exórcito.
'.

ci
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43.° do Dede 1959,
para pr enchimento
de vaga no quadro ainda incompleto, o capitão de cavalaria,
adido, João Abel da
'osta Barros Magalhães Cruz Azevedo,
que fica exonerado
de idêntica
Junções que tinha na extinta
Escola do Exército,
Instrutores
de táctica de infantaria,
nos termos do artigo 42.° do Decreto-Lei
n." 4~ 152, de 12 de Fevereiro de 1959 para preenchimento
de vagas no quadro
ainda incompleto,
os tenentes
de infantaria,
adido ,
Mário
Firrnino
Miguel,
Francisco
Alherto
Cabral
'outo,
.TC) 'é Herculano
Ferrão
Henriques
de Oliveira e
arlos Alberto
do Carvalho
Henriques
dos
Santcs, ficando exonerados
da idõnticas funções que
tinham na extinta E cola do Exército.
In trutores
d e grima
luta, nos termos do artigo 42.°
do Decreto-Lei
n.? -I-:? 152, do 12 do Fevereiro de
~959, para preenchimento
do vagas no quadro ainda
incompleto, o ten nt s : do infantaria, Fernando Manu 1 Schmidt de Montalvão o • ilva ; adido, Adérito
Augusto
Figuoira O d cavalaria.
adido, Rui Manuel
•ioar s P .ssoa de Amorim, ficando os dois últimos
xonerndos das funções quo oxerciam na extinta Escola do Exército.

creto-Lei

lumento,
T

do artigo

n.? -12 1i)~, de 12 de Fevereiro

(Por portaria
,lo 'onta

4

nos termos

N.· 15

d 7 de Julho de 1959, viaadn pelo Tribunal
cm 31 tlo\gosto
de 105U. ::;;ão devidos emonos tennos cio Decreto Il,· 22257).

om ado in. trutor ti táctica do ng nharia do corpo
d aluno' da Acad mia Militar, nos termos do artigo: 1.0, :~ .0 t' 4:!.0 do Doer to-L i 11.° 42152, do 1~
de )< v reiro do 10;)9, D cr to-Lei 11.° 42 J!H, de
:? d .Julho d 19;)9 para pre nchim 11tOde vaga aberta
r la publicnção do r f rido Decr to-L i 11.0 421;)2,
o capitão dI
ng nharia Alb rto da Maia li' rroira o
'o. ta, da xtinta Escola do Exército.
(Por portaria de G de ..\go to de 195(), visada pojo Tribunal
de Couta em
(I' .\gosto dI' 1950. Hão ,1('vi(los emolumento , no termo. do Ilcc'reto 11.· 22257) .

aI

ado instrutor de !!inásti('(t
sgl'iJl1tl do ('01'[10 de
"
'
1. °
alunos da Al'ad mia ~li1itar,
nos torJllOS dos art1gos
;~ .0('all11 a c)doul'tigo-l-:Lu do Decr to-LoiJl.°-i~15~,
d 1~ dI' Fl ,'er( iro d(' l~);)!), e Docreto-Lei
n.O 42 3-1-9,
dI' :? d( .J IIlho ti 1 n;)!l, para ]ln'enchimonto
do vaga

• ' OIl1(
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pela

publicação
elo reforido
Decreto-Lei
o tenente
elo artilharia
Jorge Guerreiro
do regimento
do artilharia
posada n.? 1.

n.? 42152,
Ruas,

(Por portaria de 6 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Nomeado
instrutor
de gin{u;tica e osgrima do corpo
de alunos da Academia
Militar, nos termos dos artigos 1.0 O 3 .0 O alínea c) do artigo 4:3.o do Decreto-Lei
n.? ..j.~ 152, de 12 de Fevereiro de H)5n, o D cr to-Lei
n.? 42349, de 2 do Julho do 1950, para pr C1H'himente de vaga aborta pela publicução
do r ferido
Decreto-Lei
n.? 41152, o tenente d artilharia Emídio
José da Rocha Pereira Rodrigues, do rogim nto de
artilharia
ligeira n.? 1.
(Por portaria de G de Agosto ele Hl5!l, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 ele Agosto de 1 !li>!l. ~ão devidos cmolumentos, nos termos (lo Decreto

1l.0

2~ 257).

Instrutor
de táctica do serviço
d administrucão
militar, o tenente
do H01'\'i<:o do ndmiuistrução
militar,
da :3. a Repartição da 2. a Diro('<:lLo-G ral dOl-it Ministório, .J OSÓ Verdasca Marcão Borrego , )lOS termos do
artigo 4:!. o do Decr to-Loi n. 4:! l;,>}, ti I:! ele Feverciro de 19i)0, o Doer to-L i n." 42 ;QU, do :1 (1
Julho de 1969, para completo (lo \'aga no 11'11\(11'0
ainda não pr nchida.

°

(Por portaria elo 4 do Agosto do 195!), visadn pelo Tribunal
do Contas em 2i> cio ,\gosto elo 19.iH. Hão devidos emolumentes, nos termos do Decreto 11.° 2~ 257).

]~xonerllclo do cargo d profossor catedrático
da 4;).3 cudoira da Acudemiu
:\Iilitllr, d ixando,
também,
II
reger 11 12.11 cad ira, transitória,
nos termos do artigo :lO.o do Decreto-I,
i n.? 4~ lf>:1 d 1:? II Fovureiro de H)f)0, o major d artilhllrit:, adido, Augusto
Gomos Pastor l.'ornandes.

a

(Por p,ortaria IIe
(lo Agotito do 19i>!l, anutada
(le Contas cm :Si do Agosto dn 19i>9).

pelo Tribullal

E.t.b.leclmento. produtore.:
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

'hefe da ~. n dh·isão dos st'nil'os
industriais,
() nl:ljor '11gonhoiro do quadro do SNyiço d IIIl1torial )llll\liol António Lopes, nOH tormos do Hl'tigo :?H.o tl Jllapa IV ane,'O
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do Decr to-L i n." -11892, de 3 de Outubro de 195H
para completo de vaga no quadro ainda não preenchida~
(Por portaria de 21 do .J ulho de 1959, visada pelo Tribunal
de Conta em 1 de Agosto de 1959. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Chefe <lo
erviço
comerciais,
o capitão do quadro do
.crviço g rul do Exército,
adido, chefe do armazém
das me. mas Oficinas,
cargo de que fica exonerado
pela pr s nt portaria, Raul dos Santos Nascimento,
no termos do artigo 2 .0 e mapa IV anexo do Decreto-L i n.? 41 f):!, de
ele Outubro de 1958, para
completo d vuga no quadro ainda não preenchida.
'until1ua na situação d adido cm que já se encontrava.
Adjunto
dos serviços
gerais, o capitão do quadro do
serviço g ral do Exército, adido, comandante da formação (lo pcs oal militar das mesmas Oficinas, cargo
<l qu fica xoncrudo pela pn sente portaria, J oão
. 'imõ . da Silvu, nos termos do artigo 28.0 O mapa IV
an xo do Docroto-Lei
11.0 41
\)2, do :3 do Outubro
ti lK>', para completo tio vaga no quadro ainda não
pro ncliidn.
'ontinull na xituuçâo do adido em que já

a

se

ncontruva.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1950, visada pelo Tribunal
,I Conta cm :!.'l de Ago to de 1959.• 'ão são devidos emolumentos, no tNlIlOS do Der-reto n." 22257).

Manutençlo Militar

II li.' .ln 2. ~ '(',TIo da :!. a divisâo dOR 80r\'i,os
ciui ,
t n nt rlo 8 1'\' i<: O do administracão

comer-

militar,
da extinta Escola do Exército,
Cirilo Aguiar Santos,
no. tI'I'IJlO
rio artigo :!'. o (I mapa VI anexo do Decrcto-Lei
n.? 41 V:!, de B de Outubro do 19f>R, para
('Olll pI< to de vaga
no IIuadro ainda IltLO Jll'oonehida.
(Por portaria .II' " ,I,' Ago to de 19591 vi ada pelo Tribunal
ti Conta 'JIl 25 de .\go'to de 195\1. São devidos emolu(I

mente ,no

I

t..rmo

do Decreto

11.°

22257).

Oficiai. de complemento
,.vlço.:
IDI t rio do E (>rclto:
Serviço. Cartogriftcol do Exército
()p
j'otogrametria
o alferes miliciano de artilhari., ,lo r (,imonto de ::I'tilharia ligeim n. o 1, Fran('i ('O L. III ira li ml( 'ILlgado.
A,.".., •••••

(por portaria

de 28 de Agosto do 1959).

l1!JO
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Ministério do Exército - Qua(lros das armas e servíços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de moblJização:
Infantaria:
Batalhão de caçadores n.· 5

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 10, José Afonso Pais Moreira, sem dispêndio
para a ]i azenda Nacional.
(Por portaria de 19 do Agosto do 1!J59).
Batalhão de caçadores n.· 7

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
de caçadores n. o 6, Agostinho Alves Gonçalves e Abel
das Neves Soares.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1!J5!J).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia n.? 6, Edgar Monteiro eixas e António ilvino.
Lucas Machado, ambos sem di põndio para a Fazenda
Nacional.
(Por portaria do 10 de Agosto de 1!J5!J).
Serviço de admini.traçl0

mlJitar:

2.· grupo de companhias de administração

militar

Nula e do nenhum efeito a portaria de
d Maio de
1959, inserta na Ordem do E:rél'cito n.? 10, 2.0 érie,
de 1 de Junho do me mo ano, a qual colocou na
Academia Militar o aspirante fi oficial miliciano do
serviço de administrucão
militar .J o '6 Luis de " ou a
Jorge, do 2.° grupo do companhias de administração
militar.
(Por portaria do 5 do .\go to d 195!J).

Pessoal civil
Instituto de Odivelas

Maria
ãndida Balcão F'ornuudes Reis, prof
ora ngr gada do 8.° grupo do ensino lic al auxiliar, veutual,

2."
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do Instituto
de Odivelas - nomeada professora
efectiva do 3.° grupo do ensino liceal do referido Instituto
nos termos do artigo 25.° do Decreto n. ° 32 615, d~
31 de Dezembro de 194~, e artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 42134, de 3 de Fevereiro
de 1959, mapas I e J[
anexos.
(Por portaria de 4 de Agosto de 195\l da Repartição Geral
visada pelo Tribunal de Contas em.1l do mesmo mês e ano~
São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto 11.° 22257).

Maria Aurélia de Jesus de Carvalho Henriques,
profesora provisória do J. ° grupo do ensino técnico e adjunta
do Instituto de Odivelas - nomeada professora efectiva
do G.? grugo de disciplinas do ensino técnico do referido ln tituto, nos termos do artigo 25.° do Decreto
n.? 32615, de 31 de Dezembro de 194-2, e artigo 1.0
do Decreto-Lei
D.O 42 134, de 3 de Fevereiro
de 1959,
mapa I e II anexos.
(Por portaria
de 28 de Julho findo da Repartição
Geral,
visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Agosto. Sâo
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

:\[aria Euttmia de Sousa Brito e Abreu, professora agregada do 7.° grupo do ensino liceal e auxiliar, eventual,
do ln tituto de Odivela
nomeada professora
efectiva do 5.° gru,",o do ensino liceal do referido Instituto,
nos termo
do artigo 25.° do Decreto n." 32 G15, de
;31 de D zembro de 19.,1,2,e artigo L" do Decreto-Lei
n. ° 42 1:3-1" de :3 de Fevereiro
de 1969, mapas I e II
anexos.
(Por portaria de 4 de Ago,to de 1959 ela Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 11 do mesmo mês e ano.
!:'ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Laura Arrninda Duarte de Almeida Carvalho, professora
agregada
do 1.0 grupo do en ino liceal e auxiliar,
0\' ntual.
do ln ·tituto de Odivelas - nomeada professora. efectiva do 1.0 grupo do ensino liceal do referido Instituto,
no t rmos do artigo 2;).° do Decreto
!l.0 ;~2 01.-), d
31 do D zombro de H)4~, e artigo 1.0
do D screto-L i n.? 421134:, do :3 de Fevereiro
de 1!)39,
mapas ( o II an xos.
,
(Por portaria de .1 tio . \g-osto do 1!J59 da Rcpartivã_? Geral,
visada pelo Tribunal do ('onta;; cru 11 tio mesmo mcs e ano .
• 50 duvidos omolumcntos, nos t(jrJllO~do Decreto n." 22257).
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Angola

Sacerdote
José Domingos Alves Cachadinba,
nomeado,
nos termos do artigo 0.° do Decreto-Lei
D.O 4:1-1:31,
de 7 de Dezembro
de 1\)57, para, com a graduação
de alferes, exercer as Iuncões de capelão dos serviços
militares da província ultramarina
do Angola.
(Por portaria de 12 do Agosto de 1959 da Repartição Geral,
visada l?elo Tribunal ele Contas em 1!l de Agosto de 1959.
São devidos emolumentos, nOR termos do Decreto n.s 22257).
Estado' da india

Nomeado
para prestar
aseistónciu
religiosa
às forcas
cxpodicionárins
ao }, tado da India, nos termos da
ulínoa a) do artigo l:l.o da L i n.? 1 UG1, de 1 de
Setembro
de lH37, o artigo único do Decreto-Lo!
n.? 31 27G, de 10 de Maio de 1041, o capelão graduado
tenente Eduardo José Gomos de Almeida, na disponibilidade,
do centro de mobilização
do orvico do

saúdo n.? 2.
(Por .portaria
Não carece

de 11 (10 Agosto dp 19!íU da Repartição Geral.
d(' visto ou anotação do Tribunal de Contas).

VII-

MELHORIA DE PENSOES

Rectificadu

a pensão anual que lh s foi utribuí.ln, nos
termos do Hrti~o 7.° do [) croto-Loi n.OU ()f)..j., ult .
rudo pelo Decreto-L
i n." 41 ~);)8, ti 14 dTO"
mbro
de 10;>8, aos oficiais, na situucão d reservu,
III !-iOgllida rnoncionndos,
por t rem compl tudo () númr ro
do unoa do H rvico que a cada um vai indi 'ad , ao
abrigo do artigo [).o do Decreto-Lo!
n.? l l (i.-)4 acima

roferido :
do artilharia
Frunci co Fr \iro d Matos,
1 (lo Junho ti ln~)~ - :l0 anos
de serviço.
Capitão
do infantaria
Air H Baptista
da
'osta,
42.G7;~tS:.?O,dosdo 1 do Junho do H);)8-;~8 anos
do s rvico. 1i~sta portaria anula a tI 1;3 <I :\[ar<;o
do COIT nt ano, visada p lo Tribullal do 'olltas
om 1 do Abl'il do mosmo lltrO
puhlicada lia Urdem do Exércitu 11.° (i, 2. a sóri , do III 'SIllO uno,
Coronel

72.540J$, desde

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 15

11\:)3

por ter
ido erradamente
calculada
a pensão
deste oficial.
Capitão do quadro do serviço
geral do Exército
João Pereira,
38.7GO~, desde 30 de Junho de
195 - 3 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
José de Almeida, jO.992B40,
desde :?6 de Setembro
de 1958 - 3G anos de
erviço.
Tenente
de infantaria
Lu!
Carlos
de Lacerda
Nune , 30.29-h5, desde 1 de Junho de 1958:3;) anos de
erviço. Esta portaria
anula a de
:H de Janeiro de 1\)59, visada pelo Tribunal de
Conta
em 9 de Marco do corrente
ano e publicada na Ordem do Exército n.? G, ~. 3. série, do
mesmo ano, por ter sido erradamente
calculada
a p nsão de te oficial.
(Por portaria de 15 de Julho do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Agosto de 1959. Não são devidos ernolumento , nos termos do Decreto n.O 22257).

Hoctificada a p Tl '110 anual, nos termos do artigo 7.° do
D er to-L i n.? 41 G~)4, alterado
P lo Decreto-Lei
n." 41 K) ,d
14 de Nov rubro (I 19D, que lhes foi
atribuída,
por lhe. ter sido
ouccdido
o abono do
acrós('imo
a que se ref r o artigo 9.° do Decreto
n.? :"'U247, do 24 d Agoto de 1U31, respeitante
ao
número d dias de serviço que a cada um vai indicado, (l01' fito
de 0,14 por cento que contaram até
:31 do 1) z mbro d 1UB7, aos oticiais, na situação do
reserva,
III eguidu
m mcionados :
"oronol

d

infantaria

Mário de Vu cone los

ar-

doso, (i~).;n~:40, d sd 1 do Juuho de 19581443 dias d serviço. Esta portaria anula a de
~O d F v 'r iro de 195\l, na parte qn diz respeito a \:t oficial, a qual foi visada pelo 'I'ribunal d
'ontas nu 7 d :\[al'C;o do mesmo ano o
publicada
na Ordem do Exército n.? (i, ~. a série,
tamliém do corront
ano.
upitão d infantaria
P (Iro da Cunha Carmona o

.'ilm, B .!Jl;~.:.?O, dcsd
4441 dia. do serviço.

1 (lo .Iunho do U)~)H-

(Por portaria ,h' 15 ,l .Iulho ,l,' H)59, vi~ll!la pelo Trihullal
de 'onta. em i ,I,· .\"0. to (h, 1\1.")!l.,'110 são devidos omolumento , no termo do Decreto 11.° 22 ~57).
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Rectificada
a pensão anual que lhe foi atribuída,
nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n. ° 41 G5.J" alterado pelo Decreto-Lei
n.? 419[>8, de 14 de Novembro
de 1958, ao coronel do serviço de administrnção
militar na situação de reserva,
F'rancisco da N óvoa, no
qUt~ntitativo de G4.970t$-iO, de de 1 do Junho de 1958,
pelo abono do acréscimo a que se refere o artigo 9.°
do Decreto
n.? 20247, de 24 de Agosto de 1931,
respeitante
a 1316 dias para efeito d 0,14 por cento
que contou até :31 de Dezembro
de 1937. E ta portaria anula a de 1G de Janeiro de 1959, visada pelo
Tribunal
de Coutas em 7 do Março do corrente ano
e publicada
na Ordem do Exército n. ° G, 2. a série,
também do corrente
ano.
(Por portaria de 23 de Julho (lo 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Agosto de 1959. Não são devido. emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.°.J,1 G54, altorado
pelo Decreto-Lei
n. ° 41 958, de 14 de T ovembro de
1,958, ao capitão de infantaria, Da ituução de r08('1'\'a,
Alvaro Pereira Ribeiro, no quantitati\'o
d .i;~200',
desde 1 de Junho de 1950, por ter completado, mais
1 ano de serviço ao abrigo do artigo 0.° do supracitado Decreto-Lei
D.O .J,1G5.J" por ter compl tado, em
17 de .Junho de 19:>8, 40 ano' do serviço. l.~te di,
plorua não traz encargo'
para o orçauiento
deste Mi-

uistério.

(Por portaria de 27 do Julho de 1!l5 , anotada
de Contas mil 14 de Agosto de 1(l59).

pelo Tribunal

Hectificada
a p~nsão anual ql1 lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7,° do Decroto-Lei
11.0 41 (i;).j" alt rado pelo Decreto-Lei
11.° 41 U;>8, (lo 14 de };O\,CIJlbro de 1058, ao tenente d illfantllria, lia situnçüo d
r.eserva,. ~1l.1atl?1I d Almeida 'l'ei.- ira, no quantitativo de .3d.üOO.·),d sdo 1 do AgORto (lo lU;> , por ter
eompletad?
..J, anos de sel'\'i(:o ao ahrigo do arti<To ;).0
do supnlcltado
Do 'r to-Lei 11.° .n (i;)~, pa~. and~ a

contar, desde ~ d Julho do r Icri.l« ano de 1\).) ,
40 anos de serviço. Esta portaria anula a do 10 de
1\1ar<.:o de 1D'->9,visada pelo 'I'rihunal
do Uonta:-; {'III
1 do Aln-i] do m

SIltO

ano o pllhli('adll

na

{}I'r/(!JI/

cio
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diz respeito

oficial.

(Por portaria de 27 de Julho de 1958f visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Agosto de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada
a pen ão anual que lhe foi atribuída,
nos
termo
do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 41654,
altorado pelo Decreto-Lei
n.? -U 93 , de 14 de Novembro
de 1958, ao major de artilharia,
na situação de reserva, adido, em serviço no Ministério
do Interior,
na Policia de egurnnça Pública, Antero Simões Pericão, no quantitativo
de 64.800tS, de de 6 de Junho
de 1959, por ter completado
mai um ano de serviço
ao abrigo
do artigo
5.° do referido
Decreto-Lei
n.? 41 G54, pa sande a contar, desde 20 de Setembro
de 195 , 40 ano de erviço.
(Por portaria de 27 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 1 de Agosto de 1950. ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Rectificada
a pen ão anual que lhe foi atribulda,
nos
termos do artigo 7.° do Doer to-Lei n.? 41 Gf)4, modificado pelo D croto-Loí
11,° 41938,
de 14 de Novembro de 19;) , ao coron 1 de infantaria, na situação
d r erva. adido, eru orviço do Ministério
do Intorior, na PZ)lícitt do.
guran~a Pública,
Fausto José
de Brito e Abr u, no quantitativo
do 7().f>57660, desde
O d .J unho d H);)9, por ter completado mais 1 ano
do serviço
ao abrigo do artigo b,o do Decreto-Lei
n.? 41 Gf)4, acima referido, pu. .sando a contar, desde
a mesma data, :3:> ano' d serviço.
(Por portaria de 27 (lu .1ulho !III HI5!), visada pelo Tribunal
de Conta '10 J de .\go to de lU5U. 'fio são devido emolumento
1\0 t nnos do Decreto 1\•• 22257),

• <le n01111 um fei to a portaria do 27 do Maio do
ln;)!)) anotada 11 lo Tribunal de 'ontas em I:? do Junho <lo ln;)9, publicada na Ordem do Ecército n." 12,
.) 11
'11'
I
-,
s é'no, do ('OIT nte ano resp -itunto
no a ore
(e
cavalaria,
na situação ti r ..erva, José Mnria MeuuOIl<:a de "011 a 'irn.

Nula

(Por I'ort:lria

cl Couta

f!fl 2

ti .Iulho (le l!Jr,:I, anotada

ern 11 cIo Ago to de l!l.i!J),

pelo Tribunal
'
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Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 GM, alterado pelo Decreto-Lei n. ° 41 958, de 14 do N ovembro
de 1958, aos oficiais, na situação de reserva, em seguida
mencionados, por terem completado o número de ano
de serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo
do artigo 5.° do Decreto-Lei n.? 41 654, já mencionado:
Coronel de infantaria Alfredo de França Dória
N óbrega, 84.000:>, desde 11 de Junho de 195939 anos de serviço.
Tenente-coronel de infantaria J o é Teodoro da ilva
Santo , G9.030t$, desde 1 de Julho de 1959:39 anos de serviço.
Major de infantaria Mauucl Maclmdo, G4.800: ,d . de
4 de Junho de 1959
40 ano' de serviço.
Major de infantaria Jose Vitorino Pavia de Magalhães, 6-1,.800;$, desde ~9 do Julho de 19;)940 anos de serviço.
Major de engenharia António de Arantes e Oliv ira,
43,680;5, desde 30 de Junho de 19;)9 -:!6 ano
de serviço.
Capitão de infantaria II nrique da osta (Iom s,
47.~;>ütí, de de :30 de Junho do 10,)9 .:3i"> anos
de serviço.
Capitão de artilharia António de Matos Hiboiro,
M.OOOt5, desde 30 d Junho d 19f>f) - 40 ano'
do serviço.
(por portaria de BO do Julho do 1059 visadn pelo Tribunal
do Contas cm 1 (lo Agosto elo 195!l.'Não s:10 (Ic\'ido omOlumentos, 1100 termos do Decreto n.s 22257),

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribulda JlO~ termos do artigo 7.° do Decr to-L i 11.0 .n (3~)4,nlterado
pelo Decreto-Lei u.? 4195
de 14 ti No\'ombro de
19~8, ao tenente de caYalal'i~, na situação ti r ser\'a,
João Cl~mente dos Anjo, no quantutivo d :3G.7 4
desde 2;) do .Jl~nho de 1~~)9, por ter cornpl tado nHlIS
2 anos de aervrço 110 alll'1~o do urtico D.o do J)('croto4: . ,
,b
r
-L'el n. ° 'i-'1 l!~
u,) , .Ia m nClonado, pu sande a conta ,
desde aqu la <lata, 35 anos de H rviço.

,,?,

(Por portaria de 30 de Julho do 1!lISO,vi ada IH'IO Tribunal
de Coutas cm 1 de Ag-osto (lo 195\), \10 fio ((.viclo elllolumontes, !lOS termos do Doer ·to 11,.22257).

2.' ' érie
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Rectificada
a pensão anual que lhes foi atribuída,
nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n." 41958, de 14 de Novembro d 195K, aos oficiais, na situação de reserva,
em
seguida m ncionados, por terem completado o número
de ano' de serviço que a cada um vai indicado, ao
abrigo do artigo 5.° do Derreto-Lei
n.? 41 G54, acima
mencionado:
Brigadeiro
de Boav

graduado
de infantaria
Renato Ferraz
ntura, 81.900õ, desde ~6 do Junho do
195D - 3\) anos d . erviço.
oronel de infantaria João :\liguol Rocha de Abreu,
7;).GOO.·), dedo:30
do Junho de 1959-36
UIlOS

d
rviço.
oronel do serviço de admini tração militar
•alvador Pereira
da ~ ilva,
4-.000$, desde 9 de
Julho do Hl59 - 4-0 ano de serviço.
Ten nte-coronel
de engenharia
Eduardo -:\Iarques,
7:3.:!00·, de de :! de Junho de 19;)9-37
ano
d serviço.
)[t~jor médico graduado
António
do Deus ~rouga
Rodrigues, 44-.550;., ti .do 15 do Julho de H)jD:3:3 anos <1 serviço.
)lajor v t rinário Aire Rangel Coelho do Almeida,
5:3AG " de de 1 de .J ulho do 19:)U- :3:3 anos
de
rviço.
Major (lo xtinto ..quadro auxiliar de ngonhuria
.João da
osta Martins
Júnior,
;) .:320·, desde
~) do Julho d 19:>!)- 3G anos do serviço.
'apitão (1 infantaria
Ed uardo Miguel, f)1.H 106 O,
dosd 1:3 de .T ulho d H ;)\)- H7 anos d servico.
(Por portaria de :\1 ele .Julho ele 1!)5U, vianda ]lrlo Tribunal
ele 'ont.'l ern 1 ele .\g-oc to cio HI5!l. 'ão Hão devidos emolumento , no. t rmo do Decreto ll.· 22257).
Hectifirada
a pcn ão : anual quo lhes foi atribuída, nos
termo' do urtigo 7.° do J) er to-L i n.? 4-1 Gi'">J, alterado p lo D cr eto-L i n." 4-1 n:> , do 14 d Nov rubro
de. 1 n;) , ao. oficiais, na. situução (} rOtil'I'Vlt, ~Ill segUida m 'llciunados,
por tOl'elll complotado
() numero
de ano. ti . r\'i~o quc a ('ada IIIll vui indicado, ao
abrigo do artigo 5.° do 1) ('('c to-L i !l.0 4-1 (i64-, aeima
menciona<lo:
orou
lU

1

nharia ~I:tllu 1 da ~on('eição 00d "de 1 d( 1"0\'01' iro do 1!l59 -
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38 anos de serviço. Esta portaria anula a de 15
de Maio de 1959, visada pelo Tribuual de Contas
em 30 do mesmo mês e ano e publicada na Ordem
do Exército n.? 10, 2." série, na parte que lhe
diz respeito.
Tenente de infantaria Carlos Américo Garcês,
21.370t$80, desde 9 de Janeiro de 1959 - 20 anos
de serviço. Esta portaria anula a de 8 de Maio de
1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 do
mesmo mês e ano e publicada na Ordem do Etcército n." 10, 2.a série, na parte que lhe diz respeito.
(Por portaria de 31 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, no
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, rectificado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro do 1058, aos oficiais, na situação de reserva,
em seguida mencionados, por terem completado o
número de anos de serviço qu e a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei ri. ° 41 654:
Coronol do- infantaria Jaime Por ira de arvalho ,
81.900t$, desde 3 do Março de 1959 -:39 anos
de serviço.
Coronol de artilharia Alberto Coriolano Miranda
da Costa, 8:3.563[120, d sde 25 do Julho do 1959:38 anos do serviço.
Corou I do serviço de administração militar Antônio Baptista da Costa, 75.600,$, desde 4 de Ago to
do 195Ç)- :3G anos de serviço.
Capitão de artilharia (engenheiro fabril) .10 Ó Roseiro Boavida, 49.:350$, desde 2 do Agosto de
19:>9-:35 anos de serviço.
Capitão chefe de banda de mil ica José JO('LODuarte
Craveir inha, -i7.230tS, desde ~2 do Julho d
195n
:35 anos de s rviço.
'I'cnente do quadro dos serviçoa gorais do Exército
Artur Afonso '!'içü,o, 38.7ü0t5, de d :3 de Agosto
de H:l:)f) - 38 ano d sorvico.
Tonente do quadro do' serviços g rai do E .ército lTom 1'0 Lop s Gonçalves, ~ .Ot 0'-, li sdo
G do Agosto do 19õ!l
30 <lIlOS d
rviço.
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Tenente do quadro dos serviços gerais do Exército
Manuel Moinhos, 35.7006, desde 6 de Março de
1959 - 35 anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1959, visa/Ia pelo Tribunal
de Contas em 1 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

VIII- DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade do seus actuais postos desde
a data que lhes vão indicadas os seguintes oficiais,
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Corpo do estado-maior

Coronel Manuel Campos Costa, desde, 3 de Agosto
de 1959.
Tenentes-coronéis:
Jaime Silvério "Marques, desde 3 de Agosto
de 1959.
André da Fonseca Pinto Bessa e Fernando
Ferreira Valença, desde 12 de Agosto de
1959.
Majore

:

José Manuel Gonçalves de Oliveira, desde 20
de ~Iaio de 1959.
Franci co de Abreu Riscado, desde B de Agosto
de 1959.
Carlos llenrique Pereira Viana Dias de Lemos
e Carlo Mota de Oliveira, desde 12 de
Agosto de 1950.
Infantaria

Tenentes-coronéis
David Gomes Martins Calado e
'arlo' Jo é Vence e Co ta, desde 20 de Agosto
de 1050.
Major, com o curso complementar do estado-m:lior,
João 'Fernando Malho Ilharco, desde 20 de Agosto
de 1950.
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Artilharia

Coronel Francisco Braga, desde 23 de Julho de 1959.
'I'enentes-coronéís Leonilo Eugénio J onaths Guapo
de Almeida, Ilidio Marinho Aires Trindade e
João IIorta Galvão Ferreira Lima, desde 23 de
Julho de HJ59.
Médicos

Coronel António Manuel da Cunha Ferreira, desde
23 de Julho de 1959.
Tenentes-coronéis
J oão de Penha Coutinho e José
Estêvão Pereira da Silva, desde 23 de Julho
de 1959.
Major Humberto dos Santos Rocha, desde 23 de
Julho de 1959.
Capitães César Dias Rego Serras e Sebastião José
Barros Guerreiro, desde 3 de Agosto de 1959.
Serviço geral do Exército

Capitão J OSÓ do Couto Pereira,
de 1959.

desde 13 de Agosto

2) Contam a antiguidade
dos sous actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes
oficiais, promovidos pela Ordem do Exército n." 13,
2. a série, do corrente ano:
Corpo do estado-maior

Tenente-coronel
Aires Fernandes
29 de Maio de 1959.

Martins,

desde

Artilharia

Coronel Antero Cavaleiro e tenente-coronel
Guilherme Virgílio do Almeida Pire Monteiro desde
16 de Junho de 1959.
'
Coronel Jerónimo Ribeiro 'I'asso de Fizueiredo e
tenente-coronel
Dúlio N orberto FntJ~co imas,
desde 30 de Junho de 1959.
Engenharia

Major Armando Firmino
Março de 1960.

dos

antos, "desde 1 d

2." Série
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Majores Fernando de Figueiredo Cunha Pacheco,
N uno Maria Rebelo Vaz Pinto, Francisco Aires
de Oliveira Júnior, Fernando Gouveia de Morais
Branquinho, Henrique Pedro Daniel Duarte Silva
y Aranda, Carlos Maria da Silva, Granate, J oaquim de Freitas Morais, Vasco Guilherme de
Castro Neves, Viriato Monteiro Reinas e João
Maria do Rio Carvalho Frazão, desde 1 de Julho
de 19M).
(Fica deste modo rectificada a declaração
referida Ordem do Exército n.? 13).

n." 1 da

3) O tenente-coronel engenheiro do quadro do serviço
de material Edmundo Carlos Tércio da Silva conta a
antiguidade do seu actual posto desde 27 de Setembro
de 1957.
4) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Dezembro de 1956, e não desde 1 de Dezembro
de 1957, o tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade, Fernando António Mora Coelho, do grupo de
companhias de trem auto, promovido pela Ordem do
Exército n_° 7, 2. a série} de 1 de Julho de 1958.
Colocações e desempenho de funções:

5) Presta serviço" na Ordem Militar de Avis, como
vogal, desde 13 de Abril de 1959, o general, na situação
de reserva, Abílio Pais de Ramos.
6) Pre ta serviço na 1.a Direcção-Geral doste Ministério, como oficial da policia judiciária militar, desde 25
de Agosto de 1959, o brigadeiro-graduado,
na situação
de reserva, Belarmino Raul Barros de Vasconcelos.
7) Desempenha interinamente as funções de professor
catedrático da 28. a cadeira da Academia Militar (6. a cadeira transitória), desde 30 de Julho do corrente ano,
nos termos do artigo 27.° do Decreto-Lei, n.? 421?2,
de 12 de Fevereiro de 1959, o professor adjunto, major
do corpo do e tado-maior, adido, Luis Alfredo de V.asconcelos Ferreira
durante a ausência do respectivo
titular, major do ~e mo corpo Orlando Ferreira ~arbosa, que foi nomeado para uma mísaão no estrangelro.

1202
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8) Desempenha interinamente as funções de professor
catedrático da 31. a cadeira da Academia Militar (15. a cadeira transitória), desde 18 de Abril do corrente ano,
nos termos do artigo 27.0 do Decreto-Lei n. o 42 152, de
12 de Fevereiro de .1959, o professor adjunto, major do
corpo do estado-maior, adido, José Rodrigues Raimundo,
durante a ausência do respectivo titular, capitão de engenharia Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto, que foi nomeado para uma comissão no ultramar.

9) Desempenha interinamente as funções de professor
catedrático da 45. a cadeira da Academia Militar (12. a cadeira transitória), desde 19 de Março do corrente ano,
nos termos do artigo 27.0 do Decreto-Lei n. o 42 152, de
12 de Fevereiro de 1959, o professor adjunto, capitão
de artilharia adido, Abel Cabral Couto, duranto a ausência do respectivo titular, major de artilharia Augusto
Gomes Pastor Fernandes, que se encontra à disposição
do Governo Militar de Lisboa.
10) Prestou serviço na junta n.? 2 do di trito de recrutamento e mobilização n.? 1, como presidente, d sde
27 de Maio de 1959 até 14 de Ago to do mesmo ano,
o coronel de infantaria, na situação de re erva, Eurico
da ilva Ataíde Malafaia.
11) Pre ta serviço no di trito d

r crutnmeuto

e mo-

bilização n.? 1G, como chof , do do :30 d Julho d 1959,
o coronel de infantaria, na ituação do 1'0 erva, Manu 1
Mariano Ribeiro Júnior.

12) Pre ta serviço no Quartel- 1 n ral do ov mo Militar de Li 'boa, como oficial da poli .ia judiciár ia militar,
desde 24 de Agosto d 1959, o coron 1 d infuntaria, na
situação do reserva, Carlo Pereira Martin do .
13) Pr sta serviço no regim nto d infantaria n. o 5,
desde 10 de Agosto do 1\);'">9,o t 11 nt -coron 1 d infantaria, na situação de reserva, Justino da 'ilvn for ira.
14) Pre ta serviço no centro d ltlohilizaçã d infantaria n. o 9, desde J 7 de Agosto d 10:>9 o ma [or d
infantaria, na situação de r sorva, A\)O'\I~t ti Faria

Lagoá.

2.· Série
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15) Presta serviço no Museu Militar, desde 13 de
Agosto de 1959, o capitão de infantaria, na situação de
reserva, João Rebelo.
16) Presta serviço no regimento de infantaria n. ° 4,
desde 24 de Agosto de 1959, nos termos da circular
n.? 12333, de 27 de Março de 1948, para os efeitos do
§ 2.° do artigo 15.° do Decreto-Lei n." 36304, de 24
de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, cumulativamente com o
serviço que presta na Guarda Nacional Republicana, o
capitão de infantaria Bernardino Rodrigues dos Santos,
adido, no Ministério do Interior.
17) Deixou de prestar serviço no regimento de infan~aria n.? 1, desde 6 de Agosto de 1959, o capitão de
mfantaria, na situação de reserva, João Teodoro Caldeira.
18) Pa ou apre tar ervíço na Agência Militar,
de de 7 de Agosto de 1l:J59, o tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, Francisco António
Nunes de arvalho.

H) Deixou de prestar erviço na sucursal da Manutenção Militar do Porto, de de 9 de Agosto de 1959,
o tenent
de infantaria, na ituação de reserva, José
Augu to da unha.
~O) Pa: ou a pr
d

Mat rial, d
d artilharia,
ilva.

d

tal' erviço na Direcção do erviço
1 de Ago to d 1959, o coronel
ituação do reserva, Paulo Emílio da

~1) Pr ta ierviço na irecção do
rviço de Material d d 30 d Julho d 1959, o ton nto-coronel de
artilharia, na ituação d r
rva, Manu Iffíago Pereira
~lan.iolinha.
22) Pr ta. rviç na bra o ial do Exército e da
A ronáutica
d d 11 d Ago to de 1959, o tenon~e-coron 1 d artilharia na situação do re 'erva, J ouqumi
II met rio Adrião do
queira.
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23) Presta serviço na Repartição da Direcção dos
Serviços de Censura, desde 18 de Janeiro de 1955, o
coronel de cavalaria, na situação de reserva, Luis Figueiredo.
24:) Presta serviço no regimento de cavalaria n. o 7,
desde 6 de Agosto de 1959, para os efeitos da alínea a)
do § único do artigo 71.° do Decreto-Lei n. o 3G 304,
de 24 de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 3891G, de 18 de eternbro de 1932, o major de
cavalaria António Herculano de Miranda Dias, da Direcção da Arma de Cavalaria.
35) Declara-se que se encontrava no exercício das uas
funções de comandante efectivo da 4. a divisão da Policia
de Segurança. Pública de Lisboa quando, em 10 de
Fevereiro de 1955, foi atingido por uma viatura auto
ligeira que lhe produziu ferimentos graves, o capitão de
cavalaria António de Oliveira Cascais, actualmente na
situação de reserva.

2G) Presta serviço na Dir'ec<:fLOda Arma. de Engenharia, desde 12 de Agosto de 1959, o coronel de engenharia, na situação de re erva, João Ilonriquo Branco
Pereira Dias.
27) Desempenhou interinamente a Junções de professor catedrático da 7. a cadeira transitória da Academia Militar, nos termos do artigo 27.° do Decreto-Lei
n.? 42 152, do 12 do Fevereiro de 1959, o capitão do
engenharia, adido, professor adjunto da ln ma cad ira,
Jorge Teixeira Pimental, durante a au (neia do resp ctivo ~itular, capitão do engenharia Joaquim do FI' i~as
Morais, que frequentou o curso para promoção a oficial
superior no ano lectivo findo.
28) Continua a pro. tal' s rviço na Dir ccão do > erviço de aúdo Militar e, até d terminação
m contrário,
no IIospital Militar Principal, o coron I médico
urlos
Pore ira da ilva o ostn, qu , p lu pres nte Ordem do
Exército, transita para a situação de l' H rva.
29) Deixou de prestar servico no r gim nto de cavalaria n.? 8,
não no regimento ti cavulurin n.? ü, o capitão médico, na situação de I' sorva Fuusto
abra de

2." Série
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Almeida, a quem se refere a declaração n.? 14 inserta na
Ordem do Exército n. ° 12, 2. a série, de 1 de Junho de

1959.
30) Presta serviço na sucursal da Manutenção Militar
do Porto, desde 8 de Agosto de 1959, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exórcito, na situação
de reserva, Domingos Marques de Oliveira.
31) Deixou de prestar serviço no batalhão independente de infantaria n.? 19, desde 1 de Março de 1957,
o capitão do quadro dos serviços gerais do Exército,
na situação de reserva, José da Silva Pereira.
32) Continua prestando serviço no comando militar
da praça de Elvas O capitão do quadro do serviço geral
do Exército "Manuel Francisco Fitas, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
Cursos:

33) Frequentou, com aproveitamento,
o estágio dos
serviços junto do curso de altos comandos, no ano lectivo de 1957-1958, tendo obtido a classificação de muito
apto para a chefia dos serviços, o actual brigadeiro João
António de aldanha Oliveira e Sousa .

..
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38) Concluiu o curso para promoção a oficial superior, no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano
lectivo de 1958-1959, que frequentou por antecipação, conforme a declaração 55) publicada na Ordem do
Exército n.? 1, 2.a série, de 1 de Fevereiro de 1958, o
capitão de infantaria António Fernandes da Graça, ao
qual foi arbitrada a classificação de Reqular pelo conselho de instrução do curso de promoção a oficial superior.
39) Tendo o tenente-coronel engenheiro
a seguir designado concluido o curso para
oficial superior da arma de engenharia, no
Altos Estudos Militares, no ano lectivo de
publicam-se as respectivas classificações :

Cl assíflcação
arbitrada pelo júri a
que se refere o
artigo 52. o do Docroto n.? 3715~,
do 5 do N ovembro do 1948, o
homologado
por
despacho mlnistorlnl.

Claosificnção
arbitrada polo conselho do instruç1to do cu rso de
promoção
a oficial superior.

Nome

•João de Matos Silva

Regular.

. .

aeronáutico
promoção a
Instituto de
1958-1959,

I

Apto .

40) Tendo concluldo o curso llara promoção a oficial
superior, no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano
lectivo de 1958-1959, que frequentou por antecipaÇ~LO, conforme a declaração 27) publicada na Ordem do
Exército n.? 7, 2. série, de 1 de Julho de 1958, o capitão de cavalaria seguidamente indicado, publicam-se
as respectivas classificações:
R

CllIssllicnçiio arb
trada pelo cun-

í-

Nomo

801110 do f nsu-u~1I0 do curso de

promoç1\o a 00
clal suportor.

Alcino Pereira da Fonseca Ribeiro

I Regular.

. .

Cll\.8sificaç!\o arbitrada pelo .Júri 1\
que 50 rf'fero o
nrtlg032.odoDecroto n.· 37 13\),
do 5 do No,·om·
hro do 1\)·18, "
homologada
1'01'
dcspncho
míntsterlal.

Apto.

2." Série
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41) Concluiu o curso para promoção a oficial superior,
no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano lectivo
de 1958-1959, que frequentou por antecipação, conforme
a declaração 41) publicada na Ordem do Etcército n.? 2,
2. a série, de 4 de Março de 1958, o capitão de artilharia
Nuno Joaquim Lorena Oliveira Birne, ao qual foi arbitrada a classificação de Bum pelo conselho de instrução
do curso de promoção a oficial superior.
Pensões de reserva:

42) Pensões anuais atribuidas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército) transitam para a situação de reserva:
Coronel

de artilharia

Artur

de Jesus Fernandes,

84.000i$.
Coronel médico Carlos Pereira da Silva e Costa,
81.900;$. Tem 39 anos de serviço.
Capitães do quadro do serviço geral do Exército:
António Mouteiro, 54:.000;$.
Manuel Francisco Fitas, 5J.OOOt$.
Reforma:

43) Passa à situação de reforma compulsiva desde
12 de Agosto de 1959, nos termos do disposto na alínea d)
do artigo 2.° do Uecreto-Lei n." 28 404:, de 31 de Dezembro de 19:37, com referência à doutrina interpretativa
do artigo LOdo Decreto-Lei n. ° 32 329, de 19 de Outubro de 194:2, o coronel de infantaria Carlos Amorim
Castanheira, cuja pensão de reforma, a fixar pela Caixa
Geral de Aposentações, será oportunamente publicada
em Ordem do Exército.
44) lt desligado do serviço, desde 13 de Agosto
de Hló9, o capitão do quadro dos serviços gerais do
Exército, na ituação de reserva, Manuel Valente. da
ilva, por ter sido julgado incapaz de todo o serv.IC;o
pela junta da .AR istõncia aos Tuberculosos do Exército.
Diversos:

.. 45) O Decreto-Lei n.? 4:2425, publicado na Ordem
do Exército n." 14:, 2. a. sério, do corrente ano, tem a
<lata (le H de Julho de 19;)9.
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46) O tenente-coronel
de infantaria, do batalhão. de
caçadores pára-quedistas, Armindo Martins Videira, promovido por portaria de 25 de Junho de 1959, transcrita
na presente Ordem do Exército, conta a antiguidade do
seu actual posto desde 13 de Junho de 1959, ficando
colocado na escala dos tenentes -coronéis de infantaria
imediatamente à esquerda do tenente-coronel José Augusto Henriques Monteiro Torres Pinto Soares.
47) São considerados definitivamente ingressados no
quadro do serviço de material (engenheiros), por terem
completado com aproveitamento o estágio a que foram
submetidos, os seguintes oficiais engenheiros do serviço
de material, oriundos do quadro de complemento'
Tenentes:
Manuel José Teles de Abreu.
António Frias dos Santos Costa.
António Nobre Apolónio.
Manuel de Oliveira Alves de Sá.
Bruno Fritsche Centener Pereira
José Luis Mingot de Almeida.

de Castro.

Rectificações:

, 48) Chama-se Manuel Domingues Carreto o capitão
de infantaria, na situação de reserva, adido, no Ministério do Interior, referido na portaria de 8 de Maio
de 1959, publicada na Ordem do Exército n." 10; 2.a série,
do corrente ano.
49) Os majores engenheiros do quadro do serviço de
material Manuel António Lopes e Carlos Amaro Sá
Teixeira de Azevedo Ferraz, promovidos ao seu actual
posto pela Ordem do Exérgito n. o 14, 2. a série, do corrente ano, não são considerados na situação de adidos
pela sua promoção.

50) O major de artilharia J osé de Melo Macedo Cabral,
promovido a este posto por portaria de 11 de Julho 'do
corrente ano, inserta na Ordem do Eteéreito n. 013, 2. a série;
também do corrente ano, estava já no quadro da arma e
colocado no regimento de artilharia ligeira n. o 3 na data
da referida portaria, que fica deste modo rectificada.

2,' Série
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51) Pertencia à Escola Prática de Engenharia, e não
ao quartel-general
da La região militar, a capitão de
engenharia Viriato Monteiro Reinas, que foi promovido
a major por portaria de 7 de Julho do corrente ano
inserta na Ordem do Exército n. ° 13, 2. a série, de 16 do
mesmo mês.
52) Deixou de prestar serviço
zação de engenharia 0.° 1, e não
nharia n." 1, o oficial a quem se
da Ordem do Exército n." 13, 2.a
de 1959.

no centro de mobilino regimento de engerefere a declaração 7)
série, de 16 de Julho

53) Chama-se Vítor Brandão Pereira da Gama, e não
Vitor Brandão Pereira de Sousa, o alferes miliciano de
infantaria, em disponibilidade, do batalhão de metralhadoras n.? 3, promovido ao actual posto por portaria de
1 de Abril de 1959, publicada na Ordem do Exército
D.O 10, 2.a série, de 1 de Junho do mesmo ano.

M) Chama-se Bernardo Maria de Sotto Mayor Neuparth, e não Eduardo Maria de Sottomayor Neuparth ,
o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 2, promovido ao actual posto
por portaria de.1 de Abril de 1959, publicada na Ordem
do Exército n.? 10, 2.a série, de 1 de Junho do mesmo ano.
55) Chama-se Manuel Lourenço Mendes da Silva
Serrano, e não Manuel Lourenço da Silva Serrano, o
alferes miliciano de infantaria colocado no batalhão
de caçadores n.? 4: (forças expedicionárias ao Estado
da índia) pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do
corrente ano.
56) Chama-se Teófilo de Figueiredo Almeida Silva o
alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. ° 2, promovido ao actual posto pela 01Yl..em
do Exército n." 10, 2.a série, de 1 de. Junho de 19~9.
Pertence actualmente á Escola Prática de Engenhana.
ô7) Chama-se Vítor António Lima de :Melo Furtado,
e não Vítor António Lino da Mota Furtado, o alferes
miliciano de artilharia, em disponibilidade, do comando
militar de Moçambique, promovido ao actual posto pela
Ordem do Erército n.? 10, 2.a série, de 1 de Junho de

10;)0.
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58) Chama-se André Maneio dos Santos, o não André
Maneio dos' Santos, o alferes miliciano de cavalaria,
do
regimento
de lauceiros n. n 2, promovido ao actual posto
pela Ordem do Exército D.O 10, 2. a série, de 1 de Junho
de 1959.
50) Chama-se Homero da Nazaré Rodrigues
Alves, e
não Romero da Nazaré Rodrigues
Alve , o alferes miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
do regimento de
artilharia
pesada n.? 1, promovido
ao actual posto pela
Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, de 1 de Junho
de 1959.

GO) Chama-se Jorge Graça Miranda, e não J osé Graça
Miranda,
o alferes miliciano de artilharia colocado no
regimento
de artilharia ligeira n." 1 (bateria de D. João
de Castro) pela Ordem do Exército n." 10, 2.8 série,
do corrente
ano.
61) Chama-se Emídio Landerset
Cadima, e não Emílio
Landerset
Cadima, o alferes miliciano do cavalaria,
na
disponibilidade,
colocado no regimento de cavalaria n.? 7
pela Ordem do Exército n. o 10, ~.a série, do corrente
ano.

IX - ANÚNCIOS
Academia

Militar

Declarações de vacaturas

t

Faz-se público, para efeito do respectivo provimento,
que se encontra aberto concur o para profe Sal' catedrático da 24.a cadeira transitória
(Bstrada
e Caminho
de
Ferro. Sua aplicaçâo militar),
a qual continua
a funcionar, no termos da alínea c) do § Lodo artigo 74.0
do Decreto-Lei
n." 42 151, de 12 de Fevereiro de 1959,
até à extinção do cur o a que diz 1'(\ peito.
Os candidatos
ao rei rido lugar devem ser oficiais da
arma d? engenharia,
sati fazer às condiçõo: prl\scritas
nos nrtiuos 18.0 e 19.0 do mesmo deer to-lei e npre~elltal' no Gabinete de Esí udos da Academia Militar, até üs
15 horas do dia lG de Outubro de 1959, o. l'US reque-

2.' Série
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rimentos, em papel selado. dirigidos ao comandante da
Academia, in truídos com os seguintes documentos:
a) Públicas-formas das cartas de curso;
b ) Nota de assentos completa;
c) Facultativamente,
quaisquer outros documentos
abonatórios ou provas da sua aptidão para o
lugar que pretendem,
Academia Militar, 28 de Julho de 1959. dante, Humberto Buceia Martins, general.
(Puhlicada

no Diár", do Governo n.? 191, 2," sério,

O Coman-

do 17 de Agosto

do 1~59).

Nos termo do artigo 25,° do Decreto-Lei n.? 42152,
de ]2 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n." 3 ao mesmo decreto-lei, faz- e público, para efeitos do respectivo proV 1111 ento, que
e encontra aberto concurso para professor
eatedrático do O'rupo das 15," cadeira (Curso Complementar ele Fi. ica ) e 17," cadeira (Termodinâmica),
, ~o referido lugar podem concorrer individualidades
CIVIS
e militare
que atisfnçam à condições prescritas
nos artigos 18,°, 19,° e 20,° do mesmo decreto-lei, devendo os intere adas apre entar no Gabinete de Esjudos da Academia Militar, até às 15 horas do dia
17 de Outubro de 1959, o seus requerimentos, feitos
em papel . elado e dirigidos ao comandante da AcadE'lllia Militar, pedindo a ndmi . ão ao concur o, instruído. com o eguintes documentos:
a) Pública -Iorma das carta de curso que habilitem o concorrente à admissão ao concurso;
b) ~ ota de a sentas completa, quando QS concorrente forem militares;
(;) ertidão de idade, de teor, e certificado de regi. to criminal, quando os concorrentes forem
civis, bem como a declaração modelo n." 3 da
Lei n." 1901 e declaração nos termos do
Decreto-Lei
n." 27 003;
d) 'o o de ejurem, podem ainda os concorrentes
juntar ao seu proce os de concurso:
Declarnção

cimento

, em papel selado, com reconhe-

notarial

de assinatura,

de que
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pretendem que o concurso sej a de provas
públicas;
Toda a documentação
comprovativa
de
habilitações,
aptidão,
experiência
-ou
realisações
que j ulgem constituir motivos de valorização na apreciação dos
seus méritos para o desempenho do lugar
a que concorrem.
Academia .Militar, 31 de Julho de 1959.-0
dante, Humberto Buceta Martins, general.
(Publicada

DO

Diãrto do Governo

D.

Coman-

0192,2.& série, de 18 de Agosto

de 1950).

Nos termos do artigo 25. ·do Decreto-Lei n ." 42152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n.? 3 ao mesmo decreto-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo provimento, que se encontra aberto concurso para professor
catedrático da 45.& cadeira (TiroOde rtilharia), com o
encargo d,e reger, por acumulação,
a 12.& cadeira
(transitória)
(Material e Tiro de Artilharia),
até à
Sua extinção.
Ao referido lugar só podem concorrer oficiais que
satisfaçam às condições prescritas nos artigos 18.", 19."
e 20 .. do mesmo decreto-lei, devendo os interessados
apresentar no Gabinete de Estudos da Academia Militar, até às 15 horas do dia 17 de Outubro de 1959,
os seus requerimentos, feitos em papel selado e dirigidos ao comandante da Academia Militar, pedindo a
admissão ao concurso, instruídos com os seguintes documentos:
0

a) Pú?licas-formas
das cartas de curso que habiIitem o concorrente à admissão ao concurso;
b ) Nota de assento com pleta ;
c) Se o desej arem, podem ainda os concorrentes
j untar aos seus processos de concurso:
Declaração, em papel elado , com reconhecimento notarial de assinatura, de que
pretendem que o concurso sej a de provas
públicas;
Toda . ~ d~cumentasão
comprovativa
tll'
habilitações,
aptidão,
experiência
ou
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que julgem constituir motivos de valorização na apreciação dos
seus méritos para o desempenho do lugar
a que concorrem.

realizações

Academia Militar, 5 de Agosto de 1959. - O Comandante, Humberto Buceta Martins, general.
(Publicada

no Diário do Governo n. o 1~2, 2.' sérIe, de 18 de Agosto de 1~5~).

o Ministro

do Exército,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉI\IO DO EXÉI\CITO

Ordem

do Exercito
2.&

N.o 16 .

Série

16 de Setembro de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS

E PORTARIAS

~ortarlaa:

Ministérios

das Finanças

e do Exército

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelos MiUlstro' das Finança e do Exército, nos termos do Decreto-Lei n.? :30264:, de 10 de Janeiro de 1940, e
artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 34366, de 3 de Janeiro
do 194:5, nomear para a frequência do 16.° curso do
colégio do defe 'a N AT ,em Paris, França, o tenente-Coronel do corpo do estado-maior Anselmo Guerra
Correia.
Ao referido oficial erá abonada a ajuda de custo determinada no Doer to n.? 4~ 211, de 14 de Abril de 1959,
bem como o n ces ário para as despesa:> de representar,;-uo,matriculas
tran portos do ida o volta ii. França
o outro de in trução que façam parte do cur~o, o que
tudo . erá pago pelas v rbas inscritas nos artigos 85.°,
11.° 1, alín a b), '4.°, n.? 1, alineaf), 87.°, n." 1, e 86.°,
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n. ° 1, alínea a), do capitulo 4.° do orçamento do Miaistério do Exército do corrente ano.
Ministérios das Finanças e do Exército, 1G de Julho
de 1959. - O Ministro das Finanças, António Manuel
Pinto Barbosa. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fertumdes.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros das Finnnças e do Exército, nos termos do
Decreto-Lei n.? 30264, de 10 de Janeiro de 1940, e
artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 3436(3, de 3 de Janeiro
de 194:5, nomear para a frequência de um estágio na
Escola Superior de Guerra, em Paris, França, o maj 01'
do corpo do estado-maior João António Pinheiro.
Ao referido oficial será abonada a ajuda de custo determinada no Decreto n.? 42211, de 14 de Abril de 1959,
bem como o necessário para as despesas de representação, matriculas e transportes de ida e volta il França
e outros de instrução que façam parte do estágio, o que
tudo será pago pelas verbas inscritas nos artigos 83.°,
n.? 1, alínea b), 84.°, n.? 1, aHneaf), 8i.o, n.? 1, e 86.°,
n. ° 1, alínea a), do capitulo 4.° do orçamento do Ministério do Exército do corrente ano.
Ministérios das Finanças e do Exército, 4 de Julho
de 1939. - O Ministro das Finanças, António Manuel
Pinto Barbosa. - O Ministro do Exército, Afonso Maqalhae« de Almeida Fernandes.

Ministério

do Exército - Repartiç30

Geral

Manda o Governo da República Portugue a, pelo ~Iinistro do Exército, nos termos do Decreto- Lei n. ° 40 G27,
de 1 Junho de 195G, conceder a Maria Ludovina Pereira do Nascimento, viúva do tenente chefe de banda de
música José da Luz Celeste do Nascimento, falecido em
26 de Março do corrente ano, o subsidio mensal no quantitativo de 3001, a partir de 25 de Maio do mesmo ano.
Ministério do Exército, 11 de Agosto de 1959.O Ministro do Exército, Afonso JIagalhàes de Almeida
Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de 'ontas em 12 de etambro do 19500
Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto no· 22257)0
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MUDANÇA DE QUADROS

Quadro do serviço veterinário

militar

Alferes veterinário,
com a patente de tenente, o tenente
miliciauc veterinário.
da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar, Rui Manuel da
Cruz Nunes, para preenchimento
de vacatura no q nadro permanonte
de oficiais veterinários,
quadro a que
tem passagem.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
I"gres.o

"oe

quadros:

Quadro da arma de infantaria:
Tenente-coronel
de infantaria, supranumerário,
Leonídio
Marques
de Carvalho,
para preenchimento
de vaga
no quadro,
devendo
ser considerado
nesta situação
desde :3 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 1 de Setombro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 11.0 22257).
CallÍtães de infantaria,
adido,
Júlio Jorge Bernardo
e
António
EIÍ'Ío
'apelo Pires Veloso, que, por terem
d~ixado de prestar
serviço, respectivamente,
no Milllstério das Finanças,
na Guarda Fiscal e no Instituto Profi sional dos Pupilo
do Exército,
onde se
encontra, a a de empenhar a funções de comandante
do companhia,
se apresentaram
em 3 de Setembro e
2.5 do Ago to de 1959, de de quando devem ser conRlllerados no ta situação, para preenchimonto
de vagas no quadro.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1959, visad~ pel,? Trib~nal
de Contas cm 11 de Setembro de 1959. Nao sao devidos
emolumentos, no termos do Decreto n.' 22257).
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Capitão de infantaria, supranumerário, do regimento de
infantaria n. o 1 (forças expedicionárias ao Estado da
India), José Monsanto Fonseca, que, por ter deixado
de prestar serviço no comando militar do Estado da
índia, regressou à metrópole em 24 de Agosto de
1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Deereto n.s 2~ 257).

Capitão de infantaria, adido, Francisco da ilva Pires,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Moçambique, regressou à metrópole em
3 de Agosto de 1959, desde quando deve er con iderado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 4. de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Quadro da arma de artllharta

:

Capitão de artilharia, adido, Orlando Rodrigues da Costa.
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Moçambique, onde se encontrava em comi são militar, embarcou de regresso lt metrópole om 10
de Agosto de 1959, desde quando Ó considerado nesta
situação, para preenchimento do vnga no quadro.
(Por portaria de 2l de Agosto de 195n, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de lU59. ão são devidos emolumentos, nos termos tio Decreto n .• 22257).

Tenente de artilharia, ad ido, Arnilcar G ornes de astro,
quo, por ter deixado de prostar serviço no comando
militar do Estado da Índiu, embarcou de regres o it
metrópole em 27 de Junho de 1959 do de ([uando
deve SOl' considerado nesta Situação,' para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de " de Setemuro de 195n, visada pelo Trib~IIla)
de Contas em H de Setembro de 195!). j ão são dentlos
emolumentos, nos termos do Decreto n .• 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Capitão de cavalaria, supranumerário, do regimento de
cavalaria n.? 7, onde continua colocado, Manu 1 <ln
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Fonseca Pinto Bessa, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de' 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro do serviço geral do Exército:

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, do regimento de infantaria n. o 13, onde
continua colocado, Fernando Liege de Almeida Carvalho, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Agosto de 1959, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Supranur-nerárlos
quadros:

por

excederer-n

os

Cavalaria:

Capitão de cavalaria adido, Manuel da Fonseca Pinto
Bessa, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, regressou em 16 de
Julho de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1l de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

ServIço geral do Exército:

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, adido,
Fe.rnando Liõge de Almeida Carvalho, que,. por ter
deIxado de prestar serviço no comando militar de
Moçambique, regressou em 16 de Julho de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1959, visada pel,? 'I'ríbunal
do Coutas em 14 de Setembro de 1959. Não sao devidos
pmolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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adido:

(lo Exército:

Coronel Afonso Magalhães de Almeida Fernandes e tenente-coronel Francisco da Costa Gomes, ambos do
corpo do estado-maior e da 3. a Direccão-Geral deste
Ministério, nos termos elo artigo 1.0 elo Decreto-Lei
n.? 42471, de 25 de Agosto de 1959, por se encontrarem investidos nos cargos de, respectivamente,
Ministro do Exército e 'Subsecretário
de Estado do
Exército, devendo ser considerados nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de :30 de Agosto de 195fJ, anotada
nal de Contas em 11. de Setembro de 1959).

pelo Tribu-

Coronel do corpo do estado-maior Alberto Araújo e
Silva, nos termos do artigo LOdo
Decreto-Lei
n.? 42471, de 25 de Agosto de 1959, por ter sido
nomeado, por portaria desta data, para o cargo de
chefe da Repartição do Gabinete deste Mini tério,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 30 ele Agosto de 195fJ, anotada
nal de Contas em 14 de Setembro ele 195\)).

pelo Tribu-

No ultramar:
Moçambique

Deixa do ser considerado na situação de adido como
comandante militar de Angola, continuando, porém,
na mesma situação de adido couio comandante militar
de Moçamhique, ao abrigo da alín a b) do artigo ;~.o
do Decreto-Lei
n. o 1398IG, do 14, d
etembro de
1954:, o general Carlos Alberto de Barcelos do 1 aScimento. e Silva, devendo ser considerudo nesta nova
situação desde 25 de AgORto de. ] \);)9.
(Por portaria de 4 ele :-;etelllhro de 1959 anotada
nal de Contas em 11 de Setembro
105fJ).

dd

pelo Tribu-

'I'enente-coronel
de infantaria, do comando militar do
Moçambique, Américo António Osório
1'11/-, por ter
sido nomeado para desompenhar uma comissão de
serviço no ultramar ao abrigo da alínea b) do artigo :tO

2.' Série
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do Decreto-Lei
n.? 39 816, de 1J de Setembro de 1954,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 3 de
Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Deixa de ser considerado
na situação de adido como
ajudante de campo do comandante
militar de Angola,
continuando,
porém,
na mesma situação
de adido
como ajudante
de campo do comandante
militar de
Moçambique,
ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do
Decreto-Lei
n." 39816, de 14 de Setembro de 1954,
o capitão de infantaria,
adido, António Manuel da
Graça Pinheiro Rodrigues
Inácio de Paiva, devendo
ser considerado
nesta nova situação
desde 25 de
Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada
nal ele Contas em 11 ele Setembro ele 1959 J.

pelo Tribu-

Coronel de artilharia,
do comando militar de Moçambique, Francisco
Braga, 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.? 39 8lG, de 1J de Setembro de 1954, devendo
ser considerado
nesta situação desde 7 de Setembro
de 1959.
(Por portaria de tO de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 11 de Setembro ele 1959).

pelo Tri-

Deixa de ser considerado
na situação de adido na Academia Militar, continuando,
porém, na mesma situação
de adido no comando militar de Moçambique, ao abrigo
da alinea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n. ° 39 816,
de 14 de Setembro
de 195-1, por ter sido nomeado
para prestar serviço no referido comando, o major de
engenharia,
com o curso complementar
do estado-maior,
N uno Maria Rebelo Vaz Pinto, devendo ser considerado nesta nova situação desde 18 de Julho de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Hetembro de 1(59).

Ten.ente do quadro do erviço de material (selTiços tócn~cos de manutenc,:flo), do comando militar de MoçambIque, João Afonso
Ioita, por ter si(~o nomeado para
de empenhar
uma comi 'sftü de serviço no ultramar
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ao abrigo da alinea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 19540, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Agosto de
1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).
Macau

Tenente de cavalaria, do comando militar de Macau,
João Luis da Costa Estorninho, por ter sido nomeado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do ultramar 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 20 de
Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

Capitão do serviço de administração militar, do comando
militar de Macau, António Augusto Gaspar Correia,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço 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
Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de etembro de 1959).
Timor

Deixa de ser considerado na situação de adido como
professor efectivo do curso para a promoção a oficial
superior no Instituto de Altos E tudos Militares, continuando, porém, na mesma situação de adido em
comissão de serviço no comando militar de 'rimor,
ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954 o tenente-coronel de cavalaria, adido, Carlos Alberto de Serpa
Soares, devendo ser considerado nesta nova situação
desde 20 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959.

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
do comando militar de Timor, José António l' onseca
Ferreira Pinto Basto Correia, por ter sido nomeado

2.' Série
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para desempenhar uma comissão de serviço 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 20 de Agosto
de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada peJo Tribunal de Contas em n de Setembro de 1959).

Tenente António Joaquim Abrunhosa e alferes Artur
Manuel Carneiro Geraldes Nunes e Rui Mário Soares,
todos de infantaria e do comando militar de Timor ,
por terem sido nomeados para desempenhar comissões
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 considerados nesta situação
desde 20 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).
Na Guarda Nacional Republicana:

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, no
quadro do mesmo serviço, António Freitas N ovais,
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 a data da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, anotada pelo Tribunal
ele Contas em 14 de Setembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, no
quadro do mesmo serviço, José Mateus Cardoso, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério do Interior, na
Guarda Nacional Republicana, dovendo ser consider~do nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, anotada pelo Tríbunal de Contas em 14 de Setembro de 1959).
Na Guarda Fiscal:

Capitão de infantaria do batalhão de metralhadoras
n: o 2, José de Oliv~ira Carvalho, por ter sido req,uisltado para desempenhar uma comissão de serviço
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dependente do Ministério das Finanças, na Guarda
Fi cal, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 11 de Setembro do 1959).

pelo Tri-

Major médico, director do hospital militar regional
n." 4, Humberto dos Santos Rocha, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério
das Finanças, na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
29 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal do Contas em 11 do etembro de 1(59).

Alferes do quadro do serviço geral do EX('rcito, no
quadro do mesmo serviço, António Cova da Fonseca,
por ter sido requisitado pelo Ministério das Finanças
para desempenhar lima comis são de serviço na uarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta ituação desde
a data da presento portaria.
(Por portaria de 2G de Agosto de 1959, anotada
nal de Contas em 14 de Setembro de 1959).

pelo Tribu-

Alfores do quadro do serviço geral do Exército. no
quadro do mesmo serviço, Mário Eurico Moutinho,
devendo '01' considerado nesta situação desd a data
da presento portaria, por ter sido requisitado para
dosemponhar
uma comissão do serviço dependente
do
~[inistério da Finanças, na Guarda Fi 'cal.
(Por portaria de 2G do Ag-osto de 19G9, anotada
do Contas cm 14 do Setembro do 195U).

pelo Tribunal

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, no quadro do mesmo serviço, Joaquim Fazenda Barreiros,
p_?r ter sid~ requisitado para desempenhar uma comiHsao de servtco dependente do Ministério das Finanças,
na Guarda Fi cal, devendo ser considerudo no ta situação' desde a data da presente portaria.
(Por portaria' do 2G do Agosto ele 195H anotada
nal do Contas cm 14 de Sdelllhro (le b5!l).

Na Policia do Segurançn

pelo Tribu-

Pública:

Capitães,
do batal hão de m trul hadol'as n. o :~, Múrio
grnâni Vasques de Mondouça
,do campo de instru-
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ção militar de Santa Margarida, Francisco da Silva
Fragoso e tenente, do regimento de infantaria n.? 1,
Alveno Soares de Paula Carvalho, todos de infantaria,
por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior,
na Policia de Segurança Pública, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1, 22
e 22 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).
Em ontros Ministérios:
Ministério da Presidência -

Ssecretariado-Geral

da Defesa Nacional

Capitão do corpo do estado-maior, da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Carlos Fernando da Cunha Vieira
de Araújo, por ter sido nomeado para o cargo de
adjunto da La Repartição do Secretariado-Geral
da
Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1959.
(Por portaria de 4 de ~etembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, da
3. a Direcção-Geral
deste Ministério, Mário da Cruz
Vieira, por ter sido nomeado para prestar serviço no
Secretariado-Ger.al da Defesa Nacional, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembrn de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 1l de Setembro de 1959).
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Deixa de er considerado na situação de adido na Academia Militar, continuando, porém, na mesma situação
de adido no Miais tério dos Negócios Estrangeiros,
por ter sido nomeado conselheiro militar junto da
DELNATO, o major do corpo do estado-maior, adido,
Orlando Ferreira Barbosa , devendo ser considerado
nesta nova situação desde 1 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Agosto de 195!), anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 195!)).
Ministério da Economia

Major de artilharia, na situação
de reserva, Antero
l<'ilipe Velo o Ramo, por ter sido requisitado para
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desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério da Economia, como chefe da 1. a Delegação
da Comissão de Explosivos, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).
Ministério do Ultramar

Deixa de ser considerado na situação de adido no
comando militar de Moçambique, continuado, porém,
na mesma situação de adido, mas em comissão civil
como presidente da Câmara Municipal de Quelimane,
ao abrigo do artigo 2.0 do Decreto-Lei n. o 39 816, de
14 de Setembro de 1954, o major de infantaria com
o curso geral do estado-maior, adido, Carlos Rodrigues
dos Santos, devendo ser considerado nesta última situação desde 25 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, auotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

Deixa de ser considerado na situação de adido na extinta
Escola do Exército, continuando, porém, na mesma
situação de adido no Ministério do Ultramar, por ter
sido nomeado engenheiro civil de 1. a classe da Direcção-Geral das Obras Públicas e Comunicações daquele
Ministério, o major de engenharia, adido, João Carlos
Câncío da Silva Escudeiro, devendo ser considerado
nesta nova situação desde 1 de Julho de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 19M), anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).
Em estabeleehneutos

militares:

Tribunai.:

Tribunais militares territoriais

de Lisboa

Tenentes-coronéis de artilharia Amílcar da Ressurreição
Diogo de Carvalho e António do Carmo Dantas, por
terem sido nomeados promotores de justiça respectivamente do 1.0 e 2.0 Tribunais Militares 'I'erritoriaie
de Lisboa, por portaria de 19 de Agosto do 1959,
devendo ser considerados nesta situação desde 1 do
Setembro de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).
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Estabelecimentos ·de instrução:
Instituto de Altos Estudos Militares

Major de cavalaria, do Instituto de Altos Estudos Militares, professor efectivo do curso para a promoção a
oficial superior, José Luis de Mendonça Ramires, por
ter sido nomeado para o referido cargo, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Agosto de H_l59.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 14 de Setembro de 1959).
Academia Militar

Tenente do serviço de administração militar, da Academia Militar , José Verdasca Marcão Borrego, por
ter sido nomeado instrutor de táctica de administração
militar da referida Academia, por portaria de 4 de
Agosto de 1959, devendo ser considerado nesta situação desde 10 do mesmo mês e ano.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 14 de Setembro de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exér·cito, da
Academia Militar, Miguel da Conceição Pinto Júnior,
por ter sido nomeado, por portaria desta data, chefe
da secção de pagadoria do conselho administrativo
da referida Academia, devendo ser considerado nesta
situação desde a l'iata da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Julho de 1059, anotada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Setembro de 1959).
I nstituto Profissional dos Pupilos do Exército

Capitão de infantaria, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Pedro Alves Cabral, por ter sido
nomeado comandante da 2. a companhia do referido
Instituto, devendo ser con iderado nesta situação desde
3 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1059, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).
E.tabelecimento.

produtore.:

Fãbrica Militar de Braço de Prata

Capitães enzenheircs do serviço de material, da Fábrica
Militar d: Braço de Prata, António Nobre Apolónio
O Bruno Fritscho
Centoner Pereira de Castro, por
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terem sido nomeados, por portaria desta data, respt'ctivamente
engenheiros
da 2. a e 3. a divisões
dos
serviços industriais
da referida Fábrica,
devendo ser
considerados
nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 14 de Setembro de 1959).
Manutenção Militar

Tenente

do serviço de administração
militar, da Manutenção Militar, Cirilo de Aguiar Santos, por ter sido
nomeado
chefe da 2. a secção da 2. a divisão dos serviços comerciais
da referida Manutencão por portaria
de 4 de Agosto de 1959, devendo ser con iderado
nesta situação desde 22 do mesmo mês e ano.
(Por portaria de 4 do Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal do Contas em 14 de Setembro de 1959).
Por licença ilimitada:

Deixa de ser considerado
na situação de adido na Manutenção Militar, continuando, porém, na mesma situação
de adido, mas de licença ilimitada, o major do serviço
de administrnção
militar,
adido, Cremildo
Pereira
Mateus, devendo ser considerado
nesta nova situação
desde 7 de Junho de 1\)59. O r ferido oficial fica
exonerado
do cargo de chefe dos serviço'
comerciais
que desempenhava
na referida Manutenção.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1!J59,anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de ~ptembro de 1959).
Passagem

à eltuaçAo

de

reserva:

COl'{).n~l de infantaria,
adido, PUl serviço no coman(lü
militar de Angola, Otto Ilo:ftman von Ilnf'c, nos te!':
mo' (la alinea
a) do artigo
12." do J)pcre(o-l,l'l
n ," 36 :304, alterado
pelo ])c{'re(o-Lei
11." ;~8 n16, de
18 de Setembro
de lD52. devendo
ser C'onsiderado
nesta situoção descle 4 (h· R('it>m 1>1'0 de ] 05fL
(Por portaria de 14 de Abril de 1959, visada polo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 19õn. Nilo são deridos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 222;'>7).
Coronel do artilharia,
comandante
do regim nto de artilharia ligeira n.? 3, Rubi António Marques, no' ter-
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mos 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 1 de Setembro
de 1959.
(Por portaria de \) de Seterrtbro de 1!"J5\),visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Hetembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Major médico, da Assistência aos Tuberculosos do Exército - Hospital Militar de Doenças Infecto-Oontagiosas -, João Figueiredo Barbudo, nos termos da alinea 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 5 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Hetembro de 1\)5\). Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Oapitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
militar, do Depósito Geral de Material Sanitário, 1sidro António Gaio, nos termos da alínea a) do artIgo 12.° do Decreto-Lei n." 3G304, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de H)52,
devendo er considerado nesta situação desde 29 de
Junho de 1959.

.

(Por portaria de 4 de uternbro de 1\)5\), visada pelo Tribunal
de Contas em lU de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos cio Decreto n.? 22257).
~aseagem

à situação

de

reforma:

(Despacho
d .. 2~ de Agosto de 1~5~ da Caixa Gorai do Dopósltos,
Crôdlto e j>revld~ncln,
pubtícado
no Dlàrio do Governo n.? ln7,
2.' série, do 21 do mesmo mês o ano).

Infantaria

Ooronéis:

:\1[ll'io d Vasconcelos
ardo '0, desde 1 de Março
de lU59;
António Acácio da Cruz, desde 17 do Novembro
J 195 ;
J o 'é Furtado II nriques, de de 11 de Junho de

195U.
Major Jos

Mota Marque .., desde 1.) do .Junho de 19.)U.
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Capitães:
Francisco Martins Fernandes Júnior, desde 16 de
Abril de 1959;
José Maria de Araújo, desde 11 de Maio de 1959;
Virgílio de Abreu Pessoa, desde 2 de Maio de 1959 .

.

Tenentes:
João Manuel Duarte da Fonseca, desde 1 de Junho
de 1959;
Alfredo Sampaio, desde 18 de Maio de 1959;
António de Jesus, desde 14 de Abril de 1959.
Artilharia

Capitão Raul Narciso da Costa Guimarães,
Maio de 1958.

desde 1 de

Cavalaria

Tenente Francisco
de 1959.

da Costa Lobo,

desde

7 de Maio

Quadro auxiliar de artilharia

Tenente João Roque, desde 1 de Maio de 1959.
Todos nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n. 036304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916,
de 18 de Setembro de 1952, por terem atingido o limite de idade.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).

'I'enente de cavalaria, no situação de reserva, Luis
Chianca de Pina Manique, desde 21 de Março de Hl59.
Este oficial está aposentado como engenheiro civil de
1.a classe do Instituto Geográfico e Cadastral.
(Publicado

no Diá2'Ío do Governo n.? 123, 2." série, do 14 de Setombro

do 1~50)

(Por portaria ele 14 de Setembro de 1950. Não carece de visto
ou anotação do Tribunal de Contas).

Oficiais de complemento

,

Abatidos:

Abatido ao quadro de complemento, 110S termos do § 1.0
do artigo 97.0 do Decreto-Lei 11.0 36304:, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de
H~52, por ter passagem á classe de sargentos milicia-
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nos no posto de 2.0 sargento miliciano, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, do batalhão independente
de infantaria n. o 17, José Paulo Feo Rodrigues.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1950, anotada
nal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

pelo Tribu-

IV-PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

Situação de reserva

Brigadeiro médico, graduado, na situação de reserva, o
coronel médico, tirocinado, na situação de reserva,
Mário de Barros e Cunha.
Brigadeiros do serviço de administração militar, graduados, na situação de reserva, os coronéis do mesmo
serviço, tirocinados, na situação de reserva, Ilídio
Aníbal Botelho Coelho e José Gonçalves Macieira
antes.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1950, anotada
nal de Contas em 11 de Hetembro de 1950).
Corpo

do

pelo Tribu-

estado-rT1alor:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3," Direcção-Geral

Coronéis do corpo do e ta do-maior, os tenentes-coronéis
do mesmo corpo Jorge Alexandre da Fonseca e Fernando Louro de Sousa.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de 'etembro de 1950. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente·coronel
do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo António Manuel de Faria Monteiro
Carneiro Pacheco.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1950, vi~:da pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1050, Sao devIdos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257),
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Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo José Vicente Pessoa Gomes Cardoso.
(Por portaria ele 30 ele Agosto ele 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.v 22257).

Ministério do Exercito - Direcção dos Serviços do Ultramar

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, adj unto do
director, o major do mesmo corpo José Alberty
Correia.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Governo Militar de Lisboa - Quartel-General

Major do corpo do estado-maior,
corpo João de Sintra Carretas.

o capitão do mesmo

(Por portaria ele 30 de Agosto de 195'3, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo António José Ramos Jorge.
(Por portaria de 30 de Agosto de H)59, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. I:)ão devidos omolumentos, nos termos do Decreto D.O22257).

3.' região militar - Quartel-general

'l'enente-coronel do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo José João Henriques de Avelnr.
(Por portaria de 30 de Agosto ele 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 (le Setembro de 19,")9. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
A.didos:
No ultramar:

Angola

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo, adido, subchefe do estado-maior do
comando militar de Angola, Joaquim António Franco
Pinheiro.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de Hl59, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Em outros Ministérios:
Presidência do Conselho -

Seeretarlade-âeral

da Defesa Nacional

Coronel do corpo do estado-maior, o tenente coronel
do mesmo corpo, adjunto da La Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Ernesto Machado
Soares de Oliveira e Sousa.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Tenente-coronel
do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo, adido, em serviço no Ministério dos
~ egócios Estrangeiros
como representante
militar
junto da DELXATO, Orlando Ferreira Barbosa.
(Por portaria de 30 do Agosto de 1959. visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Ministério do Ultramar

Tenente·coronel
do corpo do estado maior, o major do
mesmo corpo, adido, em serviço no Ministério do
Ultramar como governador de Cabo Verde, Silvino
Sih-ério Marques.
(Por portaria de 30 de Agosto rle 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 do Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos ternms do Decreto n. o 22527).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
I nstituto de Altos Estudos Militares

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, o major do
mesmo corpo, adido, professor efectivo do curso do
estado-maior 110 Instituto de Altos Estudos Militares,
José :\fanuel Bettencourt Conceição Rodrigues.
(Por portaria de 30 do Arrosto rle 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de ~c~lIlbro de 1DõD. São devidos emolumentos, 1l0S termos do Decreto n.? 22257).
Academia Militar

'l'enente-coronol do corpo do estado-maio:,. o ma:io~ d~
rnesl~lo corpo, adido, professor cat~drtltlco da 30.
cadelra da Academia Militar, Eugénio Carlos Castro
Nascimento.
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Tenente-coronel do corpo do estado-maior; o major do
mesmo corpo, adido, professor catedrático da 24. a cadeira da Academia Militar, Hermes de Araújo Oliveira.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Armas

e

serviços:

Ministério do Exército:
1." Direcção-Geral - 2. a Repartição

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente
do mesmo quadro, adido, em serviço na, Polícia de
Segurança Pública, Arlindo Alberto Trancoso Poças
Falcão.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22 257).
~

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante Rui Carlos de Oliveira.

o sar-

(Por portaria de 26 de Agost.o de 1959, visada pelo Tribunal
.de Contas em 14 de Setembro de 1950. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
I." Direcção-GeraI-

3,' Repartição

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do mesmo quadro, do Arquivo Geral deste Ministério, Luís Correia.
(Por portaria dc 26 de Agosto dc 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em li de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22527).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante Alberto Fernando
Califórnia.

o sar-

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,O 22257).

Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandoS

3." região militar

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, os sargentos-ajudantes
Augusto Alberto Ribeiro e Manuel
António Quintas.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1950 visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1950, Hão devidos emolumentes, nos termos do Decreto n.v 222m).
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Açores
Comando militar

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante Manuel Soares Pereira Júnior.

o sar-

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pélo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22 257).

Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Artilharia

Capitão
nente
tério
Jesus

do quadro do serviço geral do Exército, o tedo mesmo quadro, adido, em serviço no Minisdas Finanças, na Guarda Fiscal, Albino de
Gomes.

(Por portaria de 26 de Agosto ele 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro ele 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Direcção do Serviço de Material

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do mesmo quadro, da Escola Militar de Electromecânica, José Cesário Pinto Vilar Santos.
(por portaria de 26 ele Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do mesmo quadro, supranumerário,
do regimento de artilharia antiaérea fixa, Albano Maria de
Almeida Graça.
(Por portaria de 26 de Azosto de 1959, visada 'pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) ..

Capitão do quadro do serviço geral do ]ijxé~'cito, o t~n~nte. do mesmo quadro, adido, em serviço no Minlsténo das Finanças, na Guarda Fiscal, Eduardo
Segundo de Almeida.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, vi~~da pelo Tribunal
de Contas em 14 de etembro de 1959. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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l\linistério do Exército - (luadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
demohílíaação

e

Infantaria:
Escola Prática de Infantaria

Alferes de infantaria,
os aspirantes
a oficial de infantataria António Moreira de Almeida Correia, António
Miguel Cunha Navarro,
António José da Silva, Rui
Amândio Pereira Marcelino,
Américo das Dores 1\10reíra, António Maria Cardoso de Almeida Coimbra,
Francisco
António
Ricardo
Dias da Silva Rebelo
Gonçalves,
Rodrigo Alfredo de Sousa Lobo de .A vila,
João Manuel Carreiro Barbosa, Óscar António Gomes
da Silva, Manuel Vítor Morgado Carmona Ferro, "Manuel Jorge Mota da Costa, José Augusto Serra Pinto,
Teotónio José de Carvalho Ribeiro Pereira,
Joaquim
'I'avares
Cristóvão,
Carlos Alberto Gonçalves,
Fernando Celso Martins Cardoso do Amaral, Mário José
Vargas Cardoso, Fernando
José Brnndão Lopes Pinto,
Valdemar
Sesinaudo
Monteiro Baptista, António Virgílio da Cunha :Magalbães Soeiro, Álvaro Augusto de
Sousa Guedes, Paulo Correia Hormigo, José Medina
Ramos, Amllcar Ferreira
da Silva Lúcio, José Pedro
Mondes Franco do Carmo, Vasco José Oliveira Vilas
Roas, Alfredo Jorge Ribeiro Mota Cardoso, :J[anuel
Gonçalves
Mesquita, Walter da Silva Almeida, Francisco Pinheiro da Silva, António Pedro Simões Vagos,
Luis Manuel Dias Antunes, João Manuel da Fonseca
Inácio, J osé Verdasco dos Santos, Elvino Gaspar AleixoAntónio dos Santos Frias, Alberto Santiago de Carvalho, Odolindo Augusto Fernandes
Amarante, Sebastiil0
José Pires Mourão, António Manuel Pacheco Rosa, Luis
Armando
Florêncio
Tovar de Lemos, Joaquim Pires
Antunes Rapoula, José Joaquim Pontes Fernandes
e
António Jacques Favre Castel-Brnnco
Ferreira.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1959 visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 19/h São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimentode infantaria n.· I

Capitão do quadro elo serviço geral do Exército,
o tononto elo mesmo quadro, da Escola Militar do Electromecânica,
António Pedro Loiras.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Setembr« de 1959. São devido ernolumentes, nos termos do Decreto n.· 22257).
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n.· 2

Alferes do quadro do serviço geral do Exércit~,
gento-ajudante Manuel Moiteiro Leitão.

o sar-

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria n. o 7

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, os sargentos-ajudantes Fernando Aprigio da Silva e Viriato
dos Santos.
(Por portaria de 26 de Agosto de 195\:), visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria n.· 10

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tetente do mesmo quadrç, adido, em serviço na Policia
de Segurança Pública, Alvaro António Pompeia Xavier.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de H)59. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimento de infantaria

n.· 13

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do mesmo ~uadro Fernando Liege de Almeida
Carvalho.
(Por portaria de 26 de Agosto ele 1!l59, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos rio Decreto n.· 22257).
Regimento de infantaria

n,. 14

Capitão do quadro geral do serviço do 1'~x6rcito, o tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministório das Finanças, na Guarda Fiscal, Abílio José
Figueira.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Alfere. do quadro do serviço geral do )':xército, o sargento ajudante Francisco Duarte,
(Por portaria de 26 de Agosto ele 1059, vis~da pe!o Tribunal
de Contas em 14 de etC'lIlbro de 19!í9. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Regimento de infantaria

- Alferes de infantaria, o aspirante
Manuel Granjo de Matos.

2.' Série

n.O 15

a oficial de infantaria

(Por portaria de 15 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria n. ° 16

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente .do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, João da Silva
Brito.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão independente de infantaria n.O 18

Alferes do "quadro do serviço geral do Exército,
gentos-ajudantes
António Artur dos Santos
Nazaré e João de Sousa Lopes.

os sarBarros

(Por portaria de 26 de Agosto de 1059) -visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1909. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Batalhão de metralhadoras

n.o 2

Alferes do quadro do serviço geral
sargento-ajudante Manuel Guardado.

do Exército,

o

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Artilharia:
Escola Prática de Artilharia

Alferes de artilharia, os aspirantes a oficial de artilharia Carlos Alexandre de Lacerda Marques da Silva,
Damasceno Mauricio Loureiro Borges, Fernando Mesquita Rito Raimundo, Salvador Julião de Carvalho
Guerreiro, João Pires da Cruz, Delfim de Sousa Gonçalves Correlo, João António Duarte Figueira, Manuel Valentim de Oliveira Nunes, Nelson de Almeida
Matos, Rui Manuel Viana de Andrade Cardoso, Manuel Jorge Dias de Sousa Figueiredo, Rui Dias de
Jesus, Jorge Manuel Lobo Silvestre Graça, Manuel
da Costa Lopes, Albano de Figueiredo
e Sousa,

2.' Série
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Manuel Diegues Ramos, Carlos Rodrigues Correia,
Manuel de Azevedo Moreira Maia, Alberto Marques
da Silva, Luis Fernando Machado de Sousa Vicente,
João Pedro Pereira Rodrigues e José Rodrigues Tavares Pimentel.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
sargento-ajudante José de Sousa Faria.

o

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14. de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

n.O I
Major, o capitão de artilharia Mário Martins Cabrita Gil.
Regimento de artilharia ligeira

(Por contrato de 4 de Setembro de 1959, visado pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
sargento-ajudante António do Nascimento Castela.

o

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
do Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Regimentv de artilharia

ligeira n.· 2

Major, o capitão de artilharia Luis Mendes.
(Por portaria de 4. de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargento-aj udante, do quartel-general da 3. a região militar, António de Albuquerque.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22257).
Regimento de artilharia ligeira n. o 5

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de arti~haria,
do regimento de artilharia pesada n." 2, António Augusto Ferreira.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada I~eloTr~bunal de Contas em 14. de Setembro de 1959. Sao devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o
tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, Joaquim
do Amaral.
.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

pesada n. ° 3

Coronel, comandante, o tenente-coronel
do artilharia,
comandante do grupo de artilharia contra aeronaves
n. ° 3, Augusto do Carmo Machado.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia

de costa

Tenente-coronel,
2.° comandante, o major de artilharia
Leopoldo Manuel Seabra de Sousa Gentil.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos elo Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Major, 2.° comandante, o capitão de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia (Inspecção de Artilharia
Antiaérea), José Pires Simões.
(Por portaria de !l de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Tenente-coronel,
comandanto, o major
António Pedro Saraiva Júnior.

do artilharia

(Por portaria de 9 de Setembro de 195!) visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Heternbro de 195{1. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Destacamento do Forte do Alto do Duque

Alferos do quadro do serviço geral do Exército,
sargento-ajudante Armando da Silva.

o

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 14 do Setembro de 1959. i:'lf(odevidos 'Illolumentes, nos termos elo Decreto n.? 22257).
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Alferes
do quadro do serviço
geral do Exército,
o
sargento-ajudante
Hermano
Virgílio Simões Guimarães de Brito, do Depósito
Geral de Fardamento
e
Calçado.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Cavalaria:
Escola Prática

de Cavalaria

Alferes de cavalaria, os aspirantes
a oficial de cavalaria Manuel J Mio Matias Barão da Cunha, Jorge Manuel Pereira
Tadeu Ferreira,
José Alberto Meneses
Pereira
Monteiro, Rui Eduardo Anselmo de Oliveira
Soares, Fernando
Manuel dos Santos Barrigas
Lacerda, Fernãuio
Luís Franco da Silva Ataíde, Filomeno Jorge :\la1heiro Garcia e José IIenriques
Catroga Inês.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. Sâo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de lanceiros

n.· 2

Capitão do quadro do serviço
geral do Exército,
tenente do mesmo .quadro Serafim Moreira.

o

(Por portaria de 2G de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 14 de Sotombro de 1959. São devidos emolumentos, 1I0S termos do Decreto n.? 22257).

Alfores
do quadro do serviço
geral do Exército,
o
sargento-ajudante
Rodolfo António Bento de Oliveira
Dias Pimpão.
.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm lG de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria

Alferes
do quadro
s~rgento-ajlldante,
, lIuues.

do

serviço

n.· 3

geral

do Exército,.

o

da Guarda Fiscal, Albano Ferreira

(Por portaria de 26 ,le Agosto de 1959, vjs~(la pe!o Tribunal
de Contas CIIl 11 d Setelllbro de 1959. Sao deVIdos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Regimento de cavalaria

N.o 16
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n. ° 8

do quadro do serviço geral do Exército, o
tenente do mesmo quadro, do batalhão de caçadores
n. o G, José Francisco Lareia.

Capitão

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos cio Decreto n.? 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Tenentes de engenharia, os alferes de engenharia João
Luís da Cunha de Paços Pereira do Castro, Alberto
Garrido Baptista, Fernando Luis da Costa Ferreira,
António Eduardo Domingos Mateus da Silva e Armando Rodrigues Gago.
(Por portaria do 15 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em H de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto 11.° 22257).
Regimento de engenharia n.O I

Alferes do quadro
sargento-ajudante

do serviço geral do Exército, o
José Joaquim 'I'omé da Fonseca-

(Por portaria de 26 de Agosto de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o
tenonte do mesmo quadro Ilídio António da Ro::;a
Valadas.
(Por portaria de 26 do Agosto do 1059 visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 19th
ão devidos emolumentos, nos tormos do Decreto n.? 22257).
Serviço de aaúde militar:
2.° grupo de companhias de saúde

Capitão do quadro do serviço geral do Rxército,
tonento do mesmo quadro Air s Augusto Recto.

o

(Por portaria do 2G de Agosto de 19ií!) visada pelo Tribunal.
de Contas om IG (le Setembro de H)th ~ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 2~ 257).
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Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o
sargento-ajudante António Joaquim Fernandes Júnior.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Serviço de administração militar:

Escola Prática de Administração

Militar

Alferes do serviço de administração militar, os aspirantes a oficial do mesmo serviço Raul da Costa Dionísio, Fernando Gonçalves Roberto, Manuel de Oliveira
Regô, Licínio Carlos Presa Fernandes, Reinaldo Cavaco Gonçalves, Alfredo António Cândido de Moura,
Amilcar 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 e António Alberto Bravo
Ferreira.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 rle Setembro de 1959. São devidos ernolumentes, nos termos do Decreto n.v 22257).
Serviço geral io Exército:

Quadro do serviço geral do Exército

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, os
sargentos-ajudantes,
da Guarda Nacional Republicana, António Freitas Novais e J osé Mateus Cardoso e, da Guarda Fiscal, Mário Eurico Moutinho, J oaquim Fazenda Barreiros e António Cova da Fonseca.
(Por portaria de 2G de Azosto de 195\), visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Sct~mbro de 1959. São devidos emolumento" nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército - Distritos
bilização:

de recrutamento

e mo-

Distrito de recrutamento e mobilização n. ° 9
J.Uferes do quadro do serviço geral do Exército,

sargento-ajudante

o

Inocêncio Brás.

(Por portaria do 2G de Agosto de 1959, vis~da pelo Tribu~al
de Contas em lG de Setembro de 1959. Sao devidos emOLUmentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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m1l1tares:

Tribunais:
Tribunais

militares

de Lisboa

Capitão do quadro do serviço geral do Exército,
tenente do mesmo quadro João José Vila Verde.

o

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Estabelecimento. de in.truçlo:
Colégio Militar

Major, o capitão de cavalaria
'I'avares de Figueiredo.

Luis Frederico

Pinto

(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Instituto

Proftssional

dos Pupilos do Exército

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o
sargento-ajudante,
do conselho administrutivo da 1.a
e 2. a Direcções-Gerais deste Ministério, António Manuel Carretas.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Escola Militar

de Electromecânica

Capitão engenheiro do serviço de material, o tenente
engenheiro do mesmo serviço Manuel de Oliyeira
Alves de Sá.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1059. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão engenheiro do serviço de material o tenente
engenheiro do mesmo serviço Manuel J o~é Telos de
Abreu.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 ele Setembro de 1059. São devidos ernolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
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Campo de instrução militar de Santa Margarida

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
sargento-aj udante Francisco Dias Botelho.

o

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estabelecimentos

produtores:

Fábrica Militar de Braço de Prata

Capitão engenheiro do serviço de material, o tenente
engenheiro do mesmo serviço António Nobre Apolónio.
Capitão engenheiro do serviço de material, o tenente
engenheiro do mesmo serviço Bruno Fritscbe Centener Pereira de Castro.
Estes oficiais eram engenheiros da 1.a divisão dos
serviços industriais da referida Fábrica, cargos de que
ficam exonerados por esta portaria.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de. Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22287).
Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Capitão engenheiro do serviço de material, o tenente
engenheiro
do mesmo serviço António Frias dos
Santos Costa.
..
(Por portaria de 26 de Asosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estabelecimentos

hospitalares:

Hospital Militar Principal

Capitão médico, o tenente médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde, Fernando Neves Ferro.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, 110S termos do Decreto n.? 22257).
Hospital militar regional n. ° 2

Capitão médico o tenente módico, do hospital militar
'
regIOnal n.? 2, José Garcia Afonso.

.

(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, vi,~,3I<la
pelo Tribunal
de Contas em lu de Setembro de 1959. São devIdos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Hospital militar regional n.O 3

Major médico, director, o capitão médico, director interino, António dos Santos Redondo.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1950. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Assistência aos Tuberculosos do Exército
Hospital Militar

de Doenças Infecto-Contagiosas

Major médico, o capitão médico, da Assistência aos Tuberculosos do Exército - Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas -, Ricardo Pedro Chaves de Almeida.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Diversos:
Depósito Geral de Material de Guerra

Capitão do quadro do serviço geral do Exército,
tenente do mesmo quadro João Félix.

o

(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. ~ão devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Adidos:

No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o
tenente do mesmo quadro, adido, José Eugénio }\faria Cabral ele Sampaio.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1-1 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Moçambique
Comando militar

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o
tenente do mosmo quadro, adido, João Vaz Roberto(Por portaria de 26 de Agosto de 1950, visada pelo Tribunal
do Contas em 16 de Setembro do 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

•
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Na Guarda Nacional Republicana:

Capitães do quadro do serviço geral do Exército, os
tenentes do mesmo quadro, adidos, José Henriques
1\eves do 6, José Antonino de Vasconcelos Beleza
dos Santos e Diamantino do Nascimento Morgado.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

de instrução

Academia Militar

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, chefe
do serviço de pagadoria do conselho administrativo,
o tenente do mesmo quadro, exercendo as referidas
funções, Miguel da Conceição Pinto Júnior.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Derreto n.? 22257).
Colégio Militar

Major médico, adido, o capitão médico, adido, José Lihertador Ferraz Pereira Monteiro.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, chefe
da contabilidade, o tenente do mesmo quadro, chefe
da contabilidade, J osé ~farques.
(Por portaria de 2fl de Agosto de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 1G de Setembro de 1059. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
Ar-r-naa

e

aer-vlços:

Ministério do Exér-cito - Quadros dlLs armas e serviços,
escola práticas da armas e serviços, unídades e centros
de mobilização:
. Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· 10

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Abril de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 8
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de Maio do mesmo ano, publicada na Ordem do Eicército n. ° 10, 2. a série, de 1 de Junho, ainda do mesmo
ano, que promove a alferes miliciano de infantaria
para o batalhão de 'metralhadoras n.? 1 o aspirante a
oficial miliciano de infantaria Fernando Ramos Figueiredo, por se ter reconhecido que já havia sido
promovido para o regimento de infantaria n.? 10.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada
nal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

pelo Tribu-

Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, adido, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, adido, Albérico dos
Santos Flora, contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro de 1958.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
ele Contas em 14. ele Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

V-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

Açores
Comando militar

Nomeado para exercer as funções de governador militar
do arquipélago dos Açores, nos termos do artigo 2.°
do Decreto-Lei n.? 39 OiO, do 31 de Dezembro de 195:2,
o brigadeiro da Força Aérea Francisco António das
Chagas, na vaga do general da Força Aérea Dario
Augusto de Melo e Oliveira, que, pela presente portaria, é exonerado daquelas funções.
(Por portaria

de 3 de Setembro

ele 1\)59).

Exonerado o brigadeiro da Força Aérea Francisco. António das Chagas das funções de comandante militar da
ilha Terceira, por ter sido nomeado governador militar do arquipélago dos Açores por portaria de ta data.
(Por portaria

de 3 de Setembro

de 1959),

2.' Série
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Instituto de Altos Estudos Militares

Exonerado de professor efectivo do curso de altos comandos, do Instituto de Altos Estudos Militares
(Aeronáutica), nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 39925, de 24 de Novembro de 1054, o general da
Força Aérea Humberto Pais Martins dos Santos. Esta
situação conta-se desde a data da presente portaria.
\ Por portaria de 1 de Setem bro de 1959. Anotada pelo Tribunal de Contas em 3 de Setembro de 1(50).
Corpo

do

estado-rY1alor:

Adidos:
Ministério do·Exército - Repartição do Gabinete

Chefo, O coronel do corpo do' estado-maior Alberto
Araújo e Silva, nos termos do artigo 8.° do Decreto
n. ° 17 320, de 10 de Setembro de .1.929, para completo de vaga ainda não preenchida, considerada
aborta pela publicação do Decreto-Lei n.? 42471, de
25 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Armas

e

serviços:

Ministédo do Exército:
1.' Direcção·Geral-

2.' Repartição

CapitilO do quadro do serviço geral do Exército,
numerário, João Casimiro Margalho.
(Por portaria

de 4 de Setembro

supra·
de 1949).

3.· Direcção·Geral

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
das forças expedicionárias ao Estado da India, José
Luís Almiro Canelhas.
(Por portaria

de 4 de Setembro de 1959).

C~st6dio do material cripto do Exército, o capitão _de
infantaria J osé Pedroso Coutinho de Oastro Serrao,
em ubstituição do capitão do corpo do estado-maior
António Pedro Ribeiro Gaspar.
(Por portaria

de 1 de Setembro de 1959).
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Direcção dos Serviços do Ultramar

Capitão de infantaria, do regimento
Manuel Domingos Duarte Bispo.

de infantaria n.? 5,

(Por portaria de 4 de Setembro de 195!l)

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, João António Rosa.
(Por portaria
Ministério

de

4 de Setembro de 1959).

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

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n,° 7,
Lisio Manuel Moreira Camarinlia.
•
(Por portaria de 16 de Setembro de 195\).
Direcção da Arma ue Artilharia

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia pesada n.? 3, Fernando da SilYH Pence.
(Por portaria de !l de ~etembro de 1959).

~[ajor de artilharia,
Pastor Fernandes.

supranumerário,
_

Augusto

Gomes

(Por portaria de 15 de 'etembro de 195!l).
Direcção da Arma de Cavalaria

Inspector, interino, o coronel de cavalaria, 'tirocinudo,
Fernando Dias Pires Monteiro.
(Por portaria de 20 do Julho de 1!l59).
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia,
lIeitor Júnior.

supranumerário,

José

Mexia

(Por portaria de 11 de Retembro de 1959).

Coronel de engenharia,
de Azevedo Batalha.

supranumerário,

Mário

Pereira

(Por portaria de 1 J de eternbro de 195!l)
Direcção do Serviço de Material

Majores de infantaria, da 3. a Dirocção-Gerul
d sto Ministério, Manuel Emiliano Palma e .J osé ~[aria Vieira
Abrunhosa.
(Por portaria de I de Setembro de 1H5(l).
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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 de infantaria,
do regimento
de infantaria n. o 2,
Eugénio Baptista Neves.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959).
Alferes de infantaria,
do regimento
do infantaria n. o 14-,
)Ianuel de Azevedo Morujão e Oliveira.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1959).
Regimento de infantaria n.· 2
Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n." 12,
João Rodrigues
Coelho.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959).
Regimento de infantaria n. o 3
Tenente-coronel
de infantaria,
do campo de instrução
militar de anta )fargarida,
:\Ianuel Francisco
Stadlin
Baptista.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1959).
Regimento de infantaria n. o 6
Tenentes
de infantaria,
do rogimento
de infantaria
11.0 1.), Francisco
António Alves Pereira
da Rocha e
Eurico Queirós de 'ousa Azevedo.
• (Por portaria de 15 de Setembro de 1959).
Regimento de infantaria n.O 8
Tenente
do quadro do .crviço geral do Exército, supranumerúrio , Manuel Delmar Fernandes.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
Regimento de infantaria n. o 14
Capitão de infantaria,
no quadro, I Iorácio Loureiro Lopes Rodrigues.
(Por portaria de lli de Saternbro de 1959),
Regimento de infantaria n.· 16
8
l:upitiio de infantaria.
do qunrtel-genornl
da 4. região
lnilitar, Lourenço
lalisto Aires.
(Por portaria de! de f'etembl'o de 1959).
~apitão

de infantaria,

no quadro, Júlio .Iorgo Bernardo.
(I'or portaria de 11 de 'etemuro de 195!l).
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Batalhão independente de infantaria n.O19

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Adolindo
Augusto
Fernandes
Amarante
e Lu!
Manuel Dias
Antunes.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
Batalhão de caçadores n. ° 5

Tenente de infantaria,
do regimento
Luís Fernando
de Untos Marques.

de companhia

(Por portaria
(Forças

expedicionárias

n.?

2,

de 15 de . etembro de 1959).

(Por portaria

Tenente médico, do 2.° grupo
Fernando
Alves Pereira.

de infantaria

de saúde,

de I de Setembro de 1950).

ii pr-ovlncta da Guiné)

Capitão do infantaria,
do batalhão
do caçadores
n.? 5,
Frederico
Alfredo de Carvnlho Rossano Garcia.
(Por portaria

de I de Setembro de 195!J).

Tenentes
de infantaria,
do ragimento d infantaria n." 7)
António Lemos de Carvalho e, do batalhão do eaçndoros n.? 5, António João 'oare .
(Por portaria

de I de 'etembro

dr 1959).

Alferes
de infantaria,
do Colégio Militar, Henrique
de
Sousa Afon o.
(Por portaria de 1 do Setembro de 1!J59).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Capitão elo artilharia com o CurHO g rnl (lo estado-maior,
da ;3.a Dirccçâo-Gornl
dosto Ministério, Mário Augu!'to
Barbosa dos
untos Leito.
(Por portaria
Regimento de artilharia

Capitão

Santo

tle 15 de ~ctembro de 1!)5f1j.
pesada n.· I

de artilharia,
no quadro da nr: a, :\lúrio dos
Nunes .
(Por portaria de 11 dll Setemhro de l!J5(1).
Regimento de artilharia

Tenente
de artilharia,
n.? 4, Renato Ferr

pesada n.· 2

do regilllento de nr-tilhuriu
ira LO]lCH P rciru.
(Por portaria

ligoil':1

do l!í de SetelJlhro .lc 195!l)
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Grupo de artilharia

N.· 16

contra aeronaves

J261

n.· 3

2.° comandante, o major de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. o 5, Miguel Martins de Seq ueira
Braga.
(Por portaria

de 11 de Setembro

de 1959).

Cavalaria:
Regimento de lanceiros n.· 2

Comandante, interino, o tenente-coronel de cavalaria,
no quadro, Mário Jaime Machado Faria.
(por portaria

de 16 de Setembr?

de 1959).

Alferes de cavalaria, da escola prática da arma, José
Henrique Catroga Inês e Jorge Manuel Pereira Tadeu Ferreira.
(Por portaria
Regimento

de 11 de Setembro

de cavalaria

de 1959).

n.O 3

de cavalaria, ela escola prática da arma, Fernando Luis Franco da Silva Ataide e Filomeno Jorge
Malheiro Garcia.

Alferes

(Por portaria

de 14 de Setembro de 1959).

Regimento de cavalaria

n.· 6

Comandante, interino, o tenente-coronel
de' cavalaria,
comandante interino do regimento de cavalaria n. o 5,
Fernando António Cerqueira da Silva Pais.
(Por portaria

de 14 de Setembro

de 1959).

Capitão do quadro do' serviço geral do Exército, do
regimento de artilharia ligeira n.? 5, José Alves Anjo.
(Por portaria

de 4 de Setembro de 1959).

Regimento de cavalaria

n.· 7

Alferes de cavalaria, da escola prática da arma, Fernando Manuel dos Santos Barrigas Lacerda e José
Alberto Meneses Pereira Monteiro.
(Por portaria

de 14 de Setembro de 1959).

Engenharia:
Regimento de engenharia

n.· I

Capitão de engenharia, no quadro da arma, José Pereira
de Medeiros Barbosa.
(Por portaria

de 16 de Setembro de J 959).
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Regimento de engenharia n.O2

Capitão de engenharia, supranumerário, do batalhão de
telegrafistas, Francisco Pedro de Oliveira Simões.
(Por portaria

de 15 de Setembro de 1959).

Grupo de companhias de trem auto

Capitão de infantaria, no quadro, José Monsanto Fonseca.
(Por portaria

de 4 de Setembro

de 1959).

Tenentes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção),
da Escola Prática de Engenharia, Valdomiro Pedro de Freitas e, da Direcção do
Serviço de Material, Túlio Coruélio Gamboa Evangelista e António Moreira da Costa.
(Por portaria

de 4 de Setembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de material), no quadro do mesmo serviço, Vionicio Mourão Ferro.
(Por portaria

de 15 de Setembro

Ministério do Exército - Estnbelecimentos
Estabelecimentos

de 1959).

militares:

de instrução:

Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeados professores oventuais do curso para a promoção a oficial superior, no Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos do artigo 17.° do Decreto
n.? 37139, de
de Novembro de 1948, os majores:
de artilhuria, J OSÓ Vasco Rodrigues Ramos e Dagoberto do Coito Graça e, de engenharia, Artur Vieira.
(São apenas nomeações para de empenho de fun\õe~,
não lhes correspondendo transferência).
õ

(Por portaria de 4 de Scterubrn de 1959. anotada
nal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

pelo Tribu-

Academia Militar

Professor adjunto interino da 34. a O 2;>.a cudoiras transitórias da Academia Militar, o capitão de engenharia,
do grupo de companhius do trem auto, Vasco dos
Santos Gonçal ves, nos termos do § LOdo artigo ~7.Q
do Decreto-Lei n.? 42 15~, do 12 de Fevereiro do
1950, e ao abrigo da alínea c) do § 1.0 <lo artigo 7·V
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do Decreto-Lei
n. o 42 151, também de 12 de Fevereiro de 1959, durante o impedimento
do titular, capitão de engenharia
Henrique
Pedro Daniel Duarte
y Aranda, que se encontra a freq uentar o c urso para
a promoção
a oficial superior. CE apenas nomeação
pura desempenho
de funções, não lhe correspondendo
transferência).
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Instrutor
de aeronáutica,
interino,
o tenente de infantaria Manuel Alípio Pereira Coelho de Paula.
(Por portaria

Tenente

do quadro

do serviço geral do Exército,
de Material, Custódio José

Direcção do Serviço
Costa Alves,

Profísslonal

da
da

.

(Por portaria
Instituto

de 11 de Setembro de 1959).

de li de Setembro

de 1959).

dos Pupilos do Exército

Nomeado professor
provisório
do Instituto Profissional
dos Pupilos
do Exército,
durante o ano lectivo do
1939-H)GO, nos termos do artigo 2.0 do Decreto
n. o 26 3.:1:1, de 7 de Fevereiro
de 1936, artigo 10.0 do
Decreto-Lei
n.? :37 136, de õ do Novembro de 1948,
e artigo H.o do Decreto-Lei
n.? 40 l~G, de 13 de Abril
de 1933, com referência ao artigo 7.° do Decreto-Lei
~.o 42 162, de :?G de Fevereiro
de 19ó9, o major de
lllfantaria F'ranci 'co José Sancho Uva.
(Por portaria de 25 de .\ <rosto de 1959, da Repartição Geral,
vibada pelo Tribunal d~ Contas em 8 de Sctemhro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto O.' 22257).

Nomeado professor
provisório do Instituto Profissional
do~ Pupilos
do Exército,
durante
o ano lectivo de
19D9-19Gü, nos termos do artigo 2.° do Decreto
0
n.s 26 :341, de 7 de Fevereiro
de 1936, artigo 10. do
Decreto-Lei
D.O 37 136, de D de Novembro
de 1948,
e artigo :3.° do Decreto-Lei n. ° 40 12G, do 13 de Abril
de Hl.)3, COIU. rcíerência
ao artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 4~ lti~, de ~G de Fover 'iro do H)j\) , o major de
engenharia
Mário lorrcia de ousa.
(1)0: portaria til' 25 de Agosto de Hl5(), da ~lepartição ,Ger~l,
VlS;l(l:\
1)['10'I'rihuual de 'ontas cm 8 de Setembro de 1()5[).
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

l
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Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do. Exército, durante o ano lectivo de
1959-1960, nos termos do artigo 2.0 do Decreto
n." 26341, de 7 de Fevereiro de 1936, artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.? 37136, de 5 de Novembro de 1948,
e artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 40126, de 13 de Abril
de 1955, com referência ao artigo 7.0 do Decreto-Lei
n.? 42162, de 26 de Fevereiro de 1959, o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Cristóvão da Ponte
Carvalho.
(Por portaria ele 25 ele Agosto ele 1959, ela Repartição Geral,
visaela pelo Tribunal ele Contas em 8 ele Setembro de 1959.
São devidos emolurner.tos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1959-1960, nos termos do artigo 2.0 do Decreto
n.? 26341, de 7 de Fevereiro de 1ge6, artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.? 37136, de 5 de Novembro de 1948,
e artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 40 126, de 13 de Abril
de 1955, com referência ao artigo 7.0 do Decreto-Lei
n.? 42162, de 26 de Fevereiro do H);)9, o capitão de
infantaria António Alemão de Mendonça Cisneiros de
Faria.
(Por portaria ele 25 ele Agosto de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Netemuro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1959-1U60, nos termos do artigo 2.0 do Decreto
n.? 26341, de 7 de Fevereiro de H)36, artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.? 37136, de 5 de Novembro de HH8,
e artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 40126, de 1:>de Abril
de 1955, com referência ao artigo 7.0 do Decreto-Lei
n." 42 162, de 2() de Fevereiro do 1959, o capitão
dos serviços técnicos de manutenção
do quadro do
serviço de material António da Silva Neves.
(Por portaria ~e .25 de Agosto de 1959, ela Repartição Geral,
visada pelo I'ribunal de Contas em 8 de Netembro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.· 22257).
Campo de instrução

militar

de Santa Margarida

Capitães de infantaria, do regimonto de infantaria n.? 16,
Lourenço Calisto Aires e, do regimento do infantaria
n.? 11, José Moura Sampaio.
(Por portaria

(lo 11 do Setembro

de 1(59).
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de Educação Física do Exército

Coronel de cavalaria, comandante do regimento de lanceiros n.? 2, Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro.
(Por portaria
Estabelecimentos

de 16 de Setembro de 1959).

penais:

1.' companhia disciplinar

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 2,
José Rosado Castela Rio.
(Por portaria

de 16 de Setembro de 1959).

Supranumerários:
Forças eventualmente constituídas no ultramar:

3.' Direcção-Geral
(Forças expedicionárias

ao .Estado da lndla:

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Manuel Teodoro dos Ramos. (Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
Regimento de engenharia n. o
(Forças expedicionarias

I

ao Estado da India)

Alferes do serviço de administração militar, do 2. o grupo
de companhias .. do mesmo serviço (forcas expedicionárias ao Estado da India), António Francisco Lopes
Alves Ferreira.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1959).
Adidos:
No ultramar:

Angola
Comando militar

Alferes do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção),
elo regimento de infantaria
n.? 14, Celestino Dias Fernandes.
(Por portaria

de H de Setembro

de 1959).

Moçambique
Comando militar

Comandante militar o zenernl comandante militar de
'b'
Angola, Carlos Alberto
Barcelos do N'ascunen t o e
Silva.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
Coronel de artilharia, da direcção
(Por portaria de
Braga.

da arma, Francisco
10 de Setembro de 1959).
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Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, Álvaro Santos Carvalho Seco.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de artilharia ligeira n.? 2, António Pinto
de Almeida.
(Por portaria do 11 de Setembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
quartel-general da 3. a região militar, t\lanuel António
Quintas.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1959\.
Macau
Comando militar

Alferes de artilharia, elo regimento de artilharia
n.? .:1:, Fernando José de Morais Jorge.

ligeira

(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).

Capitão do serviço de administração
militar, do 1.° grupo
de companhias do mesmo serviço, António Augusto
Gaspar Correia.
(Por portaria de ·1de Setembro ele 1959).

'I'enente de cavalaria, do regimento
João Luis da Costa Estorninho.

de laucoiros n.? 2,

(Por portaria de 4 de Sctcmhro de 1959).
Timor
Comando

militar

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
António Joaquim Ahrunhosa.
(Por portaria de -1 do Setembro de 1950).

Alferes de infantaria, .do regimento ele infantaria n." 3,
Artur Manuel Carneiro Gcrnldos Nunes e, da La companhia disciplinar, Rui Mano Soares.
(Por portaria de J de Setembro de 1959).

Capitão de artilharia, ela escola prática da arma, J oito
Corte Real de Araújo Pereira.
(Por portaria de 11 de Setembro <1(' 1059).

'I'enonte de artilharia, do grupo d artilharia
aeronaves n. ° 2, João 'Menino \' argas.

contra

(Por portaria de 1 L de ctembro de 1959).

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.O 16

J2Gí

Em estabelecimentos militares:

Estabelecimentos de instrução
Instituto

de Altos Estudos Militares

Exonerado
do cargo de professor efectivo do curso para
a promoção
a oficial superior, no Instituto
de Altos
Estudos
Militares,
desde 20 ele Agosto de H)59, o
tenente-coronel
ele cavalaria Carlos Alberto de Serpa
Soares.
(Por portaria do 28 ele Agosto de 1950, anotada
nal de Contas cm 11 ele Setembro de 1959.

pelo Tribu-

Professor
efectivo do curso para a promoção
a oficial
superior, o major de cavalaria,
do regimento ele cavalaria n. o 6, J osé Luis de Mendonça Ramires, nos termos dos artigos D.o e 16.0 do Decreto n.? 37 139, de
5 de Novembro
de 1948, na vaga do tenente-coronel
Carlos Alberto
erpa Soares, que, por esta portaria,
fica exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devido,
emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

N omeado professor
efectivo elo curso para a promoção
a oficial superior, no J nstituto de Altos Estudos Militare,
o major do serviço de administraç-ão militar, do
ln tituto Profissiõnal
dos Pupilos elo Exército,
José
Rogélio da Palma Vaz, nos termos do artigo 1G.0 do
Decreto-L
i n. o :~7 1Hü, de õ de Novembro de 1948.
(Por portaria eh' 4 ele eteiubro de 105!l, visada pelo Tribunal de Contas cm lG de ~ctem'rll'o de 1050. São devidos emolumentos, !lOS termos cio Decreto n.? 22257).
Academia Militar

Profe SOl' adjunto da 30. a cadeira, o capitão de cavalaria) adido, Rui Coelho Abrnntes,
nos termos da alínea i) do artigo 20.0 do Decreto-Lei
n." 42152,
de
12 de F vereiro ele 19;>9, para preenchimento
de vaga
no quadro aiuda incompleto,
continuando
a exercer
as funções de professor adjunto da 9.a cadeira transitória da extinta E cola do Exército até à extinção do
curso a que di" re 'peito e continuando
na situação de
adido em que já se encontrava.
(Por portaria de I de xetembro ele 1l>59, vis~da r._cloTr!bunal de Conta ern II; de Setemhro cle 1951J. Sao devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Chefe da secção de pagadoria do conselho administrativo, o tenente do quadro do serviço geral do Exército Miguel da Conceição Pinto Júnior, nos termos do
artigo 50.° e apêndice n.? 2 do mapa anexo n." 5 do
Decreto-Lei n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959,
e artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 4234:9, de 2 de Julho
do mesmo ano, para preenchimento de vaga no quadro
ainda não ocupada.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visatla pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Comandante da 2.a companhia, o capitão de infantaria
Pedro Alves Cabral, que fica exonerado das funções
de professor provisório do mesmo Instituto, em substituição do capitão de infantaria António Elísio Capelo
Pires Veloso.
•
(Por portaria

Estabelecimentos

de -t de Setembro

de 1\:)59).

produtores

Fábrica Militar de Braço de Prata

Engenheiros da 2. a e 3. a di visões dos serviço
industriais, respectivamente,
os capitães engenheiros do
serviço de material António Nobre Apolónio e Bruno
Fritsche Contener Pereira de Castro, nos termos
de artigo 28.° do mapa I anexo do Decreto-Lei
n.? 41 892, de 3 de Outubro de 195 , para complemento do quadro, ocupando vaga ainda não preenchida.
(Por portaria do 10 de Setembro de 1059, vi 'ada pelo Tribunal de Contas em 16 de Setembro de 1050. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Ch~fe dos serviços gOl:ais, o capitão do quadro do serVIÇO geral do Exército,
na aituação de reserva, António Augusto Serra, nos termo do artigo 2 .0 e
mapa IV anexo~ do Decreto-Lei n.? 41802, de 3 de
Outubro de 19:> , para preenchimento
de vaga no
quadro ainda não preenchida. E ·te oficial continua
na mesma situação de adido em que já e encontrava.
(Por portaria de 4. de Hetombro de 1050, visada pelo TribunaL
de Contas cm l6 de Setembro de 1059. , ão devidos olllolumentes, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Oficiais de complemento
Arn-lSs

e

serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:

e comandos

Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria Vasco João de Almeida
Beja.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1959).
Ministério do Exército - (~lladros das armas e servlços ,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria n.O I

Tenente miliciano de infantaria Artur Martins Cabrita.
Alferes miliciano de infantaria Rogério Augusto de
Sampaio Mota Eliseu de Fígueiroa Rego.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959).

'J'enente miliciano de infantaria, do batalhão de metraIhadoras n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da
India ), José da Costa.
Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de metra\hadoras n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da
India), Óscar Aníbal Piçarra de Castro Cardoso e
José Maria dos Santos Ferreira.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1950).
Regimento de infantaria

Tenente miliciano
V alento.

de infantaria

n. o 14

Francisco

Monteiro

(Por portaria de 4 de Setembro de 1959).

Tenente miliciano de infantaria Anúplio Loysik Cardoso
ampaio,
(Por portaria de 15 de Setembro de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 15

Tenente miliciano de infantaria Manuel Machado Gomes
:Me 'quita.

(Por portaria de 15 de Setembro de 1950).
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n.O 18

Tenente miliciano de infantaria Nuno Bruno dos Santos
Bento Sampaio.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959).
Batalhão

Tenente miliciano
donça.

de caçadores

de infantaria

n. ° 10

Joaquim Nunes Men-

(Por portaria de 15 de Setembro de 1959).
Engenharia:
Escola Prática

de Engenharia

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço, Jorge Alberto Moreira Ribeiro da Cunha.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959).
Batalhão de telegraflstas

Tenente miliciano médico, do 2.° grupo de companhias
de saúde, Joaquim Moreira de Carvalho.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1(59).
Serviço de administração
2.° grupo de companhias

militar:

de administração

militar

Alferes miliciano elo serviço de administração militar,
do quartel-general
do comando militar dos Açores,
António Luis de Castro 'I'rincão ,
(Por portaria de 15 de Setembro de 1(50).
2.° grupo de companhias
(Forças expedicionárias

de administração

militar

ao Estado da India)

Capitão miliciano do serviço ele administração militar,
d? _regimento de engenh~l"ia n.? 1 (forças expedic~onanas ao Estado da Índia), Leonel Caldas Silvério.
(Por portaria de 1 de
Ministério do Exército - Estabelecimentos
E.tabelecimento.

etcmbro de 1959).
militares:

de in.trução:
Colégio Militar

Alferes miliciano módico, do 1.0 grupo do companhia
de saúde, Luis Miguel Noguoira ROHa Dia
(Por portaria de 4 de :Setembro do 1950).
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E.tabelecimentos penai.:

Depósito Disciplinar (Forte da Graça)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. ° 3, José Manuel Fernandes
Serrano.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
Pessoal civil
Colégio Militar

Joaquim Augusto Ferreirinha, professor efectivo do 1.0
grupo do ensino liceal- nomeado professor efectivo
do mesmo grupo de disciplinas do Colégio Militar, nos
termos do n. ° 3. o do artigo 15.0 do Decreto n. o 34093,
de 8 de Novembro de 1944, e artigos 1.0 e 3.° do
Decreto-Lei n." 42 135, de 3 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1959, da Repartição-Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 8 do corrente. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

VI-

CLASSIFICAÇAo

E RECLASSIFICAÇAO

Estado-Maior do Exército (I. a, 2. a e 3. a Repartições) - I.a Direcção-Geral do Minlstério do Exército (2. a Repartição)
Classificação e reclassificação de especialidades

Artilharia - Cavalaria
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do Exército de 28
de Agosto de 1959, foi aprovado o trabalho da comissão
nomeada para o efeito, na parte relativa a oficiais superiores de artilharia e cavalaria (quadro permanente), realizado em conformidade com os principios estabelecidos na
Ordem do Exército n.? 5, 2. a série, de 16 de Março de 1959.
Nos anexos A-I, 2 e 3 e 0-1, 2 e 3 incluem-se as
relações de todos os coronéi ,tenentes-coronéis e majores,
respectivamente, de artilharia e cavalaria, do quadro permanente, recla sificados nos termos daquela Ordem do
Exército e da n.? 9, 2.a série, de 16 de Mai.o de 1959.
ão aplicáveis as normas estabelecidas, .salienta.ndo-s~
a possibilidade de o oficiais que se consld~rem índevidamente reclassificados o exporem nas condições e pra:
zos fixados na Ordem elo Exército n.? 3.
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Relação de todos os coronéis de artilharia

Nome
(1)

Pedro Amadeu Nicolau Fernandes
Guerra girocinado).
Mário da onceição Almeida (tirocinado).
João Vitorino Fróis de Almeida.

Data
da
promoção
(2)

1- 5 -1956
22- 4-1957

Colocação

-

(3)

R. A. L. 2-Com.
R. A. P. 2 -Com.

Adido - M. do Ultramar.
4- 5 -1957 Adido - Moçambique
Firmino José Miranda da Costa.
P. P. E.16-7 -1957 Adido-I.
Alfredo Ferreira Gonçalves .
Dir.
José Eduardo Reverendo da Con- 1- 9 -1\)57 D.A.A.
ceição.
Carlos Vidal de Campos Andrada 17- \)-1957 E. P. A. - Com..
José António Santos .Monteíro .

Fernando da Silva Ponce .
Rui da Silva Horta
Manuel Ribeiro da Rocha.
António Joaquim Alves Monteiro.
Álvaro da Silva Carvalho.

José Monteiro de Sousa Leitão
António Pereira Teixeira de Almeida
Manuel de Jesus Ramos.
Cipriano Alfredo Fontes .
Artur de Jesus Fernandes.
Rubi António Marques . . .
Fernando Ferreira Castelão.
Antero Cavaleiro.
Jer6nimo Ribeiro Tasso de Figueiredo.
Francisco Braga. . . . .
Augusto do Carmo Machado

28-4-1957

1-10-1\)57

R. A. 6 - Com.

R A. P. 3-Com r .
Supra-R. A. A. F.Com.
Adido-S. G. D. ..
"
Adido T. M.17-1-1\)58
Prom. de justo
25- 2 -1\)58 Adido -l\f. E. - C. F.
E.F.- Vogal.

"»

"

R. A. C.- Com. .

27- 2 -1\)58 D.A. A.....
28- 2 -1958 Adido-C. F. E. F.Vogal.
11- 4 -1958 R A. L. 5-Com.
3-11-1958 D.A. A.
R. A. L. 3-Coro.
18-3-1\)59
12-5 -1959 R. A. L. 4-Com.
7-7 -1\)59 B.. A. L. l-Com.
»
D.A.A.
23-7 -1959
1-9-1959

Adido-Moçambique
R. A. P. 3-Com.

_:.
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ANEXO

por ordem decrescente

A-1

de antiguidade

Especialidade

de moblllznção

E:spoclalidndes

de Instrução

Cursos

110

estrangeiro

(6)

(J)

(5)

Oficial de artilharia (B)

-

Oficial de artilharia (B)

-

Oficial de artilharia (B)

-

Oficial de artilharia ~B)
Oficial de artilharia B)

-

-

_.

Oficial de artilharia (B)

-

-

Oficial de artilharia (B)

-

•

-

Oficial de artilharia (B)
Ofic~alde artilharia (B)
OfiCIalde artilharia (B)

..

-

.

.-

-

Curso avançado de oficial de arrilharia,
nos E. U. A.
Curso de defesa aérea
T. 63 na R. A. F.,
em Inglaterra.

-

-

-

Ofic~alde artilharia (B?
OfiCIalde artil haria (B

-

-

Oficial <leartilharia (B)

-

-

-

-

Oficial de artilharia (B)

--

Curso na Escola de
Artilharia de Costa,
em Inglaterra.
Curso avançado de oficial de artilharia,
nos E. U. A.

Ofic~alde artilharia (B)
OfiCIalde artilharia (B)

-

-

gfic~al de artilharia
Ofic~alde artilharia
O~c~alde artilharia
clal de artilharia
gfic~al de artilharia
ficlal de artilharia

-

(B)
(B)
(B~
B

i

li)

B)

g~c~al de artilharia ~B)
eíal de artilh aria B)

---

-

-

-
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Relação de todos os tenentes-coronéis de arti
Data
da
promoção
(2)

Nome
(1)

António dos Santos
João Lídío Ferreira
Gaspar Maria
Sá Carneiro.

Vaz Barreiros

Chaves

Marques

4- 9 -1956
1-10-1957

Colocação
(8)

R A. L. 2 - 2.° Com.
Adido - Angola.

de

»

E. M. Em. -

Amílcar da Ressurreição
Diogo de
Carvalho.
António de Carvalho .
Francisco
Carlos Roma Machado
Cardoso Salgado.
João Augusto de Noronha Dias de
Carvalho.
_
António do Carmo Dantas

»

t.o

25- 2 -1958

T. M. T. - Promotor de justiça.
R. A. L. 4 - 2.° Com.
Dep. G. de Mat. de
Guerra,
R. A. 6 - 2.° Com ..

»

2.° T. M. T. - Promo-

29-10-1957
7-1-1958

Alfredo Botelho de Oliveira.

»

João da Costa Lage . . . . .
Luís Teixeira Soares da Mota .
Marçal Celorico Moreira
Artur Aragão Pinto de Andrade.
João Carlos de Sousa
.

»
»

Almor Branco Baptista.
. . . . .
Eduardo Luis de Sousa Gentil Beça
João José Domingues
. . . . . .
Ivo Guedes da Silva . . . . . . .
Guilherme Virgílio de Almeida Pires Monteiro.
Luís Gastão Ramalho Fernandes.
Dúlio Norberto

Franco

Simas .

Leonilo Eugénio Jonaths Guapo de
Almeida.
Ilídio Marinho Aires Trindade.
. .
João Horta GaIvão Ferreira de Lima
Leopoldo Manuel de Seabra de Sousa
Gentil.
António Augusto Ferreira
. .
António Pedro Saraiva Júnior.

Com ..

28- 2 -1958
11-4-1958
»

18- 3-1959
»

12-5 -1959
»

7-7 -1959
»

»

23-7 -1959
»

»

1- 9 -1959
»
»

tor de justiça.
Supra-R.
A. A. F.2.° Com.
Supra - R. A. A. F.
R. A. P. 2 - 2.° Com.
G. A. G. - Com ..
Adido - Angola.
. .
M. E.-1.' D. G.3." Rep.
Adido - Moçambique
Adido - Acad. Militar
upra - R. A. A. F.
R. A. P.1- 2.° Com.
I. . E. F. E._Adjunto
Adido -M. do Ultramar -P.
da C. l\f.
de S. Tomé.
R. "\. L. 1- 2.° Com.

Adido - Mos'ambique
Adido - Moçambique
R. A. L. 3 - 2.° Corno
R. A. r. 2.° Com.
R. A. L. 5.
2.° Com.
r«
1<.". \ (' .. J.\ 3_Corn. _
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ANEXO

A-2

lharia por ordem decrescente de antiguidade
Especialidado

.de mobülzação

Especlnlidados

(6)

(4)

Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

~B)
B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Ofic~al de artilharia
Oliclal de artilharia

(B)
(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Ofic~al de artilharia

(BI
(B

Ofi,!,] de artilharia
Ofic~al de artilharia
Ofic~al de artilharia
OficIal de artilharia
gfic!al de
O~c~al de
lClal de
Ofic~al de
OficIal de

artilharia
artil Iraria
artilharia
artilharia
artilharia

(6)

Cal?tain to major qualifyíng, no Canadá.

{ Educação física (instrutor) .
Esgrima.

}

(B)
fB
B

t

(B)
(B ~
B~
B

Educação
trutor).

flsica (ins-

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

g~C!al de artilharia
O c~al de artilharia
GClal de artilharia

~B)
B)
(B)

Transportes

auto

g~C!al de artilharia
eíal de artilharia

(B~
(B

Transportes
Transportes

auto
auto

--

Cursos no estrangeiro

de Instrução

Curso de transmissões
nas unidades de iufantaria e unidades
blindadas do E. U.
C. O. M., do, E. G.
A., na Alemanha.
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Relação de todos os majores de artilha
Data
da
promoção

Nome

(2)

(1)

Boaventura
Alves de Sousa
nheiro.
Vítor Maria Hantos de Moura
tinho de Almeida de Eça.
Alberto Enes Brandão
. . .
Paulo Parreira.
. . . . . .
Júlio de Almeida Fernandes.

21-G-1951

E. P. A.

Cou-

25- 6 -1951

H. A. P. 1.

. .
. . .
. . .

25- 2 -1955
22-4-1955
28-4-1955

)r.E.
3. D.n ..
R. A. L. 1 ....

4- 5 -1955

José Alves Barbosa Bessa
..
Mário (los San tos . . . . . .
Luís da Costa Campos Meneses
Augusto de Jesus Remígio ..

Vítor

de Sousa

»

2\)- 5 -1955
8-G-1955
25- G-1955

Vai-

Vítor Novais Gonçalves

Joaquim ~Ielldollça Duarte Pedro.

Joaquim

Henrique

.

da COBta Branco

Francisco
Germano
Correia
Costa.
Jo é i:iórgio Pessoa.
.
Carlos Fauha Vicente.

(3)

Pi-

Tristão da Cunha Caldeira Carvalhais

João Soares
rinho.

Colocnçlto

Dias

Alberto Augusto da Costa Andrade
António
Luís Margarido
Castilho.
José Ventura Roldão.
. . . . . .

n. .\. P.

1. ...
A

Academia ~liIitar
H. .\. 6 .....
R. A. (.'. . . . .

C.l.E.A.A.C
..
R. A. L. 1. . . .

11-7 -1955

~r. E.

21-7 -1055

Adido
xr. T. P. (la
('. ". de Cascais

2li-7 -1955

l-;upra

12-

1:. A. L. :3 .....

-1955

15-10-1!l51i ~upra

;~.a D. (: ....

H. A. "\. F...

H.• \ .. \. F ..

31-IO-l!l51i Adido
S. ('. Ex ..
1-11-1055 Adido _ :\f oçam hi'luC
»

28-12-1955
li-1-195G

H. A. P.;L .....
Adido
Angola..'
G. A.

'. A. 2·-

COI1].

int,
João Masearenhas

Viana

de Lemos

»

H. .\. P. 3

.
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N.o 16
ANEXO

A-a

ria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

do mohilíznção

Especialidades

(4)

Cursos no estrangeiro

de Iustruçêc

(5)

(6)

-

-

Oficial ele artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Transportes

auto

-

Oficial ele artilharia
Oficial de artilharia
Oficial de artilharia

(B)

Transportes

auto

-

I B)

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

-

-

-

-

(B)

{ Educação física (instrutor).
. . . . .
ele artilharia (B)
Transportes auto . .
ele artilharia (B)
de artilharia (B)
de artilhari a (B)
Transportes auto
de artilharia (B)

Oficial de artilbaria

-

(B)

•
Oficial de artilharia

(B)

Transportes

auto

-

Graduado do curso especial de oficiais ele
companhia
elo serviço dematerial, nos
E. U. A.
Instructor training, nos
E. U. A.

I
I

r

I

Oficial do artilharia

(B)

Educação física (instrutor) .

Oficial ele artilharia

(B)

-

{ Educação fisica (instrutor}.
. . . . .
Oficial de artilharia (B)
Esgrima ......
gfic~al de artilharia (B)
fielal de ar til haria (H)
Esgrima.
Ofie!al de artilhada
OfiCIal de artilharia

(B)
(H)

-

Oficial de artilharia

(H)

-

Oficial de artilharia

(B)

-

-

}

\I
}

-

Curso na Coast Artillery Schoo1.
Curso do oficial Fire
Control
Material
Maintenance M. O. S.
Código 4806 na 01'rlenance School, nos
E. U. A.

-

-

Curso na Escola de
Artilhari.a de Costa,
em Inglaterra.

-
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Data
da
promoção

Nome

Colocnção

(2)

(3)

20- 2 -1956

D. A. A., Insp. A. C.

. .

6- 3 -1956

Adido-l\L
U., ÍndiaGov. do distrito. de
Diu.

Luís Joaquim Sequeira Manso Couceiro Leitão.

20- 3 -1956

(1)

José das Neves Pacheco

Manuel Maria Delgado

. . . . .

e Silva

António Luís Tadeu . . . . .
Armando Machado da Silva.
.
Mário Machado ela Graça.
. .
Francisco António Correia Leal.
.
Miguel Martins de Sequeira Braga
Manuel de Sousa Jardim

de Araújo Leite Bacelar.

.

E. P. A
.
Adido - Moçambique

E. P. A....
G. A. C. A. 3_2.°

Cpln.

. I. E. A. A. C.

»

de

António Braamcamp Sobral.
. . .
41berto Ferreira de Freitas Costa
Alvaro José Duarte
de Penedos
Napoleão
Pita Mejra de .uncrím
Horácio Emílio de Avila Perez Pais
Brandão.
Augusto Gomes Pastor Fernandes

Tristão

»

11,..8-1056

. ..

R. A. L. 4

1- 6 -1057

...

João Vítor Teixeira Bragança.
Eduardo
Rebelo Neves Dinis
Aiala.

»

1\')- 6 -105G
30- 6 -1056

D. A. A.

.

»

1-10--1057
»
»

Adido - S. E. Aer ..
G. A. G .....
Adido - Angola .

»
H

R.d~d·P. 2r' ~ . 1" 1\1.

A

1 0-

.• ".

Adido _.\caclemia
litar.

,.

Mi-

Atlido-~I. 1. GO\'. civil dl' V. elo Castelo,

ORDEM
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Especialidade

de mobilização

N.o 16

DO EXERCITO

Especialidades

de instruçl!.o

ClU'SOS

Oficial de artilharia

(B)

Oficial de artilharia

(B)

Curso na Escola de
Artilharia de Costa,
em Inglaterra.
Curso Ammunition
N. C. O., na Alemanha.
Ordenance
Supply
Specialist, na Alemanha.

{ Educação física (instrutor).
. . . . .
Esgrima ......

Transportes

-

auto

r

r
Oficial de artilharia

Ofic~al de
Oficral de
Ofic~al de
gfic~al de
ficlal de

artilharia
ar tilharia
artilharia
artilharia
artilharia

-

(B)

n
(B)

B
B
B)

..

-

(B)

g~c~al de artilharia
clal de artilharia

~B~
B

g~c~al de artilharia
c~al de artilharia
c~al de artilharia
Ofic~al de ar til haria
clal de artilharia

(B)
~B)
B~
(B
(B

Oficial de artilharia

(B)

-

Oficial de artilharia

(B)

-

os
oe

-

auto

-

Oficial de artilharia

auto

-

Transportes

Artillery Counter Motor
Radar; nos E. U. A.
Curso na Escola de
Artilharia de Costa,
em Inglaterra.

-

Transportes

Curso na Escola de
Artilharia de Costa,
em Inglaterra.
Curso de oficial Fire
Control
Maintenance M. O. S. C6digo 4806, na Ordenance School, nos
E. U. A.
Curso de projécteis teleguiados, em lnglaterra.

-

-

Transportes

no estrangeiro
(6)

(5)

(4)

1279

auto

Curso de aperfeiçoamento em técnica de
radar, em Itália.

-

Curso n.? 1 de instrução
N ATO sobre defesa
A. B. C. na Joint
Scbool of Chemical
Warfare.
Special 'Veapons, na
Alemanha
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Data
da
promoção
(2)

~ome
(1)

José Lopes Sanches Falcão

Nuno

Francisco

N.o 16

Rogado

Quintino

2.' Série

Colocação
(3)

29-10-1957

R. A. 6 .

27-11-1957

D. A. A., Tnsp. A. C.

18-12-1957
7-1-1958

R. A. P.l-Exp.
Índia
Adido --- Angola.
. .
D. A. A., 3_' Insp. Art.
Supra - R. A. A. F.

•

António Ribeiro . . . . . .
Rogério de Oliveira Furtado
Augusto Bagorra
...
José Mendonça Prazeres

Jorge do Carmo Vieira
António dos Santos Gonçalves
.Erluardo José Teixeira Barbosa
•.\ breu.
Dagoberto do Coito Graça
Alfredo Marques Osó rio . .
Manuel do Nascimento Antas
José Vasco Rodrigues

Ramos

Celestino Bonucci Veiga . .
Andreas Ribeiro Scapinakis .
José da Glória Alves.

. . .

»

25- 2 -1958

.
.
de

»

27- 2 -1958
"
1- 7 -1958
»

23-7 -1958
»

CoI. Mil. - Prof. provo
R. A. L. 2 ....
M. E.-D.
S. D ..
R. A. L. 4.
..
Adido - S. ·S.· D. N.
Adido - 1. P. P. E.
R. A. P. 1.

18-12-1958 C. I. E. A. A. C.
30-12-1D58 R. A. P. 1.
. 18-3-195D

R. A. P. 3.

. ..
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Especialidade

de mobilização

DO EXERCITO

Espocialidades

Oficial de artilharia

Cursos

de instrução

(5)

(4)

Oficial de artilharia

N.o 16

(B)

(B)

Transportes

Transportes
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estrangeiro

(6)

auto

auto

.

Fielel Artillery Radar
Crewman, na Escola
ele Tms. do Exército
dos E. U. A.Európa.
Graduado
no curso
n.v 3 para oficial do
sistema de contrôle
de tiro de artilharia
na Escola de Artilharia do Exército
dos E. U. A.
Curso de Revo Electric
Ltd., Inglaterra.
Curso de instrutor de
equipamento
de radar AA. n.O 4MK7,
em Inglaterra.
Radar Maintenance
ANjMPQ-10,
na
Alemanha.
Modernização
de material AA., em Inglaterra.

o-

artilharia
artilharia
artilharia
artilharia

(B)
(B)
(B)
(B)

Ofic~al de artilharia
OficIal de artilharia
Oficial de artilharia

(B)
(B)

gfic!al de artilharia
fic~al de artilharia
OficIal de artilharia

(B)
(B)
(B)

Oficial de artilharia

(B)

Ofic!al de artilharia
OficIai de artilharia

(B)
(B)

Transportes
Transportes

auto
auto

Oficial de artilharia

(B)

Transportes

auto

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

de
de
de
de

Transportes

auto
Fied Artillerv
Fire
Control, equÍpment
and fire direction,
na Alemanha.

(B)

Associate Field Artillery Officer Course,
nos E. U. A.

Curso especial de mecânico de armamento,
na Alemanha.
Artillery counter motor
radar, nos E. U. A.

!

Associate Field Artillery Officer Course,
nos E. U. A.

.
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Nome
(1)

José de Melo Macedo Cabral
Eduardo Augusto Pereira Galhardo
Lúcio Jacinto Nunes. . . . .
Mário Filipe da Silva Ferreira.
Mário Martins Cabrita Gil
Luís Mendes.
José Pires Simões

N.o 16

Data
da
promoção
(2)

1-7 -1959
»
»
»

1- 9 -1959
»
»

2.' Série
-

.

Colocação
(3)

R.A. L. 3.
Adido - r. P. P. E.
D. M. F. de AlmadaCom.
R. A. L.5.
R. A. L. 1.
R. A. L. 2.
G. A. C.A. 2-2.0 Com.

ORDEM DO EXERCITO N.O 16

2.' Série

Especialidade

de mobilização

Especialidades

(4)

Cursos no estrangeiro

de instrução

(6)

(5)

,
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,

Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)
Oficial de artilharia (B)

Transportes auto

-

Oficial de
Oficial de
Oficial de
Oficial de

Transportes auto
Transportes auto
Esgrima
-

-

artilharia
artilharia
artilharia
artilharia

(B~
~B
B)
(B)

-

-

-
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N.· 16

Relação de todos os coronéis de cavala
Data

da

Nome

Colocação

promoção
(1)

(2)

Fernando Dias Pires Monteiro (tirocinado).
Joaquim Rodrigues Gomes Júnior
(tirocinado) .
Albertino Carlos Montenegro Ferreira Margarido (tirocinado),
Júlio Ferrer Antunes
.
David José Dias Anselmo.
Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro
Hugo da Silva Leitão

7- 5 -1957

Luís Valentim

Deslandes

.

Ápio Felisberto Nunes de Almeida
João Eduardo Gamarro Correia Barrento.
Manuel Ferreira Peixoto da Silva

»

5- 9 -1957
»

1-11-1957
2-11-1957
27-2-1958

(3)

D. A. C.)
C. I. l\1.-Com.
D. A. C. -

Insp. Int.

R. C. 6-Com ..
Forte da Graça-Com.
I. G. E. F. E .....
D.A. C.

9- 4 -1958

Adido -1\1. dos Neg.
Estrangeiros.

6- 2 -1959
9- 3 -1959

R. C. 3-Com.
Adido-G.
N. R.

»

E. P. C.-Com.

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 16

1285

ANEXO

C-1

ria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobilização

Especialidades

(4)

de instrução

Cursos no ostrangeiro

(5)

(6)

Oficial de cavalaria

(B)

-

-

Oficial de cavalaria

(B)

-

-

Oficial de cavalaria

(B)

-

-

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

(B)
(B ~
fB
B

-

-

-

--

-

-

de
de
de
de

cavalaria
cavalaria
cavalaria
cavalaria

Oficial ele cavalaria

(B)

Oficial de cavalaria
Oficial de cavalaria

~B)
B)

... Oficial de cavalaria

(B)

-

-

-

Armored Officer Aelvanced, nos E. U. A.
Curso de comandante"
ele carros J\I-47, na
Alemanha.
11.° curso no Colégio
ele Defesa ela OTAN,
em Paris.

-

-

-

-

-

-
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Relação de todos os tenentes-coronéis de cava
Data
da
promoção
(2)

Nome
(1)

Fernando António Cerqueira da Silva Pais.
Amadeu de Santo André Pereira.
Luís Alberto Filipe Rodrigues.
Carlos Alberto de Serpa Soares
António Camilo de Sá Pinto de
Abreu Sottomayor.
Mário Jaime Machado Faria.
António Joaquim Ferreira Durão.
António Joaquim Rodrigues Queirós
Armando Mário Conçalves Canelhas
Américo Chamiço Dias Heitor.
. .
Jacinto lsla de Montalvão Santos
e Silva.
António Fernandes Pereira da Cruz

António Maria Pereira

Martinho.

António José de Araújo Leite
Castro Sampaio Vaz Vieira.
Amílcar Hermínio Rosas . . .

5- 3 -1956
19- 6-1956
»
»

11- 9 -1956

(3)

R. C. 5-Com.
G.D. C. C.
Adido - Guiné
Adido - Timor
R. C. 7 -Com. Int ..

2-11-1956
9-7 -1957

Adido-2.oT.M.
T.Lx.
R. C. 3-2.°
Com ..

5- 9 -1957
1-11-1957

R. C. 6 Adido R. C. 8 R. C. 7 -

2-11-1957

Adido -Angola.

»
»

»

26-11-1957

2.° Com ..
Moçambique
Com. Int.. .
2.° Com ..

R. L. 2 - 2.° Com ..

9- 4 -1958

Caro de tiro de Espinho - Dír.
E. P. C. - 2.° COIlI..

de Cam-

9- 3 -1959

R. L. 1-

António José Ramalho Xavier.
Carlos Alberto da Costa Botelho.
.
Francisco José de Faria Hintze Ribeiro Nunes.
Luís Soares de Oliveira.
Homero de Oliveira Matos
António Vasco da Costa.

24- 4 -1959
1- 5 -Ul50

José Maria Guedes Cabral
pos.

de

Colocação

»
»

»
»

Com.

M. E.-l." D. G., 2.' RepAdido _Lic.ilimitada
Adido - Moçambique
Adido- I. A. E. M.·
Adido - G. N. R.
G.D.C.C..
~

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 16

1287

ANEXO

Iaria por ordem decrescente

Especialidade

de mobilização

de antiguidade

Espacínlldudes

(4)

C-2

de instrução

Cursos no estrangeiro

(6)

(5)

•
Oficial de cavalaria
Oficial
Otic~al
OfiCial
Oficial

de
de
de
de

cavalaria
cavalaria
cavalaria
cavalaria

Otic~al de cavalaria
OfiCIal de cavalaria
Ofi'i,] d,
Ofic~al de
Ofic~al de
OfiCial de

(B)

Equitação

tJ

-

B
B

-

-

(B)
(B)

-

-

-

("1

-

-

-

(B)

-

•
Ofi .
elal de cavalaria

(B)

-

osClal
. de

(B)

-

(B)

.
-

cavalaria

Ofi .
cíal de cavalaria

Oil .

cia]

de cavalaria

Oti .
O' c~al de cavalaria
O~c~al de cavalaria
lClal ele cavalaria
Oti .
06 c~al de cavalaria
Oucíal de cavalaria
IClal de cavalaria

-

-

(B)

cavalaria
cavalaria (B
cavalaria (B
cavalaria (E.

Oficial de c~valaria

>

(B)

/

-

(B)
(B)
(B)
(B
(B

j

(B)

-

-

Equitação

-

-

-

-

.

Armored Officer Advanced, nos E. U. A .

-

[ Au t o m o t iv e Fi,]d
Maiu tenance Mechanics, na Alemanha.
Tank Field Maintenance M-24, na Alemanha.
T a n k Organizational
Maintenance
M-24,
na Alemanha.
Crewrnan,
Wrecker
na Alemanha.
-

I Maintenauce

-

Training
M-46, nos E. U. A.
Carros
de combate
M-46, na França.
Track Vehicle Mechanic Course na Alemanha.

~

-

-
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Relação de todos os majores de cavala

NOll16

(1)

António Vaz de Carvalbo Viana
Crespo.
José Lopes Ferreira da Silva
Jorge da Silva Oliveira Tr avaços
Lopes.

Data
da
promoção
(2)

M. E. _La

30- 9 -1955
28-11-1955

E. P. C.
E. P. C.

»

9-12-1955
16-12-1955

gueira.
António Sebastião Ribeiro de Spinola
Jaime Filipe ela Fonseca
Vasco ele Brito Melo e Castro de
Lemos da Costa Salerna,
Paulino Magalhães Correia.
José Félix Alves de Carvalhosa .
Francisco António Venceslau
Júlio Beirão de Brito.
António Rebelo Neves Dinis de Aiala
António Feliciano Pereira Rabaça
Francisco \' aladas J ünior .
AI varo Lopes Borges . . . . . . .
Adriano Au.gusto Tadeu Ferreira
António Herculano de Miranda Dias
Vasco de Castro Ataíde Cordeiro
Fernando José Pereira Marques Cavaleiro.
Augusto Eduardo elo Oliveira Fcrraz de Noronha c Meneses Freirr;
ele Andrade.
António Prazeres J ülio . . . . . .
Juaquim
dos Santos Alves Pereira
José Afonso Rodes Sérgio. .
.José Luís de Pinho Canelhas
J oafJ.uim J osé d as DOI es
Alberto Carlos Perestrelo de Alarcão da Silveira.
Henrique AI ves Calado.
. . . . .
José Luis de Mendonça Ramires
Luís Frederico Pinto Tavares de Figueiredo.
Luís Carlos i\ breu de Barros e Cunha

(3)

28- 6 -1955

José Costa Gomes
Joaquim da Cunha Frazão Pereira
António Maria Malheiro Roirnão No-

Colocação

»
»

»

23-1-1956
15- 2 -1956
5- 3 -1956
1()- 6 -1956
»

11-()-1()5G
2-11-1956
18-1-1()57
8 -1()57

ao-

»

5-

o -1957
»

Adido-

G. N. R.

M. E. -

2.' Il. G., 4.' Ilep.

Adido - M.
caçõcs.

R. C. 8jG. C. C. - Com.
Adido - G. N. R.
H. C. G
Adido- Colég. Militar
III. E.-1.'
D. G., 2.' !lep.
R.C.3
R. C. 3
R. o. 5
Adido -- G. N. R.
D. A.
R. C. 7
R. L. 2

o.

R. L. 2

2-11-1957
3-1 -1()58

o. G.

26- () -1()58
6- 2 -1059

Cornuni-

Adido - I\I. Cornunicações.
R. L. 2
R. C. 8

1-11-1957

20- 2 -1()58
1- 7 -1958

D. G.. '

elo (;. III. L.
U. A. C.
C. 1\1. E. F. E. D.
Adicto ~ P. S. P.
Adido - Com. da P.
III. Lisboa.
R. C. 7

24-4-195()
:lO- 8 -1()59

c.xr. 1E.F. E. D. . :
Adicto-LI.E.\L
~Prol.
Colégio ~lilitar

27-0-1()58

Supra -Exp.

9- 3 -1959

índia.

-

2.· Série
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ANEXO

c-a

ria por ordem decrescente de antiguidade
Especialidade

do mobtltz.ação

Especialidades

(4)

(G)

-

(B)

-

Oficial de cavalaria
Oficial de cavalaria

~B~
B

-

Oficial de cavalaria

(B)

Oficial de cavalaria
Oficial de cavalaria

(B)
(B)

Equitação

Oficial de cavalaria

(B)

Transportes

Oficial de cavalaria
Oficial de cavalaria

(B)
(B)

Equitação

Ofic~al de cavalaria
Ofic~al de cavalaria
O~,,"l de cavat ar"
Ofie~al de cavalaria
OfiCial de cavalaria
O~c~al (_lecavalaria
Ol~c~al de cavalaria
O~c~al de cavalaria
Ofic~al de cavalaria
O~c~al ele cavalaria
()tic~al de cavalaria
OfiCial de cavalaria

(B)
(B)

Transportes
Transportes

B
(B
IB)
(B)
tB)
IR)

no es trungef ro

(5)

Oficial de cavalaria

IBI
?B

Curses

do instrução

-

Oflicers combat intelligcnce, na Alemanha.

Edue. física (mestre)
Esgrima.
-

}

-

Curso de aperfeiçoamento equestre para
oficiais cm França,

auto

-

-

-

auto
auto

-

--

-

-

-

-

-

-

Equitação

Equitação
•

.-

-

~B)
B)

Equitação

-

Oficial de cavalaria

(R)

Equitação

-

Ofic~al
O~c~al
Ofic~al
Ofic~al
OfiCial

cavalaria
cavalaria
cavalaria
cavalaria
cavalaria

(B)
(B)
(B)
(B)
(B)

Transportes
Equitação
Equitação

Oficial de cavalaria

(B)

Ofic~al de cavalaria
Ofic~al de cavalaria
OfiCial de cavalaria

(B)
(H)
(B)

Oficial ele cavalaria
1\1.) .

(U)

de
de
de
de
de

....._ (C. C. E.

auto

-

-

-

-

-

-

Equitação

Transportes

-

auto

-
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DE PENSOES

Passa a ser, desde 1 de Julho de 1951, de 12.699660,
em vez da que inicialmente lhe foi atribuída e na qual
faltava o abono do acréscimo correspondente a 587 dias
para efeitos de 0,14 por cento, a que tinha direito, a
pensão de reserva anual do tenente miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, José Francisco da Silva.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída desde
1 de Junho de 1958, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n. ° 41 ü54, alterado pelo Decreto-Lei
n. ° 41 958, de 14 de N ovembro do referido ano de
Hl58, aos oficiais, na situação de reserva, em seguida
mencionados, por terem completado o número de anos
de servi~o que a cada um vai indicado, ao abrigo do
artigo 5. do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654:
Coronel de artilharia José Mac-Bride Fernandes,
74.40015- 40 anos de serviço,
Coronel de artilharia José do Carmo da Silva 'Dias,
74.4001$ - 40 anos de serviço.
Major de infantaria
Augusto
Faria Lagoa,
51.2351$20 - 37 anos de serviço.
(Por ~ortaria de 10 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 G54, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro de 1958, ao tenente de cavalaria, na situação de
reserva) Luís Chianca de Pina Manique, no quantitativo de 32.7605, desde 1 de Setembro do referido ano
de 1958, por lhe ter sido concedida a revisão da .sua
pensão ao abrigo do artigo f).o do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654, passando a contar, desde 5 de Agosto
de 1958, 39 anos de serviço.
(Por portaria de 10 de Abril de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Passa fi ser, desde 1 de Junho de 1U58, de 45.120· , em
substituição daquela que foi erradamente calculada, a
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pensão anual de 46.530,.$ concedida ao major de engenharia, na situação de reserva, Adriano Brandão de Vascancelas, por portaria de 1 de Dezembro de 1958 e visada
pelo Tribunal de Oontas em 1G do referido mês e ano.
(Por portaria de 17 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n ." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.." 41 958, de 14 de Novembro ele 1958, aos oficiais, na situação de reservá,
em seguida mencionados, por terem completado o
número de anos de serviço que a cada um vai indicado, ao abrigo do artigo 5.° do , Decreto-Lei
n." 4165-1-, supracitado:
Coronel de infantaria
Franciaco Pinto Veiga,
72.000$, desde 1 de Junho de 1958 - completou 40 anos de serviço.
•
Tenente-coronel
de engenharia
António Maz-ia
Ferreira Bastos, 51.480$, desde 3 de Dezembro de 1958 - completou 33 anos de serviço.
Major graduado de infantaria Jorge Abel Gaspar
Franco, 41.040$, desde 1 .de Junho de 1958completou 38 anos de serviço.
Maj ar de engenharia Adriano Brandão de Vasconcelos, 46.530$, desde 1 de !>ezembro de
1958 - completou 33 anos de serviço.
(Por portaria M 20 de Abril dc 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificadas as pensões anuais que lhes foram atribuidas,
nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 654,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro de 1958, aos oficiais, na situação de reserva,
em seguida mencionados, por lhos ter sido concedido
o abono do acréscimo a que se refere o artigo 9.° do
Decreto n.? 20247, de 24 de Agosto de 1931, respeitante ao número de dias de serviço para efeito de
0,14 por cento que a cada um vai indicado e que contaram até 31 de Dezembro de 1937 :
Ooronel de infantaria Virgilio Pereira Estrela de
Oliveira, 6G.769t$20, desde 1 de Junho de 19581936 dias.
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Tenente-coronel
de infantaria António Emilio Simões da Mota, 58.354~80, desde 1 de Junho de
1958 - 3089 dias.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Pedro Carretas, 3D.7965, desde 1 de
Junho de 1958 - 692 dias.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Francisco Maria da Purificação Alves Ribeiro, 35.60U60, desde 1 de' Junho de
1958 - 579 dias.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia
José Marques Carrilho, 27.262680, desdo 1 de
Junho de 1958 --:-597 dias de serviço.
(Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1!)59. Não s110devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." -U 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao major de artilharia, na situação de reserva,
Jorge Botelho Moniz, no quantitativo de 37.43:?580,
desde 1 de Junho de 1958, por lhe ter sido concedida
a revisão da referida pensão nos termo do artigo 5.°
do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654, passando a
contar, desde 14 de Junho do roferido ano de 1958,
27 anos de serviço.
{Por portaria de 27 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
do Contas em 7 de Setembro de 1959. Não s110devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão que lhes foi atribuída, nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei u. ° 41654, alterado pelo
Decreto-Lei n." 41058, de 14 de Novembro de 1958,
a?s 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 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41 G54:
Coronel de infantaria Fernando Óscar Wilton do 6
Pereira, 72.000a, desde 1 do Junho do 195840 anos de serviço.
Capitão de infantaria Raul Guv da Costa Oliveira.
J3.200a, desde 1 de .J unho' de 1958 - 40 anos
de serviço.
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Capitão de infantaria Herculano São Boaventura de
Azevedo, 43.200;$, desde 1 de Junho de 185840 anos de serviço.
(Por portaria de 15 de Maio de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Concedida a revisão da pensão anual que lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto -Lei
n.? 401654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41938, de
14 de X overnbro de 1938, aos oficiais, na situação de
reserva, em seguida mencionados, por terem completado o número de anos de serviço que a cada um vai
indicado:
Capitão de infantaria José Gomes Teixeira, 43.200t$,
desde 1 de Junho de 1958 - 38 anos de serviço.
Tenente de infantaria Francisco Inácio Nogueira,
33.600t$, desde 1 de Junho de 1958 - 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 15 de l\1aio de 1959, vi-ada pelo Tribunal de Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Concedida a revisão da pensão de reserva que lhes foi
atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n. ° 41 6340, alterado pelo Decreto-Lei n. ° 401958, de
14 de Novembro 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:
Capitão de infantaria Armando Armindo Martins,
40.210·580, desde 1 de Junho ele 1958 - i3Ganos
de serviço.
Capitão de cavalaria José Carlos Pinto Coelho Martins de Lima, 3J.560~, desde 1 de Junho de
1958.- 3J anos de serviço.
Tenente de infantaria Anibal Barbosa da Silva,
33.GOO$, desde 1 de Junho de 1958 - 40 anos
de serviço.
(Por portaria de 15 de Maio de 1950, viNsad~ pelo. Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1050. Não sao devidos emolumentos, nos termos rio Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 41 G5J, alte-
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rado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
de 1958, ao capitão de cavalaria, na situação de reserva, Lino Vaz Palma Antunes, no quantitativo de
43.200'&, desde 1 de Junho de 1958, por ter completado 40 anos de serviço ao abrigo do artigo 5.° do
supracitado Decreto-Lei n.? 41 654.
.

(Por portaria de 15 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 41 6b4, alterado pelo Decreto-Lei n. o 41 958, de 14: de Novembro de 1958, ao coronel de artilharia, na situação de
reserva, Manuel Beires Junqueira, no quantitativo de
65.276a40, desde 1 de Junho de 1938, por lhe ter
sido concedido o abono do acréscimo a que se refere
o artigo 9.0 do Decreto TI. o 20 247, de 24 de Agosto
de 1931, respeitante a 687 dias para efeitos de 0,14
por cento, que contou até 31 de Dezembro de 1937.
(Por portaria de 22 de Maio de 1\)5\), visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 G54, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
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 5.0 do supracitado Decreto-Lei
n.? 41654:
Majores de infantaria:
Reinato Pimentel de Almeida, 53. 7H)~20, desde
23 de Julho de 1958 - 38 anos de serviço.
Licurgo António de Pina, 52.650t5, desde 10
de Setembro de 1958 - 39 anos de serviço.
Major farmacêutico Eugénio Sobreiro de Fizueiredo
e Silva, 52.650$, desde 25 de Julho de °193839 anos de serviço.
(Por portaria de 22 ele Maio de 1\)59, vi ada pelo Tribunal
ele Contas em 7 de Setembro de 1\)5\). Não são devidos crnolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro'
de 1958, ao major graduado de infantaria, na situação
de reserva, Luis Filipe de Albuquerque Rebelo, no
quantitativo de 43.20015, desde 1 de Junho de 1958,
por ter completado 40 anos de serviço ao abrigo do
artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41 GM.
(Por portaria de 25 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em ~ de Setembro de 1959. Não são devid.os emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41 958, de 14 de Novembro 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 5.° do supracitado Decreto-Lei n. ° 41 654 :
Coronel de infantaria Marcelino Pais de Figueiredo
Alves, 72.000a, desde 1 de Junho de 1959-40 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Raul Augusto Nogueira Baptista de Carvalho, 43200;5, desde 1 de Junho de
1958 - 40 anos de serviço.
(Por portaria rle 1 de Junho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas el1t 7 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Hectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro
de 1958, ao tenente do quadro do serviço auxiliar do
Exército João Gonçalves, na situação de reserva, no
quantitativo de 40.800:5, desde 3 de Julho de 1959,
por ter completado 40 anos de serviço ao abrigo do
artigo 5.0 do citado Decreto-Lei n. ° 41 654.
(Por portaria do 4 de Agosto de 1959, v!sadfl pelo. Tribunal
de Contas em 25 de Agosto de 1959. Não sao devldos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual para 55.440,.5, c?rre~pondente
a 33 anos de serviço, ao major de artllhana Antero
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Filipe Veloso Ramos, que transitou para a situação
de reserva por portaria de 10 de Março de 1959, inserta na Ordem do Exército n. ° G, 2. a série, do corrente ano, por se verificar que houve lapso na primeira contagem do tempo de serviço.
(Por portaria de G de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

A importância da pensão anual do coronel de cavalaria, na situação de reserva, Eduardo Rodrigues de
Almeida Dias, passa a ser, desde o dia 9 de Março
de 1059, de 81.900iS, em substituição da de 79.~OO5
que lhe foi atribuída por portaria de 18 do referido mês de Março, visada pelo Tribunal de Contas
em 27 também de Março de 1959, que foi mal calculada.
(Por perfaria de 10 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 G54, rectificado pelo Decreto-Lei n. ° ·11 058, de 14 de N 0vembro de 1958, aos oficiais, na situação de reserva,
em seguida mencionado, por terem completado o número de anos de serviço que a cada um vai indicado,
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
11.° 41 G5-i:
Coronel de infantaria António José da Costa Cunhal,
84.000,$, desde 20 de Junho de 1950 - 40 anos
de serviço.
Coronel de cavalaria Fernando Jorge de Aguiar,
81.0001l, desde 19 de Julho ele H)õ9 - 30 anos
de serviço.
Coronel de cavalaria Carlos Àlaria do Carmo,
81.900iS, desde 19 de Julho de J 959 - 39 anos de
serviço.
Coronel médico J 0110 Calvet do Magalhães Marques
da Costa, 72.000,\ desde 24 de Junho de 195~40 anos de serviço.
Tenente-coronel de infantaria Acácio Joaquim Gon1('S, 70.800~, desde 9 de Julho de 1959-40
anos
ele serviço.
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Tenente-coronel
farmacêutico
Miguel Barcelos da
, ilva Maia, 69.030;$, desde 22 de Julho de H)5939 anos de serviço.
Capitão de artilharia J osé Cândido Roma de Lemos
Puga, 5-1,.000$, desde 14 de Julho de H)5940 anos de serviço.
Capitão do extinto quadro de picadores militares
António Augusto Teixeira,
54.0001S, desde 14 de
Julho de 1959·- 40 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Augusto dos Santos Romão, 30.600B,
desde 2 de Julho de 1959- 30 anos de serviço.
(por portaria de 12 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Agosto de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada
a pen ão anual que lhe foi atribuída,
nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 41654, alterado pelo Decreto-Lei
n. o 41 958, de 1-! ele N ovembro de 1958, ao coronel elo corpo do estado-maior,
na situação ele reserva, adido, em serviço no Ministério da Economia, na Comissão ele Explosivos,
Joaquim
Manuel da Costa J únior, no quantitatiyo
de 81.000;),
de de 30 de Julho de 1939, por ter completado mais
um ano de serviço ao abrigo do artigo 5.° do supra.
citado Decreto-Lei
n." 41 G5-i, passando a contar
3G anos de seFiço.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada
a ponsão anual que lhe foi atribuída,
nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 41 G54, rectificado pelo Decreto-Lei
n.? 41938, de 14 de Novembro
de 1938, ao tenente-coronel
de infantaria,
na situação
de re erva, )IarlUel Pedro
Rodrigues
Pardal,
no quantitativo
de 70. 00·), desde 18 de
Agosto de 1939, por ter completado 40 anos de serviço ao abrigo do artigo 5.° do supracitado
Decreto-Lei n.? 41 G;)4.
(Por portaria de 2() de Acosto ele 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Set~mbro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuído, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n. o 41 958, de
14 de Novembro 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:
Major farmacêutico Eugénio Sobreiro Figueiredo e
Silva, 64.800$, desde. 14 de Agosto de 195940 anos de serviço.
Capitão de artilharia José António Nunes de Andrade, 39.160~80, desde 7 de Agosto de 195928 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, António da Costa, 39.7801f" desde 1 de Fevereiro de 1959 - 39 anos de serviço. Esta portaria anula a de 9 de Maio de 1959,' visada pelo
Tribunal de Contas em 30 do mesmo mês e ano
e publicada na Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, do corrente ano, na parte que diz respeito a
este oficial.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1950, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Setembro de 1050, Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro de 1958, ao capitão do extinto quadro auxiliar
de engenharia, adido, em serviço no Ministério da
Economia, na Intendência-Geral
dos Abastecimentos, Manuel da Silva Baltasar, no quantitativo de
41. 8501f" desde 6 de Agosto de 1939, por ter completado 31 anos do serviço ao abrigo do artigo 5.0
do supracitado Decreto-Lei n.? 41654. Este diploma
não traz encargos para o orçamento deste Ministério
enquanto o oficial a quem diz respeito se encontrar
na referida situação de adido no Ministério da Economia.
(Por portaria de <1 de Setembro de 1050, anotada
bunal de Contas em 11 de Setemhro de 1950).

pelo Tri-
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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 do estado-maior

Coronéis Jorge Alexandre da Fonseca, Ernesto Machado Soares de Oliveira e Sousa e Fernando
Louro de Sousa - todos desde 30 de Agosto de
1959.
•
Tenentes-coronéis
Joaquim
António Franco Pinheiro, Eugénio Carlos Castro Nascimento, José
Manuel Bettencourt Conceição Rodrigues, Silvino
Silvério Marques, Orlaudo Ferreira Barbosa, An-.
tónio Manuel de Faria Monteiro Carneiro Pacheco,
Hermes de Araújo Oliveira, José João Henriques
de A velar e José Alberty Correia - todos desde
30 de Agosto de 1959.
Majores João Sintra Carretas, José Vicente Pessoa
Gomes Cardoso e António José Ramos Jorgetodos desde 30 de Agosto de 1959.
Artilharia

Coronel Augusto do Carmo Machado - desde 1 de
Setembro de 1959.
'I'enentes-coronéis
Leopoldo Manuel Seabra de
Sousa Gentil, António Âugusto Ferreira e António Pedro Saraiva Júnior - todos desde 1 de
Setembro de 1959.
Majores Mário Martins Cabrita Gil, Luis Mendes e
José Pires Simões - todos desde 1 de Setembro
de 1959.
Cavalaria

Major Luis Frederico Pinto Tavares de Figueiredo - desde 20 de Agosto de 1959.
Médicos

Majores:
José Libertador Ferraz Pereira Monteiro e
António dos Santos Redondo - ambos desde
29 de Agosto de 1959.
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Ricardo Pedro Chaves de Almeida - desde 5
de Setembro de 1950.
Capitães :
Fernando Neves Ferro - desde 29 de Agosto
de 1959.
José Garcia Afonso - desde 5 de Setembro de
1959.
Quadro do serviço geral do Exército

Os capitães do quadro do serviço geral do Exército
promovidos a este posto pela presente Ordem do Eccér• cito contam a antiguidade desde 26 de Agosto de ~959.
2) Rectificando a declaração n. o 3 da Ordem do Exército n. o 15, 2. a série, de 1 de Setembro do corrente ano,
declara-se que o tenente-coronel engenheiro do quadro
do serviço de material Edmundo Carlos Tércio da Silva
conta a antiguidade do seu actual posto desde 28 de
Setembro de 1957.
3) Contam a antiguidade desde 15 de Fevereiro de
1959 todos os aspirantes a oficial milicianos das armas
e serviços que, por portaria de 15 de Fevereiro do
corrente ano, publicada na Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, de 1959, foram promovidos ao referido posto.
Colocação na escala:

4) É colocado imediatamente it esquerda do tenente
miliciano médico Alcides Raimundo da Cunha, e conta
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1952, o tenente
miliciano médico Liberto 'I'avaros Banheiro, que, pela
Ordem do Exército n." 10, :ta série, de 1 de Junho do
corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde elo
quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n.? 22 publicada na referida Ordem do Exército.
5) É colocado imediatamente à esquerda do tenente
miliciano médico Emílio Godinho Moreira, e conta a
antiguidade desde 1 de Dezembro do 19õG, o tenente
miliciano médico António Maria dos Anjos Galego, que,
pela Ordem do Exército n.? 10, 2.:1 série, de 1 de Junho
do corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde do
quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n. o 8 publicada na referida Ordem do Exército.
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6) É colocado imediatamente à direita do tenente-miliciano médico António Leite de Sousa de Noronha
e conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957, ~
tenente miliciano médico Hermínio Menaia Gabriel, que,
pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 1 de Junho
do corrente ano, teve passagem ao serviço de. saúde do
quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n.? 14 publicada na referida Ordem do Eixército.
7) É colocado imediatamente à esquerda do tenente
miliciano médico José Francisco do Souto, e conta a
antiguidade desde 1 do Dezembro de 1955, o tenente miliciano médico José Augusto Dias Alves, que, pela Ordem
do Exército n." 10, 2.a série, de 1 de Junho do corrente
ano, .teve passagem ao serviço de saúde do quadro de
complemento,
ficando assim rectificada a declaração
n.? 12 publicada na referida Ordem do Exército.
8) I~~colocado imediatamente à direita do alferes
miliciano médico .T osé Pimenta de Sousa Sampaio, e
conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1952, o alferes miliciano médico José da Rocha Barbosa Avelino
da Silva.vque, pela Ordem do Exército n.? 14, 2.a série,
de 1 de Agosto do corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
9) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Fernando Júlio de Mascarenhas Loureiro, e conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1951,
o alferes miliciano médico Albertino José Pinho e Figueiredo, que, pela Ordem do Exército n." 14, 2.a série,
de 1 de Agosto do corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento.
10) É colocado imediatamente à direita do alferes
miliciano médico António Augusto Mesquita Mendes
Moreira, e conta a antiguidade desde 1 de Novembro de
1952, o alferes miliciano módico José Pimenta de Sousa
Sampaio, que, pela Ordem do Exército n." 10, 2. a série,
de 1 de Junho do corrente ano, teve passagem ao serviç-o de saúde do quadro de complemento, ficando as~im
rectificada a declaração
n." 9 publicada na refenda
Ordem do Exército.
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11) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico José Francisco David Ferreira, e conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1954, o alferes miliciano médico Francisco Aníbal Pessoa e Sousa de Morais Sarmento Campilho, que, pela Ordem do Exército
n. ° 10, 2.a série, de 1 de Junho do corrente ano, teve
passagem ao serviço de saúde do quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n.? 16
publicada na referida Ordem do Exército.
12) É colocado imediatamente à direita do alferes miliciano médico Vasco Fernando N avarro Rosas da Costa,
e conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1954, o
alferes miliciano médico José lleuriques Marques, que,
pela Ordem do Exército n. ° 10, 2.11 série, de 1 de Junho
do corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde do
quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n. ° 15 publicada na referida Ordem do Exército.

13) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Vítor Herbert Sequeira, e conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956, o alferes miliciano
médico Álvaro Joaquim de Almeida e Castro, que, pela
Ordem do Exército n.? 10, 2.11 série, de 1 de Junho do
corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde do
quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n.? 19 publicada na referida Ordem do Exército,
14) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Fausto dA Silva Teixeira Fialho de
Moura, e conta a antiguidade de sele 1 de Novembro de
1956, o alferes miliciano médico Fernando J osé Portela
Branco, que, pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série,
de 1 de Junho do corrente ano, teve passagem ao serviço do saúde do quadro do complemento, ficando assim
rectificada a declaração n.? 3 publicada na referida Ordem do Exército.

15) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico Álvaro Joaquim de Almeida o Castro,
e conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956, o
alferes miliciano módico Fausto da Silva Teixeira Fialho
de Moura, quo, pela Ordem do J!,';ch·cito n. o 10, 2. a série,
de 1 de Junho do corrente ano, teve passagem ao ser-
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viço de saúde do qnadro de complemento, ficando assim
rectificada a declaração n.? 5 publicada na referida
Ordem do Exército.
Colocações

e desempenho

de funções:

16) Afonso Jaime ele Bivar Moreira de Brito Velho da
Costa, coronel de infantaria, na situação de reservacolocado. neste Comando-Geral para desempenho das
funções de presidente do conselho administrativo, nos
termos do artigo 11.° do Decreto-Lei n." 39497, de
31 de Dezembro de 1953, na nova redacção dada pelo
artigo LOdo Decreto-Lei D. ° 42 373, de 9 de Julho
de 19;)9.
(Por portaria de 14 de Julho de 1959 do Comando da Polícia
de Segurança Pública, visada pelo Tribunal de Contas em 17.
Publicada no Diàrio do Governo n.? 170, 2.. série, de 22 de
Julho de 1959).

17) Presta serviço no centro ele mobilização de infantaria n.? 14, desde 1 de Setembro de 1959, como chefe,
o coronel ele infantaria, na situação de reserva, Leonel
IIeli Lobão Ferreira.
18) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 1
do distrito de recrutamento o mobilização n.? 11, desde
28 de Maio até 21 ele J ulho de 1959, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Mário Jaime Cerqueira
Rocha.
19) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização ele infantaria n.? 19, desde 15 de Março de 1959,
voltando a prestá-lo em 24 de Agosto do mesmo ano,
o coronel do infantaria, na situaçâo de reserva, Armando
Amaro de Freitas.
20) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 3, como presidente, desde 28 de Maio até 21 de Agosto de 1959, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, Otto
IIoffman von IIafe.
21) Prestou serviço na junta de recrutamonto n. ° 1
do distrito de recrutamento o mobilização n. ° 4, como
Presidente , desde [) do Junho até 7 do Julho ele 1959,
J o
coronel de infantaria, na situação
de reserva,
oao
Afonso Pereira Gago.
N
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. 22) Prestou serviço na junta de recrutamento n, o 1
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, como
presidente, desde 28 de Maio até 30 de Julho de 1959,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Manuel
Mariuno Ribeiro Júnior.
23) Prestou serviço na junta de recrutamento n. o 1
do distrito de recrutamento e mobilização n." 12, como
presidente, desde 27 de Maio até 29 de Agosto de 1959,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Adelino
Ferreira Fresco.
24) Prestou serviço na junta de recrutamento n. o 1 do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 10, como presidente, desde 27 de Maio até 31 de Julho de 1959, o
coronel de infantaria, na situação do reserva, Alberto
Crucho de Almeida.
25) Prestou serviço na j unta de recrutamento n. o 2 do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 12, como presidente, desde 27 de Maio até 31 de Agosto de 1959,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, Leonel
Lobão Ferreira.

rreu

26) Prestou serviço na junta de recrutamento n. o 2
do distrito de recrutamento e mobilização n. o 14, como
presidente, desde 27 de Maio até 15 de Agosto de 1959,
o coronel de infantaria, na situação de reserva, João da
Costa Moreira,
27) Deixou de prestar serviço na defesa civil do território no comando militar da Madeira em 15 de Março
de 1959, voltando a prestá-lo em 24 de Agosto do
mesmo ano, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Eduardo António Santos Pereira.
28) Prestou serviço na junta de recrutamento n. o 2
do distrito de recrutamento e mobilização n. o 16, como
presidente, desde 28 de Maio até 7 de Agosto de 19B9,
o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Vitor Carlos Braga.
29) Prestou serviço na junta de recrutamento n. o ~
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, como
secretário, desde 28 de Maio até 7 de Agosto de 1959,
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o capitão de infantaria,
Inácio da Conceição.

na situação

de reserva,

30) Presta serviço na Agência Militar,
tembro de 1959, o capitão de infantaria,
reserva,
Manuel Luciano Dias.

1305
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desde 3 de Sena situação do

31) Declara-se que a colocação no quartel-general
da
3. a região militar do capitão de infantaria, do regimento
de .infantaria n. o 2, Fernando
Catarino Tavares, por portaria de 7 de Julho de 1959, inserta na Ordem do Exército
n.? 13, 2.a sério, de 1959, é corno delegado da inspecção geral de educação física do Exército.
32) Presta serviço no Asilo de Inválidos ~1ilitares de
Runa, desde 11 de Setembro
de 1959, o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Manuel Duarte Areia.
33) Prestou
serviço
nas juntas de recrutamento
do
distrito de recrutamento
e mobilização n. o 2, desde 31 de
Maio até 8 de Agosto de 1951 e desde 18 de Outubro até
25 do mesmo mós e ano, e, ainda, do distrito de recrutamento e mobilização n. o 15, desde 30 de Maio até 17
de Agosto de 1955 e desde 8 até 15 de Outubro do referido ano, o capitão de infantaria,
na situção de reserva,
Fausto Fernandes
Dias.
31) Deixou <ie prestar serviço no batalhão de metralhadoras
n." 3, desde 4 de Setembro
de H)59, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, Jaime Carlos
Correia da Mota.
35) Presta serviço na casa de reclusão da 1. a região
militar,
desde 1 de Setembro
de 1959, o tenente
de
infantaria,
na situação
de reserva,
Armindo Sequeira.
3G) Presta serviço no centro de mobilzação de artilharia n." 1, como chefe, desde 19 de Agosto de 1959,
o coronol de artilharia,
na situação de reserva, Aníbal
Afra Nozes.
37) Pro ta serviço no Quartel-General
do Governo
)Iilitar de Lisboa desde 1 de Setembro de 1950, o coronel de artilhari;,
na situação de reserva,
Marino da
Cunha 'anches Ferreira.
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38) Deixou de prestar serviço na casa de reclusão
da L." região militar, desde 5 de Setembro de 1959, o
tenente miliciano de artilharia, na situação de reserva,
José Maria Alves Vieira.
39) Prestou serviço na junta de recrutamento n. ° 1
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 1; como
presidente, desde 27 de Maio até 4 de Setembro de 1959,
o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Eduardo
Rodrigues de Almeida Dias.
40) Prestou serviço na junta de recrutamento e mobilização n. ° 11, como presidente, desde 27 de Maio até
31 de Agosto de 1959, o coronel de engenharia, na situação de reserva, João Henrique Branco Pereira Dias.
41) Presta serviço no Museu Militar, desde 27 de
Agosto de 1959, o coronel do serviço de administração
militar, na situação de reserva, Luis Alberto Soares de
Morais Carvalho.
42) Prestou serviço na junta de recrutamento n. ° 2
do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 14, como
vogal, desde 1 de Junho até 4: de Agosto de 1959, o
major médico, na situação de reserva, António Pereira
Queirós.
43) Prestou serviço na junta de recrutamento 11.° 2
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 10, como
presidente, desde 27 de Maio até 3 de Agosto de 1969,
o major do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, António Luis.
44) Prestou serviço na junta de recrutamento n.? 1
do distrito de recrutamento e mobilização n.? lG, como
secretário, desde 28 de Maio até 30 de Julho de 1939,
o capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, João Jacinto Tanissa.
45) Presta serviço no hospital militar regional n.? 2,
desde 28 de Agosto de 1959, o capitão elo extinto quadro
dos oficiais do secretariado militar, na situação ele reserva, Manuel António Carreira Lopes Pereira do Rio.
46) Prestou serviço na junta ele recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n.? 3, desde 28 de
Maio até 21 de Agosto de 19ô9, o capitão do quadro
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dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Pedro dos Santos Machado.
47) Presta serviço na Agência Militar, desde 4 de
Setembro de 1959, o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército, na situação de reserva, António
ela Rocha Barbosa.
48) Presta serviço como delegado da Manutenção Militar em Castelo Branco, desde 1 de Outubro do 1958,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Manuel Birra Leitão.
Cursos:

49) São nomeados para a frequência do curso de altos
comandos, no ano lectivo de 1959-1960, os seguintes
coronéis, que se encontravam nomeados como reservas:
Infantaria

Armando de Sousa Botelho.
João dos Santos Pereira.
.
Josino Francisco Costa de Azevedo.
José Maria Baptista Machado.
Artilharia

José António Santos Monteiro.
Fernando da Silva Pence.
Rui da Silv~ Horta.
Cavalaria

Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro.
Hugo da Silva Leitão.
Engenharia

Horácio José de Sá Viana Rebelo (C. E. M.).
50) São nomeados para a frequência do curso do promoção a oficial superior no ano lectivo de 1969-1960,
além dos indicados na declaração n." 37 da Ordem do
Exército n. o 6, 2. a série, de 1959, os seguintes capitães
de engenharia:
Bernardino Pires Pombo.
Manuel José Baptista.
Aris tides Marques de MeneseH e Vale.
Octávio Mendes Silva.
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Pensões de reserva:

51) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que pela presente Ordem do Exército transitam l)ara a situação de reserva:
Coronel de infantaria Otto Iloffman vou IIafe72.000,$.
Coronel de artilharia Rubi António Marqu8s8J.000~.
Major médico João Figueiredo Barbudo - 53A60;$.
Tem 33 anos de serviço.
Capitão do extinto quadro do serviço de saúde militar Isidro António Gaio - 47.2506. Tem 33 anos
de serviço.
Reforma:

52) São desligados do serviço, desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28.,1,04, de 31 de Dezembro
de 1037, 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:
Infantaria

Tenente Joaquim Moniz de Sá Corte Real Amaraldesde 28 de Agosto de 1959.
Engenharia

Brigadeiro J o é Cunha Lamas - desde 23 de Agosto
de 1959.
Serviços de administração

militar

Capitão José Alvo de Sá Nogueira Melo Rodrigues
Pinto do Balsemão --:-desde 20 de Agosto do 1950.
Prestava serviço na Guarda Nacional Republicana.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major João Ruivo da Silva - desde 11 de Agosto
de 1959. Prestava serviço no distrito de recruta-mento e mobilização D.O 2.
Ouadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitães:
João da Silva Jóia - desde li> de Agosto
de 1059. Prestava serviço na Agência illilitar.
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Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira
Viana- desde 30 de Agosto de 1959. Prestava serviço no Asilo de Inválidos Militares,
53) Passa à situação de reforma, desde 20 de Agosto
de 1959, nos termos do § único do artigo 13.° do Decreto-Lei n." 36304, de 24 de Maio do 1947, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 195:3,
o alferes de infantaria Manuel José Coelho de Carvalho,
cuja pensão de reforma, a fixar pela Caixa Geral de
Aposentações, será oportunamente publicada em Ordem
do Exército.
Diversos:

54) Tendo o major do corpo do estado-maior Carlos
Mariano Algeos Aires frequentado com aproveitamento
no Comand and General Staff College, nos Estados Unidos da América, o curso de comando e estado-maior, é
este oficial autorizado a usar no seu uniforme o emblema
do referido curso.
53) Tendo o major do corpo do estado-maior Joaquim
António Franco Pinheiro frequentado com aproveitamento o estágio de pacificação e contraguerrilha, na
Argélia, no centro do instrução de pacificação e contraguerrilha do exército francês, de Arzew, o tendo-lhe
sido imposto naquele centro o emblema do mesmo, é
este oficial autorjeado a usá-lo no seu uniforme.
56) Tendo o capitão do corpo do estado-maior Carlos
Augusto Pereira da Costa Matos frequentado com aproveitamento o estágio de pacificaçâo e contraguerrilha,
na Argélia, no centro de instrução de pacificação e contraguerrilha do exército francês, de Arzew, e tendo-lhe
sido imposto naquele centro o emblema do mesmo, é
este oficial autorizado a usá-lo no seu uniforme.
67) 'fendo o capitão de infantaria com o curso geral
do estado-maior Emiliano Quinbones de l\fagalhiles frefrequentado com o aproveitamento o estágio de pa?ificação e contraguerrilha, na Argélia, no centro de I~Strução de pacificação
e contraguerrilha
do exército
francês de Arzew e tendo-lhe sido imposto naquele
. do a
centro "o emblema do mesmo, é este ofi CHl. I autorize
usá-lo no seu uniforme.
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58) Tendo o capitão de infantaria com o curso geral
do estado-maior José António Fonseca Ferreira Pinto
Basto Carreira frequentado com aproveitamento o estágio de pacificação e ccntraguerrilha, na Argélia, no
centro de instrução de pacificação e contraguerrilha
do
exército francês, de Arzew, e tendo-lhe sido imposto
naquele centro o emblema do mesmo, é este oficial
autorizado a usá-lo no seu uniforme.
59) 'rendo o capitão de infantaria com o curso geral
do estado-maior José Luís Almiro Cauelhas frequentado com aproveitamento
o estágio de pacificação e
contraguerrilha, na Argélia, no centro de instrução de
pacificação e contraguerrilha
do exército francês, de
Arzew, e tendo-lhe sido imposto naquele centro o emblema do mesmo, é este oficial autorizado a usá-lo no
seu uniforme.
(0) Chama-se João Alves de Oliveira, e não José
Alves de Oliveira, o pai do tenente de infantaria Ramiro
Alves Correia de Oliveira, pelo que devem ser feitas as
devidas rectificações nos respectivos registos de matricula.
(1) Tendo o capitão de artilharia com o curso geral
do estado-maior Nuno Bessa de Almeida Frazâo frequentado com aproveitamento o estágio de pacificação
e contraguerrilha,
na Argélia, no centro de instrução
de pacificação
e contraguerrilha
do exército francês,
de Arzew, e tendo-lhe sido imposto naquele centro o
emblema do mesmo, é este oficial autorizado a usá-lo
no seu uniforme.
(2) Tendo o major de artilharia José Vasco Rodrigues Ramos frequentado com aproveitamento nas escolas
de artilharia e misseis e de defesa aérea, nos Estados
Unidos da América, o curso avançado de oficial de artilharia, e tendo-lhe sido oferecido, pelo comando da escola de artilharia e mísseis, o emblema da mesma escola,
é este oficial autorizado a usá-lo no sou uniforme.
(3) Nos documentos de matricula do alferes miliciano
de artilharia, na disponibilidade, do campo ele tiro de
Alcochete, Jorge Maria Fragoso Pires, devem ser recti-
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ficados os nomes de seus pais, Jorge Alves Sardé Pires
e D. Maria Manuel Fragoso Pires, para Jorge Álvaro
Sardé Pires e Maria Manuela Fragoso Pires.
64) Nos documentos de matricula do aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
António Américo Serra, deve ser rectificado o seu nome
para António Américo Lopes Serra.
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Rectificações:

6o) A pensão actualizada do tenente João Augusto
Fradique era de 22.100B30, e não de 23.100t\30, como
se publicou na declaração 68) inserta na Ordem do Exército n.? o, 2." série, de 1966.
67) Declara-se que é tenente do qnadro dos serviços
auxiliares do Exército, e não capitão, o oficial que pela
Ordem do Exército n.? 15, 2." série, de 1 de Setembro
de 1969, passou a prestar serviço na sucursal da Manutenção Militar do Porto.
68) Passou à situação de oficial miliciano de reserva
_:em 6 de Maio de 1959, e não em 5 de Março do mesmo
ano, o tenente miliciano de infantaria Manuel Liberal,
do centro de mobilização de infantaria n.? 8, a quem se
refere a portaria de 10 de Abril de 1959, publicada na
Ordem do Exército n.? 8, 2.0. série, do corrente ano.
69) Devem ser considerados. promovidos para o batalhão independente
de infantaria n. o 18 os alferes
milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Manuel
Augusto dos Santos Gaitas e Alcino Amado Gomes,
promovidos ao actual posto para o batalhão de caçadores n. o 8 pela Ordem do Exército n. o 10, 2. a série,
de 1 de Junho de 1959.
70) É considerado na situação de adido na província
de Angola, e não na de Moçambique, desde 22 de Abril
de 1959, e não desde 24 do mesmo mês e ano, o alferes
miliciano de infantaria Jorge de Carvalho Malheíro, a
quem se refere a portaria de 27 de Abril de 1959, publicada na Ordem do Exercito n. o 10, 2. a série, do corrente ano.
71) Deve ser considerado promovido para o batalhão
de caçadores n. o 3 o alferes miliciano de infantaria José
dos Anjos Pera, promovido ao actual posto para o regimento de infantaria n. o 9 pela Ordem do Exercito n,o 10,
2.0. série, de 1 de Junho de 1959.
72) Devem ser considerados promovidos para a companhia divisionária de manutenção de material os alferes
milicianos de artilharia J osé Reis Fernandes Leitão e
Manuel do Rosário Lúcio, promovidos ao actual posto,
respectivamente para o regimento de artilharia ligeira
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n. o 1 e regimento de artilharia pesada n. o 1, pela Ordem
do Exército n." 10, 2.a série, de 1 de Junho de 1959.
78) Deve ser considerado promovido para a Escola
Prática de Engenharia o alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, José Lobo Vaz Pato, promovido
ao actual posto para o comando militar do Moçambique
pela Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, de 1 de Junho
de 1959.
74) Deve ser considerado promovido para o regimento
de infantaria n. o 10 o alferes miliciano veterinário J oaquim Alberto da Cruz e Silva, promovido ao actual posto
para o regimento de cavalaria n." 5 pela Ordem do Exército n." 10, 2.° série, de 1 de Junho de 1959.

IX -

ANÚNCIOS

Ministério do Exército - 3.a Direcção-Geral-I.a

RepartiçAo

Nos termos do artigo 17.°, capitulo v, do Decreto-Lei
n.? 399'*1, de 25 de Novembro de 1954, é aberto concurso para a inscrição à matrícula no curso geral de
estado-maior no ano lectivo de 1960-1961, para preenchimento das vagas fixadas para cada arma a seguir
indicadas:
•
.
Infantaria Artilharia Cavalaria Engenharia

10.
G.
2.
- 2.

Os oficiais que desejem ser admitidos ii. matricula do
curso geral de estado-maior deverão endereçar os seus
requerimentos a S. Ex. a O Ministro do Exórcito.
Estes requerimentos, acompanhados da nota de assentos dos requerentes e informados nos termos das alíneas a), b), c) e d) do artigo e decreto-lei já citado~,
deverão ser remetidos pelas vias competentes ao Instituto de Altos Estudos Militares, de modo a darem entrada
até ao dia 13 do próximo mês de Outubro.
Lisboa, 12 de Setembro de 1959 - O chefe da repartição, interino, A. Brito e Melo, tenente-coronel.
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de Estudos

Declarações de vacatura

Nos termos do artigo 25. do Decreto-Lei n." 42 152,
de 12 de Fevereiro de ] 959, e das prescrições contidas
no apêndice n. o 1 ao mapa anexo n. o 3 ao mesmo decreto-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo
provimento, que se encontra aberto concurso para professores catedráticos das:
0

51.a cadeira
(Tiro, Bombardeamento
e Outros
Meios Ofensivos Aeronáuticos).
53. cadeira (Elementos de Electrónica, Radiolocal iznção e Exploração de Comunicações Aeronáuticas) .

a,

Aos referidos lugares RÓ podem concorrer oficiais que
satisfaçam 8.8 condições prescritas nos artigos 18. 19.
e 20. do mesmo decreto-lei, devendo os interessados
apresentar no gabinete de estudos da Academia Militar, até às 15 horas do dia 13 de Novembro de 1959,
os seus requerimentos, feitos em papel selado e dirigidos ao comandante da Academia Militar, pedindo a
admissão ao concurso, instruídos com os seguintes doeumentos:
0,

0

0

a) Públicas-formas
das cartas de curso que habilitem o concorrente à admissão ao concurso;
b) Nota de assentos completa;
c) Se o desejarem, podem ainda os concorrentes
juntar aos seus processos de concurso:
Declaração em papel selado, com reconhecimento notarial da assinatura, de que
pretendem que o concurso sej a de provas
públicas;
Toda a documentação
comprovativa
de
habilitações, aptidão, experiência ou realizações que julguem constituir motivos
de valorização na apreciação dos seus
méritos para o desempenho do lugar a
que concorrem.
Academia
Militar,
19 de Agosto
de 1959.O Comandante, Humberto Buceta Mortins, general.
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Nos termos do artigo 25. do Decreto-Lei n.? 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n. o 1 ao mapa anexo n." 3 ao mesmo decreto-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo
provimento, que se encontra aberto concurso para professores adjuntos das:
0

51.& cadeira (Tiro,. Bombardeamento
Meios Ofensivos Aeronáuticos).
54.& cadeira (A1erÜ'dinâmicae Material
tico ).

e Outros
Aeronáu-

Aos referidos lugares só podem concorrer oficiais que
satisfaçam às condições prescritas nos 'artigos IS.", 19.
e 20." do mesmo decreto-lei, devendo os interessados
apresentar no gabinete ele estudos da Academia Militar, até às 15 horas do dia 13 de Novembro ,de 1959,
os seus requerimentos, feitos em papal selado e dirigidos ao comandante da Academia Militar, pedindo a
admissão ao concurso, instruídos co_m.os seguintes documentos:
0

a) Públicas-formas das cartas de curso que habilitem o concorrente à admissão ao concurso;
b) N ola de assentos completa;
c) Se o desej arem, podem ainda os concorrentes
juntar aos seus processos de concurso:
Declaração em papel selado, com reconbecimento notarial da assinatura, de que
pretendem que o COnCllI\SO
seja de provas
públicas;
'I'oda a documentação
comprovativa
de
habilitações, aptidão, experiência ou realizações que julguem constituir motivos
de valorização na apreciação dos seus
méritos para o desempenho do lugar a
que concorrem.
Academia
Militar,
19 de Agosto
de 1959.O Comandante, Humberto Buceta Martins, general.

Nos termo do artigo 25." do Decreto-Lei n." 42 ~52,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescl'lçoes contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n ." 3 ao mesmo de-
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creta-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo provimento, que se encontra aberto concurso para professor
adjunto da 46." cadeira (Motores e Material Automóvel), desempenhando as funções, de adjunto do curso
elementar de motores de explosão ,e automobilismo da
anterior organização para o respectivo curso transitório.
Ao referido lugar só podem concorrer oficiais que
satisfaçam às condições prescritas nos artigos 18.°, 19.°
e 20. do mesmo decreto-lei, devendo os interessados
apresentar no gabinete de estudos da Academia Militar, até às 15 horas do dia 13 de Novembro de 1959, os
seus requerimentos, feitos em papel selado e dirigidos
ao comandante da Academia Militar, pedindo a admissão ao concurso, instruídos com os seguintes documentos:
0

a) Públicas-formas das cartas de curso que habilitem o 'concorrente à admissão ao concurso;
b) Nota de assentos completa;
c) Se o desej arem, podem ainda os concorrentes
j untar aos seus processos de concurso:
Declaração, em papel selado, com reconhecimento notarial da assinatura, de que
pretendem que o concurso sej a de provas
públicas;
Toda a documentação
comprovativa
de
habilitações, aptidão, experiência ou realizações que julguem con tituir motivos
de valorização na apreciação dos seus méritos para o desempenho do lugar a que
concorrem.
Academia Militar, 27 de Agosto de 1959. - Pelo
Comandante, João A. Viana, coronel de engenharia
aeronáutica.
Nos termos do artigo 25.° do Decreto-Lei n 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n ." 3 ao mesmo decreto-lei, faz-se público, para efeitos do respectivo provimento, que se encontra aberto concurso para profe sares adjuntos do grupo das:
.?

6." cadeira (Cálculo Infi uitesimal ) e 7." cadeira
(Elementos de Cálculo).
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10." cadeira (curso geral de Química) e Ll ." cadeira (Elementos de Química e Explosivos}.
Aos referidos lugares 'podem concorrer oficiais que
satisfaçam às condições prescritas nos artigos 18.°, 19.°
e 20.° do mesmo decreto-lei, devendo os interessados
apresentar no gabinete de estudos da Academia Militar, até às 15 horas do dia 13 de Novembro de 1959,
os seus requerimentos, feitos em papel selado e dirigidos
ao comandante da Academia Militar, pedindo a admissão ao concurso, instruídos com os seguintes documentos:
a) Públicas-formas das cartas de curso que habilitem o concorrente à admissão ao concurso;
b) Nota de assentos completa;
c) Se O desej arem, podem ainda os concorrentes
juntar aos seus proc'essos de concurso:
Declaração, em papel selado, com reconhecimento notarial da assinatura, de que
pretendem que o concurso seja de provas
públicas;
Toda a documentação
comprovativa
de
habilitações, aptidão, experiência ou realizações que julguem 'constituir motivos
de valorização na apreciação dos seus méritos para o desempenho do lugar a que
concorrem.
Academia Militar~ 27 de Agosto de 1959. mandante, Humberto Buceta Martins, general.
(Publicadas 110 Diário
tombro de 1959).

x-

O 00-

do Governo n. o 215, 2.' sórle, de 14 do So-

OBITUARIO

1059:
1\1ar<:0, 18 - Brigadeiro reformado Augusto Dantas
Pimenta Serrão de Faria Pereira.
Abril, 13 -Major
de artilharia, no quadro, António
Ribeiro Tasso de Figueiredo.
.'
Maio G - Tenente reformado Adehno Dias,
J ulh~ , 13 - Capitão
. reformado Manuel Otero Ferreira.
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Aníbal Augusto. Ra-

moe de Miranda.

Julho, 27 - Tenente reformado Manuel Augusto. Soares.
Julho, 30 - Tenente reformado João dos Santos
Aboim.
Agosto, 14 - Tenente reformado Manuel Sampaio.
Agosto, 16 - Tenente do. serviço. de administração.
militar, adido, Luís Ferreira Rosa,
Agosto, 25 - Capitão. do. quadro. dos serviços auxiliares do. Exército, na situação. de reserva, José Ferreira
Gomes.
Agosto, 25 - Tenente reformado. António. Pedro.
Agosto, 30 - Coronel reformado Albino. José Rodrigues Júnior.

o .Ministro

do Exérdto,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme,

o

Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
2.&

N,O 17

Série

1 de Outubro

de 1959

Publlca-se ao Exército o seguinte:
1-JUSTIÇA

E DISCIPLINA

Condecorações:

Presidência

do Conselho - Secretariada-

Geral da Defesa Nacional

Por portaria de 13 de Agosto de 1959:
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 do estado-maior Orlando Ferreira Barbosa.
(Publicada

Ministério

no Iriàrío

do Governo n.? 216,2," série, de 15 de Setombro de 1059).

do Exército _1.& üirecçãn-âeral=

l. a Hepartiçãn

Tendo sido agraciado pelo Governo Belga com a Grã-Cruz da Ordem Real do Leão o coronel do corpo
do estado-maior Horácio José de Sá Viana Rebelo,
é-lhe permitido, em conformidade com as disposições
do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
Por decreto de 18 de Maio do corrente ano, publicado
no Diário do Governo n.? 217, 2." série, de 16 da
Setembro do mesmo ano, foi agraciado com o grau
de oficial da Ordem Militar de Avis o capitão de
infantaria com o curso geral do estado-maior António
Gomes Baptista Ferro.

•
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Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do
regulamento aprovado pelo Decreto n. o 35 6li7, de
28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12731, de 4 de
Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Brigadeiro Afonso Lopes Franco.
Coronel do serviço de administração militar, tirocinado, Manuel Domingos.
Tenente-coronel
de artilharia João Lídio Ferreira.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, na situação de reserva, Aristides César
dos Santos.
Capitães do quadro do serviço geral do Exército
Manuel de Deus Loura e, do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar, na situação de
reserva, José Luis dos Santos Romão.
Louvores:

Présidência

do Conselho - Secretariado-Geral

da Defesa Nacional

Por portaria de 13 de Agosto de 1959:
Louvado o major da corpo do estado-maior Orlando
Ferreira Barbosa, pela forma altamente apreciada
como desempenhou as funções de adjunto da 2.a Repartição do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, em
que deu provas da maior dedicação e alta competência
profissional, que o tornaram merecedor do maior
apreço dos seus superiores e da consideração dos que
com ele privaram, por tudo se afirmando como elemento de reconhecido valor que muito contribuiu
para a eficiência das numerosas e variadas missões
de que foi encarregado, tendo prestado às forças
armadas serviços que devem ser considerados como
extraordinários e muito distiutos.
(Publlcada

no Diá?'io do Governo n.? 216, 2." sõrto, do 15 do Setembro

Ministério

do Exército - Repartição

de 1~5~).

do Gabinete

Por portaria de 17 de Setembro de 1959:
Louvado o capitão do serviço de administração militar, na
situação de' reserva, Francisco Marques Lima, porque
durante os trinta e dois anos em que desempenhou as

•
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funções de professor na Escola Central de Sargentos
demonstrou qualidades de inteligência e saber que lhe
permitiram reger com muita proficiência e acerto e
com notável brilho a 5.a disciplina, com manifesto
beneficio de centenas de oficiais do quadro do serviço geral do Exército que leccionou. As suas qualidades didácticas, aliadas a um grande aprumo e
dedicação pelo serviço, tornam-no credor do melhor
elogio.

Ministério do Exército _I.a Direcção-Geral-

l." Repartição

Por portaria de 8 de Setembro de 1959:
Louvado o capitão do serviço de administração militar
Mário Rodrigues de Faria, porque nos quatro anos de
comissão de serviço nas tropas de Moçambique patenteou, no desempenho de várias rnisaães de que foi
incumbido, ser um oficial muito sabedor e competente,
pondo em destaque, sobretudo no cargo de director
do Depósito de Material de Intendência, que exerceu
durante dois anos, vastos conhecimentos profissionais,
aplicados com muito zelo e dedicação pelo serviço, a
par de um real sentimento administrativo, procurando
obter nas volumosas aquisições a maior economia
para a Fazenda nacional. Oficial muito correcto, honesto, desembaraçado e de grande simplicidade no
seu trato, granjeou a estima de camaradas e subordinados.

11- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

noa

quadros:

Quadro da arma de Infantaria:

Capitães de infantaria, adidos, Horácio Loureiro Lope.s
Rodrizues
e Carlos Frederico Lopes da Rocha
o
. Pelxoto, que, por terem deixado de prestar serviço nas
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provincias de, respectivamente,
Angola e Moçambique, regressaram em 9 e 5 de Setembro de 1959,
para preenchimento de vagas no quadro, devendo ser
considerados nesta situação desde as datas do seu
regresso.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente de infantaria, adido, José Bento Guimarães
Figueiral, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Angola, regressou em 9 de Setembro de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 2~ 257).

Tenentes de infantaria, adidos, Manuel Francisco da
Silva, José Carlos Moreira Campos e António Marques Alexandre, que, por terem deixado de prestar
serviço no comando militar de Angola, regressaram
em 9 de Setembro de 1969, desde quando devem ser
considerados nesta situação, para preenchimento de
vagas no quadro.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Tenente-coronel
de cavalaria, adido, Mário Jaime Ma.chado Faria, que, por ter deixado de exercer as funções de promotor de justica do 2.° 'I'ríbunal Militar
Territorial de Lisboa, se apresentou em 1 de Setembro de 1959, desde quando deve ser considerado nesta
situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro da arma de engenharia:

Major de engenharia, supranumerário, do quartel-general da 4. a região militar, onde continua colocado, An-
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tónio Ferreira Molarinho do Carmo, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Julho de 1959.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Quadro do serviço geral do Exército:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, da 2. a Repartição da La Direcção-Geral
deste Ministério, onde continua colocado, João Casimiro Margalho, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenentes do quadro do serviço geral do Exército, supranumerários, do batalhão de caçadores n. o 3, Francisco António Remondes e, do grupo de companhias
de trem auto, António Lopes, continuando colocados
onde actualmente se encontram, para preenchimento
de vagas no quadro, devendo ser considerados nesta
situaçâo desde 13 e 1 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do quadrõ do serviço geral do Exército, supranumerário, da Direcção do Serviço do Ultramar,
onde continua colocado, João António Rosa, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de infantaria n. o 8, onde continua colocado,
Manuel Delmar Fernandes, para preenchimento d.e
vaga no quadro devendo ser considerado nesta SItuação de de 16 'de Setembro de 1959.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959, Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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excederem

Corpo de generais:

General, adido, Raul Martinho, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar de Moçambique,
regressou em 5 de Setembro de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Serviço geral do Exército:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, adido,
João Casimiro Margalho, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar de Moçambique,
regressou em 20 de Agosto de 1959, desde quando
deve considerado nesta situação.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada peJo Tribunal
de Contas em 21 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Tenentes do quadro do serviço geral do Exército, adidos,
Francisco António Remondes e João António Rosa,
que, por terem deixado de prestar serviço, respectivamente, no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, e no comando militar de Angola, se apresentaram em 11 e 19 de Agosto de 1959, desde quando
devem ser considerados nesta situação.
(Por portaria de 4 de Setembro de 195\), visada peJo Tribunal
de Contas em 21 de Setembro de 1950. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Passagem
rárlo:

à situação

Forças eventualmente

constituídas

de supranume-

no continente:

Grupo divisionário de carros de combate

Tenente-coronel de cavalaria, do grupo divisionário de
carros de combate, António Vasco da Costa, 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 19J3, e ao abrigo da Portaria
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n.? 15218, de 19 de Janeiro de 1955, e artigo 3.° do
Decreto-Lei n." 40 394, de 23 de Novembro do mesmo
ano, por ter sido colocado no referido grupo na vaga
do tenente-coronel Amadeu de Santo André Pereira,
promovido a coronel por portaria desta data, pelo que
fica exonerado do cargo que desempenhava naquele
grupo, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto u.? 22257).

Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Guiné

Capitão Frederico Alfredo de Carvalho Ressano Garcia,
tenentes António João Soares eAntóuio Lemos de Carvalho e alferes Henrique de Sousa Afonso, todos de
infantaria e do batalhão de caçadores n.? 5, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, alterado pelo Decreto-Lei n." 32 692, de 20
de Fevereiro de 194:3, por terem sido nomeados para
fazer parte das forças expedicionárias à província da
Guiné, devendo ser considerados nesta situação desde
12 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente médico, do batalhão de caçadores n.? 5, Fernando Alves Pereira, nos termos da segunda parte do
artigo 58.° do Decreto-Lei n." 28401, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 3~ 692, de 20 de Fevereiro de 1943,
por ter sido nomeado }Jara fazer parte das forças expedicionárias à província da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 22 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Estado da índia

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, José. Luis
Almiro Canelhas e tenentes do quadro do serviço de
material (serviços técnicos de manutenção), do grupo
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de companhias de trem auto, Túlio Cornólio Gamboa
Evangelista, António Moreira da Costa e Valdomiro
Pedro de Freitas, todos 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. o 11 079, de 31 de Agosto
de 1945, por terem sido nomeados pa~a fazer parte
das forças expedicionárias ao Estado da Iudia, devendo
ser considerados nesta situação desde, o primeiro,
19 de Agosto de 19f>9 e, os restantes, 20 do mesmo
mês e ano.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, !lOS termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de infantaria, do regimento de ,infantaria n." 6
(forças expedicionárias ao Estado da Índia), João António Gonçalves Serôdio, 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 referidas forças expedicionárias, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 ele Setembro
de 1959.
(Por portaria de 23 de Setembro rle 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior
Manuel Teodoro dos Ramos, nos termos da segunda
parte do artigo 58. o do Decreto-Lei n. ° ~8 401, alterado
pelo Decreto-Lei D.O 32 69~, 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 3 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. 'ão são devidos ernolumontos, 1I0S termos do Decreto 11.° 2.2257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
batalhão de caçadores n.? 3, António Manuel de Campos, e do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), do grupo de companhias de
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trem auto, Vionicio Mourão Ferro, nos termos da
segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28 401
alterado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Feve~
reiro de 19.!3, e ao abrigo da Portaria n. o 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 Setembro de 1959.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257)'

F>aesage~

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

General, comandante militar de Angola, António Miguel
'Monteiro Libório, por ter sido nomeado para desempenbar uma comissão de serviço no ultramar, ao abrigo
da alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816,
de 14 de Setembro de 105J, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Coutas em 30 ele Setembro de 1959).

pelo 'I'ri-

MaJor de infantaria, do comando militar de Angola,
Alvaro J orge Rozado Quintino, por ter sido nomeado
servi
para desempenhar.0 uma comissão doe serviço
no u 1tramar, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 30819, de 1J de Setembro de 19M, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 'de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 30 de Sotewbro de 1959).

pelo Tri-

Oapitão de infantaria, do comando militar de Angola,
Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela, por ter sido ~omeado para desempenhar uma comissão ~e ser:lço
no ultramar, ao abrigo da alínea b) do artigo 3. ~do
Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 19D4,
devendo ser considerado nesta situaç1'LOdesde 22 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, anotada p.elo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1959).
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Tenente Manuel Taveira Gonçalves e alferes Américo
Lopes Gomes, José de Sousa Faria e José Velês
Godinho, todos do quadro do serviço geral do Exército, por terem sido nomeados para desempenhar
comissões de serviço no ultramar, na provincia de
Angola, ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados nesta situação desde 23 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Angola, Armando da Silva, 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.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
devondo ser considerado nesta situação desde 16 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 1(59).

pelo Tri-

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção)
Celestino Dias Fernandes, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
ele serviço na província de Angola, ao abrigo da alínea a) do artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 39 816, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Setembro de 1059.
(Por portaria de 14 de Setembro de. 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 1(59),
.

pelo Tri-

Moçambique

Major de infantaria, do comando militar de Moçambique, Carlos Francisco Sart01'18 Galrão, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão 'de serviço
ao abrigo da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n." 39816, de 14: de Setembro de 1954, no ultramar,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Setembro de 1969.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, anotada
nal de Contas em 30 de Setembro de 1(59).

pelo Tribu-

Tenente de artilharia, do comando militar de Moçambique, Álvaro Santos Carvalho Seco, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
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ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do
n.? 39816, de 14 de Setembro de 1954,
considerado nesta situação desde 7 de
1959.

(Por portaria de 11 de Set~mbro de 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Moçambique, António Pinto de
Almeida, 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
neste situação desde 7 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 11. de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Moçambique, Fernando Aprigio
da Silva, 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 a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Moçambique, Manuel .António
Quintas, por ter-sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviço no ultramar, ao abrigo da alínea c)
do artigo 3.° elo Decreto-Lei n.? 39 816, de LI: de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1\')59, anotada
. nal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

pelo Tribu-

Estado da índia

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
do comando militar do Estado
da InJia, Joaquim Florêncio da Silva Coelho, por ~er
sido nomeado para prestar serviço no ultramar, ao abrigo
da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39 ~16, de
14 de Setembro de 1954, devendo ser conSiderado
nesta situação desde 23 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, anotada pelo Tri. bunal de Contas em 30 de Setembro de 1959).
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Macau

Alferes
de artilharia,
do comando militar de Macau,
Fernando
José de Morais Jorgo, 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 Agosto
de 1959.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959. anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

Timor
Capitão João Corte Real de Araújo Pereira o tenente
João Menino Vargas, ambos de artilharia e do comando
militar do Timor, por terem sido nomeados para desempenhar
comissões
de serviço dependentes
do ultramar,
ao abrigo da alínea c) do artiuo 3.° do Decreto-Lei
n.? 39816, de 14 de Setembro
de 1954,
devendo ser considerados
nesta situação desde 20 de
Agosto de 1959.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribnnal de Contas em 28 de Setembro de 1959.
Na Guarda Nacioual Republicana:
Tenente
de cavalaria,
do regimento
de cavalaria n. ° G,
Luís Franeisco Pinto de
ousa Moreira, por ter sido
requisitado
para desempenhar
uma comis são de serviço no Ministório
do Interior,
na Guarda. Nacional
Republicana, devendo SOl' considerado nesta situação
desde 9 elo Setembro
de 1059.
(Por portaria de 14. de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).
Alferes
do quadro do serviço
geral do Exército,
no
quadro do mesmo serviço, Alfredo Adolino da Co ta.
~agoim
~ .António Morganho
Comprido,
por terem
SIdo requisitados
para desemponhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana,
devendo ser considerados
nesta
situação desde a data da presento
portaria.
(Por portaria de 23 de 'otembro do Hl59, visada pelo Tribunal de Contas em ao do Setembro de 1!l5U).
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Alferes chefe de banda de música, da Escola Prática de
Infantaria, Carlos da Conceição Saraiva, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério do Interior, como primeiro-subchefe
de banda de música da Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 da
Setembro de 1959.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro ele 1959).

Na Guarda Fiscal:

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 12,
Luis Filipe de Meneses Falcão, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no
Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Setembro
de 1959.
(Por portaria de 18 de Setembro ele 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 8,
Renato Gil Botelho de Miranda e alferes do quadro
do serviço geral do Exército, no quadro do mesmo
serviço, Alfredo Simões, por terem sido requisitados
para desempenhar comissões de serviço dependentes
do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
21 e 23 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 30 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Em outros Ministérios:
Ministério do Ultramar

Deixa de ser considerado na situação de adido como
secretário do governador da provincia da Guiné, continuando, porém, na mesma situação de adido como
ajudante do mesmo governador, em comissão civi~,
o capitão de infantaria, adido, Fernando Luís GUln:arãe~s da Costa, devendo ser considerado nesta nova
situação desde 14 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro ele 1(59).

pelo Tri-
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Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos de instrução:
Instituto

de Altos Estudos Militares

Capitão de cavalaria, do Instituto de Altos Estudos 1IIilitares, Manuel da Fonseca Pinto Bessa, por ter sido
nomeado para desempenhar as funções de adjunto da
Repartição
Técnica do referido Instituto, por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959).
Academia Militar

Majores do corpo do estado-maior, da Academia Militar,
António José Ramos Jorge e João de Sintra Carretas,
por terem sido nomeados professores adjuntos da
27. a cadeira da referida Academia, por portaria desta
data, devendo ser considerados nesta situação desde
28 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959).

Tenente-coronel
engenheiro do quadro do serviço de
material, da Academia Militat, Luis Esteves Ramires,
por ter sido nomeado professor catedrático da -!G.a
cadeira da referida Academia, por portaria desta data,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 1 tle Outubro de 1959).

Deixam do SOl' considerados na situação de adidos na
extinta Escola do Exército, continuando, porém, na.
mesma situação de adidos mas em serviço na Academia Militar, ao abrigo do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n.? 42349, de 2 de Julho de 1959, os seguintes oficiais:
Capitão médico Emilio Lou bet Pinho de arvalho,
nomeado professor catodrático, por portaria de
7 de Julho de 1959, da 22. fi cadeira da referlda
Academia Militar.
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Capitão veterinário Manuel Joaquim Trindade.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Alfredo Vieira.
(Por portaria ele 18 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal ele Contas em 28 de Setembro de 1959).
Estabelecimentos

produtores:

Oficinas Gerais de Material

de Engenharia

Major engenheiro do quadro do serviço de material,
das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo Ferraz, por ter
sido nomeado engenheiro-chefe
da 3.a divisão das ~
referidas Oficinas, por portaria desta data, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria ele 18 ele Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).
Pass~gerYl

à

situação

de

reserva:

Tenente de infantaria, adido, em serviço no Ministério
da Economia, na Intendência-Geral
dos Abastecimentos, Raul Leone de Carvalho Branco, nos termos
da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 3630-4,
alterado polo Decreto-Lei n." 38916, de 18 de Setembro de 195~, devendo ser considerado nesta situação desde 7 àe Setembro de 1959.
(Por portaria de 22 de etembro de 1959, visada pelo Tribunal
do Contas em 1 de Outubro de 195!l. Não bão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Coronel de artilharia, adido, em comissão civil no
Ministério do Ultramar, como comissário provincial
da Mocidade Portuguesa em Angola, João Vitorino
Próis de Almeida, devendo ser considerado nesta
situação de de 13 de Agosto de 1959 e sem direito
a pensão por este Ministério enquanto se encontrar
na referida rituação de adido.
(Por portaria de 15 de Setembro de 195!l, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 do 'etembro de 1959).

Coronel de artilharia, adido, do comando militar de Moçambique Firmino José Miranda da Costa, nos termos
da aHnea'a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n." 36304,
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alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronéis de cavalaria, comandante do regimento de cavalaria n." 6, Júlio Ferrer Antunes e, comandante do
Forte da Graça, David José Dias Anselmo, nos termos
da primeira parte da alinea c) do artigo 12. ° do Decreto-Lei n.? 3630-1, alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916,
de 18 de Setembro de 195~J devendo ser considerados
nesta situação desde 1 ele Setembro de 1959.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Passagem

à

situação

de

reforma:

Capitão ele infantaria, na situação ele reserva, Manuel
Monteiro Pinto, nos termos da alínea a) do artigo 13.°
do Decreto-Lei n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por ter atingido o limite de idade. devendo ser considerado nesta
situação desde 27 de Agosto de 1958. Este oficial já
se encontrava aposentado como funcionário administrativo.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).

Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Ultramar, onele se encontrava em comissão civil, desempenhando o cargo de comissário de policia do Estado
da India, o capitão miliciano de infantaria, adido, Cid
Orlando Pinto Geraldo, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Junho de 1959 e ficando
licenciado.
(Por portaria de 20 de Junho de 1059, anotada pelo 'I'ribunal
de Contas em 26 de .1unho de 1050.
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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, Almor Fernandes
de Sousa, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Maio de 1959 e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 26 de Junho de 1959).

pelo Tribup.al

Considerados regressados ao serviço da metrópole, por
terem deixado de prestar serviço na provincia de
Angola, onde se encontravam em comissão militar,
o tenente Adérito Anibal Barreira e o alferes Óscar
Francisco Brasão Camacho, ambos milicianos de infantaria, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 16 de Abril e 29 de Maio de
1959 e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 14 de Junho de 1959, anotada
de Contas em 29 de J unho de 1959).

pelo Tribunal

Considerado regressado ao serviço da metrópole, por ter
deixado de prestar serviço na província de Moçambique,
onde se encontrava em comissão de serviço,
tenente
miliciano de infantaria, adido, António Martins Costa,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
1\1aio de 1959.

o

(Por portaria de -18 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
do Contas em 9 de Julho de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Considerado regressado ao serviço da metrópole, por ter
deixado de prestar serviço na provincia de Angola,
onde se encontrava em comissão de serviço militar,
o tenente miliciano de infantaria, adido, João Alves
Rodrigue , devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Maio de 1959.
(por portaria de 10 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Julho de 1959. Não são- devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Considerados regre sados ao serviço na metrópole.' por
terem deixado de prestar serviço na 'pr~vinc~~ de
Angola, onde se encontravam em cOIl1~ssaom:htar,
os tenentes milicianos de infantaria, adidos, João da

1338

ORDEM

DO EXERCITO

N. o 17

2." Série

Silva Mendes e Mário Rodrigues de Almeida, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
28 de Maio e 16 de Agosto de 1959 e ficando ambos
em disponibilidade.
(Por portaria de 10 de J ulho de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de 'Julho de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
.

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província da Guiné,
onde se encontrava em comissão de serviço, o tenente
miliciano de infantaria, adido, António Sales Gonçalves, devendo ser considerado nesta situação desde 23
de Junho de 1959.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 1 de Agosto de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Considerados regressados ao serviço da metrópole, por
terem deixado de prestar serviço na província de Macau, o tenente Carlos Mário Alexandrino da Silva
e o alferes Eurico António Valadão do Vale, ambos milicianos de infantaria e adidos, devendo ser considerados nesta situação desde 25 de Maio de 1959.
(Por portaria de 31 de Julho de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas cm 16 de Setembro de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Considerados regressados ao serviço da metrópole os
tenentes milicianos de infantaria, adidos, Fernando
Pereira de Oliveira e Joaquim Lourenço -da Rocha e
Santos, por terem deixado de prestar serviço nas províneias de, respectivamente, Macau e Guiné, onde se
encontravam em comissão militar, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Maio e 7 de Julho
de 1959 e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Julho de 1959, anotada
nal de Contas em 4 de Setembro de 1959).

pelo Tribu-

Considerados regressados ao serviço da metrópole, por
terem deixado de prestar serviço nas províncias de:
Angola, o tenente Francisco Monteiro Valente; Timor,
os tenentes Nuno Bruno dos Santos Bento Sampaio e
Artur Martins Cabrita, e Moçambique, o alferes Rogério Augusto de Sampaio Mota Eliseu de Figueiroa
Rego, todos milicianos de infantaria, adidos, os quais
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se encontravam em comissão militar nas referidas
províncias, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 15 de Julho e 7, 7 e 29 de
Junho de 1959.
.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Setembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Considerado regressado ao serviço da metrópole, por ter
deixado de -prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de infantaria, adido, Francisco Figueiredo
Valente Nunes da Silva, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Agosto de 1959 e ficando
em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Considerado regressado ao serviço na metrópole, por
ter deixado de prestar serviço na provincia de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar, o alferes miliciano de infantaria, adido, Vasco João de Almeida Beja, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Agosto de 1959 e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1959, anotada
nal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

pelo Tribu-

Quadro da arma l1e artilbaria:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço na província de Moçambique, onde se encontrava em comissão militar,
o tenente miliciano de artilharia, adido, Renato José
dos Santos e Sousa, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Maio de 1959 e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 22 de Maio de 1959, anotada
de Contas cm 5 de Junho de 1959).

pelo Tribunal

Quadro do serviço de saúde militar:
Médicos

Considerado rezressado ao serviço deste Ministério, por
ter terminadg em 21 de Junho de 1959 a comissão
de serviço militar em que se encontrava na provincia
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de Angola, o alferes miliciano médico, adido, Aurélio
do Espírito Santo, devendo ser considerado nesta situação desde a data acima referida e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 25 ele Julho de 1959).

Quadro do serviço de administração

pelo Tribunal
'

militar:'

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter terminado em 7 de Julho de 1959 a comissão de
serviço militar em que se encontrava na província de
Moçambique, o tenente miliciano do serviço de administração militar, adido, Luís Faria Pimentel Lopes
de Melo, devendo ser considerado nesta situação desde
a data acima referida e ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, anotada
de Contas em 25 de Julho de 1959.
Passagem

SIsituação

de

pelo Tribunal

adido:

No ultramar:
Moçambique

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, António Emilio Soares Vítor
Paquete e, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
António José RibeÍro Ramos, por terem sido nomeados
para desempenhar comissões de serviço na província
de Moçambique, ao abrigo .da alínea c) do artigo 3.0
do Decreto-Lei n.? 39 816, de 14 de Setembro de 1954,
devendo ser considerados nesta. situação desde 7 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 18 de Setembro de 195(), anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 1()59).

pelo Tri-

Timor

Alferes miliciano de infantaria, do reaimento de infantaria n." 6, Carlos Alberto l\fendanha Bacelar
ruz,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço na província de Timor ao abriao da
alínea c) do artigo 3.0 do Decreto-Lei ~.o 3981(>, de
14 de Setembro do 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Agosto de 19~)9.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1959, anotada
de Contas em 28 ele Setembro de Hl5!).

pelo Tribunal
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da

re-

Infantaria

Tenentes:
Do centro de mobilização de infantaria n, ° 9, António Antunes da Silva, desde 1-! de Maio de 1909;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 4, José
da Cruz Silva, desde 3 de Maio de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n." 8, Alfredo
António Ramalho de Brito, desde 22 de Maio
de 1959;
Do centro de mobilização de -iufantaria n.? 12: José
Moreira, desde 15 de Maio de 1939; Augusto
Cantante Marques, desde 1 de Maio de 1959;
António de Sousa, desde 20 de Maio de 1959;
Do centro de mobilizaçâo
de infantaria n." 16,
Anacleto Roma Galhardas, desde 16 de Maio
de 1959.
Alferes:
Do comando militar de Angola: Francisco Assunção
Abrantes, desde 18 de :\raio de 1959; Mário Governo Montês, desde 14 de :Haio de 19;)9;
Do comando militar de Moçambique, João Carlos
Faria Nordeste, desde 14 de Maio de 19[)9;
Do centro de mabilização de infantaria n, ° 1, J oaquim Ooelhõ Flor, desde 6 de Maio de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 8, Agostinho Moutinhc, desde 16 de Maio de 1959.
Artilharia

Tenentes:
Do comando militar de Angola, Alberto Alves Leite,
desde 3 de Maio de 1939;
Do comando militar de ~foçambiq ue, Álvaro Martins
da Si1\'<1,desde ~9 de Maio de 1959;
Do centro de mobilização de artilharia n.? 12, Custódio Gonçalves Palma, desde ':37de Maio de 1959.
Engenharia

Tenente do centro de mobilização de engenharia n.? 2,
Paulo de Almeida Freitas, desde 13 de Maio de 1959.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Junho de 1950),

ORDEM
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Médicos

Tenentes:
Do centro de mobilização de infantaria n.? 12, Manuel Vieira de Carvalho, desde 1 de Junho de lm0;
Do centro de mohilização do serviço de saúde n.? 1:
José Francisco
Nunes Guerreiro,
desde :27 de
Janeiro
de 1050; João Gonçalves
Leitão, desde
1 de Fevereiro
de 1950; Júlio Varela da Conceição e Silva, doseio 4: do Fevereiro
do 19D~);
João Gonçalves
Coelho, desde 8 de Março de
1059; António Covas Lima, desde 28 de Marco
de 1959; Manuel Mota Pereira, desde 4 elo Abril
de 1050; Raul Guerreiro,
desde 19 de Abril de
1959; VirgUio Joi1o Soares Viegas, desde :30 de
Abril de 1950; Alvaro
do Carvalho
Andreia,
desde 4 de Junho de 1050;
Do centro de mobilização do serviço de saúdo n." 2:
Jaime Fernandes
da Cunha, desde 3 de J aneiro
de 1050; Mário Restani Romão, dos de 2:2 de Janeiro de Hl59; Manuel de Melo Adi-ião e Alberto
Botelho Moniz, ambos desde 29 do Janeiro de 1059;
Luís Tito Schreyer
Pereira
Bandeira,
desde 14:
de Fevereiro
de 1950; Josó de Matos Ratinho,
desde 28 de Fevereiro de 10f)0; Carlos Leitão
de Carvalho, desde 27 de Marco de 10f)0 ; Augusto
Goncalves Moreno, desde 31 de Março de 1\)50;
António dos Santos Andrade,
desde 6 de Abril
de 1059; Frnncisço
Mendes Pimentel, desde 7 do
Abril de 10D9; Alvaro Rosa Pimenta, desde 12
de Abril do 1050; Manuel Monteiro
da Costa
Faro O Mário Alfredo Araújo, ambos desde :20 de
Abril de 1059; Alexandre
da ilva, de de :22 ele
Abril do 1959; João Ferreira de Sousa, desde
23 de Abril do 19DO; Narciso da Silva Coelho,
desde 28 de l\Iaio de 10;)9.
Alferes,

do centro

de mobilização
do serviço de saúde
J osó Vitória Pereira, desde 10 do Abril
de 1950; ITenriquoLima
Barbeitos
Pinto, desde 10
de }\faio do 105H.

n. ° 1: Frederico

Farmacêutico

Tenente elo centro do mobilização do serviço de aúdo
n.? 1, Amórico elo Carmo
anta Marta, desde B de
J anoiro do 195fl.
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Veterinários

Tenentes,
da secção de depósito do pessoal do serviço
veterinário
militar : José David Simões, desde 2 de
Março de 1959; Adolfo Vitor Horta Santos, desde 12
de Abril de 1959.
Alferes,
da secção de depósito. do pessoal do serviço
veterinário
militar, Eugénio Simões Pimenta,
desde
11 de Março de 1959.
.
Serviço de administração militár

Tenentes,
do centro de mobilização
de administração
n.? 1: Alfredo Licínio de Lima Fernandes Pereira, militar desde 6 de Fevereiro
de 1959; Alfredo Manuel
Lopes Pimenta, desde 22 de Maio de 1959: António
Joaquim Pêra, desde 6 de Fevereiro
de 1959.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959, anotada
de Contas Am 17 de Junh o de 1959).

pelo .Tribunal

'I'enents miliciano

médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n. o 2, João de Sá Peixoto, nos termos dos artigos 25.0 e 26. o do Decreto-Lei n. o 36 304,
alterado pelo Decreto-Lei
n. o 38 916, de 18 de Setembro de 1952, por ter atingido o limite de idade,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 6 de
J unho de 1959'; de harmonia com o § único do artigo 124.0 do mencionado
Decreto-Lei
n.? 36304.
(Por portar ia de 15 de Junho de 1959, anotada
nal de Contas em 26 de Junho de 1950).

pelo Tribu-

Infantaria

Tenentes:
Do comando militar de Angola, Joaquim de Oliveira
Serrano, desde 16 de Junho de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n." 1, José
Aurélio Boim Falcão desde 5 de Junho de 1959;
Do centro de mobiliza~ão de infantaria n. o 3, Val-·
demar Rodrigues
do Amaral, desde 11 de Junho
de 1959·
Do centro' de mobilização de infantaria n." 5, José
Brás Roquete, desde 3 de Junho de 1959;
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Do centro de mobilização de infantaria n. ° 6, Délío
Tamegão, desde 4 de Junho de 1959;
Do centro de mobilização de infantarian." 7, Afonso
Brusco Ferreira da Silva, desde 19 de Junho
de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 9, Artur
Assunção do Carmo, desde 17 de Junho de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 11, Aníbal José Rio do Miranda Jesus, desde 5 de Junho
de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 14:
Alberto Casimiro de Almeida Dias, desde 19 de
Junho de 1959; António Pacheco de Carvalho
Pina, desde 3 de Junho de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 15, Ercílio
de Oliveira Cardoso, desde 4 de Junho de 1959.
Alferes, do centro de mobilização de infantaria n.? 14,
Aristides Gonçalves, desde 21 de Junho de 1959.
Artilharia

Tenente, do centro de mobilização de artilharia n. ° 10,
Frederico
Burnay
Mendonça,
desde 27 do Junho
de 1959.
Médicos

Tenentes:
Do centro de mobilização do serviço do saúde n." 1,
Adriano do Oliveira, dosde ~5 de Junho de 1959;
do centro de mobilização do serviço do saúde
11.° 1, Eugénio Augusto Portel Jorge, desde 20 de
Junho de 1959;
Do centro de mobilização do serviço de aúde n.? 2,
António Barbosa Leão Costa, desde 15 de Junho
de 1939; Domingos Per ira Arinto, desde 6 de
Jnlho de 1959; José Ventura da Cruz Barata,
desde 4 de Julho de 1959; Abílio Alves Moreira,
desde 1 de Julho de 1950.
Alferes:
Do centro de mobilização de infantaria n.? 17, IIenriquo Henriques Flores, desde 8 de Julho d 19M);
Do contro de mobilização do serviço de saúde 11.° 2,
Armando Francisco
oelho
ampaio, d sde 27
de Junho de 1959.

2.' Série
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Veterinários

'Tenentes:
o

Da secção de depósito do serviço veterinário
tar, António Baptista, desde 3 de Julho de
Da secção do depósito do pessoal do serviço
rinário militar, Pedro de Matos Neves,
19 de Abril de 1959.
o

mili1959;
vetedesde

(Por portaria de 10 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Julho de 195!).

Tenentes milicianos médicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde n. o 1, João Maria Paradela de
Oliveira, Domingos de Orta Cano Polido Garcia e, do
centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2, João
Gualberto Santana Maia, nos termos elos artigos 25.0
e 26.0 elo Decreto-Lei n.? 36304-, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, por
terem atingido o 1imite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde 12 de Julho de 1959,
de harmonia com o § único do artigo 124.° do mencionado Decreto-Lei n. ° 36 304.
(Por portaria de 15 de Julho de 1D59, anotada
nal de Contas em 25 de Julho de 1959) .

pelo Tribu-

..
Infantaria

'Tenentes:
Do comando militar de Angola, Belarmino de Figueiredo, desde 2 de Julho de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. o 1: Luis
Joaquim dos Santos, desde 28 de Julho de 1959;
Arnaldo Mota Rebelo, desde 18 de Julho de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. o 5: Luís
. Ferreira Martangil Ribeiro Teles, desde 24 de
Julho de 1959; Henrique Augusto Esteves, desde
9 de Julho de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. o 6, António Ferreira, desde 24 de Julho de 1959;
Do centro de mobilização
de infantaria n.? 10,
Bento Morais e Silva desde 13 de Julho de 1959;
Do centro de mobilizadão de infantaria n." 12, João
das Neves, desde 11 de Julho de 1959;
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Do centro de mobilização
de infantaria n. ° 14, Germano António de Oliveira, desde 17 de Julho de

1959;
Do centro de mobilização
de infantaria n.? 15, Saul
de Oliveira, desde 7 de Julho de 1959.
Alferes:
Do comando militar de Angola : José da Silva Marreiros, desde 23 de Julho de 1959; Franklin
Gonçalves
Costa, desde 8 de Julho de 1959;
Do centro de mobilizacão
de infantaria
n." 1, Alfredo Dias Catarino, desde 30 de J ulbo de 1959;
Do centro de mobilização
de infantaria n." 2, António Morgado Rosa, desde 17 de Julho de 1959.
Artilharia

Capitão , adido, do Colégio Militar, JOrLO Manuel
Abreu Faria, desde 19 de Julho de 1959.
Tenentes:

de

Do centro de mobilização
de artilharia n." 1, Luis
de Oliveira Mendes da Oosta e Sousa, desde 25
de Julho de '1959;
Do centro de mobilização
de artilharia
n.? 6, António de Campos Andrada, desde 5 de Julho de

1959.
Cavalaria

Tenente, da brigada n.? 1 de telegrufistas,
Diogo de Oliveira Rego Chaves, desde 2 de Julho de 19M).
Engenharia

Tenentes:
militar de Angola, António Vieira de
Seabra,
desde 18 de Julho de 1959;
Do centro de mobilização
de engenharia. n. ° 1, Augusto Manuel Antas Barros, desde 27 de Julho
de 1959.
Do comando

Carvalho

Veterinários

Tenento,
da. secção do depósito do pes oal do serviço
veterinário
militar, Manuel Henriques Moreira, desde
21 de Julho de 1959.
(Por portaria de 30 de Julho de 195\), anotada
de Contas em 24 de Agosto de 1\)59\,

pelo Tribunal

2.' Série
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Nula e de nenhum efeito a portaria de 16 de Janeiro
do corrente ano, anotada pelo Tribunal de Contas
em 26 do mesmo mês, publicada na Ordem do Exército
n. ° 2, 2. a série, de 1 de Fevereiro, também do corrente ano, na parte que diz respeito ao tenente miliciano de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n, ° 13, António Celestino da Cruz, por ter
falecido em 24 de Setembro de 1958.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

pejo Tri-

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 8 de
Maio de 1959, publicada na Ordem do Exército n.? 10,
2. a série, do mesmo ano, que coloca na situação de
oficial miliciano de reserva o tenente miliciano de
artilharia, licenciado, do centro de mobilização de
artilharia n." 6, António Maria Burnay de Almeida
Belo.
(Por portaria ele 4 ele Setembro ele 1959, anotada
bunal ele Contas em 11 ele Setembro de HJ59).

pejo Tri-

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 13 de
Fevereiro de 1959, publicada na Ordem do Exército
n.? 4, 2.a série, do mesmo ano, que coloca na situação
de oficial miliciano de reserva o tenente miliciano
de artilharia, licenciado, do centro de mobilização de
artilharia n." 6, Manuel Fernandes Pereira da Cruz.
(Por portaria de 4 de Setembro ele 1959, anotada
de Contas em 11 de Setembro de 1959.

pelo Tribu-

Infantaria

Tenentes :
Do comando militar de Moçambique, Firmino Siborro Ferreirinho, desde 28 de Agosto de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 1, Francisco José Pereira de Bettencourt Ataíde, desde
17 de Agosto de 1959; .
Do centro de mobilização de infantaria n.? 4, Raul
Adão e Silva, desde 19 de Agosto de 1959;
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Do centro de mobilização de infantaria n.? 5, Ernesto
António Pereira Enes, desde 8 de Agosto de 1059;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 6, Rogério Ângelo dos Santos Falcão, desde 26 de
Agosto de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 7, Luis
Dias, desde 28 de Agosto de 1059;
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 9, Júlio
Soares Leite, desde 3 de Agosto de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 12, Manuel Ferreira de Seabra Coelho, desde 22 de
Agosto de 1950;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 13, Raul
Baptista dos Santos, desde 14 de Agosto de 1059 ;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 18,
Eduardo
Correia Machado, desde 28 de Agosto
de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 19, António Fernandes da Silva, desde 30 de Agosto
de 1959.
Alferes, do centro de mobilização de infantaria n.? 8, Augusto de Azevedo Ferreira e Manuel Gomes Pereira,
desde 4 de Agosto de 1959.
Artilharia

Tenentes:
Do centro de mobilização de artilharia n.? 1, Agostinho Ferreira Gambeta, desde 22 de .Agosto de
1050;
Do centro de mobilização de artilharia n.? 12, Cristiano Jorge de Lima, desde 29 de Agosto de 1959.
Alferes, do centro de mobilização de artilharia n.? 5,
Óscar João Ferreira da Silva Viana, desde 3 de Agosto
de 1959.
Engenharia

Tenente, do centro de mobilização de engenharia n.? 2,
Francisco Gonçalves Cavaleiro de Ferreira,
desde
16 de Agosto de 1959.
Médicos

Tenentes:
Do centro de mobilização de infantaria n.? 19, João
José Pita da Silva, desde 27 de Agosto de 1959;

2." Série
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Do centro de mobilização do serviço de saúde n. o 1,
José António Neves Martins, desde 29 de Julho
de 1959;
Do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1,
Humberto Gabriel da Silva Nunes, desde 12 de
Agosto de 1959;
Do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2,
Adolfo Correia Rocha, desde 12 de Agosto de
1959;
Do centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 2,
Acácio Loureiro da Cruz e Silva, desde 17 de
Agosto de 1959;
Do centro de mobilização do serviço de saúde n." 2,
Eduardo Vítor Alves da Veiga de Oliveira, desde
28 de Julho de 19f>9.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).
Baixa

de

serviço:

Infantaria

Tenente João Hickling Anglin, desde 17 de Abril de 1959.
Alferes:
Manuel Silvério Gomes, desde 20 de Junho de 1959 t
José Rodrigues Dias, desde 4 de Maio de 1959.
Artilharia

Tenentes:
José Serrão Coelho de Sampaio e Abílio de Barros
e Sousa, ambos desde 27 de Abril de 1959;
Eurico Cabral Pinto Rebelo, desde 9 de Maio de
1959;
João Manuel Vieira Pedreira, desde 23 de Junho
de 1959.
Alferes:
Eugénio José de Campos Picado, desde 15 de Maio
de 1959;
António Joaquim Fraústo , desde 19 de Maio de
19,)9.
Engenharia

Tenentes:
José Filipe Lopes do Rosário, desde 3 de Abril de
1959;
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de Sousa, desde 6 ~

Abril de

Tomás Heliodoro Palyant Pinto Ferreira,
de Maio de 1959.

desde 11

1959;
Médicos

Tenentes:
Manuel de Alcântara Guerreiro e Jaime Bento da
Silva, ambos desde 7 de Abril de 1959;
António Veloso Pinho, desde 9 de Abril de 19j9;
Daniel Augusto Pereira de Almeida, desde 10 de
Abril de 1959;
Mário Dias da Rosa, desde 20 de Abril de 1939;
Luis António Farto Alves Barata, desde 22 de Abril
de 1959;
João Salvador Marques da Silva J úuior, desde 23
de Abril de 1959;
Alfredo Sobral Mendes de l\Iagalhães Ramalho,
desde 2G de Abril de 1959;
Sertório
Mónico Serra, desde 4 de Maio de 1939;
Francisco de Almeida Assis Brito, desde [) de Maio
de 1959;
Joaqnim Gil de Almeida Rebelo, desde 14 de Maio
de 1959;
Fernando Gustavo Merõa, desde 19 de Maio de

1959;
Fernando

Alves de Sousa, desde 25 de Maio de

1959;
Luis Bastos de Freitas Viegas, desde 27 de Maio
de 1959;
Carlos Alberto Afonso dos Heis, desde 11 de Junho
de 1959;
Abel Nogueira Martins, desde 12 de Junho de 1959;
Francisco António Martins, desde lG de Junho do

1959;
Manuel Francisco dos Ramos Pinto, desde 17 de
Junho de 1959;
Óscar Teixeira Bastos, desde 18 de Junho de 1959;
José de Azevedo Antunes, desde 20 de Junho de

195Ç);
João Anselmo Pedro Gomes Almondra,
de Junho do 1959.

desdo 25

Aspirantes a oficial:
António Augusto Macedo Costa, desde [) de Abril

de 1959;

2.· Série
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Albano de S. João Baptista Silva Ferrão, desde 12
de Maio de 1959;
António Stromp, desde 13 de Junho de 1959.
Todos por terem atingido o limite de idade.
(Por portaria de 10 de Julho ele 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Julho de 1959).

Artilharia

Alferes miliciano, do regimento de artilharia ligeira n.? 1,
José Ferreira Mendes, desde 16 de Junho de 1959.
Engenharia

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de engenharia
n.? 1, José Manuel Barbosa Pinhão, desde 6 de Julho
de 1959.
Serviço de material

Aspirante a oficial miliciano, da companhia divisionária
de manutenção de material, Nuno Francisco de Sttau
Monteiro Ferreira da Silva, desde () de Junho de 1959.
Serviço de administração

militar

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n.? 3, João António Lopes Alves, desde 8 de Julho
de 1939.
Todos por terem sido julgados

incapazes

de todo o

serviço.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Julho de 1959).

Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço, Luis
Faria Pimcntel Lopes de Melo, nos termos da última
parte do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31
de Dezembro do 1937, por ter sido julgado incapaz
de todo 'O serviço militar, devendo ser considorado
nesta situação desde 20 de Julho de 1959.
(Por portaria de 2,1 de Julho de 1958, anotada pelo Tribunal elo Contas em 5 de Outubro de 1959).
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Médicos

Tenentes:
Do centro de mobilização do serviço de saúde n. o 1,
Augusto Toledano Leão Esaguy, desde 12 de
Agosto de 1959;
Do' centro de mobilização do serviço de saúde n. o 1,
Manuel dos Santos Cruz, desde 26 de Agosto de
1959.
Alferes, do centro de mobilização do serviço de saúde
n.? 1, Pedro de Castro Mota Pais de Vasconcelos,
desde 17 de Agosto de 1959.
Artilharia

Aspirantes

a oficial:

Do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Aníbal
João Ferrão Gomes Ferreira, desde 29 de Agosto
de 1959;
Do regimento de artilharia pesada n.? 2, António
Maria Medina de Melo Lopes, desde 28 de Agosto
de 1959;
Do regimento de artilharia antiaérea fixa, Mariano
Elias de Moura Costa Pinto, desde 17 de Agosto
de 1959;
Do grupo de artilharia de guarnição, António Maria
de Sousa Almeida, desde 6 de Agosto de 1959.
Todos por terem sido julgados
serviço.

incapazes

de todo o

(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

Alferes miliciano de engenharia, do regimento de engenharia n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da
India), Carlos Artur Trindade de Sá Furtado, nos
termos da última parte do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n.? 2840-1, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço militar pela junta.
hospitalar de inspecção do Il ospital Militar Principal, devendo ser considerado nesta situação desde
5 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1959, anotada poJo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

2." Série
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Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército, por ter passagem ao
quadro dos médicos navais da Armada, o alferes miliciano (].einfantaria, do regimento de infantaria n. ° 10,
na situação de disponibilidade, Francisco António Alçada Gonçalves Cardoso, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Junho de 1959.
(Por portaria de 18 de Junho de 1959, anotada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Junho de 1959).

Abatido ao efectivo do Exército o alferes miliciano do
quadro do serviço geral do Exército, do 2.° grupo de
companhias de administração militar, Justino Nobre
da Silva Ramos, por ter tido passagem à Superintendência do Serviço da Armada, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Junlro de 1959.
(Por portaria de 10 de Julho de 1059, anotada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Julho de 1959).

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
à Força Aérea, para o batalhão de caçadores pára-quedistas, o alferes do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n. ° 7, Manuel Claudino Martins Verissimo, nos termos dos 'artigos 1.°,.
2.°, 7.° e 8.° <to Decreto-Lei n.? 40395, de 23 de
Novembro de 1955, devendo ser considerado nesta
situação desde 31 de Janeiro de 1959.
(Por portaria de 4 de Betemhro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Setembro de 1959).

Abatidos ao efectivo do Exército, por terem tido passagem ~t Força Aérea, o tenente, do regimento de infantaria n. o 16, Vasco Paulo Furrer Marques Lemos
e os alfere , do regimento de infantaria n.? 1, Vasco
Manuel Guisado Mota Carmo, Carlos Alberto Gomes
Teixeira, José João 'I'aborda de Azevedo Serrano e,
do regimento de infantaria n. ° 7, Mário Mafra Infante
do Carmo, todos milicianos de infantaria, devendo ser
considerados nesta aituação desde 3 de Agosto de
1959; os alferes milicianos de cavalaria, do regimento
de lanceiros n.? 1, Constantino Pontes da Encarnação
Cabrita do rezimento de lunceiros n. ° 2, Carlos Alberto Úartins Ferreira da Silva e, do depósito disci-
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plinar, Leandro Manuel Sengo, devendo também ser
considerados nesta situação desde 3 do referido mês
de Agosto de 1959.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 19(9) .

pelo Tri-

•

111- PROMOÇOES
Oficiais do quadro permanente
Corpo

do

estado-rT\alor:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo, adido, em serviço no Secretariado-Geral
da
Defesa Nacional, Pedro Alexandre Gomes Cardoso.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 195~. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Major do corpo do estado-maior, o capitão do mesmo
corpo João Remígio dos Santos.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Ou tubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
ArrT\as

e

serviços:

Ministério do Exército:
I.' Direcção-Geral - 2. a Repartição

Tenente-coronel,
o major de cavalaria António Vaz de
Carvalho Viana Crespo.
(Por portaria ele 22 de Setembro de 1950 visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de' 1959. Sao devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante António dos Santos Clemente.

o sar-

(Por portaria ele 7 ele Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 1059. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

2." Série
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1.' Direcção-Geral - 3." Repartição

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante ~ntónio Neca.

o sar-

(Por portaria de 23 de Setembro ele 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
1.. e 2.' Direcções-Gerais - Conselho administrativo

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante António dos Santos Oliveira.

o sar-

(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal ele Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos ornolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército - Quartéis.generais
militares:

e comandos

3.' região militar

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargento-njudante Vítor Cardoso Caldeira.
(Por portaria ele 23 ele Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos elo Decreto n.? 22257)'.

Mluistério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Infantaria

Major, o capitão "de infantaria
de Carvalho.

José Leitão Fernandes

(por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Direcção da Arma tle Artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, comandante da
Escola Militar de Electromecânica,
Gaspar Maria
Chaves de Sá Carneiro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de ] 959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente-coronel
o major de artilharia, da Escola Prática de Artill~aria, Boaventura Alves de Sousa Pinheiro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, vi~~da pe!o Tribunal
de Contas em 1 de Outubro rle 1\159. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel, o tenente-coronel de cavalaria, supranumerário,
do grupo divisionário de carros de. combate, Amadeu
de Santo André Pereira.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major, o capitão de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, António Ferreira de Carvalho Freire Damião.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas cm 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática

de Infantaria

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante Fernando de Paiva Alua.

o sar-

(Por portaria de 7 de Setembro ne 1959~visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 195\:1.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de infantaria

n.· 2

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-ajudante
António
Gonçalves Coelho.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 195!). São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.° 22257).
Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-ajudante
Manuel
Casimiro Correia Barbosa.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 19;")!).'fio devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Regimento de infantaria n.· 15

Alferes chefe de banda de música, o sargento-ajudante
músico, da Guarda Nacional Republicana, Silvério
Marques Pereira de Campos, contando a antignidade
desde 24 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Artilharia:
Grupo de artilharia contra aeronaves

n.· 2

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), o sargento-ajudante João Gaspar.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Capitão, o tenente
Souto Pires.

de cavalaria

Arnaldo

Eduardo

do

(Por portaria de 14 de Setembro de 1959, visada·pelo Tribunal
de Contas em"1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos de Decreto lI.O 22257).
Regimento de cavalaria n.· 6

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de cavalaria,
comandante interino, Fernando António Cerqueira da
Silva Pais.
(Por portaria ele 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Engenharia:
Grupo de companhias de trem auto

Major de infantaria, o capitão de infantaria, do grupo
de companhias de trem auto, Luís Viegas do Carmo
Neves.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, vi~ada p~lo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Serviço de administração

N.· 17

2," Série

militar:

Escola Prática de Administração Militar

Aspirante a oficial do serviço de administração
militar,
o cadete aluno, da Academia Militar, Fernando Diogo
Couceiro.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1959).
Serviço geral do Exército:
Quadro do serviço

geral do Exército

Alferes do quadro do sorvico geral do Exército, o sargento-ajudante, da Guarda Nacional Republicana, António Morganho Comprido.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, visaria pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, os sargentos-ajudantes, do comando militar de Angola, José
Velês Godinho, da Guarda Nacional Republicana, Alfredo Adelino da Costa Bagoim e, da Guarda Fiscal,
Alfredo Simões.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro do 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
:Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimentos

militares:

de instrução:

Campo de tiro de Alcochete

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção j, o sargento-ajudante, da Escola
Prática de Artilharia, Armindo Teixeira de Carvalho.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 1959. Sâo devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Diversos:

Depósito de tropas do ultramar

Alferes do qnadro do serviço geral do Exército, o argente-ajudante Eurico Rodolfo Geitoeira Va coo
(Por portaria de 23 de [eternbro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro <lo1959. 'fio devidos ornolumentes, nos termos do Decreto n.· 22257).
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:

Forçall eventualmente

constituída

Regimento de infantaria

II

no ultramar:

n.O 4

(Batalhão de caçadores além-iTejo/ expedicionário
ao Estado da nota)

Major de infantaria, supranumerário, o capitão de infantaria, supranumerário, António José da Costa Pinto.
(Por portaria: de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Coutas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Coronel, adido, o tenente-coronel
João Ltdio Ferreira.

de artilharia,

adido,

(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
comando militar de Angola, 'Salvador de Jesus Abreu.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e serviços:

Ministério do Exército - Quartéis.generais
militares:

e comandos

2.' região militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, Abílio Manuel
Aranha Furtado de Mendonça e Gil Miguel Ribeiro
Gonçalves de Andrade, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 7 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22257).
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Açores
Comando militar

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Manuel Zanatti Arala Pinto, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.O 22257).

Alferes milicianos do serviço de- administração militar,
'em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, António Fernando da Silva e Eurico Marçalo Correia da Silva,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22257).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano, em
disponibilidade, João Pedro Abreu Teixeira da Costa,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
!lOS termos do Decreto n.s 22257).

Angola
Comando militar

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial, milicianos de infantaria, em disponibilidade, Carlos Alberto Jansen Verdade Sousa
Vales e Armindo Lopes de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n .• 22257).
Moçambique
Comando militar

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Fernando Celso Rodrigues Fernandes, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 do Outubro de 1959. São devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.· 22527).
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Alferes miliciano do serviço de administração militar
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano d~
mesmo serviço, em disponibilidade, Manuel de Matos
Durão, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos ernolumeu tos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e eentros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria n. o I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
José Manuel Alcântara Mateus Marques, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 28 de Julho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, o 'soldado cadete n.? 782/54, do batalhão de
metralhadoras n.~ l, Carlos Manuel Nunes Costa.
(Por portaria

de 4 de Setembro de 1959).

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante
a oficial miliciano médico, em disponibilidade, Augusto
Manuel Barrera Navas da Fonseca. Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).
Regimento de Infantaria n. o 3

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria , em disponíbílidade, .
Artur de Jesus Mendes de Moura, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 9 de Maio de 1959, visada. pelo Tribunal de
Contas em 8 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
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Artilharia:
Regimento de artilharia pesada n. ° 2
Tenente miliciano médico, em disponibilidade, o alferes
miliciano médico, em disponibilidade, José Cardoso da
Rocha, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957.

(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Fevereiro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, José Luis Pinto Pereira de Jesus e José
de Baraona Núncio, contando ambos a antiguidade
desde 1 de Novombro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de J unho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Carlos José Sanches Vaz Pardal , José
Maria Torre do Vale Santos, José Maria Pires, Mário
Marques de Oliveira, J OSÓ 1\1an\101Ribeiro da Fonseca
Calisto, Orlando José Santos da Silva Marques e José
Alberto Fernandes, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.v 22257).
Cavalaria:
Centro de mobilização de cavalaria

n. ° 3

Alf~res miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano ,de cavalaria Nuno Alberto Silva Pinto Fonseca.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,O 22257),
Engenharia:
Regimento de engenharia

n.O 2

Tenente miliciano de engenharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
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a antigui-

(Por portaria de 1 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de companhias de trem auto

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Artur Martins Nogueira e J osé Marques
Godinho Fernandes, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Junho de 1959. São devidos omolumentes, nos termos do Decreto n.? 22256).
Serviço de saúde militar:
Médicos
1.0 grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante
a oficial miliciano médico, graduado em tenente, em
disponibilidade. Manuel Raimundo Ferreira de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 19-:1:9
.:
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 29 de Junho de 1959. São devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.s 22257).

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano médico, graduado em alferes,
em disponibilidade, José Luis Charraz Cunha Fialho,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1957.
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal de
Contas em 8 de Junho de 195a. Hão devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n." 22257).

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante
a oficial miliciano médico, em disponibilidade, J ?rg~
Manuel Vieira Branco da Cunha, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1058.
(Por portaria de 8 de t-;etembro de 195~, vi~!lda pe!o Tribunal
de Contas em 30 de Hetembro de 19D9. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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2.° grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano médico, em disponibilidade,
Fernando Angelo Moreira Salazar de Sousa, contando
a antiguidade desde 1. de Novembro de 1958.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Serviço de administração

militar:

1.° grupo de companhias de administração

militar

Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano do
mesmo serviço, em disponibilidade, Fernando Manuel
de Carvalho Santos da Ounha. Oonta a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1958.
'
(Por portaria de 1 de Abril de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Agosto de 1959. São devidos emolumentos, n05 termos do Decreto 0.° 22257).
2.° grupo de companhias de administração

militar

Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
em disponibilidade, o alferes miliciano do mesmo serviço, em disponibilidade, António Daniel Lopes, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1957.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).

Adidos:
No ultramar:
Moçambique
Comando nillltar

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria: Alcides Rosa dos Santos,
Antero Pereira Paixão da Fonte, Rui Figueiredo da
Fonseca, Carlos Alberto do Amaral Paixão, Alfredo
Nunes de Almeida Barros, Avelino Cardoso de Oliveira, Armando Mendes Dias Oerejo, Zeferino dos
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Santos Senanes, José Joaquim da Fonseca, Manuel
Alves Martins, Vasco António de Lima Fernandes,
António da Cruz Barata, Mário Ferreira Ramalho,
José Figueira Rolim, António Gil Grácias Meneses e,
de artilharia, Díógenes Manuel Silva da Rosa Belo.
(Por portaria de 30 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 1059. São devidos emolu. mentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

IV-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Direcção da Arma de Cavalaria

Director, o general, no quadro do corpo de generais,
Raul Martinho.
Inspector da 3. a inspecção, o brigadeiro Carlos Afonso
de Azevedo Cruz Chaby, ficando exonerado das funções de director interino .

.

(Por portaria

de 1 de Outubro de 1959).

Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Comandante militar, o general, vogal do Conselho Superior de Disciplina do Exército, António Miguel l\Ionteiro Libório.
(Por portaria
Corpo

do

de 28 de Setembro

de 1959).

estado-maior:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior,
Freitas
oares.
(Por portaria

no quadro, José de
de 22 de Maio de 1959).
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Adidos:
No ultramar:
índia
Comando

militar

Major do corpo do estado-maior, do quartel-general
L." região militar, Joaquim Ramos de Freitas.

da

(Por portaria de 1 de Outubro de 195!l).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado professor. interino dos cursos do estado-maior,
nos termos do artigo 9.° do Decreto-Lei n.? 3994,1,
de 25 de Novembro de 1954" o major do estado-maior
Alberto da Silva Banazol, em substituição do tenente-coronel Joaquim da Luz Cunha, quo foi nomeado
director interino dos mesmos cursos.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 195!l. Hão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Academia Militar

Professores adjuntos da 27. a cadeira, os maj ores do
corpo do estado-maior, do Quartel-General do Governo
Militar de Lisboa, J oão de Sintra Carretas e António
.J osé Ramos Jorge, nos termos dos artigos 18. n, 1Ü. °
e 20.° do Decreto-Lei n.? 421;)2, de 12 de Fevereiro
de 1959, e apêndice n.? 1 ao mapa anexo n.? 3, para
preenchimento de vagas no quadro ainda não ocupadas.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos ernomentes, nos termos do Decreto n." 22257).
Arn1as

e

Ministério

serviços:

do Exército:
1.'

ülrecçãc-aerat-

2.' Repartição

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, José Manuel da Cunha Guimarães.
(Por portaria do 22 de Setembro de 1!l50).

,

2.' Série
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2.' Direcção·Geral

Ooronel de artilharia, tirocinado, comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
3.' Direcção-Geral

Tenente-coronel
de infantaria, comandante do batalhão
de caçadores n.? 6, António Augusto Carrinho.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
Capitão de infantaria,

com o curso geral do estado-maior,
no quadro, Henrique Chagas Lopes.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
Ministério do Exército - Quartéis-generais
militares:
4.' região militar

Major de engenharia, supranumerário,
Molarin 110 do Carmo.

e comandos

António Ferreira

(Por portaria de 22 de Setembro de 1959).
Comando militar dos Açores

Exonerado das funções de ajudante de campo do governador militar dos .ll.c:ores o tenente da Força Aérea
Carlos de Sousa. Godinho, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 <10 Setembro de 1959).
Ministério

do Exército - D írecções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Cavalaria

Deixa de desempenhar as funções de inspector da 3. a inspecção o coronel de cuvalaria, tirocinado, Albertino
Oarlo Monteuegro Ferreira Margarido.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
Jllnishlrio do Exército - (!lIadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mohllízação t
Infantaria:

Escola Prática de Infantaria

Tenente chefe de banda de música, do regimento
infantaria n.? 15, Domingos Fernandes Cauhão.

de

(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
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Silva.
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n.· 4

no quadro, Manuel Francisco

da

(Por portaria de 22 de Setembro de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes de infantaria, no quadro da arma, Luís Ramos
Gonçalves.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Campos.

n.· 8

no quadro, José Carlos Moreira

(Por portaria de 22 de Setembro de 1959).
Regimento de Infantaria

n. o 10

Tenente do infantaria, no quadro, António Marques Alexandre.
(Por portaria do 22 de Setembro de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 12

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Manuel Martins Pires.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

n.· 14

'I'enente de infantaria, no quadro, .J osé Bento Guimnrães
Figueiral.
(Por portaria do 22 de
Batalhão de caçadores

etembro de 1959).

n.· 5

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António
vier Lopes Pereira de Meneses.

Xa-

(Por portaria do 1 do Outubro de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 2

Comandante, o coronel de artilharia, comandante do 1'0gimento de artilharia pesada 11.° 3, Augusto Carmo
Machado.
(Por portaria do 1 do Outubro de 1959).
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n.O 6

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n.? I, João Manuel Tarujo Nunes Correia.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 1 de Outubro de 1959).
pesada n. o 2

Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Joaquim. do
Lago Arrais Torres de Magalhães.
Por portaria

de 22 de Setembro de 1959).

Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Comandante, o coronel de artilharia,
arma, Fernando da Silva Ponce.
(Por portaria

da direcção

da

de 1 de Outubro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
batalhão de metralhadoras n.? 2, Manuel Guardado.
(Por portaria

de 1 de Outubro

de 1959).

Bateria independente de defesa de costa n. o I

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e Sousa.
(Por portaria
Regimento de artilharia

de 1 de Outubro de 1959).

antiaérea fixa

Capitão de artilharia com o curso geral do estado-maior,
da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, José António
de Almeida e Castro.
(Por portaria

de 22 de Setembro

de 1959).

Cavalaria:
Regimento de cavalaria n. o 6

Alferes de cavalaria, da escola prática da arma, Rui
Eduardo Anselmo de Oliveira Soares.
(Por portaria

de 22 de Setembro

de 1959).

Regimento de cavalaria n.· 7

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, José Malafain Felício.
.
(Por portaria

de 22 de Setembro de 1959).
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Engenharia:
Escola Prática

de Engenharia

Tenente-coronel
de engenharia,
Meira Valente de Carvalho.

supranumerário,

João

(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
Batalhão de telegraflstas

Comandante da companhia de mobilização, o capitão de
infantaria, no quadro, Carlos Frederico Lopes da Rocha Peixoto.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959).
Ministério do Exército - Estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instruçio:
Academia Militar

Nomeado professor adjunto interino da 8. a e 23. a cadeiras transitórias da Academia Militar, nos termos do
artigo 27.0 do Decreto-Lei n.? 42 1D2, de 12 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n.? 42 3-19, de 2 de Julho
de 1959, o capitão de engenharia, da escola prática
da arma, Manuel Adelino Pires Afonso, durante a
ausência do capitão do quadro do serviço de material
Filipe Felismino Nunes Palet, que foi nomeado para
frequentar o curso para a promoção a oficial superior
no corrente ano lectivo.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal do
Contas cm 1 do Outubro de 1959. São devidos omolumentes, nos termos do Decreto n." 22257).

Instrutor de ginástica do corpo de alunos, o alferes de
infantaria, do regimento de infantaria n. o 7, Fernando
Ramos Reis.
(Por portaria ele 28 de Setembro de 195!J).
Colégio Militar

Nomeados professores provisórios do Colégio Militar,
durante o ano lectivo de 19D9-1960, nos termos <lo
artigo 16.0 do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro
de 1944, esclarecido pelo § único do artigo 8.0 do
Decreto-Lei D.O 3661:>, de 24 de Novembro de 1947,
artigo 3.0 do Decreto-Lei n. o 40 12G, de 13 de Abril
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de 1055, com referência ao artigo 7.° do Decreto-Lei
n. ° 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959, os seguintes
oficiais:
Major de infantaria Fernando Carlos Teixeira da
Câmara Lomelino.
Major de infantaria Carlos Alberto Gonçalves.
Major de infantaria João Luis Freire de Almeida.
Major de infantaria Joaquim Custódio da Costa
Gouveia.
Major ele infantaria Lúcio da Cunha Serra.
Capitão de infantaria Armando Rodrigues Garcia
de Brito.
Capitão de infantaria José Maria Adriano elas Neves.
Mejor de artilharia Jorge do Carmo Vieira.
Capitão de artilharia Domingos de Magalhães Filipe.
Capitão de cavalaria José Joaquim Colares Vieira
Serra Pereira.
Capitão de cavalada Luís Frederico Pinto 'I'avares
Figueiredo.
Major de engenharia Guilherme Bastos Moreira.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
Manuel Roseiro de Miranda Boavida.
(Por portarias de 8 de Setembro de 1959, da Repartição Geral, visadas pelo Tribunal de Contas em 26 do mesmo mês.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Nomeado para, interinamente, desempenhar as funções
de professor no Colégio Militar, nos termos do artigo 31.0 da Lei de 14 de Junho de 1913, Lei n. ° 39,
de 12 de Julho do mesmo ano, e artigo 2.° do Decreto
u.? 26 3..U, de 7 de Fevereiro de 1036, o tenente miliciano de infantaria Manuel Jorge Santos de Oliveira.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1059, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas cm 26 cio mesmo mês. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
I

T

omoado professor provisório do Instituto Profi~sional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo d~
1039-H.l60 nos termo do artigo 10.° do Decreto-Lei
n.? 37136,' do 5 de Novembro de 19f8, artigo 2.~ do
Decreto n.? 263.,11, de 7 de Fevereiro de 1936, .e artigo 3.° do Decreto-Lei n." 40126, de 13 Abril de
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1955, com referência ao artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 42162, de 26 de Fevereiro de 1959, o major de
infantaria José Martiniano Moreno Gonçalves.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 23 do mesmo mês. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

•

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo. de
1959-1960, nos termos do artigo 10.° do Decreto-Lei
n.? 37 136, de 5 de Novembro de 1948, artigo 2.° do
Decreto n.? .26341, de 7 de Fevereiro de 1936, e
artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 40 12G, de 13 de Abril
de 1955, com referência ao artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 42 1(;)2, de 26 de Fevereiro de 1959, o capitão de
infantaria António Elísio Capelo Pires Veloso.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1959 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Setembro dfl1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Estabelecimentos

hospitalares:

Hospital Militar Principal

Tenente médico, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
Alberto Antunes.
(Por portaria

de 22 de Setembro

de 1959).

Supranumerárlos:
Forças eventualmente

constituidas no continente:

Grupo divisionário de carros de combate

Comandante, o tenente-coronel de cavalaria, da direcção
da arma, António Vasco da Oosta.
(Por portaria
Forças eventualmente

de 22 de Setembro

de 105!}).

conatituidas no ultramar:

Regimento de infantaria n.· 6
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

CaJtitão de infantaria, do quartel-general da 3. a região
militar, João António Gonçalves Serôdio.
(Por portada

de 28 de Setembro

do 105!}).
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Regimento de engenharia n.O 2
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
batalhão de caçadores n. o 3 (forças expedicionárias
ao Estado da India), António Manuel de Campos.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1959).
A.didos:
No ultramar:
Angola
Comando

militar

Major de infantaria, do regimento de infantaria 'n." 16,
Alvaro Jorge Rogado Quintino.
(Por portaria

de 28 de Setembro de 1959).

Capitão de infantaria, do Quartel-General do Governo
Militar de Lisboa, ajudante de campo do governador,
Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1959).

:Major de engenharia, da direcção da arma, João Maria
do Rio
. Carvalho Frazão.

.

(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, da
2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério,
Manuel Taveira Gonçalves.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, da
Escola Prática de Artilharia, José de Sousa Faria;
do regimento de artilharia pesada n.? 3, Américo
Lopes Gomes e, no quadro do serviço geral do Exército, José Velês Godinho.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do destacamento do Forte do Alto do Duque, Armando da
Silva.
(Por portaria ?e 22 de Setembro de 1959).
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Moçambique
.comando militar

Major de infantaria, do quartel-general
da 3. a região
militar, Carlos Francisco Sartoris Galrão.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 3, João Manuel de Faria Martins Amaro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de infantaria n,° 7, Fernando Aprigio da
Silva.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959).
Guiné
Comando militar

Capitão de infantaria, do quartel-general
militar, Manuel Dias Freixo.

da 3.a região

(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
Estado da india
Comando militar

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), da Escola Prática do Engenharia, Joaquim Florêncio da Silva Coelho.
(Por portaria de 28 de etembro de 1959).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Adjunto da 3. a Secção da Repartição Tócnica, o capitão
de infantaria Carlos Alberto Alvos Viana Pereira da
Cunha, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 42162, de 26 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaga no quadro ainda não ocupada. Este
oficial desempenhava no referido Instituto as funções
de adjunto da secção técnica, cargo do quo fica exonerado pela presente portaria.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, visada pejo Tribunal
de Contas cm 1 de Outubro de 1959. Não Rãodevidos emoJumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
o
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Adjunto da Repartição Técnica, o capitão de cavalaria
do regimento de cavalaria n. ° 7, Manuel da Fonsec~
Pinto Bessa, nos termos do artigo LOdo Decreto-Lei
n." 42126, de 26 de Fevereiro de 1959, para preenchimento de vaga no quadro ainda não ocupada.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Extinta Escola do Exército

Exonerado das funções de médico da extinta Escola do
Exército o capitão médico Emílio Loubet Pinho de
Carvalho.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

pelo Tri-

Academia Militar

Pro fessor catedrático da 46. a cadeira, o tenente-coronel
engenheiro do quadro do serviço de material Luis
Esteves Ramires, nos termos dos artigos 1.0, 18.°,
19.° e 20.° e apêndice n." 1 ao mapa anexo n.? 3 do
Decreto-Lei n." 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959,
e Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho do mesmo
ano, para preenchimento de vaga aberta pelo referido
Decreto-Lei n." 42152.
(Por portaria de 1.7 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257.

Chefe dos serviços veterinários dos serviços gerais e
formação, o capitão veterinário, veterinário da extinta
Escola do Exército, funções de que fica exonerado
por esta portaria, Manuel Joaquim Trindade, nos termos do artigo 51.° e apêndice n.? 3 ao mapa anexo
11.° 5 do Decreto-Lei n.? 42152 e Decreto-Lei
n.? 42349, de 2 de Julho de 1959, para 'preenchimento de vaga no quadro ainda incompleto.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Colégio Militar

Nomeado professor efecti \'0 do 5.° grupo de disciplin_as
0
do olécio Militar no' termos do n. o :? o do artigo 10.
do Dec;eto n.? 34'093, de 8 de Novembro de 194:4, e
artigos 1.0 e 3.0 do Decreto-Lei n. ° 42 135, de 3 de
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Fevereiro de 1959, o major de infantaria Duarte de
Azevedo Pinto Coelho, na vaga deixada pelo capitão
da mesma arma António José do Amaral Balula Cid,
que, por portaria desta data, foi exonerado do referido cargo e nomeado professor efectivo do 9.° grupo
de disciplinas do mesmo Colégio.
(Por portaria ele 8 de Setembro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 26 do mesmo mês. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Nomeado professor efectivo do 5.° grupo de disciplinas
do Colégio Militar, nos termos do n.? 2.° do artigo 15.°
do Decreto n. ° 34 093, de 8 de Novembro de 1944, e
artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 42 135, de 3 de
Fevereiro de 1959, o major de infantaria Ernesto
Maria Rui Dionísio, na vaga existente no respectivo
quadro que estava por preencher.
.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 26 do mesmo mês. São
devidos elementos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Nomeado professor efectivo do 9.° grupo de disciplinas
do Colégio Militar, nos termos do n.? 2.° do artigo 15.°
do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944,
e artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n.? 42135, de 3 de
Fevereiro de 1959, o capitão de infantaria António
José do Amaral Balula Cid, professor efectivo do
5. ° grupo de disciplinas do mesmo Colégio, de que fica
exonerado pela presente portaria, na vaga deixada
pelo tenente-coronel de artilharia Ivo Guedes da Silva,
que, por portaria de 23 de Maio do corrente ano, foi
exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1959, ela Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 26 do mesmo mês. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Nomeado professor efectivo do 8.° grupo de disciplinas
do Colégio Militar, nos termos do n. o 2.° do artigo 15.°
do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944, e
artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n.? 42 135, de 3 de
Fevereiro de 1959, o capitão de artilharia, na situaC;ão de reserva, José Roseiro Boavi da, na vaga existente no respectivo quadro que estava por preencher.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1959, da Repartição-Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 29 do mesmo mês. ão
. devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
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Estabelecimentos produtores
Oftcinas Gerais de Material de Engenharia

Engenheiro chefe da 3. a divisão, O major engenheiro
do serviço de material Carlos Amaro Sá Teixeira de
Azevedo Ferraz, nos termos do artigo 28.° e mapa IV
anexo do Decreto-Lei n.? 41 892, de 30 de Outubro
de 1958, para completo do quadro, ocupando vaga
ainda não preenchida.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959, visada pelo.Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 195!). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e serviços:

Ministério do Exército - Quartéis-generais
litares:

e comandos mi-

Madeira
Comando

militar

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n." 5, Guilherme Filipe de
Meneses Fontes.

(Por portaria de 15 de Julho de 1959).
Angola

Comando

militar

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
João da ilva Mendes, do regimento de infantaria
n.? 10, Francisco Mendes Tengarrinha Júnior e, do
batalhão de caçadores n.? 1, Emílio César Garção de
Miranda Relvas.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).

Tenente miliciano de infantaria,
Adérito Aníbal Barreira.

em disponibilidade,

(Por portaria de 15 de Junho de 1959).

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do cent~o
de mobilização de infantaria n.? 15, Paulo OSÓrIO
Mourão.
(Por portaria ele 20 de Junho de 1959).
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disponibilidade,

de 15 de Junho de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 2, Raul José Gomes Pelágio, do batalhão de caçadores n. ° 9, Alberto da
Costa Nogueira e, do batalhão de caçadores n." 7,
José Carlos Alvares de Almeida Martins.
(Por portaria

de 10 de Julho de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, do regimento de infantaria n.? 15, Jaime
Basilio Ramiro de Oliveira.
(Por portaria

de 18 de Setembro

Tenente miliciano de engenharia,
de mobilização de engenharia
Canto Machado da Silva.
(Por portaria

de 1959).

licenciado, do centro
n.? 4, Sebastião do

de 11 de Setembro

de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de S. Tomé e Principe, Manuel Marques David.
(Por portaria

de 20 de Junho de 1959).

Alferes miliciano 'de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, Jorge
Manuel Freire Madeira de Abreu.
(Por portaria

de 24 de Julho de 1959).

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de S. 'I'orné e Príncipe, João César
Ferreira Lopes de Gusmão, do regimento de artilharia
ligeira n. ° 4, Manuel J osó dos Santos Melo Guerra
Pinheiro, do regimento de artilharia pesada n. ° 2,
Armindo José de Oliveira, do regimento de artilharia
de costa, Eduardo Barreiros Nogueira, do regimento
de artilharia antiaérea fixa, Manuel Andró de Almeida
Fernandos e, do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 1, Américo Rodrigues.
(Por portaria

de 10 de Julho de 1(59).
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Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de lanceiros n.? 2, Luís José Angelo Serra
da Cunha Dias.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959).

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
do grupo de companhias de trem auto, Viriato Luís
Ferreira Morgado.
(Por portaria

de 27 de Julho de 1959).

Alferes
miliciano
médico, em disponibilidade, do
1.0 grupo de companhias de saúde, Duarte Henriques
Marques.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, da 2.° grupo de companhias do
mesmo serviço, Carlos Augusto Leal Leão Lopes Cardoso.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do centro de mobilização de administração
militar n.? 1, António Mendes dos Santos.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).

Alferes graduado do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do 2.° grupo de companhias do
mesmo serviço, Mário Ernesto Freire Carvalho de
Sá Morgado Domingues Guerra.
(Por portaria

de 30 de l\Iaio de 1959).

Moçambique
Comando

mIlitar

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 1, Augusto Gil Afonso.
(Por portaria

de 30 de Maio de 1959).

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Francisco Figueiredo Ventura Nunes da Silva.
(Por portaria

de 18 de Setembro de 1959)·

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Almor Fernandes de Sousa, do regimento de infantaria n. ° 10, Carlos Alberto de Mendonça Mota e, do
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regimento de infantaria n.? 14, Carlos Joaquim de
Lemos Elias.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 6, José Cruchinho Pina da
Silva Leitão.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 13, Manuel José da Costa
Matos e, do centro de mobilização de infantaria n. o 6,
José Moreira Correia de Sá.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 8, José Oscar Monteiro da
Silva.
(Por portarias de 11 de Setembro de 1599).

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, Mário Pato e
Silva.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959).

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, Elias Rodrigues da Silva.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, Rui Azevedo
Vaz.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 4, José Manuel
Fernandes.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959)

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, João Luis
Serra de Oliveira Coelho.
(Por portaria do 10 de Julho de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de Angol~, Fernando Nunes Ferreira Real.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).
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Castro e Silva Dória Nóbrega.
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(Por portaria de 18 de Setembro de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do comando militar de Angola, Adolfo da
Silva e Sousa.
(Por portaria de 30 de Junho de 1959).

Alferes miliciano do serviço' de administração militar,
licenciado, do comando militar de Angola, Carlos
João da Silva Moreira Rato.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959).

Cabo Verde
Comando

miltar

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia de costa, Manuel Leonardo
Bettencourt e, da bateria independente de defesa de
costa n.? 2, António Simões dos Santos.
(Por portaria de 20 de Junho de 1959).

Tenente miliciano (le engenharia, em disponibilidade,
do batalhão de telegrafistas, João Miguel Pereira de
Freitas.
•
(Por portaria de 11 de Setembrode 1959).

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, da
Escola Prática de Engenharia, Manuel Ramos Mota.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).
Guiné
Comando

militar

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do centro
de mobilização
de artilharia n.? 10, José Costa Pereira.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).
S. Tomé e Príncipe
Comando

militar

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização
de infantaria n. ° 7, Aprígio António Malveiro.
(Por portaria de 24 de Julho de 1959).
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Estado da índia
Comando

militar

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de Moçambique, Augusto da Cunha Guedes
Carvalhal.
(Por portaria

de 5 de Junho de 1959).

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
R"egimento de infantaria

n.· I

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Fernando Pereira de Oliveira e, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Américo Rodrigues da Silva Saraiva
Mendes, Aníbal Luís Eugénio Pita de Avilês, Artur
Olimpio de Sá Nunes, António José de Matos Biscaia,
António Marques Duarte, Carlos Alberto Dias Ferreira
de Malta Roque, Carlos da Silva Pinho, Domingos da
Silva Santos, Eduardo Manuel Custódio da Silva,
Evaristo Raimundo Catalão Gomes Farelo, Francisco Artur Lemos Ferreira Correia, Francisco José
Neto Leitão, Jaime Martins Ferreira, Joaquim João
Delgado Batalha, José Joaquim Rúbio Massano, José
de Oliveira da Silva, Cláudio J oão Felgueiras da
Silva Coelho da Rocha, Manuel Pereira Monteiro,
Martim Vaz Pinto da Fonseca de Sá Pereira e Castro,
Nuno Lobo da Costa Azevedo.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de metralhadoras n." 1, José Manuel do Nascimento Augusto, Viriato José dos Santos Vale de
Andrade, Nuno Manuel de Almeida Alves, Manuel
Lopes Agostinho, Teodemiro dos Santos Aparício,
José Nogueira Rodrigues Branco, José da Fonseca
Franco Pinto Castelo Branco, Alberto Lamego Barbosa Braga, Luís António Ferreira Baptista do Marques Batoque, João António da Silva Bastos, António
José das Noves Costa Bastos, Inácio da Silva Branco,
António Pereira de Vilhena Gonçalvsa da Cunha,
Nuno Correia Leite Belmar da Costa, Justiniano Manuel Canelhas Correia, Eduardo das Neves Larcher
Castela, José Dias Castanheira, Alexandre 'Monteiro
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Simões de Carvalho, Vasco da Rocha Cardoso, Manuel Pinheiro Cristóvão Cardoso, J osé Henriques de
Campos, Licínio Alberto de Almeida Cunha, Armando
Guilherme Mendes Freire, Diogo da Fonseca, Fernando Augusto Reis Ferreira, Armando José da Nave
Ferreira,
Jaime Alberto l\1ourão Ferreira, Rogério
António Fernandes, José Vila de Freitas, Joaquim
Marques Gomes, Angelino Augusto Ferreira Júnior,
Fernando Augusto da Costa Souto e Moura, Jaime
Calheiros Moreira, Luís Infante de La Cerda de
Sttau Monteiro, José Joaquim das Neves .Martins, A'rmando Henrique Marques, José Dias Marques, António da Silva Gouveia Machado, Fernão Dias Machado,
Jaime Estrela Pinheiro, Luís Estêvão Andrade de
Pina, Augusto Mateus Pereira da Cunha Cardoso Peres, Luís Filipe Garzo dos Reis, Fernando Silvestre
Murta Rebelo, António Acácio Nunes da Silva, António Nuno Abrantes Borges da Fonseca, Nuno Eduardo
Antunes Lopes da Silva, José Joaquim Custódio de
Oliveira Serrano, Francisco Barata Pereira dos Santos, António Maria de Sommer Pereira Cardoso Salgado, Jerónimo José Nunes Vieira Lopes, Eduardo
José Cabral de Noronha e Meneses, Manuel Joaquim
Moreira de Mesquita Guimarães, Luís Dias Mega,
António Óscar Pereira da-Silva Mesquita Brohm.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, em dispo~ibilidade, elo batalhão de metralhadoras n, o 1, António
Marques Rodrigues.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959),
Regimento de infantaria

n. o 4

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
comando militar de Timor, Vasco Lino da Silva.
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de, caçadores n.? G (forças expedicionárias ao
Estado da India), Domingos José dos Santos Horta.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).
Regimento de infantaria n. o 8

Alfere miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão independente de infantaria n. o 17, Manuel
Mendes dos Santos.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
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n. o 12

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão independente de infantaria n." 17, Rui 'Weber
de Mendonça.
(Por portaria de 5 de Junho de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 14

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 14 (forças expedicionárias
ao Estado da India), Álvaro dos Santos Caldeira.
(Por portaria de 11 de J unho de 1959).

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Alves Rodrigues.

João

(Por portaria de 10 de Julho de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de, caçadores n." 7 (forças expedicionárias ao
Estado da India), Joaquim Rosado Tomé, Abílio Dias
e António Joaquim Verissimo Ferro.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).
Batalhão independente de infantaria n. o 17

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 10, Jaime Ferreira Monteiro.
(Por portaria de 27 do Julho do 1959).
Batalhão independente de infantaria

n.O 18

Aspirante a oficial miliciano de infantaria. do batalhão
de caçadores n.? 10, Carlos Francisco' Sotto Mayor
de Almeida.
(Por portaria de 27 de Julho de 1959)
Batalhão de caçadores n. 2
O

'l'enontes n::ilicianos de infantaria, em disponibilidade,
do batalhão de caçadores n.? ~ (forças expedicionária
ao Estado da India) Joaquim Ferreira e João António
Pires de Oliveira.
(Por portaria

Alferes

miliciano

batalhão

de infantaria,

de- caçadoree

de 11 de Junho de 1959).

em disponibilidade,

do

n.? :3 (forças expedicionárias

ao Estado da índia), Manuel Nina Fernandes

Duarte.

(Por portaria de 15 de Junho de 1959).

•
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Batalhão de caçadores n.· 5
(Forças expedicionárias

à

provfncla da Guiné)

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria -José Manuel de Sousa Pestana Bastos e Arceolindo Maria
Cardoso.
(Por portaria

de 12 de Agosto de 1959) ..

Batalhão de caçadores n.· 6

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de cayadores n.? ô (forças expedicionárias
ao Estado da India), Armando José Rocha Ribeiro.
(Por portaria
Batalhão de caçadores

de 11 de Junho de 1959).
n. 7
O

Tenente miliciano de infantaria, em disponiblidade, do
batalhão de caçadores n. ° 7 (forças expedicionárias
ao Estado da India), Alvaro Ferreira da Silva.
(Por portaria

de 11 de Junho de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de metralhadoras n." 2 (forças expedicionárias ao Estado da índia), José Lourenço Nobre Leitão.
(Por portaria

de 11 de Junho de 1959).

Batalhão de caçadores n.· 9

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Joaquim Lourenço da Rocha e Santos.
(Por portaria

de 11 de Setembro

Centro de mobilização de infantaria

de 1959).

n. o I

Tenente miliciano do infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores n. ° 0 (forças expedicionárias ao Estado
da Índia), Rómulo Stadlin Baptista.
(Por portaria

de 15 de Junho de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Ancola
Ano
, Nelson Emílio ela Conceição
tunes da Cunha.
(Por portaria

de 20 <le Junho de 1(59).

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, elo regimento
de infantaria n.? 1, Manuel :JIariu de Carvalho.
(Por portaria

de 1 do Janeiro

de 1950).
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n.· II

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do regimento de infantaria n.? 11, Fernando Porto Soares
Franco.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959).
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 12

Capitão miliciano de infantaria, licenciado,
Pinto Geraldo.

Cid Orlando

(Por portaria de 19 de ::r unho de 1959).

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do regimento de infantaria p. o 12, José Luciano de Mendonça
Camões Sollarí Alegro.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, da brigada
n.? 1 de telegrafistas, Luis Filipe do Nascimento.
(Por portaria de 11. de Setembro de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n. o 18, André Vicente Lapa.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria

n. o 13

Capitão miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n. o 15, Manuel Soares da Costa.
(Por portaria de 9 de Maio de 1959).
Centro de mobilização de infantaria

n. o 15

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores n.? 2, João Manuel Ataído das Neves.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959).
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 18

Alferes miliciano médico, licenciado, do comando militar dos Açores, Hélio Cardoso Flores Brasil.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1950).

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, do comando militar dos Açores, João Dias
Afonso, António Eduardo Borges Coutinho e Gervásio
Luso de Sousa Martins.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 17

1387

Centro de mobilização de infantaria n. o 19

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do comando militar da Madeira, Acácio
Pereira Gonçalves Manso.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes milicianos do serviço de
licenciados, do comando militar
Ferreira de Sousa e Fernando
Vale Teixeira.
(Por portaria

administração militar,
da Madeira, Abel Ivo
Augusto Machado do
de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do batalhão independente de infantaria n.? 19, Crispim Luis da Costa.
(Por portaria de 30 de Maio de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia ligeira n. o I

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar da Madeira, José Luis Chaves Correia.
(Por portaria de 27 de Julho de 1959).

Alferes miliciano ne artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ,ligeira n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da Índia), Orlando Alves Gomes
dos Reis.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, António da Conceic;rlO Miguel.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
Regimento de artilharia ligeira n. o 3

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia; ligeira n." 1 (forças expedicionárias ao Estado da India), Francisco Augusto Restolho Mateus.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1949).
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, d.o
rocimento de artilharia ligeira n.? 2 (forças expedicioonárias ao Estado da índia), Osvaldo José de Azevedo.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).
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em disponibilidade, do
de Guerra, Milton do

(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
Regimento de artilharia

n.O 6

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
brigada n.? ~ de telegrafistas, José Maria da Silva.
(Por portaria.de 18 de Setembro de 1959).

Alferes miliciano de artilharia,
comando militar .do Angola,

em disponibilidade, do
Mário Marques Júnior.

(Por portaria de 27 de Julho de 1959).
Regimento de artilharia

de costa

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
bateria independente de defesa de costa n.? 2, António Augusto Rodrigues Marques da Mata.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
bataria independente de defesa de costa n.? ~, Mário
Fernando Cerqueira Correia.
(Por portaria de 21 de Julho de 1959).

Alferos miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
bateria independente de defesa do costa n. ° 2, Manuel
António Baptista Macnra.
(Por portaria de 18 ele Setembro de 1959).
Regimento de artilharia antiaérea fixa

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
do comando militar de Angola, João Ribeiro do Carvalho e, do grupo do artilharia contra aorouavos
n.? 1, Luís José Alves Ferreira Banha, José Alberto
Cobra Quita-Quita, Artur J OSÓ Estanü;!au Jardim
Soares de Gouveia, J osé Filipe Lopos do Rosário
Nunes, Júlio Pistachini Gaivão, .José Augusto dos
Santos Varela, Armando Ribeiro da Silva, Salvador
António Pinto, Múrio Lima Infante, Vasco Rebolo (10mos Viana, Manuel António Sules Traquete, Celso
Gomes de Araújo, José Mnnuol do Campos Amaral
~[fintua, António Francisco do Mira Mendes Vaz da
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Silva, José Alberto de Macedo Pinto, Carlos Alberto
Gomes Franco, Manuel Rodrigues Gonçalves Viana,
Guilherme Guerreiro Nuno Duarte Silva, António
Emílio Abreu Ribeiro, José António Guedes de Sousa
Abrantes Pedroso, João Pires Represas da Mata,
J oão Manuel Cabral Vargas, Francisco Miguel de
Ataíde de Tavares da Cunha Cabral, António Albano Cid de Carvalho Leitão, Vasco Esmeraldo de
Freitas Carneiro da Câmara Pestana, Alfredo António
de Magalhãee de Noronha Oliveira e Andrado e Michel Joseph da Costa Simas.
,
Alfere milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aoronaves n.? 1, José Bouhon,
João Paulo Dupuich Pinto ele Castelo Branco, Amaro
ela Cunha Martins, Gastão José Henriques Maria Sal-,
danha ela Gama, Fernando Octávio Vozone, Rui Manuel Marques Teixeira, António dos Santos Cardoso,
Simão Leal, Luís J osé "Martins da Silva Viana, Sebastião José dos Santos Ribeiro Veloso, António Malheiro
Sarmento, João Henriques Botelho Cardoso, Albino
Alves Pereira do Carvalho, Francisco Nunes Garcia,
Carlos Carvalho do Barros, Delfim Manuel Albuquerque do Amaral de Sousa Reis e Maia Seco, Américo
Rodrigues, António das Dores Pinto de Mesquita,
Luís Maria Oakley d'Orey, Fernando David de Moura,
Ricardo Correia Vila do Brito, Alberto Batalha Reis,
Vítor João de , ousa Moreira, Nuno Neves Ferreira
Freire, J OtLO Francisco Prista Lucas, J orgo Manuel
Frederico do Miranda Ferrão de Albuquerque, Luis
António de )leneses Nazaré, António Martins Sena
ela Silva, Eduardo Francisco Santa Marta Caupers,
Bartolomeu de Albuquerque da Costa Cabral, Mário
Francisco Piguoira, Francisco de Assis Brás de Oliveira, Fernando da Graça Peroira de Miranda, J ustiniano António Sécio, António de Carvalho Maia,
Eduardo Manuel Souto do Sousa Veloso, François
Jean Vian, Luís Maria Pires Falcâo de Carvalho,
Lourenço
António Góis Féria, António da Fonseca
Leal de Oliveira, Carlos Alberto Torres Garcia, Carlos
de 'ou~a Amaro Martins, José Manuel Soares Bento,
F marido Ga par Coelho Gomes da Silva, Joaquim
Alexandre Ledosma dos • autos Mendonça, António
Fon eca do ousa Goreulho Manuel Maria da Silva
b'
d G
Per ira António Mucieira Coelho, Jorge e usmao
Franco' ?\1artins, João Paulo Chambica de Azevedo
N
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Gomes: João Carlos de Ataíde e Arriaga de Tavaros
da Cunha Cabral, Vasco António Cardoso da Silva
Brilhante Pessoa, José Maria de Sá Caetano, Pedro
José Maria de Avilês Correia da Silva Sampaio,
Amadeu Cardo 'o Henriques, Leonel Martins Gonçalves, Jorge Afonso Polleri Pires de Campos, Múrio
Jorge Bruxelas, António Emldio Ferreira Abrante ,
Leonildo l\1iguol Poixoto, José Paulo Velho Geraldo
de Albuquerque Veloso, João de Burros Alves Caetano, Manuel Maria d'Orey Mouzinho de Albuquerque
Mascarenhas Gaivão, Francisco José Sirgado Antunes,
Artur Pinto Martins, Carlos Alborto Calinas Correia,
José Joaquim Gonçalves Ribeiro, João Steffaninu Antunes Pinto Benard Guedes, Manuel Diogo Castro
Ferreira
Azancot, José João Nunes de Avelar Machado, Fernando
Salvador Mantas, Nuno Alberto
Gomos Neves, António José Cabrita Borrecho de
Almeida e Azevedo, Manuel Dominguez Cuüa, Pedro
João Gago de Magalhães, Eduardo Manuel Franco
Madeira, Nuno Rodrigo Martins Portas, Jean José
da Luz, Leopoldo Castro
eves de Alm ida, Francisco Barreto da Costa Camojo, Joaquim Alves da
Mata, Raul Manuel Fidalgo Duarte Calado, Fernando
Ricardo Santos Gomes da Silva, João
anches do
Canto e Ca tro, J oito de Melo Torres
ampos, Raul
Domingos da 'ilva
antiugo Pinto, Fernando Ilhéu
Rogado, António Pedro F mandes da osta Malheiro.
António José Baptista Cardoso e Cunha, Vladimiro
Gonçnlves de Oliveira Ricardo, 'I'omás Jorge da ilva
Moreira, José Manuel de Oliveira da Rochu, CeI stino
Filipe de Magalhães, .Toito Joaquim da Co ·Ü1., António
Coimbra Coelho da ilva, Vasco J osé d Abrou Horta,
Manuel Joaquim Pinto da Fonseca Maner s Martins
Manso, Fernando António Pinto Alve ' )lartins, César
Augu to Nunes Viana, Nelson T ixoira Duart , )lnnl!el José Tarouca Valento, .TosóPaulo do Almeida da
SIlva Graça, Manuel
armonn Sarrura
abra, Francisco José do Almeida da Silva c1ra('a F rnando
Henrique Saldanha.
'
Alfores milicianos de artilharia, om disponibilidade,
do
grupo de artilhuria contra aeronaves n.? 1, José Alhorto Fernandes, Orlando Jo é Santos da iilva Murque', .José Maria Pi!' ,.T osó Maria Tor)' do Yale
Santos, Mário Marquos do Olivoira, .Josó do Haraona
Núncio, João 'Manuol Uibciro da :v on oca
alisto,
T
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José Sanches V IlZ Pardal e José Luis Pinto
de Jesus.
a oficial miliciano de artilharia, em disponibido grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
Soares Melo.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n. ° 2

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar de Macau, Agostinho Pereira Natário.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n.O6

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar da India, José Augusto Marques Ferraz.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959).
Centro de mobilização de artilhária

n. ° 7

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do regimento
de artilharia pesada n. ° 2, Domingos Magalhães Gomes.

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, do regimento
de artilharia pesada n.? 2, Sérgio Marcos Lopes.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria n.O 3

Alferes milicianos
comando militar
e. do regimento
nária ao E tado

de
da
de
da

cavalaria, em disponibilidade, do
Madeira, Mário da Gama Nunes
Ianceiros n." 1 (for9l1s expedi?~oÍndia), José Cordeiro de AraUJO.
(Por portaria de 11 de Junho de 1959).

Regimento de cavalaria n.O6

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, do
realmente de lanceiros n. ° 2, António José de Carvalho
arrão
Frederico José Veiga Bonacho dos
Anjos, ambo por motivo disciplinar.
(Por portaria de 10 de Julho de 1959)
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Centro de mobilização de cavalaria n. ° 2

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, do regimento
de lanceiros n.? 2, Rui António Castro Guedes Seixas.
(Por portaria

de 24 de Julho de 1959).

C.entro de mobilização de cavalaria n.O 3

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do regimento
de cavalaria n.? 3, Fernando Miguel de Moura Fernandes.
(Por portaria

de 1 de Janeiro

de 1950).

Major de cavalaria, do quadro de complemento, licenciado, demitido de oficial do Exército (quadro perma
nente), Luís Cesariny Calafate.
(Por portaria

de 10 de Julho de 1959).

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, do comando
militar de Moçambique, António dos Santos Rodrigues
Duarte.
(Por portaria

de 27 de Julho de 1950).

Engenharia:
Regimento de engenharia

n.O I

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, da
brigada n.? 1 de telegrafistas, JOflO Francisco Galvão ,
(Por portaria

de 18 de Setembro

de 1950).

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Henrique J osé Dias
Pereira do Vale.
(Por portaria

de 11 de Setembro

de 1059).

Centro de mobilização de engenharia n.O 2

Tenente miliciano do engenluuia, licenciado, do regimento de engenharia n.? 2, Fernando José Gonçalves
'Mendonça.
(Por portaria

de 1 de Janeiro

do 1050).

Brigada n.O I de telegraflstas

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. ° 6, J osé Dias de Matos
Albuquerque Pereira.
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Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 2, Vítor Manuel Veloso
Serras.
Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2, António
Pereira Clérigo.
(Por portaria

de 11 de Setembro

de 1959).

Se~viço de saúde militar:
I. ° grupo de companhias de saúde

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Angelo José Gil Rodrigues Mendes.
(Por portaria

de 10 de Julho de 1959).

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, do comando
militar de Angola, João da Silva Camacho Baião.
(Por portaria

de 30 de Maio de 1(59).

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do regimento de infantaria n ..o 7, José da Rocha Barbosa
Avelino da Silva.
(Por portaria

de 30 de Maio de 1(59).

2.° grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do regimento de infantaria n. o 12, Albertino José de Pinho
Figueiredo.
(Por portaria

de 15 de Julho de 1959).

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do comando
militar de S. Tomé e Principe, Manuel da Costa Mourão.
(Por portaria

de 11 de Setembro

de 1(59).

Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n.? 5, Orlando Andrade Martins
Leitão.
(Por portaria

de 24 de Julho do 1ü5!J).

Alferes miliciano médico, licenciado, do comando militar
de Moçambique, Rui Albuquerque Ribeiro da Costa
Pinhão.
(Por portaria

de 15 ele J unho de 1ü5ü).
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Alferes miliciano médico, licenciado, do comando militar de Moçambique, João Vasco Gonçalves Marques
dos Santos.
(Por portaria

de 11 de Junho de 1959).

Alferes miliciano médico, licenciado, do 1.0 grupo de
companhias de saúde, João António de Amorim Ferreira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, licenciado,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, João Carlos
dos Santos Rodrigues.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).
1.. grupo de companhias de administração militar

Alferes milicianos do quadro do serviço geral do Exército, em disponibilidade, do batalhão de caçadores
n. o 7 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Ernesto Óscar Direito de Morais Medeiros e Manuel
J udak Gomes de Figueiredo.
(Por portaria

de 12 de Junho de 1959).

2.· grupo de companhias de administração militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do batalhão de caçadores n. ° 7
(forças expedicionárias ao Estado da índia), Luis Bernardo Rosa Alves.
(Por portaria de 12 de Junho de 1959).

Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
em disponibilidade, do comando militar de Moçambique, Luís Far!a Pimentel Lopes de Melo.
(Por portaria de 17 de Julho de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do regimento de engenharia n. ° 1
(forças expedicionárias ao Estado da India), Manuel
Lopes da Costa.
(Por portaria

de 11 de Setemhro de 1959).

Centro de mobilização de administração militar n.O I

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, licenciado, do 1.0 grupo de companhias do
:J?l0smo serviço, António Manuel Caleiro.
(Por portaria

de 1 de Janeiro de 1959).
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Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do comando militar de Angola,' Miguel
Maria de Jesus Guimarães Pestana da Silva.
Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do comando militar de Moçambique, José'
Barata Lopes Galvão.
(Por portaria

de 11 de Setembro

de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do comando militar de Moçambique, António Maria Laboreiro de Mira Mendes.
(Por portaria

de 18 de Setembro de 1959).

Pessoal civil
Tribunais militares territoriais

de Lisboa

Nomeado juiz adj unto dos tribunais militares territoriais de Lisboa o juiz de La classe Júlio Correia da
Silva Cabral, servindo na comarca de Leiria, em substituição do jui~ de La classe Joãó de Matos Pestana
Bastos, que, por portaria de 8 de Julho de 1959,
publicada no Diário do Governo n.? 178, 2.a série,
de 31 de Julho de '1959, foi nomeado juiz auditor do
2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Setembro de 1059. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Colégio Militar

Jaime Pinto da Silva Mota, professor efectivo do 1.° grupo
de disciplinas do Colégio Militar - nomeado director
do 2.° ciclo do referido Colégio durante o ano lectivo
de 1959-1960, nos termos do § único do artigo 6.° do
Decreto n.? 34 093, de 8 de Novembro de 1944, e artigo 22.° do Decreto D.O 36508, de 17 de Setembro
de 1947, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto n.? 38812, de 2 de Julho de 1952.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1959 da Repartição>Ge~~I,
visada pelo Tribunal de Contas em 26 do mesmo mes. Sao
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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João Augusto da Fonseca e Silva, professor efectivo
do G.O grupo de disciplinas do Colégio Militar - concedida a L." diuturnidade e o direito ao correspondente abono desde 19 de Agosto de 1959, nos termos
do artigo 19.° do Decreto n.? 3-1093, de 8 de Novembro de 19-14, artigo 167.° do Decreto n. ° 36 508, de
17 de Setembro de 1947, e artigos 1.0, 2.° e 3.° do
Decreto-Lei n.? 42 135, de 3 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de
1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.? 22257).

Instituto de Odivelas

Maria lIerculana
Macedo Moreira Sales, professora
efectiva do j ° grupo do ensino liceal do ln tituto de
Odivelas - nomeada directora do 2.° ciclo do mesmo
Instituto, nos termos do artigo 10.° do Decreto
n.? 32 615, de 31 de Dezembro de 19-12, e artigo único
do Decreto-Lei n.? 42 13.,1"de 3 de Fevereiro ele 1959.
Uadalena da Câmara Fialho, professora efectiva do
3.° grupo do ensino liceal do Instituto de Odivelas-nomeada directora do 3.° ciclo do mesmo Instituto
nos termos do artigo 10.° do Decreto n. ° 32 615, de
31 de Dezembro de 19-:1-2,e artigo único do Decreto-Lei n.? 4213-1, de 3 de Fevereiro de 1959.
Adelaide Alves, professora efectiva do 5.° grupo do ensino liceal do Instituto de Odivelas - nomeada directora do 1.0 ciclo do mesmo Instituto, nos termos do
artigo 10.° do Decreto D.O 32615, de 31 de Dezembro
de 19-12, e artigo único do Decreto-Lei n.? 4-2134-, de
3 de Fevereiro de 1959.
(Por portarias de 17 de Setembro de 1959 ela Repartição Geral, visadas pelo Tribunal de Contas em 29 do mesmo mês.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22 25í).

Carlota Gonçalves Sarmento, professora ef ctiva do
7.° grupo do en ino técnico do Instituto de Odivela ,nomeada directora do curso geral de Comércio e do
curso de Formação Doméstica do mesmo Instituto,
nos termos do artigo 10.° do Decreto n.? 32613, de
31 de Dezembro de 1942 o artigo único do Decreto-Lei n.? 42134, do 3 ue Fevereiro de 19j~),
(Po~ portarias elre~7 de Sr-tembro de 1959, da Repartição Geral,
VIsadas pelo I'ribunal de Contas cm 2D (lo mesmo lIIê,;. São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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E RECLASSIFICAÇAO

e reclassificação

de especialidade

Oficiais do quadro permanente
Especialidades
1) Os
rente e
são, nos
n. os 3 e
o 1G de
Os
Os
Os
Os

de mobilização (E. M.):

oficiais que terminaram
o tirocinio no ano corque foram promovidos
a alferes recentemente,
termos do estabelecido
nas Ordens do Exército
5, 2. a série, respectivamente
de 1G de Fevereiro
Março de 1959, classificados como se indica:

de infantaria - oficial de infantaria (B).
de artilharia - oficial de artilharia (B).
de cavalaria - oficial de cavalaria (B).
do serviço de administração
militar - oficial do
serviço de administração
militar (H).

~) Os oficiais de ongenharia que terminaram
o tiroclnio no ano corrente já foram classificados nos termos
do estabelecido
na Ordem do Exército n. o 5, 2. a série,
de 1G de ~(arço dê 19.:>9 Cp. 384).
3) Por terem terminado com aproveitamento
os cursos
complementar
e geral do estado-maior,
em Julho próximo passado, no Instituto
do Altos Estudos Militares,
são reclassificados
como se indica, na especialidade
do

mobilização

(E. M.):

Para

oficial do (arma)

(B)

(O. O. E. 1\1.):

)Iajor de infantaria,
com o curso geral doestado-maior, António de Almeida Nave.
)(ajor de engenharia,
com o curso geral do estado-muior, Eurico Ferreira
(Ionçalvos.
-:\fajor do infantaria,
com o CUl'HOgorul do estado-maior, .João Fernando
Malho llharco.
Capitão de engenharia,
com o curso geral do estado-maior. JOilO dOH Santos Corroia.
Capitão de infantaria,
com o curso geral do estado-maior, Joaquim Moreira Rebelo.
Capitão do cavalaria, com o curso goral~do estado-maior, Henrique
Manuel Gonçalves \ azo
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Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior, Allen Gualter Cid Cabral de Matos Correia.
Capitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior, José Lopes Alves.
Cu-pitão de infantaria, com o curso geral do estado-maior, António Gamboa Martins Bragança.
Capitão de infantaria. com o curso geral do estado-maior, Leandro Moreira Pere ira Soveral.
Capitão de artilharia, com o curso geral do estado-maior, Hernâni Manuel Cunha Ventura.
Capitão de cavalaria, com o' curso geral do estado-maior, Fernando Jorge Bentes de Jesus.
Para oficial de (arma) (B) (C. G. E. M.):
Capitão de infantaria Nuno Viriato Tavares Melo
Egídio.
Capitão de infantaria António Luciano de Matos,
Capitão de infantaria Domingos Américo Pires Tavares.
Capitão de infantaria António Alberto Carrilho Cavaco.
Capitão de infantaria Manuel Teodoro Ramos.
Capitão de artilharia Domingos Sebastião Gama da
Câmara Stone.
Capitão de artilharia Álvaro Manuel Vilares Cepeda.
Capitão de infantaria Armindo Carlos de Oliveira
Afonso.
Capitão de cavalaria Joaquim Lopes Cavalheiro.
Especialidades

do Instrução

(E. I.):

1) Ao capitão de artilharia Luís Teixeira Fernandes
.deve ser averbada a especialidade de instrução «transportes auto » ,
2) Ao tenente-coronel de infantaria Francisco Franco
do Carmo deve ser averbada a especialidade de ínstru_ção «transportes auto»,
3) Frequentaram com aproveitamento no Serviço Meteorológico Nacional, de 6 de Janeiro a 6 de J ulh o de
1959, o curso de meteorologia para oficiais, com as classificações que a cada um vão indicadas, os seguintes
oficiais de artilharia:
Tenente José Lopes Rijo, com 16,6.
Alferes Carlos Manuel de Sousa Paz, com 15,3.
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A estes oficiais deve ser averbado aquele curso e a
especialidade de instrução «meteorologia».
Averbamento

de cursos e estági.os:

1) Frequentaram com aproveitamento na Escola Prática de Cavalaria, no ano de 1959, o. estágio de carros
de combate M 5 A 1 os seguintes oficiais de cavalaria:
Capitão Domingos de Vilas Boas de Sousa Magalhães'.
Tenentes:
Arnaldo Eduardo do Souto Pires.
António Xavier Areu y Campos Pereira Coutinho.
Nuno Álvaro do Couto de Bastos Bivar.
Ramiro José Marcelino Mourato.
Joaquim Rodrigo Nest Arnaut Pombeiro.
José Olimpio Caiado Costa Gomes.
Deve ser-lhes averbado aquele estágio.
2) Frequentaram com aproveitamento na Escola Prática de Cavalaria, no ano de 1959, o estágio de carros
de combate U 24: o~ seguintes oficiais de cavalaria:
Capitão Domingos de Vilas Doas do Sousa Magalhães.
.
Tenentes:
Arnaldo Eduardo do Souto Pires.
António Xavier Arou y Campos Pereira Coutinho.
Nuno Álvaro do Couto de Bastos Bivar.
Deve ser-lhes averbado aquele estágio.
3) Frequentou com aproveitamento no regimento de
artilharia ligeira 11.° 5, de 20 a 30 de Julho de 1959, o
estágio de material de 7,5/18 m/4:0 (montanha) o capitão do artilharia João Corte Real do Araújo Pereira.
Dovo ser-lho averbado aquele estágio.
Averbamento de corsos no estrangeiro

(C. E.):

1) Frequentou com aproveitamento
na Escola de
Comando e Estado-~Iaior do Exército dos Estados Unidos da América, om Fort Leavenworth, Kansas, de 29
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de Junho de 1958 a 19 de Junho de 1959, os cursos
preparatório
e regular
de comando
e estado-maior,
tendo obtido a necessária
classificação,
sendo declarado
graduado,
cursos estes que o preparam
para exercer
as funções de comandante
ou oficial do estado- maior
de divisão, corpo. de exército
ou exército, zona de comunicações
e seus elementos
subordinados,
compreendendo o emprego
de grandes
unidades
de infantaria,
blindados
e aerotransportadas
em operações
normais
conjuntas
e combinadas,
o major do corpo do estado-maior Carlos Mariano Algéos Aires.
2) Frequentou
com aproveitamento
no Centro de InsInterexércitos
da Arma Psicológica,
de 6 de J aneiro 'a 22 de Maio de 1959, o 4.0 curso de instrução
1959 do C. L L A. P., sondo considerado apto na especialização
«arma psicológica»,
o major de infantaria,
com o curso geral do estado-maior,
João Imaginário
Nunes Igreja.

trução

3) Frequentou
com aproveitamento
no Centro de Instrução de Pacificação
e Contraguerrilha
de Arzew, na
Argélia, de ~3 a 26 de Março de 1959, o curso de aCç'1LO
de pacificação
e contraguerrilha
o major do corpo de
estado-maior
Joaquim
António Franco
Pinheiro.
Este
oficial efectuou também uma viagem de informação aos
estados-maiores,
unidades e secções administrativas
especiais da 10. a região militar de 27 de Março a 8 de
Abril do mesmo ano.
4) Frequentou
com aproveitamento
no Centro de Instruçâo de Pacificação
e Contraguerrilha
de Arzew, na
Argélia, de 13 a 26 de lIfarço de 1959, o curso de acção
de pacificação
e contraguorrilha
o capitão do corpo de
estado-maior
Carlos Augusto
Pereira
da CORta Matos.
Este oficial efectuou também uma viagem de informação
aos estados-maiores,
unidades e seccões adm inistrntivas
especiais
da 10. a regiílo mil ital' de 27 de l\farc;o a 8 de
Abril do mesmo ano.
5) Frequentou
com aproveitamento
no Centro de Insde Pacificação
o Contraguorrilha
do 1\ rze \\', na
Argélia, de 13 a 26 de Março de 10D9, o curso de acção
de- pacificação
o contrnguorrilha
o capitão de infantaria
com o curso geral de estado-maior
Emiliano Quinhones

truçâo
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de ~Iagalhães. Este oficial efectuou também uma viagem
de informação
aos estados-maiores,
unidades e secções
administrativas
especiais da 10. a região militar de 27 de
JIarço a 8 de Abril do mesmo ano.
6) Frequentou
com aproveitamento
no Centro de Insde Pacificação
e Contraguerrilha
de Arzew, na
Atgélia, de 13 a 26 de Março de 1959, o curso de acção
de pacificação e contraguerrilha
o capitão de infantaria
com o curso geral de estado-maior
José António Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreira. Este oficial efectuou
também uma viagem de informação aos estados-maiores,
unidades e secções administrativas
especiais da 10.a regiflo militar elo 27 de Março a 8 de Abril do mesmo ano.

trução

7) Frequentou
com aproveitamento
no Centro de Insde Pacificação
e Contrnguerrilha
de Arzew, na
Argélia, ele 13 a 26 de ~Iarço de 1059, o curso de acção
de pacificação
e contraguerrilha
o capitão de infantaria
com o curso geral do estado-maior
.T osé Luis Almiro
Cauelhas.
E te oficial efectuou também uma viagem de
informação
aos estados-maiores,
unidades
e secções
admini trativas eS]l.eciais da 10. a região militar de 27 de
'Março a
ele Ahril do mesmo ano.

trução

8) Frequentou
com aproveitamento
no Centro de Instrução do Pacificnção
O
ontraguerrilha
de Arzew, na
Argélia, de 1:3 a :!6 do Março de 1959, o curso de acção
de pacificação
e contrnguerr'ilhu
o capitão de artilharia
com o curso geral do estado-maior
Nuno Beça ~e AImoida Fruzão. Este oficial efectuou também uma viagem
de informação
aos estados-maiores,
unidades e secções
administrativa'
e peciais da 10. a região militar de 27 de
Março a
de Abril do mesmo ano.

Oficiais de complemento
E peeíatídadcs

de moblllznçiio (E. M.):

1) Até que sejam publicadas as normas de recl.?'ss~fidos oficiais do complemento
e, em consequencla,
estes reclassificados,
deverá observar·so
o soguinte, na
arma do engenharia:
Os subalterno
do quadro de. c.omp.l~J~ento «Sapador (B)lI, no final do cur 'o de ofiwus milicianos, sempre

cacão
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que possuam o curso de engenheiro químico, serão classificados, provisoriamente, «Sapador químico».
Esta classificação tornar-se-á definitiva logo que frequentem o curso militar organizado para o efeito.
O averbamento far-se-á como se indica:
Especialidade
de mobilização (provisoriamente ).

Sapador

qulmico

A 2. a Repartição da La Direcção-Geral do Ministério
do Exército, tomará anualmente as necessárias medidas
para cumprimento do indicado. Bem assim, promoverá
a aplicação da medida aos oficiais abrangidos, dos cursos
dos oficiais milicianos ou (C. E. P. M.) anteriores.
A presente .medida destina-se a assegurar o não
escoamento de especialistas raros por mobilização, que
têm especial interesse em caso de uma guerra atómica,
química e bacteriológica, por um lado, e, por outro,
interessarão à mobilização industrial.
A.verbamento de corsos e estágios:

1) Frequentaram com aproveitamento na Escola Militar de Electromecânica,
em 1959, o estágio de formação de engenheiros de material eléctrico e electrónico
do serviço de material os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia Luís Manuel de Cisneiros Frazão e J osé
Armando Vale Correia da Fonseca, ambos do batalhão
de telegrafistas. A estes aspirantos deve ser averbado
aquele estágio.

VI-MElHORIAS

DE PENSOES

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 de Novembro 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 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41654:
Coronel de cavalaria António Carlos Garcia de Oliveira Reis, 84.000t$, desde 2 de Agosto d_,e195940 anos de serviço.

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO
,

.

N." 17

1403

Coronel de cavalaria D. Domingos António de Sousa
Coutinho, 81.900~, desde 28 de Agosto de 195939 anos de serviço.
Coronel do serviço de administração militar José
Luís Ferreira, 84.0005, desde 17 de Agosto de
de 1959 - 40 anos de serviço.
Major de infantaria Reinato Pimentel de Almeida,
64.8001$, desde 18 de Agosto de 1059 - 39 anos
de serviço.
Major de infantaria Alberto da Encarnação Pereira,
63.180.5, desde 18 de Agosto de 1959 - 39 anos
de serviço.
Major médico Adalberto de Sousa Dias, 63.180$,
desde 1 de Setembro de 1959 - 39 anos de serviço.
Capitão de infantaria Henrique
Read Frazão,
54:.000t$ , desde 16 de Agosto de 1959 - 40 anos
de serviço.
Capitão de cavalaria Álvaro Beça de Aragão Ferreira, 54.0005, desde 2 de Setembro de 1959 40 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Joaquim Policarpo Mendes
Dias, 41.850, desde 22 de Agosto de 195931 anos de ·serviço ..
Capitão de engenharia Amílcar César Gomes de
Melo, 46.5306, desde 28 de Agosto de 195933 anos de serviço.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

VII- OEClARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade dos seus actuai~ postos d~s~e
as datas que lhes vão indicadas os segumtes oficiais,
promovidos pela presente Ordem do Exército:
Corpo do estado-maior

Majores Pedro Alexandre Gomes Cardoso e João
Remígio dos Santos, ambos desde 28 de Setembro de 1959.
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Infantaria

Majores:
Salvador de Jesus Abreu, António José
Costa Pinto e José Leitão Fernandes
Carvalho, todos desde 22 de Setembro
1959.
Luis Viegas do Carmo Neves, desde 23
Setembro de 1959.

da
de
de
de

Artilharia

Coronéis João Lídio Ferreira e Gaspar Maria Chaves de Sá Carneiro, ambos desde 1 de Outubro
de 1959.
Tenente-coronel
Boaventura Alves de Sousa Pinheiro, desde 1 de Outubro de 195!J.
Cavalaria

Coronéis Fernando António Cerqueira da Silva
Pais e Amadeu do Santo André Pereira, desde 1
de Setembro de 1959.
Tenente-coronel
António Vaz de Carvalho Viana.
Crespo, desde 1 de Setembro de 1959.
Major António Ferreira de Carvalho Freire Damião,
desde 1 de Setembro de 1959.
Capitão Arnaldo Eduardo do Souto Pires, desde 8
de Setembro de 1959.
Colocação na escala:

2) Deve ser colôcado na respectiva escala imediatamente à direita do major do corpo do estado-maior
Manuel Amorim de Sousa Meneses o major do mesmo
corpo João Manuel Gonçalves de Oliveira.
3) Como resultado da aplicação do disposto na alínea a) do artigo 3G.0 do Decreto-Lei n.? 37 139, de 5
de Novembro de 1948, aos capitães de infantaria Orlando José de Campos Marques Pinto e António Adelino Antunes de Sá, publica-se a nova colocação na
escala dos referidos capitães :
Capitão Orlando J osé de Campos Marques Pinto:
imediatamente à esquerda do capitão J ovelino de
Sá Pamplona Corte Real.

•
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Capitão António Adelino Antunes de Sá: imediatamente. à esquerda da nova posição do capitão
Orlando José de Campos Marques Pinto.
4) É colocado imediatamente à direita do alferes
miliciano médico Levi Eugénio Ribeiro Guerra, e conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1956, o alferes
miliciano médico Francisco Manuel Augusto Palma, que,
pela Ordem do Exército n." 10, 2.a série, de 1 de Junho
do corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde do
quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n.? 21 publicada na referida Ordem do Exército.
5) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico António Féria dos Reis Vale, e conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1955, o alferes
miliciano médico João Ferreira Correia de Paiva, que,
pela Ordem do Exército n. ° 10, 2. a série, de 1 de Junho
do corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde do
quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n.? 6 publicada na referida Ordem do Exército.
6) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico :'f OfLO Ferreira Correia de Paiva, e
conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1955, o
alferes miliciano médico Sérgio Augusto Rosa, que,
pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a sórie, de 1 de Junho
do corrente ano, teve passagem ao serviço do saúde do
quadro de complemento, ficando assim rectificada a
declaração n. ° 7 publicada na referida Ordem do Exercito.

7) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
miliciano médico António Júlio Gusmão Guterres Quintela, e conta a antiguidade desde 3 de Novembro de
1955, o alferes miliciano módico Francisco José Martins
Teixeira, que, pela Ordem do Exército n." 10, 2.a série,
de 1 de Junho do corrente ano, teve passagem ao serviço do saúde do quadro de complemento, ficando assim
rectificada a declaração n.? 4 publicada na referida Ordem
do Exército.

8) É colocado imedia.tamente à esquerda do alferes
miliciano médico António Coimbra Aires de Matos, e
conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1955, o
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alferes miliciano médico António Júlio Gusmão Guterres Quintela, que, pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 1 de Junho do corrente auo, teve passagem ao
serviço de saúde do quadro de complemento, ficando
assim rectificada a declaração n. ° 18 publicada na referida Ordem do Exército.
9) É colocado imediatamente à direita do alferes miliciano médico Fernando Rodrigues dos Santos, e conta
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1955, o alferes
miliciano médico Italo Celeste Croce Rivera, que, pela
Ordem do Exército n.? 10, 2. a série, de 1 de Junho do
corrente ano, teve passagem ao serviço de saúde do
quadro de complemento, ficando assim rectificada a declaração n. o 17 publicada na referida Ordem do Exército.
Colocações e desempenho de funções;

10) Exerceu funções de professor da 5. a cadeira da
Academia Militar, até 22 de Maio de 1959, o coronel
do corpo do estado-maior José de Freitas Soares, que,
por porta~ia daquela data, foi promovido ao actual posto.
11) Nomeado chefe do estado-maior, interino, do quartel-general da 1.11 região militar, desde 3 de Abril do
1959, o tenente coronel do corpo de estado-maior João
Augusto da Silva Bessa.
12) Presta serviço na Repartição do Gabinete deste
Ministério, desde 24 de Setembro de 1959, o coronel
de infantaria, na situação de reserva, José Baptista Barreiros.
13) Deixou de prestar serviço na Repartição do Gabinete, desde 29 de Setembro de 1959, passando a
prestá-lo, desde a mesma data, na 3. a Direcção-Geral, O
coronel de infantaria, na situação de reserva, José
Baptista Barreiros.
14) Prestou serviço na junta do distrito de recrutamento e mobilização n. ° 7, como presidente
desde 27
de Maio até 3 de Setembro de 1959, o cor~nel de infantaria, na situação de reserva, Luis Castelo Lopes .
. Iõ) Prestou serviço na junta de recrutamento n." 1
do distrito de recrutamento e mobilização n." 14, como
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presidente, desde 27 de Maio até 22 de Agosto de 1959
o major de infantaria, na situação de reserva, Armindo
Augusto dos Santos.
16) Deixou de prestar serviço no extinto batalhão de
metralhadoras n.? 2, desde 15 de Setembro de 1959,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, na comissão
liquidatária da referida unidade, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, Pedro Augusto Vieira.
17) Declara-se que o capitão de infantaria Artur de
Sá Seixas, do comando militar de Cabo Verde, exerce,
desde 20 de Julho de 1959, as funções de presidente do
conselho provincial de educação fisica da provincia de
Cabo Verde.
18) Desempenha as funções de chefe de gabinete do
governador da província de Cabo Verde, desde 15 de
Julho de 19,)9, o capitão de infantaria José Manuel Fradinho da Costa.
19) Deixou de desempenhar as funções de ajudante
de campo do governador da provincia de Cabo Verde,
por acumulação, desde 1 de Agosto de 1959, o capitão de
infantaria, comandante da La companhia de caçadores
daquela província, Artur de Sá Seixas.
20) Desempenha as funções de professor adjunto interino da 28.0 cadeira da Academia Militar, acumulando
com idênticas funções em relação à 6.a cadeira transitória, que já desempenhava, desde 18 de Setembro de
1959, o tenente de infantaria, adido naquela Academia,
Mário Firmino Miguel.
21) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
em 10 de Agosto de 1959, o tenente de infantaria, na
situação de reserva, António Manuel Durana.
22) Presta serviço como adjunto da inspecção de artilharia da 2. a região militar, desde 11 de Setembro de
195V, acumulando com o serviço que presta no co~selbo
administrativo do quartel-general da mesma reglao,. o
coronel de artilharia, na situação de reserva, Joaquim
Mendes Moreira aeadura,
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23) Presta serviço na La Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, desde 12 de Setembro de 1959,
como oficial da policia judiciária militar, o coronel de
artilharia, na situação de reserva, José Frederico da
Silveira Machado.
24) Presta serviço no campo de tiro de Alcochete,
desde 31 de Maio de 1959, nos termos do despacho do
Conselho de Ministros de 21 de Março de 1955, transmitido pela circular n.? II, de 25 de Março de 1955, da
3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral, o capitão de artilharia, desligado do serviço, José Maria de Vasconcelos.
25) Continua prestando serviço no Forte da Graça,
corno comandante, o coronol de cavalaria David José
Dias Anselmo, que, pela presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.

2G) Prestou serviço no distrito de recrutamento 'e mobilização n." 5, desde 27 de Maio até 17 de Setembro
de 1959, o coronel de cavalaria, na situação de reserva,
Carlos Alexandre Rodrigues de Soure.
27) Continua a prestar serviço no Hospital
Doenças Infecto-Contagiosas,
como chefe da
doenças infecto-contagiosas,
o maj 01' médico
gueiredo Barbudo, que, por portaria de 11 de
de 1959, passou à situação de reserva.

Militar de
clinica de
João FiSetembro

28) Presta serviço na 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral, desde 10 de Setembro de 1959, o coronel do
serviço de administração
militar, na situação de reserva, Albino Amílcar Rodrigues de Soure.
29) Passa a prestar serviço, como bibliotecário, na
Academia Militar, desde 26 de Setembro de 19f:>9,acumulando com o serviço que vinha prestando no Gabinete
de Estudos da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério, o coronel do serviço de administração
militar, na situação de reserva, Albino Amtlcar Rodrigues de Soure.
30) Deixou de prestar serviço na EHCOla Central de
Sargentos, desde 1 de Outubro de 19iJ9, o capitão do
serviço de administração militar, na situação de reserva,
Francisco Marques Lima.
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31) Presta serviço no comando distrital da Legião
Portuguesa de Faro, desde 28 de Setembro de 1959, o
capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Pedro dos Santos Machado.
32) Deixou de prestar serviço no extinto batalhão de
metralhadoras n." 2, desde 15 de Setembro de 1959,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, na comissão
liquidatária da referida unidade, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Aurélio Manuel Rocha.
33) Presta serviço no depósito geral de material de
subsistências do Entroncamento, desde 19 de Setembro
de 1959, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de reserva, Amadeu Marques de
Carvalho.
34:) Presta serviço no quartel-general da 3. a divisão
alferes do quadro do serviço geral do Exército Vítor
Cardoso Caldeira, que, pela presente Ordem do Exército, é promovido ao seu actual posto para o quartel-general da 3. a região militar.
O

35) Prestou serviço no quartel-general
de- Meçambique, desde 2 de Fevereiro de 1948 até 31 de Agosto
de 1951, o capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, Francisco
Maria da Purificação Alves Ribeiro.
36) Presta serviço no conselho administrativo da
5. a delegação da Cruz Vermelha Portuguesa, desde 30
de Novembro de 1949, o major do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, Albino José
de Melo.
Cursos:

37) Declara-se que deve ser considerada nula e de
nenhum efeito a nomeação para a frequrncla do curso
de altos comandos no ano lectivo de 1959-19GO, dos
coronéis de artilharia Fernando da Silva Pence e Hui
da Silva Horta, referidos na declaração n. o 49 da Ordem
do Eeército n. o 16, 2. a série, do corrente ano.

ORDEM DO EXERCITO

1410

N.o 17

2.· Série

38) São nomeados para a frequência do curso de promoção a oficial superior dos serviços no ano lectivo
de 1959-1960 os seguintes capitães:
Serviço de administração

militar

João António Barros da Silva Carvalho.
José Malafaia Felício.
Acácio Dias da Silva Alves Tavares.
António de Oliveira Martins.
Amílcar Álvaro Ferreira Monteiro.
Rogério Andrade Chermont Bandeira.
António Custódio Alves dos Santos (por antecipação).
José Maria Teixeira (por antecipação).
Francisco Aníbal Caldas Fidalgo (por antecipação).
Domingos António Garrido Serra (por antecipação).
Serviço de saúde militar - Médicos

Fausto Jaime de Campos Cansado.
Augusto Rosa Vasconcelos Caires.
Emílio Loubet Pinho de Carvalho.
Fernando Lourenço de Sousa Pereira.
Francisco Filipe Rocha da Silva.
José Jales Ribeiro Tavares.
Alfredo Alexandre Ribeiro dê Magalhães.
José Justino de Almeida.
39) São nomeados para a frequência do curso de promoção a capitão no ano lectivo de 1959-1960 os seguintes tenentes médicos:
Rui José Rebelo de Andrade.
António Adriano de Freitas Pinto.
Anibal José da Silva e Costa.
Fernando José Deyrieux Centeno ,
José António da Moita Alves Cardoso.
Pensões

de reserva:

40), Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército, transitam para a situação de reserva:
Coronel de artilharia João Vitorino Fr6is de Almeida, 84.000t$. Vence pelo Ministério do Ultramar.
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Coronel de artilharia Firmino José Miranda da
Costa, 84.0COt$.
Coronel de cavalaria Júlio Ferrer Antunes, 79.800;$.
Tem 38 anos de serviço.
Coronel de cavalaria David José Dias Anselmo,
77.700;$. Tem 37 anos de serviço.
Tenente de infantaria Raul Leone de Carvalho
Branco, 22.4405. Tem 22 anos de serviço.
Reforma:

41) São desligados do serviço, desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de, 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados e que nas datas referidas atingiram o limite
de idade para transitarem para a situação de reforma:
Infantaria

Coronéis:
Joaquim da Costa Ferreira e Artur Martins
Dionísio, desde 3 de Setembro de 1959.
João Alves Ferreira, desde 19 de Setembro
de 195~.
Anacleto Pinto da Cunha Paiva, desde 30 de
Setembro de 1959.
Capitão Jaime Pompilio Auto da Silva, desde 1~ de
Setembro de 1959.
Tenentes José Estêvão Pereira Reis e Joaquim José
Alves da Mota, desde 11 de Setembro de 1959.
Cavalaria

Coronel Antonino Raul da Mota Gomes Pereira,
desde 5 de etembro de 1959.
Engenharia

Tenente António Evandro Santos Lobo, desde 1 de
Setembro de 1959.
Serviço de administraçãO militar

Coronel Henrique Augusto
etembro de 1959.

Cesário, desde 19 de
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42) É desligado do serviço, desde 6 de Agosto de
1959, nos termos da última parte do artigo 15.0 do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, o
coronel de artilharia, na situação de reserva, Raul Gomes Saraiva, por ter atingido o limite de idade para
transitar para a situação de reforma.
43) Desligado do serviço, por ter sido julgado incapaz
do serviço de reserva .pela junta médica da Caixa Geral de Aposentações que reuniu na filial de Ponta Delgada em :3 de Setembro de 1959, o capitão de infantaria, na situação de reserva, José Tavares Neto Vaz do
Rego.
44) Desligado do serviço, por ter sido julgado incapaz do serviço de reserva pela .i unta médica da Caixa
Geral de Aposentações que reuniu na filial de Ponta
Delgada em 2 de Setembro de 1959, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de
reserva, Jacinto Martins de Medeiros.
Diversos:

45) Nos documentos de matricula do tenente miliciano,
do regimento de infantaria n.? 14, Francisco Monteiro
Valente, deve ser rectificada a data do seu nascimento,
de 3 de Março de 1928 para 3 de Março de 1927.
46) Nos documentos de matricula do alferes miliciano, do regimento de cavalaria n.? 3, Rui Fernando
Lopes Garcia, deve ser rectificado o seu nome para
Rui Fernando Lopes dos Santos Garcia.
47) As declarações dos militares que se oferecerem
para prestar serviço em comissão militar no ultramar
devem ser enviadas directamente à Direcção dos Serviços do Ultramar, devendo dar entrada até 30 de Novembro, impreterivelmente,
informadas llOS termos da circular n. o 22 300, proc. 100, de 2 de Outubro de 1959,
da mesma Direcção. Os oferecidos ficarão ao abrigo das
disposições do decreto em estudo e a publicar em breve,
que substituirá O Decreto n.? 3981G, d 14 de otembro de ltl54. Podem ter andamento as declaraçõe
dos
expedicionários que venham a terminar doi anos de
expedição durante o ano de 19GO.
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Rectificações:

48) Declara-se que a data da passagem à reserva do
brigadeiro Luciano Ernesto da Silva Granate é a de 21
de Setembro de Hl56, e não a de 28 de Setembro de
1956, como consta ela Ordem do Exército n." 11, 2.a série,
de 1956, a p. 793.
49) É desde 1 de Junho de 1958, e não desde 1 ele
Junho de 1959, que o coronel de infantaria, na situação
de reserva, Marcelino Pais de Figueiredo Alves, tem
direito à pensão anual de 72.0001$, para 40 anos de serviço.
50) Passou à situação de reforma desde 15 de Setembro de 1957, e não em 15 de Setembro de 1958,
conforme foi publicado na Ordem do Exército n." 12,
2. a série, do corrente ano, o coronel de infantaria Tadeu
Sacramento Monteiro.
51) Rectifica-se que a colocação no comando militar
de Macau do tenente-coronel Artur Ferrão Pimentel da
Costa, inserta na Ordem do Exército n.? 15, 2.a série,
do corrente ano, não é como comandante militar.
52) Chama-se Arnaldo Armindo Martins, e não Armando Armando Martins, o' capitão de infantaria, na situação de reserva, a quem foi concedida a revisão de
pensão, para 40.210,580, desdo 1 de Junho de 1958 (36
anos de serviço), pela Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, de Setembro de 1959, p. 1293.
53) Chama-se José Lopes Alves, e não Inácio Lopes
Alves, o capitão de infantaria que concluiu o curso complementar do estado-maior e vem referido na declaração
a
D.O 35) da Ordem do Exército n.? 15, 2. série, do corrente ano.

5-1) Passou it situação do reforma desde 28 de l?ezembro de 1K)', e não em 30 de Dezembro de 1908,
.
con f orme foi publicado
na 01'dem d o E~~ é rc~'t0!l' ° 1,)
«»
2.a série, do corrente ano, o tenente de mfantana José
de Jesus Pita.
55) Chama-se Francisco do Castro Lob?, e nã~ Fra_?-cisco da Costa Lobo, o tenente de cayalana, na situação
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de reserva, que, pela Ordem do Exército n. o 16, 2. a série,
do corrente ano, passou à situação de reforma.

56) É de 36.720~ e não de 37.720;$, a pensão anual
concedida ao capitão médico, na situação de reserva,
José Simões Pereira Júnior, publicada na Ordem do
Exército n. o 13, 2. a série, de 16 de Julho de 1959.
57) Nas declarações n. os 26 e 27 da Ordem do Exército
n." 14, 2. a série, de 1 de Dezembro de 1958, a p. 1230,
onde se lê: «estágio de promoção de 1956 a 1958»,
deve ler-se: «curso de promoção de 1956 a 1958».

VIII-

DADOS ESTATISTICOS

Movimento de passagem de oficiais do quadro permanente
às situações de reserva e de reforma, durante o ano
de 1958.
•
1". Nos quadros anexos 1 e 2 discriminam-se por
quadros, armas ou serviços e postos, e por trimestres,
os quantitativos de oficiais que transitaram para a situação de reserva e p3;ra a situação de reforma, respectivamente, desde 1 de Janeiro até 31 de Dezembro de 1958.
2. A análise do quadro anexo 1 - passagens à situação
de reserva - permite verificar o seguinte:
A) O número de oficiais que transitou da situação do
activo para a de reserva, durante o ano de 1958, foi
de 80: 28 no 1.0 trimestre; 15 no 2.0 trimestre; 11 no
3.0 trimestre; 26 no 4.0 trimestre.
B) A distribuição por postos e armas ou serviços
é a seguinte:
2 generais.
3 brigadeiros.
30 coronéis: 10 de infantaria; 7 de artilharia; 1 de cavalaria; 4 de engenharia;
7 do serviço de administração militar;
1 do serviço de saúde.
5 tenentes-coronéis:
2 de infantaria; 2 de
engenharia; 1 do serviço de saúde. .
8 majores: 2 do corpo do estado-maior;
1 de artilharia; 1 do serviço de saúde;
4 dos extintos quadros.
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20 capitães: 1 de infantaria; 3 de engenharia; 15 do quadro dos serviços auxiliares
do Exército ; 1 dos extintos quadros.
12 subalternos: 1 do serviço de material
(serviços técnicos de manutenção); 11 do
quadro dos serviços auxiliares do Exército.

C) Os 80 oficiais transitaram para a situação de reserva
pelos seguintes motivos:
a) 44 por terem atingido o limite de idade, nos
termos da alinea a) do artigo 12.0 do Estatuto
do Oficial do Exército:
2 generais.
3 brigadeiros.
12 coronéis: 3 de infantaria ; 6 de artilharia; 3 do serviço de administração militar.
2 tenentes-coronéis:
1 de infantaria; 1 do
serviço de saúde militar.
5 majores: 1 de artilharia; 4 dos extintos
quadros.
10 capitães: 1 de infantaria; 6 do quadro
dos serviços auxiliares do Exército;
2 chefes de banda; 1 do extinto quadro
de picadores.
10 subalternos: 9 do quadro dos serviços
auxiliares do Exército; 1 chefe de banda.

b) 16 por incapacidade física, nos termos da alinea b) do artigo 12.0 do Estatuto do Oficial
do Exército:
3 coronéis: 1 de artilharia; 2 do serviço
de administração militar.
3 tenentes-coronéis:
1 de infantaria; 2 de
engenharia.
.
2 majores: 1 do corpo do sstado-maior ;
1 do serviço de saúde militar.
.
6 capitães: todos do quadro dos serviços
auxiliares do Exército.
.
2 subalternos: 1 do serviço de material (serviços técnicos de manutenção); 1 do q_uadro dos serviços auxiliares do Exército,

..
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c) 13 por terem desistido das provas de aptidão
para o posto imediato, nos termos da alínea c)
do artigo 12.0 do Estatuto do Oficial do Exército:
13 coronéis: 7 de infantaria; 1 de artilharia; 1 de cavalaria; 4 de engenharia.

d) 3 nos termos da alínea e) do artigo 12.0 do Estatuto do Oficial do Exército (60 anos de idade
e 40 de serviço):
3 coronéis: 2 do serviço de administração
militar; 1 do serviço de saúde (médico).

e) 4 nos termos do artigo 23.0 do Estatuto

do Oficial do Exército (10 anos fora do serviço, por
licença ilimitada) :
1 major do corpo do estado-maior.
3 capitães de engenharia.

3. Da análise do quadro anexo 2 - passagens à situação de reforma - verifica-se o seguinte:
A) Durante o ano de 1958 transitaram para a situação
de reforma 125 oficiais: 44 no 1.0 trimestre; 18 no 2.0 trimestre; 31 no 3.0 trimestre; 32 no 4.0 trimestre.
Destes oficiais, 121 transitaram da situação de reserva
para a do reforma e 4 passaram directamente da situação do activo à de reforma.
B) Estes oficiais estão assim distribuidos por postos e
armas ou serviços:
G generais.
5 brigadeiros.
27 coroneis: 18 de infantaria; 5 de artilharia; 1 de cavalaria; 1 de engenharia; 1
do serviço de administração militar; 1 do
serviço de saúde.
15 tenentes-coronéis:
1 de infantaria; 4 de
a:-til11aria; 1 de cavalaria; 1 de engonl~~na; 4 do serviço de administração
milital'; 4 do serviço de saúde (:3 médicos e
2 farmacôuticos).
8 majores: 3 de infantaria; 1 de artilharia;
1 do serviço de administração
militar; 3
dos extintos quadros.
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44 capitães : 22 de infantaria;
3 de artilharia; 8 de cavalaria;
2 do serviço
de
administração
militar;
1 do serviço de
saúde (médico); 6 do quadro dos serviços
auxiliares
do Exército;
2 dos extintos
quadros.
20 subalternos:
16 de infantaria;
1 de artilharia; 1 de engenharia;
1 do serviço de
administração
militar; 1 dos extintos quadros.

C) Foram
tuação

os seguintes os motivos da passagem
de reforma dos oficiais considerados:

à si-

121 por terem atingido o limite de idade (70 anos),
nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do Estatuto do Oficial do Exército.
3 por incapacidade
física, nos termos da alínea b) do
artigo 13.0 do Estatuto
do Oficial do Exército:
1 tenente-coronel
de infantaria.
1 maj or de artilharia.
1 capitão do quadro dos serviços
Exércitt>.

auxiliares

do

1 por motivo disciplinar,
nos termos da segunda
parte da alínea d) do artigo 13.0 do Estatuto
do
Oficial do Exército:
1 major de infantaria.
4. Conclusões:

A) Pas agem à situação

de reserva:

a) De um modo geral, os oficiais que transitaram
para a situação de reserva distribuíram-se
todas as armas, serviços e postos.
Foram,

no entanto,

por

mais atingidos:

A arma de infantaria (13) e o quadro dos
serviços auxiliares do Exércit~ (26).
O }lo to de coronel (30) e o ~e captt~o. (20)
(15 do quadro dos servíços auxiliares
do Exército).
ondo a e tes postos que ~orrespo~d~ uma
idade mais avançada e próxima do limite de
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mais atingidos.

da
foi o limite de idade (44
A seguir vêm a incapacidade
tência do curso de altos
néis).

c) O

1.0

e 4.0 trimestres
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que sejam estes postos os

b) O factor predominante
/
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passagem à reserva
em 80).
física (16) e a desiscomandos (13 coro-

foram os mais atingidos.

Foi nestes trimestres que se verificou a quase
totalidade das desistências do curso de altos
comandos (9).

B) Passagem à situação de reforma:
a) A passagem à reforma incidiu, também, de um

b)

modo geral, sobre todas as armas, serviços
e postos, sendo do mesmo modo a infantaria
e os postos de coronel e capitão os mais atingidos.
.
O limite de idade foi, pràticamente, o único factor
de passagem à situação de reforma.
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Anexo 1

Quadro dos oficiais que transitaram
para a situação de reserva durante o ano de i958
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Anexo 2

Quadro dos oficiais que transitaram
para a situação de' reforma durante o ano de i958
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Movimento de promoções de oficiais do quadro permanente
durante o ano de 1958
1. O movimento de promoções que sofreram os vários
quadros dos oficiais do quadro permanente durante o
ano de 1958 é o constante do quadro anexo 1.
2. O número total de promoções verificado (816) resulta da normal movimentação dós quadros, salientan.do-se contudo a promoção a tenente do quadro do serviço geral do exército de 68 alferes, verificada em
Dezembro, como consequência da redução de 3 para
2 anos da respectiva diuturnidade.
.
3. A distribuição do' total de promoções por meses
não é uniforme, e isso deve-se ao facto de as determinantes das promoções não obedecerem a ritmo certo,
em alguns casos.
Salientam-se os meses:
Abril- Foram promovidos a alferes os aspirantes
das armas e serviço de administração militar, aos
quais foi dado por findo o tirocínio.
Outubro - Foram promovidos a aspirante os alunos
finalistas da Academia Militar, para iniciarem
nas escolas- práticas os tirocínios.
Dezembro - Promoções a tenente, por diuturnidade, dos alferes das armas e serviços.
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IX - ANÚNCIOS
Academia

Militar

Declaração de vacatura
Nos termos do artigo 25,0 do Decreto-Lei
n." 42 152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n." 1 ao mapa anexo n." 3 ao mesmo decreto-lei,
faz-se público,
para efeitos do respectivo
provimento,
que se encontra aberto concurso para professor adjunto
da 43," cadeira
(Armas
e Munições,
Material
de Artilharia)
e 44, a cadeira
(Balística),
desempenhando
as funções de adjunto da 10.0. -cadeira'
transitória
(Material
de Artilharia,
Armamento,
Munições -e Matérias-Primas
) da anterior- organização,
para o ceepectivo curso transitório,
até à sua extinção,
Ao referido
lugar só podem ooncorr er oficiais que
0
satisfaçam
às condições prescritas
nos artigos 18,°, 19.
e 20,° do mesmo decreto-lei,
devendo os interessados
apresentar
no Gabinete de Estudos da Academia
Militar, até às 15 horas do dia 17 de Novembro de 1959,
.os seus requerimentos,
feitos, em papel selado e dirigidos ao <comandante da Academia
Militar,
pedindo
a
admissão ao <concurso, instruídos, com os seguintes documentos:

a) Públicas-formas

das cartas de curso que habilitem o <concorrente à admissão ao concurso;
b) N ota .d~ assentos completa;
c) Se o desej arem, podem 'ainda os concorrentes
juntar aos seUS processos de concurso:
Declaração
em papel selado, com reconhecimento notarial
da assinatura,
de que
pretendem
que o concurso seja de provas
públicas;
Toda a documentação
comprovativa
de h~bilitações,
aptidão, experiência
ou realiIizaçêes que julguem
constituir
motivos
de valorisação na apreciação dos seus
méritos para o desempenho
do lugar a
que concorrem.

Ao ad e m ia Mi l itar , 5 de Setembro
de 1959,
O Comandante , Humberto Buceta Martins, general.
(Publicado

-

no Diário do Governo n.? 210, 2,' série, de 18 de Setembro de 1950),
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1959 :
Abril, 28 - Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do comando militar de Macau, Duarte Teixeira Benevides.
Maio, 6 - Coronel de infantaria, na situação de reserva, Manuel Moniz Resendes. Prestava serviço na
defesa civil de território, no comando militar dos Açores.
Junho, 10 - Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do comando militar de Moçambique, António
Manuel Caldeira Pinto Taborda Ramos.
Agosto, 16 - Capitão reformado Francisco Geraldo
Pereira.
Agosto, 29 - Tenente coronel reformado Jorge Carlos
ela Costa.
Agosto, 31 - Tenente de infantaria, desligado do serviço para efeito de reforma, Joaquim Pedro Alexandre
Borges.
Setembro, 11 - Coronel de infantaria, desligado do
serviço, Alberto Carlos de Almeida Frazão.

o Alinistl'o

do Exército,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

•

Ajudante-General,

•

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
Série

2.&

N.O 18

16 de Outubro

de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:
1- DECRETOS
Portarias:

Ministério

E PORTARIAS

-

do Exército - Repartição

Geral

Manda o Governo da Repúhlica Portuguesa,
pelo
Ministro do Exército, nos termos do artigo 73.° do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n.035 667, de 28 de Maio de 1946, com a redacção dada
pelo artigo único do Decreto n.? 37 936, de 17 de Agosto
de 1950, conceder ao capitão reformado José Alves de
~á, condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem
da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a
pensão mensal até ao quantitativo
de 510$, a partir
de 6 de Agosto de 1959, como compensação da diferença do veucimenlo,
líquido de imposições legais,
de um capitão de infantaria do activo c a pensão mensal lí quirla de reforma que lhe é atribuída.
Mini iério do Exército, 15 de Setembro de 1959. O ub ecretário de Estado do Exército, Francisco da
Costa Gomes.
(Visada pelo Tribunal de Contas cm 6 ele Outubro de 1959.
ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro do Exército,
nos termos do Decreto-Lei
n.? 40627, de 1 de Junho de 1956, conceder a Madalena Pereira de Azevedo, filha do falecido capitão reformado Manuel Joaquim de Azevedo, a reversão do
subsídio mensal no quantitativo de 300$, a partir de
3 de Julho de 1959, em virtude do falecimento de sua.
mãe, Teresa Pereira de Azevedo, em 2 do referido mês.
Ministério do Exército, 22 de Setembro de 1959. O Sub ecretário de Estado do Exército, Francisco da
Costa Gomes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em fi de Outubro de 195!).
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

11- JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Ministério do Exército - Repartição do Gabinete

Por portaria de 6 de Outubro de 1959:
Oondecorado com a medalha de prata de serviços distin to , por ter ido con iderado ao ri brigo da alínea a)
do artigo 17.°, com referência no artigo 51.°, do Regulamento da :Medalha Militar, de 28 de :Maio de 1946,
o general António Augusto de Valadares 'I'avares.

Por portaria de 14 de 01tt1Lbro de 1959:
Condecorado com a 2." classe da medalha de mérito
militar, nos termos do artigo 52.° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o clie]
de bataillon do exército francês Francis Boulnois.

Por portaria de 15 de Outubro de 1959:
Condecorudccom
a medalha de prata de erviços distintos, por ter ido considerado ao abriO'o da alínea a)
. do artigo 17.°, 'Comreferência ao artigo 51.°, do Regu-
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lamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946
o coronel do serviço de administração militar ManueÍ
Domingos.
Por portaria de 16 de Outubro de 1959:
Condecorado com a medalha de prata de
tintos, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 17.°, com referência ao artigo
gulamento da Medalha Militar, de 28
1946, o tenente-coronel do corpo do
João de Oliveira Marques.

serviços disda alínea a)
51.°, do Rede Maio de
estado-maior

Louvores:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 6 de Outubro de 1959:
Louvado o general António Augusto de Valadares Tavare, pela forma inteligente, criteriosa, proficiente
e dedicada corao, durante quatro anos, exerceu as
funçõe
de professor do curso de Altos Comandos no
Instituto de Altos Estudos Militares, além de outros serviços prestados. Com a sua acção e os seus
conhecimentos contribuiu em muito para a valorização do ensino naquele estabelecimento militar,
prestando erviços que devem ser considerados relevantes e distintos.
Por portaria de 7 de Outubro de 1959:
Louvado o general Raul Martinho, porque, no exercício
do cargo de comandante militar de Moçambique, que
exerceu durante cerca de três anos, com fi maior
lealdade e dedicação, soube impor-secomo chefe militar aprumado e disciplinador, sempre atento aos
problemas das bropas que lhe estavam confia.das. Confirmou as im, mais uma vez, ae suas qualIdades de
comando e o eu entusiasmo pela carreira das armas,
destacando-se pelos seus sentimentos de justiça, que
o tornaram credor da mais respeitosa estima de todos
os seu ubordinados.

1432

ORDEM DO EXERCITO N.· 18

2.' Série

Por portarias de 15 de Outubro de 1959:
Louvado o capitão-de-mar-e-guerra
Jerónimo Henrique
Jorge, pela forma como desempenhou, durante cerca
de seis anos, as funções de professor dos cursos do
estado-maior; revelando qualidades de inteligência,
competência profissional e dedicação que, aliadas a
acentuado 'espírito de colaboração, lhe granjearam a
consideração ~ estima de todos os oficiais dos outros
ramos das forças armadas com que contactou no
ln tituto de Altos E tudos Militares.
Louvado o coronel do serviço de administração militar
Manuel Domingos, pela muita competência, dedicação, zelo e inteligência com que desempenhou as funções de subdirector e, nos últimos dezoito meses, as
de director efectivo da Manutenção Militar, continuando, com o maior entusiasmo, o plano de modernização do equipamento industrial
daquele estabelecimento e a acção a sistencial ao seu pessoal,
materializados recentemente no acabamento de importantes obras do mesmo plano. Pela ua valiosa
acção dentro do estabelecimento fabril que dirige,
onde se tem evidenciado pela sua actividade e espírito de colaboração, devem os seus serviços ser classificados de extraordinários
e muito relevantes.
Louvado lO tenente-coronel
do corpo do estado-maior
João de Oliveira Marques, pela forma distinta e muito
proficiente como desempenhou, durante cerca de oito
anos, as funções de professor dos cursos do estado-maior, onde revelou, a par dos seus grandes conhecimentos, elevadas qualidades de trabalho e reconhecida inteligência, prestando ao Exército serviços que
devem ser considerados relevantes e distinto .
Louvado o major de engenharia João Carlos Câncio da
Silva Escudeiro, pela forma distinta e altamente
eficiente como, durante cerca de onze anos, exerceu
as fuuçêes de professor adjunto da 24.& e 25." cadeiras da extinta Escola do Exército e a de' profe 50!
catedrático ela referida 24. a cadeirn (E tradas e Caminhos de Ferro - Sua Aplicação Militar), pondo
à prova atravé desta funçõe uma viva iutel igência, grande competência técnica e grande aptidão
pedagógica, aliadas a uma exemplar correcção e espírito de colaboração.
t

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 18

1433

Louvado o cap itão de infantaria, na situação de reserva
Manuel da Silva G:lerra, porque, dl~runie o temp~
em que prestou servIço na 3." Repartição da La Direcção-Geral deste Ministério, pelas suas qualidades
de saber, dedicação, bom senso e zelo, se revelou
sempre um excelente colaborador dos seus chefes,
digno de ser apontado como exemplo. Os seus dotes
de lealdade e de correcção, aliados a um inexcedível
espírito de camaradagem, tornaram-no credor da e,stima e da consideração de todos os seus camaradas.

-Ministério

do Exército _I.a Oirecção-Geral-

I.a Repartição

Por portaria de 29 de Setembro de 1989:
Louvado o major de infantaria, com o curso geral do
estado-maior, Carlos Rodrigues dos Santos, pela forma
inteligente como desempenhou as funções de chefe
da 2. a Repm-tição do Quartel-General do Comando
Militar de Moçembique, que vai deixar por ir ocupar
funções em comissão civil naquela província e onde
mais uma vez demonstrou ser um oficial competente
e dinâmico, actuando por forma que todos os serviços de que era encarregado fossem executados em
obediência constante a uma linha de conduta que o
vem caracterizando como oficial digno da consideração e estima de superiores e subordinados.

Por portaria de 8 de Outubro de 1959:
I.Jouvado, por proposta do comandante-chefe
do ~stado da. Jndid, o major do corpo do estado-maior
Filipe Adérito de Alpoim Portocarrero de Barros Rodrigue., pelo zelo, lealdade e dedicação c~m que
exerceu as funções de chefe do estado-maIOr ~as
forças armadas do Estado da índia, devotando-se l~teirumsnto aos seus problemas militares e. ccntribuindo, com manifesto espírito de bom-servir, para
a convergência de esforços dos diferentes ramos das
forças armadas postos à disposição do comando-chefe.
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DE SITUAÇAo

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro do corpo de generais:

•

General, supranumerário,
director da arma de cavalaria, onde continua colocado, Raul Martinho, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro ele 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1G de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
(~uadro do corpo do estado-mator r

Major do corpo do estado-maior, supranumerário,
José
Moreira Otero, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Outubro de 1959.
(Por portaria do 1 de Outubro do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1Gde Outubro do 1959. Não são dovidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Quadro da arma de Infantaria:

Capitão de infantaria,
com o curso geral do estado-maior, adido, Henrique Chagas Lopes, que, por ter
deixado de prestar serviço no comando militar do
Estado da lndia, regressou à metrópole em 16 de
Setembro de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1!)59, visada polo Tribunal
de Contas em 16 do Outubro de 195!).Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Tenente de infantaria
Pereira de Meneses,
serviço no comando
gres ou à metrópole
desde quando deve
para preenchimento

adido, António
avier Lope~
'que, por ter deixado de prestaI'
militar do Estado da Tndia, reem ] 9 de Setembro de 1959,
ser considerado nesta situação.
de vaga no quadro.

(Por portaria de 1 de .Outubro de Ul5!), visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1!)59. ão são devidos amolumontos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Tenente de infantaria, adido, Alípio Emílio Tomé Falcão, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de 'I'imor, regressou à metrópole
em 23 de Setembro de 1959, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de
vagoa no quadro.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n. ° 22257).

Alferes de infantaria, adido, Luís Ramos Gonçalves,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Moçambique, regressou à metrópole em
21 de Setembro de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento' de vaga
no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

(!Iladro da arma de artilharia:

}\fajar de artilharia, supranumerário,
da direcção da
arma, onde continua colocado, Augusto Gomes Pastor
Fernandes, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão de artilharia, adido, Mário dos Santos Nunes,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Moçambique, onde se encontrava em comissão
militar, embarcou de regresso à metrópole em 20 de
Agosto do corrente ano, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente de artilharia
" adido Manuel Tomé Morgadi.
nho, que, por ter deixado de prestar, servlç~ no
comando militar de Macau, regressou a metropole
em 24 de Setembro de 1959, desde quando deve ser
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para preenchimento

de

(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 2:)257).

Qúadro da arma de cavalaria:

Tenente de cavalaria, adido, António Maria da Costa
Oabral da Oosta Macedo, que, pOl' ter deixado de
prestar serviço na província de Angola, regressou fi,
metrópole em 30 de Setembro de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por jlortaria de 6 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, !lOS termos do Decreto n.v 22257).

Quadro da arma de engenharia:

Capitão de engenharia, supranumerário,
do regimento
de engenharia n.? 1, onde continua colocado, José
Pereira de Medeiros Barbosa, que, por ter deixado de
prestar serviço nas forças expedicionárias ao Estado
da India, embarcou de regresso à metrópole em 13 de
Agosto de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).

Capitão de engenharia, supranumerário,
do regimento
de engenharia n.? 1, onde continua colocado, Fernando Edgar Collet Meygret de Mendonça Perry da
Câmara, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1959, data em que regressou da expedição
à India.
(Por portaria de 23 de Setembro de .1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Nào são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Quadro (10serviço de saúde militar:
Médicos

Tenente médico, supranumerário, do 1.0 grupo de companhias de saúde, onde continua colocado, Alberto
Antunes, que por ter deixado de prestar serviço no
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~sta?~
da Índia, ol~de se encontrava
como expediciouario, regressou
a metrópole
om 10 de Setembro
de 1950, desde quando deve SOl' considerado
nesta
situação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 22 de Setembro de 19W, visaria pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro do serviço de admInIstraçãO militar:
Oapitão
do serviço de administração
militar,
adido,
Manuel Martins Pi res, que, por ter deixado de exercer o cargo que desempenhava
nos transportes
aéreos da India Portuguesa,
se apresentou
em 21 ele
Setembro de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta
ituação, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em la de Outubro de 1959. T:lo são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Quadro do serviço

de material:

Alferes do quadro '(10 serviço de material
(serviços técnicos de manutencão ), adido, Viouício Mourão Ferro,
que, por ter deixado de exercer o cargo de ajudante
da 2. a divisão dos serviços industriais
das Oficinas
Gerai
de Material de Engenharia,
do qual fica exonerado por esta portaria,
se apresentou em 5. de Setemhro de ln50, desde quau(10 deve ser considerado
nostu situnção, pam preenehimento
de vaga no quadro.
(Por portaria de 15 ao Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Outubro de 1959. 'ão são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro do serviço geral do Exéreíto :
Oapitão do quadro do serviço geral (10 Ex~rcito, supranumerário.
(la 2.& Repartição
da l.a. Dll'ecção-,Geral
deste Mini~tério
onde continua
colocado, Jose Manuel da Cunha 'Guimarães,
para preenchimento
de
vaga no quadro.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, v~~ad~ pelo .Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959, Nao sao deVIdos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

•
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Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, José Borrego Ramos Reis, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.

•

(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Supranu..,.,erárlos
quadros:

por

excedere..,.,

os

Corpo do estado-maior:

Major do corpo do estado-maior, adido, José Moreira
Otero, que, por ter deixado de pre tar serviço no
comando militar de Angola, regressou II metrópole
em 13 de Setembro de 1939, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 23 oe Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 195\1.Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Infantaria:

Tenente-coronel de infantaria,
adido, J o é Rodrigues
Ricardo, que, por ter dei xnrlo de prestar serviço JlO
comando militar de Moçambique, regressou em 21 de
Setembro de 195f.l, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1059, vi ada pejo Tribunal
de Contas em 12 de Outuhro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
A.rtllhal"la :

Major de artilharia, adido, Augusto Gome Pastor Fernandes, nos termos da sogunda parte do artigo 11.0 do
Decreto-Lei
n.? ao 304, alterado P lo Decreto-Lei
n.? as 91G, de 18 do Setembro de 19;)~, que, por ter
si de exonerado de cargo do professor catedrático da
Acad mia Militar, se apresentou em :3 de Ago to de
1959, desde quando deve ser considerado nesta rituação.
(Por portaria de 15 de Setembro do 1959, visada pelo TribunaL
de Contas em 10 de Outubro de 1959.ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O2225í).
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Cavalaria:

Tenente-coronel de cavalaria, adido, Antonino Fernandes
Pereira da Cruz, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Angola, regressou à metrópole em 9 de Setembro de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do cavalaria, adido, Carlos Alberto Guimarães
da Costa, que, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, e apresentou neste Jlinistério em 12 de Agosto
de 1939, desde quando deve ser considerado nesta
situação.
(Por portaria ele 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Engenharia:

Coronel de engenilaria, adido, promotor de justiça do
1.0 Tribunal 'Militar Territorial de Lisboa, Mário
Pereira de Azevedo Batalha, por ter sido exonerado
do referido cargo, devendo ser considerado nesta
ituação desde 1 de Setembro do 1959.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas cm 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronel de engenharia, adido, José Mexia Heitor Júnior,
que, por ter deixado de pre tal' serviço no comando
militar de Moçam bique, regre sou à metrópole em
20 de Agosto do 1959, desde quando deve ser coniderado n sta situação.
(Por portaria de 11 do Setembro de 1959, visada pejo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Major de engenharia, adido, em servi<;o n? Instit~to
Profissional dos Pupilos do Exército, Antómo FerreIra
Molarinho do Carmo, que, por ter doixado de ~xercer
as funções de professor do 7.0 grupo de cadeiras do
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referido Instituto, recolheu a este Ministério em 8 de
Julho de 1959, desde quando deve ser considerndo
nesta situação.
.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos.
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Serviço geral do Exército:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, adido,
José Manuel da Cunha Guimarães, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar de Angola,
regressou à metrópole em 9 de Setembro de 1959,
desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Porportaria
de 22 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

'I'enente do quadro do serviço geral do Exército, adido,
José Borrego Ramos Reis, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar de Angola, regressou à metrópole em 9 de Setembro de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, visada pelo 'I'ribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. :i\ão são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22527).

'I'enente do quadro do serviço geral do Exército, adido,
Manuel Dolmar Fernandes, que, por ter. deixado de
prestar serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, se apresentou neste ~Iinistério
em 8 de Setembro de 1959, desde quando deve ser
considerado nesta situação.
(Por portaria de 14 de ~etembro de 1959 visada pelo Tribunal de Contas em 10 tle Outubro de 195U. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto !l.0 22257).
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Alferes de infantaria Alfredo J orce Ribeiro :Mota Cardoso, Mtírio José VargaR Card~so, 'rasco José Oliveira Vilas Boas, Valdemar Scsinando Monteiro Baptista
Amílcar Ferreira da Silva Lúcio e, do quadro
do erviço geral do Exército, Alberto Fernandes Ca-

e
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lifórnia, Manuel Soares Pereira Júnior e Alberto
Baptista Potier, todos do comando militar de Angola,
por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço no ultramar ao abrigo da alínea c)
os três últimos e da alínea a) os restantes, devendo
ser considerados nesta situação desde a data da presente portaria, com excepção do penúltimo, que é
desde 14 de Setembro de 1959.
Major de cavalaria, do comando militar de Angola,
Paulino Magalhães Correia, por ter sido nomeado
para ele empenhar uma comissão de serviço no ultramar ao abrigo ela 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 10 d~ Outubro de 1950, anotada Pêlo Tribunal de Contas em 16 ele Outubro ele 1959).

Major de engenharia, do comando militar de Angola,
João Maria do Rio Carvalho Frazão, por ter sido
nomeado para desempenhar uma comissão de serviço
no ultramar ao abrigo da al ínea c) do artigo 3. ° do
Decreto-Lei n ." 39816, de 14 d.e Setembro de 1954,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 1 de Outubro ele 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro de 1959).
Moçambique

Capitão de infantaria
António Rosado Serrano, por
ter sido 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
er considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria
António Rodrigo Rodrigues
Qut>irós e, do quadro de serviço geral do Exército,
Césnr Ro: a, ambos do comando militar de Moçambique, por torem Rido nomeados para desempenhar
comissõa de serviço 110 ultramar ao abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de
14 de etcmbro de 1954, devendo ser considerados
nesta, ituação desde a data da presente portaria.
I

(Por portaria de 10 ele Outubro de 1050, anotada pejo Tribunal de Contas cm lG de Outubro de 1050).
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Capitão de artilharia, do comando militar de Moçambique, J oão ~Ianuel de Faria Martins Amaro, por
ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço no ultramar ao abrigo da alínea b) do
artigo 3.° do Decreto-Lei n 3D 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Setembro de 195D.
,?

(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro de I 959).

Capitão de cavalaria, do comando militar de Moçambique, supranumerário,
Carlos Alberto Guimarães da
Costa, 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
Setem bro de 1954, devendo ser considerado nes ta
situação desde 19 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Setembro de 1959).

Tenente-coronel de en~'enharia, do comando militar de
Moçambique, Daniel Mendes 'I'avare , por ter sido
nomeado para de empenhar uma comissão de serviço
no ultramar ao abrigo da alínea a) do nrt izo 3.. do
Decreto-Lei n." 3D 816, de 14 de Setembro de 195~,
devendo ser considerado nesta. ituação desde a data
da presente portaria.
Por fortaria de 10 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribuna de Contas em 16 de Outubro de 1(59).
Guiné

Capitão de infantaria, do comando militar da Guiné,
Manuel Dias Freixo, por ter ido nomeado pam desem_penhar uma comis 'ITo de serviço no ultramar a~
abrigo da alínea a) do artigo 3.° do D creto-Lel
n." 3D 816, de 14 de Setembro de 1954 devendo ser
considerado nesta situação de de 25 de' etembro de

1959.

(Por portaria de 1 de Outubro de 1959~anotada pelo Tribu·
nal de Contas em 8 de Outubro de 19:>9).
Estado da India

Major do corpo do estado-maior, do comando militar
da India, Joaquim Ramos de Freitas, por ter si.do
nomeado para de empeuhar uma comis 'ão de erYIÇO
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no ul tramar 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 23 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1~59, anotada pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro de 1959).
Na Guarda Nacional Republicana:

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, no quadro, Alcides Saraiva Magalhães, por ter sido nomeado
para desempenhar serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Repúblicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribude Contas em 16 de Outubro de 1959).
Na Guarda Fiscal:

Tenentes do quadro do serviço geral do Exército, da
Escola Prática de Infantaria,
António de Sousa
Barão e, do regimento de infantaria n. o 12, José Gonçalves N e10, PO,}.' terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Finanças, na Guarda Fiscal, devendo ser
considerados ne ta situação desde 1 de Outubro de
1959.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 15 de Outubro de 1959).
Em outros Ministérios:
Ministério do Interior

Deixa de er considerado na situação de adido do In'stituto de 'Altos Estudos Militare , por ter deixado
de exercer o cargo de professor efectivo do 1.0 grupo
de matérias dos cursos do estado-maior, do qual fica
exonerado pela presente portaria, continuando, I?orém, na mesma ituação de'adido, mas em se:vlço
no Ministério do Interior, como chefe do Gabmete
do Mini tro, o tenente-coronel do corpo do estado-maior, adido, João de Oliveira Marques, devendo
ser considerado nesta nova situação desde 30 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribnnal de Contas cm 15 de Outubro de 1959).
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Em estabelecimentos militares:
Estabelecimentos de instrução:
Instituto de Altos Estudos Militares

Majores do corpo de estado-maior, do Instituto de Altos
Estudos Militares, Alberto da Silva Banazol., Manuel
Nicolau de Abreu Castelo Branco e João Remígio
dos Santos, por terem sido nomeados professores efectivos dos cursos do estado-maior no referido Instituto,
devendo ser considerados nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1059, anotada
nal de Contas em 16 de Outubro de 1959).

pelo Tribu-

I nstituto Profissional dos Pupilos do Exército

Alferes do quadro do serviço geral elo Exército, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, António
Manuel Carretas, por ter sido nomeado subalterno de
companhia do referido Instituto, por portaria de 11
de Setembro de 1959, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1050, anotada
nal de Contas em 12 de Outubro de 1959).
Passagem

à situação

de

pelo Tribu-

reserva:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, adido,
em serviço no Subsecretariado
de Estado da Aeronáutica, José Martins, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o 36 30.,1, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Setembro de 1959.
(Por portaria de 23 do Setembro do 1959, visada pelo Tribunal do Contas em 10 do Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Docreto n.O 22257).

Capitão do quadro do serviço g't'ral do Exército, do regimento de infuntarian." 2, J'erônimo de Moura, nos
termos da alínea b) do artigo 12. do Decreto-Lei
n." 36304, 'alterado pelo Decreto-Lei n.? 38 D16, de
18 de Selem bro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação ele.de 19 de Setembro de 1952.
0

(Por portaria de 1 de Outubro de 1059, visada. pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro d 1959. Não fio devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Tenente do quadro do serviço geral do Exército, adido
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Na~
cional Republicana, Rafael dos Santos Barata, nos
termos da alínea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n.? 38916, de
18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Passage~

SIsituação

de

refor~a:

(Despacho de 21 de Setembro de 1~5~ da Caixa Geral de DepósItos,
Crédito o Prevídêncía,
publicado no Díàrío do Governo 0.° 227,
2.' série, de 23 do mesmo mês e ano).

Corpo de generais

General Paulo Bénard
1959.

Guedes, desde 22 de Julho dQ
Infantaria

Tenente Ezequiel 'de Matos Vicente, desde 25 de J ulho
de 1959.
Artilharia

Tenente-coronel Aharo Lourenço Pereira, desde 28 de
Julho de 1959.
Capitão Filipe Pereira Marcelly, desde 31 de Julho
de 1959.
.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959. Não carece de visto
on anotação do Tribunal de Contas).

Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerados regressados ao serviço na metrópole, por
terem deixado de prestar serviço na pro~in~ia d~
Moçambique, onde se encontravam em comlssa~ IDIlitar, os tenentes milicianos de infantaria, adidos,
Anúplio Loysik Cardoso Sampaio, Joaquim. Nunes
MendoDç'a e Manuel 1\1achado Gomes Mesq uita, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 29 de Junho e 10 e 12 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 14 de Setembro do 1959, visada pelo Trib1;lnal
de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos nos termos do Decreto n.? 22257).

,
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adido:

No ultramar:
Angola

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 6, Afonso Nunes dos Santos Pereira, do
regimento de infantaria n.? 10, João Luís Monteiro,
do regimento de infantaria n.? 14, António Jerónimo
Brás, do batalhão de caçadores n. ° 2, Pedro Simões
Dias, do batalhão de caçadores n." 10, José Joaquim
Rodrigues e, do Depósito Disciplinar, Humberto Jo é
Sobrinho Neves, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço :qa província de Angola ao abrigo da alínea c) do artigo 3. ° do DecretoLei n." 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 16, 24, 16, 23, 23 e 24 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro de 1959).

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do 2.° grupo de companhias do mesmo serviço, Eurico Duarte Baltasar, 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 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Setembro de 1959.
,?

(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro de 1959).
Moçambique

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilhari~ ligeira n." 5,. Hu~o do Lago Pi~to Cardo o,
do regimento de artilharin n." 6, Gabriel Amaral.
do regimento de artilharia pesada n." 2, ] ernando
Augusto Freitas de Oliveira Malheiro e, do regimento
de artilharia pesada n.? 3, José da Cuz Gonçalves e
.António Varela Graça, por terem sido nomeados para
prestar 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 24, 24, 24 e 24 e 22 de Setembro de
1959.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro de 1959).
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da

re-

Infantaria

Capitães:
110 centro de mobilização
Gonçalves de Oliveira
tembro de 1959;
Do centro de mobilização
de Magalhães Infante
de Setembro de 1959.

de infantaria n. ° 6, José
e Silva, desde 8 de Sede infantaria n." 7, José
de La Oerda, desde 14

Tenentes:
Do comando militar de Moçambique, João Maria
Pires Fernandes, desde 11 de Setembro de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n." 2, Alfredo de Oliveira, desde 12 de Setembro de 1959 ;
Do centro de mobilização de infantaria n 4, MaRibeiro Cabral, desde 19 de Setembro de

~;t;~;

.?

Do centro de mobilização de infantaria n.? 11.
Manuel Bertrand Vila Nova, desde 25 de Setembro de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n.? 14,
Ilenrique Leite, desde 15 de Setembro de 1959;
Da brigada n. ° 1 de telegrafistas, José Hermano
Oosta, desde 7 de Setembro de 1959.
Alferes:
Do comando militar de Angola, Altino Vaz Monteiro, desde 4 de Setembro de 1959;
.
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 1, Arlindo Gonçalves Reis, desde 5 de Setembro de
1959;
Do centro de mobilização de infantaria n." 4, António Conceição Gil, desde 29 de Setembro de
1959 ;
Do centro de mobilização de infantaria n." 6, Luis
Esteves de Figueiredo, desde J 8 de Setembro de
1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 6, Fernando Pinto de Oliveira, desde 15 de Setembro
de 1959;

1448

ORDEM DO EXERCITO N. o 18

2.' Série

Do centro de mobilização de infantaria n.? 8, Fernando de Oliveira Machado, desde 19 de Setembro de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n. o 12, Arnaldo Falé de Sousa Quental, desde 7 de Setembro de 1959.

•

Artilharia

Tenente, do centro de mobilização de artilharia n. o 2,
José Teles Limão, desde 18 de Setembro de 1959.
Alferes, do centro de mobilização ~le artilharia n.? 5,
Rogério Vieira da Cruz, desde 6 de Setembro de
1959.
Cavalaria

Tenente, do centro de mobilização de cavalaria n." 3,
António Parreira Amaral Cabral La Cerda, desde
13 de Setembro de 1959.
Alferes, do centro de mobilização de cavalaria n.? 2,
Mateus Simaria e Sousa, desde 30 de Setembro de
1959.
Serviço de saúde militar -

Médicos

Tenentes:
Do centro de mobilização do serviço de saúde n." 1,
Virgílio Godinho Nunes, desde 2 de Outubro de
1959 ;
Do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1.
Leopoldo Fernando dos Santos Figueiredo, desde
30 de Setembro de 1959;
Do centro de mobilização do serviço de saúde n. o 1,
Manuel Maurício, desde 17 de Setembro de 1959 ;
Do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1,
António de Barros Campos Amaral, desde 14 de
Setembro de ]959.
Do centro de mobilização do serviço de saúde n.? J ,
João de Sousa Gomes e João Albino Ribeiro Cabral, ambos desde 4 de Setembro de 1959;
Do centro de mobilização do serviço de saúde n." 2,
Manuel da Silva, de de 16 de Setembro de 1959;
Do centro de mobilização do erviço de saúde n." 2,
Acácio Silva Tavares, desde 21 de Setembro de
1959;
Do centro de mobilização do erviço de saúde n." 2,
António Maria de Oliveira Alves, desde 22 de
Setembro de 1959.
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Serviço veterinário militar

Tenentes:
Da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, Ernesto Soares de Oliveira, desde
18 de Setembro de 1959;
Da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, António Dias Costa, desde 30
de Setembro de 1959.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro de 1959).
Baixa

do

serviço:

Infantaria

Capitão António Ribeiro, desde 18 de Agosto de 1959.
Tenente Abílio Luís Ferreira, desde 28 de Agosto de
1959.
Alferes:
Durval de Morais, desde 2 de Julho de 1959;
José Pimentel, desde 7 de Julho de 1959;
António J o~uim Galhardo, desde 12 de Julho de
1959;
.
Fernando Pereira, desde 17 de Julho de 1959.
Artilharia

Tenente:
Júlio Aralha Pinto, desde 10 de Setembro de 1959 j
Carlos da Fonseca Teixeira, desde 23 de Agosto de
1959;
Mário Leão Dória Menier, desde 22 de Agosto. de
1959;
Luís Cota Falcão Aranha, desde 20 de Julho de
1959;
Alferes:
Armando Rocha Lopes da Silva, desde 5 de Julho
de 1959;
Raul J ales Guimarães , desde 23 de Agosto de
1959.
Engenharia

Tenente Valentim António Cerveira, desde 9 de Se~
tem bro de 1959.
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Médicos

Tenentes:
João Baptista Ramos Faísca, desde 22 de Setembro de 1959;
Mário da Veiga :Malta, desde 13 de Setembro de
1959;
Pedro António Boto Machado, desde 11 de Setembro de 1959;
Ani ónio :Morais David, desde 14 de Agosto de
1959 ;
João da Conceição Furtado, desde 8 de Agosto de
1959 ;
J 05:0 Alberto de Morais Cardoso, desde 7 de Agosto
de 1959;
Rui Sarmento, desde 11 de Julho de 1959.
Aspirantes

a oficial:

Alfredo da Cunha Castro, desde 29 de Setembro de
1959 ;
Gustavo Correia Pinto, desde 18 de Setembro de
1959;
Joaquim Pereira Bruno Júnior, desde 7 de Agosto
de 1959.
Serviço veterinário

militar

'I'enentes:
Joaquim Correia da Costa, de de 1 de Setembro de
]959;
Fernando de Fontes Pereira de Melo, desde 20 de
Agosto de ] 959.
Serviço de administração militar

Alferes J osé Miguel
1959.

da Silva,

desde 8 de Julho

de

Todos por terem atingido o limite de idade.
(Por portaria de G de Oetubro do 1050, anotada
Dai do Contas OIU 12 do Outubro do 1059_l.

pelo Tribu-

Abatidos:

Abatirlo ao efectivo do Exército, por ter tido pussagem
à liorça Aérea, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento de artilharia antiaér 'tt fi-a,
Jorge Manuel A ndrade Vieira do Almeida, dev udo
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ser considerado nesta situação desde 18 de Setembro
de 1959.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribude Contas em 12 de Outubro de 1959).

IV -

PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Cor-po

de

gener-als:

Situação de reserva

Bri~adeiro graduado, o coronel médico, tirocinado,
sItuação de reserva, Gilberto Oarrilho Xavier.

na

(Por portaria de 28 de Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 8 de Outubro de 1959).
Cor-po do

estado-malor-:

?lo quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Majores do corpo do estado-maior, os capitães do
mesmo corpo João Paulo Robin de Andrade e Hugo
Rod.rigues da Silva.
.
,
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubr6 de 1959. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).
2 .• região militar - Quartel-general

Major do ~orpo do estado-maior, o capi.tão do mesmo
corpo José Graça Dias Gomes.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1950. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
Adidos:
Na Polícia de Segurança pública:

Major do corpo do estado-maior, o capitão do me~mo
corpo , adido , em serviço no :!Iiuistério do Interior,
.
na Polícia de SeO'urança pública, J esofeth Monteno
de Figueiredo.
b
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959 visada pejo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 19f59. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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serviços:

Ministério do Exército - Qnartéis·g.enerais
militares:
Governo Militar

e comandos

de Lisboa

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante
Manuel Duarte Marreiros.

o sar-

(Por portaria de 10 de Outubro de 1\)59, visada pelo Tribunal
de Contas em 1G de Outubro de 1959. São devidos emolumentos nos termos do Decreto n.O 22257).
Ministério

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Cavalaria

Major, o capitão de cavalaria, adido, no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana,
Carlos
de Moura Cardoso.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Outubro de 1\)59. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.0 22257).
Ministério do Exército - Qnadros das armas e serviços,
escolas prátlens das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
Escola Prática

de Infantaria

Aspirantes a oficial de infantaria,
os cadetes alunos
da Academia Militar Jorge Barroso <le Moura, António Proença Varão, António Roclrigue da Graça,
Joaquim Evónio Rodrigues ele Va concelo , Francisco Fernandes
Mota, Joaquim Manuel Martins
Cavaleiro, José Clementino Pai, António Gil Marques Nunes, Fernando Gil Almeida Lobato de Faria,
Josó Casimiro Gomes Gonçalvo
Arnnha, João Manuel Martins Soares, António Jo ~ Claro Pinto Guedes, António Lopes Dias, Virgílio de Paiva Barreto
de Magalhães, José António Pereira Brás, Luís
Carlos Berbereia Costa, Joaquim de Je u das eves,
José Casimiro Ooelho Pereira Pinto, Francisco Xavier Pinheiro 'I'orros de Meireles, António Augu to
Pinto ela Cunha J...eal, Luis Manuel das eve Silva,
António Jo
Marque da Silva Ca tro, Cario, :Marques elo Santos Co ta, João Rodrigue
'I'eixeira,
T

é
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Jaime Frederico Mariz Alves Martins, José Simões
Nunes, Alberto José Fragoso Dinis, Valdemar Dinis
Clemente, Joaquim Hulberto Rodrigues Teixeira
Branco, Júlio Jüw Fernandes, Oarlos Alberto Pereira Tavares Oorreia, Luís Filipe Neves Franco
Duarte, Jorge Fernando Paulo do Serro, Fernando
Augusto Gomes, Manuel Antunes Preto Pedro, Manuel J oaquim Sampaio Oerveira, J osé Luís Guerreiro
Portela, Alberto do Rosário Félix, Manuel Amaro
Bernardo, Américo Augusto Moreno, António Carlos
Fernandes Gomes, Adelino Oosta Santos Leite, Mário
Jo é Fernandes Jürge Rodrigues, Manuel José Graça
Oipriano, José Manuel Horta Marques e Oarlos Leal
Branco.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

n.· 2

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante
João Correia da Piedade.

o sar-

(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
ele Contas em 16 do Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) .

..

Regimento de infantaria n. ° 6

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante,
do regimento de infantaria
Franci co Baeta de Sousa.

o sar15,

n ,?

(Por portaria de 1 de Outubro do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro ele 1959. São devidos emolumentes, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão de caçadores n.O2

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargento-aj udante José Afonso dos Santos Neves.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, vi~~rla pe~o Tribunal
de Contas cm 16 de Outubro de 1959. Sao devidos smolumentes, nos termos do Decreto n." 22257).
Artilharia:
.

Escola Prática de Artilharia

A. pirantes a oficial de artilharia, os ,~adetes alunos da
Academia
Militar António Gabnel Albuquerque
Gonçalve~,
érgiü do Ro áriü Dias Branoo, ~telo
uno Romão araiva de OarvalJlü, Amaro Rodngues
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Gar-cia, José Maria Belo, Eduardo Augusto França
Gemes de Abreu, Domingos Amaral Barreiros, Viriato Joaquim de Macedo Osório, Manuel Augusto
Fernandes da Silva, Alberto Ribeiro Soares, Aurél io
de Freitas Lopes, José Fernando Jorge Duque, Elísio
Orl ando Bastos Bandeira, António ,T <ll'ge Cardoso,
Gilberto Coelho Albuquerque, Joaquim Ruivo de Oliveira, António Lopes Pires Nunes, Eurico de Deus
Corvacho, Ricardo António Tavares Antunes Rei,
Augusto Manuel de Lima Contente de Sonsa, Américo do Nascimento Santos, Miguel Fernandes Pinto,
Rui dos Santos Assis, António Carlos Alves Pancada
Silveira, José Jaime Ferreira Lopes Gomes, Júlio
António 'I'erras Marques, Manuel J oão de Azevedo
Paulo, Carlos Luís Lopes Cirne, Manuel António
Ferreira Chambel, J osé Manuel de Almeida Costa e
Manuel Alves Serra.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1.959).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Aspirantes a oficial de cavalaria, os soldados cadetes
alunos da Academia Mil itar Mário Arnaldo de ,T esus da Silva, António Eduardo Queirós Martins Barrento, José Rafael Marques Saraiva, Fernando António Marques de Abreu, Manuel Eduardo Alves
Botelho, José Manuel Lameira Machado Faria, Lino
Augusto Carneiro J údice da Costa, J osé Pedro Simões Caçorino Dias e Armando Carlos Barbosa da
Silva.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).

Grupo divisionário de carros de combate

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante
Alvaro de Azevedo Carreira.

o sar-

(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Serviço de administração

militar:

Escola Prática de Administração Militar

Aspirantes a oficial do serviço de aelmini tração militar, os cadetes alunos da Academia Militar Rui Dioní io Paredes Valérío, Valentim dos Santos Loureiro,

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 18

1455

António de Morais Mendonça,
António Moniz Arduíno do Santo, João António de Figueiredo, Jo é
Dionísio Martins dos Santos Raposo, Artur José Alves de Andrade Portugal, Carlos Albino Santos Coelho, António Age tinha Vai-Covo, Manuel de Sousa
Cardoso da Silva, António de Sousa Cardoso da Silva,
Mário Fernando Fernandes Pereira, J'ülio de Macedo Velê. Caroço, Florentino Armando ela Conceição
Antunes, Carla Augusto Cunha Dispo, Rogério Casimiro Pires Fangueiro,
Manuel Antunes Borges
Correia, Firmino elos Anjo Rosado Orrico, Ventura
da Concei\,ão Nunes Garcia Cortes, Luís Filipe
Ferreira Domingues, Rui Manuel Martins Tavares
Luc, José Joaquim' de Magalhãe
Pequito, Carlos
Alberto Pere N eves, J o é Henrique Coutinho Ferreira e' José Augusto de Almeida Figueiredo.
(Por portaria

de 1 de Outubro de 1(59).

I.° grupo de companhias de administração

militar

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargento-ajudante
Manuel Na 'cimento da Silva.
(Por portaria de 'lo de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 ele Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Serviço geral do Exército:
Quadro do serviço geral do Exército

Alferes do quadro do serviço geral .do Exército, .0 sargento-ajudante,
da Guarda Nacional Republicana,
Alcides Saraiva Mergulhão.
,
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em lG de Outubro de 195(). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Ministério do Exérclto - Estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos de instrução
Academia Militar

A pirnntes a oficial de engenharia, es c~detes alunos
do 4.° ano ele Engenharia Amadeu Garcia dos Santos
e Fernando Teixeira Coelho.
(Por portaria

de 1 de Outubro de 1(59).
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Escola Militar de Electromecânica

Capitão·engenheir<l do quadro do serviço de material, o
tenente engenheiro do mesmo quadro José Luís
Mingot de Almeida.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, 1108 termos do Decreto 11.° 22257).
Centro de instrução de sargentos milicianos de infahtaria

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-aj udante Jorge Ara új o Mateus.

o sar-

(Por portaria de 10 de Outubro dc 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, 110S termos do Decreto n." 22257)

Oficiais de complemento
Arr'l"'las e

serviços:

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de mcbítlsação •
Serviço de saúde militar:

Médioos
I.° grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, os aspirantes a oficial milicianos médicos António Alberto Santos Martins Roque
e Ilermínio Gil Duarte, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1058.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Outubro de 1959. São devidos ernolu- .
mentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Adidos:
No ultramar:
Moçambique

Comando militar

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Rui do Carmo Fernandes
Moita e António Abel Ferreira de Sampaio.
(Por portaria de 30 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Outubro de 1959. l:lão dev idos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Timor
Comando militar

Alferes miliciano de infantaria, adido, o aspirante a oficial miliciano de infantaria, adido, Carlos Alberto
Mendanha Bacelar Cruz.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇO,ES E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

do

,estado-maior:

No quadro do corpo:

Ministério do Exército - Repartição do Gabinete

Tenente-coronel do corpo do estado-maior,
rário, André da Fonseca Pinto Bessa.

supranume-

(Por portaria de,12 de Outubro de 1959).

Ministério do Exército - ~.' Direcção-Geral

'I'enente-cornnel do corpo do estado-maiar, supranumerár io, João de Paiva de Faria Leite Brandão.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).

Major do corpo do estado-maior José Moreira Otero,
(Por portaria de 28 de Setembrc de 1959).

Capitão do corpo do estado-maior,
da Madeira, Gabriel de Castro.
(Por portaria
Armas

e

Ministério

do comando militar

de 12 de Outubro de 1959).

serviços:

do Exército:

I.' Direcção-Geral

M~joOrde infantaria, do quartel-general da 4.& região
rn ilitar, Manuel Maia Pimentel Bastos.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
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3.' Direcção-Geral

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Gastão Maria
de Lemos Lobato Faria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).

de

Capitão de engenharia, do batalhão de sapadores
caminhos de ferro, Manuel de Mesquita Jorge.

(Por portaria de 16 de Outubro de 1959).

Oapitães de artilharia, da escola prática da arma, Germano Pontes de Sousa e, do regimento de artilharia
pesada n." 2, José Bernardo Baptista Lopes.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1959).
Ministério

do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de'Infantaria

Adjunto de inspecção, o tenente-co·ronel de infantaria,
supranumerário,
Manuel Albuquerque Gonçalves -de
Aguiar.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1959).

Direcção da Arma tle Artilharia

Capitão de artilharia,
valho Costa.

no quadro da arma, Júlio

Car-

(Por portaria de 16 de Outubro de 1959).
Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente-coronel
de cavalaria, 2.0 comandante do regimento de lanceiros n.? 2, António Maria Pereira Martinho.

(Por portaria de 1 de Outubro de 1959).

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, nnidades e eentros de mobilização:
Infantaria:

Escola Prática de Infantaria

Capitão
n.?

19,

de infantaria,
do regimento de infantaria
José do Nascimento de Sousa Lucena.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
Regimentode infantaria n.· 6

Tenente do qua-dro do serviço geral do Exército, da
Direcção do Serviço do Ultramar,
Filipe Alistão
Reyes Teles Moniz Oorte Real.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
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Regimento de infantaria n. o II

Tenente de infantaria,
Falcão.

no quadro, Alípio Emílio Tomé
(por portaria de 12 de Outubro de 1959).

Regimento de infantaria n.· 14

()apitã~ de infantaria,
mento Marques.

no quadro, Alcides José Sacra(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).

Artilharia:
Regimento de artilharia ligeira

Tenente de artilharia,
Tomé Morgadinho.

no quadro

n.· 2

da arma,

Manuel

(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
Regimento de artilharia pesada n.· 3

Tenente-coronel de artilharia,
Aragão Pinto de Andrade.

supranumerário,

Artur

(Por portaria de 16 de Outubro de 1959).
Regim;nto de artilharia de costa

Tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Jorge Alberto Mourão Cardoso Possidõnio.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).

Tenente de artilharia, da bateria de artilharia de guarnição, Manuel Fernando Ribeiro da Silva.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).
Regimento de artilharia antiaérea fixa

Capitão de artilharia,
ques Peralta.

no quadro da arma, Manuel Mar(Por portaria de 16 de Outubro de 1959).

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Alferes de cavalaria, do centro mil.itar de educação
física, equitação e desportos, Luís Alberto do Paço
Moura dos Santos.

(Por portaria de 15 de Outubro de 1959).
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Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente de cavalaria, do comando militar
bique, António Carlos Dias Antunes.

de Moçam-

(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).
Regimento de cavalaria n. 8
O

(Grupo de carros de combate)

Tenente de cavalaria, no quadro,
Costa Cabral da Costa Macedo.

António

Maria

da

(Por portaria de 12 de Outubro de 1(59).
GI'UPO

divisionário de carros de combate

Tenente de cavalaria,
Guerra.

no

quadro,

Eduardo

Matos

(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
Serviço de saúde militar:

Médicos
I.o grupo de companhias de saúde

Capitão médico, ,do Hospital
nando Neves Ferro.

Militar

Principal,

Fer-

(Por portaria de 16 de Outubro de 1959).
Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

de instrução:
Colégio Militar

Nomeado professo~ provisório do Colégio Militar, durante o ano lectivo de 1959-1960, nos termos do artigo 16. do Decreto n ," 34093, de 8 de Novembro
de 1944, e artígo 3.° do Decreto-Lei n." 40 126, de
13 de Abri~ de 1955, com referência ao artigo 7.° do
Decreto-Lei n.? 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959,
o capitão de cavalaria José Moreira da Silva Rangel
de Almeida.
0

(Por portarias de 8 de Setembro de 1959, da. Repartição Geral, visadas pelo Tribunal de Contas em 3 do Outubro do
mesmo ano. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
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•

Professor provisório, o major de infantaria
supranumerário, José Martiniano Moreno Gonçalves.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
Centro militar de educação física, equitação e desportos

Ten~~te médi?o, da Oomissão Superior de Educação
Física, Equitação e Desportos, Aníbal José da Silva
e Oosta.
.

(Por portaria de 15 de Outubro de 1959).

Diversos:
Depósito de tropas do ultramar

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria
José Farinha dos Santos Tavares.

n ." 1
'

(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando

militar

Major ,de cavalaria; do regimento de cavalaria n." 8
(grupo de carros de combate), Paulino Magalhães
Correia.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).
Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Amílcar Ferreira da Silva Lúcio, Valdemar Sesinando
Monteiro Baptista, Vasco José Oliveira Vilas Boas,
Mário José Vargas Cardoso e Alfredo Jorge Ribeiro
Mota Cardoso.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).
Alferes do serviço de administração militar, da escola
prática do me mo serviço, José António Inês Quinta ,Rogério
érgio dos Santos Cachide, José Santos
Narci oe António Silva Dore .
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).

Alfere do serviço de administração militar Alfredo
António (lândido de Moura e, do qllaelro elo serviço
geral do Exército, Licínio Oarlos. ~resa Fern~~des,
ambo da Escola Prática de Adnulllstraçao :&hhtar.
(Por portaria de 5 de Outubro de 1959).
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Alferes do quadro do serviço geral do Exército, da
3.a R~partição da L." Direcção-Geral deste Ministério,
Alberto Fetnandes Culifórnia, do comando militar
dos Açores, Manuel Soares Pereira Júnior e, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, Alberto
Baptista Potier.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).
Moçambique
Comando militar

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria
António Rosado Serrano.

n," 3,

(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n." 10,
António Rodrigo Rodrigues Queirós.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Manuel Vítor Morgado Oarmona Ferro, Teotónio José
de Carvalho Ribeiro Pereira, Valter da Silva Almeida, José Pedro Mendes Franco do Oarmo , Fernando José Brandão L'opes Pinto, António José da
Silva, José Augusto Serra Pinto e José Medina
Ramos.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército,
Escola Prática de Engenharia, César Rosa.

da

(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).

Alferes do serviço de administração militar, da escola
prática do mesmo serviço, Raul da Costa Dionísio,
Fernando Gonçalves Roberto, Manuel de Oliveira
Rego, Reinaldo Cavaco Gonçalves e Amílcar Dias
de Almeida.
(Por portaria ue 10 de Outubro de 1959).

Alferes do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção),
da Escola Prática de Engenharia, João António Aires.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959).
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Guiné
Comando militar

Alferes de infantaria
da. escola prática da arma António Pedro Simõe~ Vagos e João Manuel Fo'nseca
Inácio.
(Por portaria

de 12 de Outubro de 1959).

Em estabelecimentos militares:'

Estabelecimentos de instrução
I nstituto de Altos Estudos Militares

Professores efectivos dos oQur,SDS
do esbado-maior, os majores do corpo do estado-maior, da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério, Alberto da Silva Banazol , Manuel
Nicolau de Abreu Castelo Branco e J Dão Remígio dos
Santos, nDS termos dos artigos 6.° e 7.° do Decreto-Lei n.? 39 941, de 25 de Novembro de 1954, em
substituição dos tenentes-coronéis do mesmo corpo
JDãD de Oliveira Marques, João de Paiva de Faria
Leite Brandão e André da Fonseca Pinto Bessa, que,
por esta portaria, "são exonerados dos referidos cargos.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Academia Militar

Subalterno da formação, o tenente do quadro do serviço
geral do Exército, subalterno da formação do corpo
de alunos, cargo de que fica exonerado por esta PDrtaria, Alfredo Vieira, nos termos do artigo 51.° do
Decreto-Lei n.." 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959,
e quadro E do, apêndice n." 3 ao mapa anexo n." 5,
para preenchimento de vaga no quadro, ainda incompleto.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, vis~da pe~o Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de 1959. Sao devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Colégio Militar

Nomeado professor efectivo do 5.° grupo de dis~iplinas
do Oolégio Militar, nos termos do n." 2.° do artlfJP 15.°
do Decreto n." 34093, de 8 de NovembrD de 1944, e
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Decreto-Lei n." 42 135, de 3 de Fevereiro de 1959 o
major de infantaria Júlio Augusto da Cruz.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1959 da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Outubro do
mesmo ano. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.O 22257).
Instituto

Profissional

dos Pupilos

do Exército

Subalterno de companhia, o alferes do quadro do serviço
geral do Exército António Manuel Carretas, nos termos do artigo 19.0 do Decreto-Lei n.? 37 13G, de 5 de
Novembro de 1948, na vaga do alferes Joaquim das
Dores Subtil, que, por portaria de 25 de Setembro de
_ 1958, foi exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Ministério do Exércíto - Quartéis-generais
militares:

e comandos

Açores
comande

militar

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento doe lanceiros n." 2, Carlos Manuel Dias de Almeida.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959).
Angola
Comando militar

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
comando militar de Moçambique, Cele tino da Cruz
Picanço,
(Por portaria de 6 do Outubro de 1959).
Timor
Comando militar

Alfer~s miliciano. de infu,?-taria, em di ponibilidade,
regimento de infantaria n ," 2, António Duarte
Almeida e Carmo.

do
de

(Por portaria de 6 de Outubro de 1959).
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Minist ério do Exército - Quadros das armas e serviços
esco Ias práticas das armas e serviços, unidades e celltro~
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· I

Alferes miliciano de infantaria, em dispouibilidade, do
comando militar de Moçambique, Francisco José da
Graça Sousa N eves ,
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

n." 2

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de metralhadoras
n." 2, António Jorge Pedroso Perena.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

n.· 6

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão
lhadoras n.? 3, Franklin de Jesus Pinto.

de metra-

Por portaria de 15 de Outubro de 1995).

~
Regimento de infantaria

n. o 7

A pirants a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
d€ caçadores n ." 10, Abílio Lopes Cardoso, por motivo
di ciplinar.

(Por portaria de 6 de Outubro de 1959).

A pirante a oficial milicianos de infantaria, do batalhão de metralhadoras n. o 2, Custódio Monteiro Pais
Rüdrigues e Manuel Carvalho Marques.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 12

Â.. pirante

a oficial miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n." 1, Olavo Sesinando Monteiro
Baptista.

(Por ~ortaria de 15 ele Outubro de 1959).

Regimento de infantaria

n. o 15.

A pirante a oficial miliciano de. infantar~a: do batalhão
de metralhadoras n." 2, Henrique Antolllo dos Santos
arei o.

(Por portaria de 15 do Outubro do 1959).
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n.O I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar da Guiné, Francisco da Costa Gaspar.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959).

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar de Angola, José Alves Pacheco.

.

.

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1959).

Centro de mobilização de infantaria n. ° 10

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do' regimento de infantaria n ." 10, Manuel Pio de Maia
Ramos.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo de
c?mllanbias de saúde, José Alves de Jesus PatríClO.

(Por portaria de 6 de Outubro de 1959).
Regimento de artilharia

de costa

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
'grupo de artilharia de guarnição, João de Matos da
Rosa.
(Por portaria de 6 de Outubro do 1959).
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
'comando militar da India, Álvaro Henrique da Costa
'l'rigo.

(Por portaria de 6 de Outubro de 1959).

,.

Centro de mobilização de artilharia

n.O 9

'I'enente miliciano de artilharia licenciado do comando
militar de Angola, Guilher::ne J osé F~rreira Pinto
Basto.

(Por portaria de 6 do Outubro de 1959).

Centro de mobilização de artilharia

n. ° 10

Aspirante a oficial miliciano de artilharia licenciado,
do comando militar de Angola, António :Manuel Alves
.Seromenho.

(Por portaria de fi de Outubro do 1959).

'
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militar:

2. o grupo de companhias de administração militar

Alferes ~iliciano do serviço de admínistraçâo militar
do.regimento de infantaria n." 14, Álvaro Gomes F,er:
rena.
(Por portaria

de 6 de Outubro de 1959).

Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Alferes miliciano do serviço de administração
do 2:0 grupo de compan!hias de administração
EUTlcO Duarte Baltasar.
(Por portaria

militar,
militar,

de 6 de Outubro de 1959).

Pessoal civil
Colégio Militar

Eduardo Tomé de Andrade, professor agregado do
1.0 grupo do ensino liceal - nomeado professor efectivo do 1." grupo de disciplinas do Colégio Militar,
nos termos do n." 3.0 do artigo 15. o do Decreto
n.? 34 093, de 8 de Novembro de 1944, artigos 1.0 e
3.0 do Decreto-Lei n." 42135, de 3 de Feve'reiro de
1959, e artigo 7.° do Decreto-Lei n." 42 162, de 26 de
Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Outubro do
mesmo ano. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.s 22257).
Instituto de Odivelas

.Maria Armanda de Sousa Narciso, professora agregada
do Ll ." grupo do ensino técnico - nomeada, a título
eventual, professora auxiliar do 4.° grupo do Instituto de Odivelas, nos termos dos artigos 1.0 e 3.°
do Decreto n." 39 919, de 22 de Novembro de 1954,
artigo 1.0 e 2.° do Decreto n. ° 40 122, de 8 de Abril
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de 1955, ,e mapa III anexo ao Decreto-Lei n ," 42 134,
de 3 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Outubro de
1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.O 22257).

Maria Romana Varela Gomes, professora agregada do
8.° grupo do ensino técnico - nomeada, a título
eventual, professora auxiliar do 1.0 grupo do Instituto de Odivelas, nos termos dos artigos 1.0 e 3.° do
Decreto n.? 39 919, de 22 de Novembro de 1954, artigos 1.0 e ·2.° do Decreto n. ° 40 122, de 8 de Abril
ode 1955, e mapa III anexo ao Decreto-Lei n." 42 134,
de 3de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1959 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 13 ele Outubro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

VI- CLASSIFICAÇAo

E RECLASSIFICAÇAo

Estado-Maior do Exército (I.", 2.a e a.a Repartições)-I.a
-Gerai do Ministério do Exército (2. a Repartição)

Direcção-

Classificação e reclassificação de especialidades
Eng'enharia
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do Exército de
8 de Outubro de 1959, foi aprovado o trabalho da comissão nomeada para o efeito, na parte relativa a oficiais
superiores de engenharia (quadro permanente), realizado em conformidade com os princípios estabelecidos
na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 16 de Março
de 1959.
Nos anexos E-I, 2 e 3 incluem-se as relações de todos
os coronéis, tenentes-coronéis e majores de engenharia
do quadro permanente reclassificados nos termos daquela Ordem do Exército e da n.? 9, 2.a série, de 16 de
Maio de 1959.

2,' Série
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São aplicáveis as normas estabelecidas, salientando-se
a possibilidade de os oficiais que se considerem indevidamente reclassificados o exporem nas condições e prazos fixados na Ordem do Exército n.? 3 .
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Relação de todos os cor,onéis de engenharia

Nome
(1)

Mário Pereira de Azevedo Batalha
Luís Maria de Oliveira e Carmo
Soares e Silva.
Vítor Francisco de Sousa Franco
Manuel Artur Teles da Costa Monteiro
Luís Ribeiro Viana.
Laurentino de Almeida e Sá
Alfredp de Sousa Ghira
. . . .
Júlio Angelo de Sousa Monteiro.

Data
da
promoção
(2)

Colocação

(3)

7~ -1957 D. A. E.
16- 5 -1957 R. E. 1 .
16- 5 -1957 Adido - O. F. E. F.
19-1-1959
6- 2 -1959
. 6- ~ -1959
6- 2 -1959
26- 2 -1959

D. A. E.
Adido-M.
do Interior
Adido - S. G. D. N.

G. C. T. A.
R. E. 2 .

Jos6 Mexia Heitor Júnior.

9- 3 -1959 D. A. E.

João António dos Santos Guardiola
Gonçalo Cristovão do Santo Estanislau de Meireles Teixeira da
}\Jota.

9- 3 -1959 D. A. E.
12- 5 -1959 D. A. E.
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ANEXO

por ordem decrescente

Especialidade

de mobilização
(4)

Sapador

Sapador
Sapador
Sapador
Sapador
Sapador

I

. .
(B)

de instrução

Cursos no estrangoíro

(6)

-

~B)

B)

-

B)

(B)

-

(B)

(B) .

Transmissões

(B)

(B)

Espocialidades

.-

Transmissões

Sapador

de antiguidade

(5)

(B)

Sapador (B)
Transmissões

E-1

Curso de oficial comandante de transmissões, nos E. U. A.
Curso de orientação de
oficiais de transrnissões do Estado-Maior
da N. A. T. O., no
SHAPE, emFrança.
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Relação de todos os tenentea-coronéis

de enge

Data
(1)

Cotocação

da
promoção

Nome

•

12)

(3)

Inácio Constantino de Meneses Oom 10- 5 -H)55 Adido - M. Ob. PÚdo Vale.
blicas.
Cesário Marques Pereira Montês.
1-12-1956 D. A. E.
Ângelo Tavares da Silva.
António da Silva Leitão
Manuel Cortês Marinho Falcão dos
Santos.
Eduardo Jorge Gomes da Silva
Firmino da Silva.
...
.
Virgílio Serafim Cardoso Pereira.
Artur Augusto Lopes. . . . . . .
Duarte José Martins da Costa Pereira.
João Magro Romão

13-12-1956
13-12-1956
24-12-1956
. 24-12-1956
21-12-1956
10-10-1958
24-10-1958
24-10-1958

R. E. 2 .
T. M. T. do Porto
T. M. T. de Viseu
B. T ..

Adido - I. A. E. M.
E. P. E.
2.' R. 1\1. - Q. G.
Adido - Licença ilimitada. '

Inácio Xavier Teixeira da Mota.
João Meira Valente de Carvalho.

2-1-10-1958 Adido-C. civil-Ano
gola.
2l-10-1058 B. S. C. F.
28-10-1058 E. P. E.

Américo Mascarenhas Macedo.
Domingos Cabral de Melo . . .
José de Sousa Fogaça . . . . . .
Eduardo Augusto Soares da Piedade
José Joaquim Rodrigues Junqueira
Armando José Marques Girão. . .

28-10-1058
17-12-lO58
10-1-1059
6- 2 -1059
0- 3 -1959
25- 3 -1050

Joaquim António Rodriaues de Oli- 25- 3 -1059
veira Júnior.
t:>
Daniel Mondes Tavares.
13- 4 -1950

R. E. 1 . " ..
Adido -1 ndia .
Adido - Angola.
E. P. E.
E. P. E.
Adido - Ministério do
Ultramar.
D. A.E.

Adido -

Moçambique
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nharia por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobtllznção

Especialidades

de instrução

Cursos no estrangeiro

(5)

(6)

Sapador (B)

-

-

Sapador (B)

-

Sapador (H) ..
Transmissões (B)
Sapador (B)

-

-

-

Sapador
Sapador
Sapador
Sapador
Sapador

-

-

(4)

~B~
B
(B)
(H~
(B

-

-

Assoei ate Engineer
Company Officer,nos
E. D.A.
-

-

-

-

'I'r ansp or ta ti o n Offi-

Sapador (B)

-

-

Sapador (B)
iapador (B)

-

-

-

cer Advanced, nos
E. D.A.

-

Signal Company Officer, nos E. U. A.

-

Sapador (B)
Sapador (B~
Sapador (B
Sapador (B) ...
Sapador (B) ...
Tran missões (B) .

--

-

Sapador (B)

-

-

Transmissões (B)

-

-
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Relação de todos os majores de engenha

Nome

Data
dl\
promoção

Colocação

(1)

(2)

João Correia de Magalhães Figueiredo.
Jorge Luís Tedesehi Seabra ..

18- 3 -1955

Adido -- S. C. Ex.

21- 5 -1955

M. E. - 2.' D. G.2.' Rep.
La R. M.-Q. G..

José Fortunato Pauli no Brandão
Freire Temudo.
Fernando Edgar de Almeida Caiola
José de Azevedo Monteiro de Barros
Luís Câncio Martins
Alexandre Guedes de Magalhães.
Alexandre Nobre dos.Santos

21-5-1955

(3)

18- 8 -1956 Adido-M. do Interior
18- 8 -1956 R. E. 1 .
6:"'10-1956 Adido -M. do Ultramar.
13-12-1956 R. E. 2
24-12-1956 Adido - I. A. E. M.

Rogério Humberto Alves Machado
de Sousa.
Gabriel Constante Júnior.

24"':12-1956 Adido-AcademiaI\Iilitar,
24-12-1956 Adido - Academia I\Iilitar.

Manuel João Pais de Azevedo.

24-12-1956

Miguel Rodrigues da Costa Paiva
António Gonçalves Barata Gaivão

Adido-Licença ilimitada.
21-12-1\)56 Batalhão de tolegraâstas.
24.-12-1\)56 Adido-lIrL do Interior

Vasco Esteves Ramires. . . . . . 24-12-1956
António Ferreira Molarinho Carmo 17- 2 -1957
Rogério Jaime de Campos Cansado
1- 6 -1957
Raul de Brito Subtil . , . . . . . 1-6-1\)57
Fernando da Sousa Medeiros Júnior
1- 6 -1957
João José Rodrigues Mano
1-6-1\)57

E. P. E4.' R. M.- Q. G ..
Adido-M. do Interior
Adido-I.P.P.E.
R. E. 1- índia . .
R.E.1

Mário Pinto da Fonseca Leitão

1- 7 -1\)58 Batalhão de telegrafistas .

•João Carlos Câncio da Silva Es-

1- 7 -1\)58 Adido - M. do Ultramar.
1- 7 -1958 R. E. 1
1-7 -1958 E. P. E.

cudoiro.

Mário Correia de Sousa.
José João Henrique de Sales Grade

2.' Série
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E-a

ria por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

de mobilização

Especialidades

Sapador

Transmissões
Sapador (B)
Sapador

. .
(B)
(B)

(13)

(B)

Transmissões

(B)

'rrans~issões

(B)

Sapador
Sapador
Sapador
Sapador
Sapador
r::;apador

(B~
(B
?B)
B)
~B)
13)

Transmissões

Sapador

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Curso superior de oficiais de engenharia,
nos E. U. A.

-

-

-

3. o curso de orientação
para
oficiais
do
E.1\1. da N. A. T. O.,
em França.

-

-

Curso de comandantes
de companhia
de
transmissões,
na
Escola de Transmissões, nos E. U. A.

-

-

-

-

-

tB)

-

. .
B)

na

Suíça.

-

-

(B)

Sapador (B)
'I'ransmissõcs

Fo to grametria,

_.

(B)
. .

(B)

Transmissões

Sapador

(B)

(B)

Sapador (B)
Transmissões
Transmissões

(6)

-

(B)

Transmissões

Cursos no ostrangeíro

(5)

(4)

Sapador

de Instrução

-

-

-

f

-

,O'

Sp e c ia I c o ur s e
signal
officers, na
Alemanha.
Sígnal messages
suporvisor, na Alernanha.
Captain to major qualifying, no Canadá.

-

1476

ORDEM DO EXERCITO N.o 18

2.' Série

Data
Nome

da

promoção
(2)

(1)

Eurico Ferreira Gonçalves

. . ..

Raul Figueiredo Cunha Pacheco.
Eduardo Augusto Nunes Garcia.

Guilherme Bastos Moreira

Colocação
(3)

1- 9 -1958 M. E. - 3.' D. G. _.

1- 9 -1958 Adido -Academia
litar.
10-10-1958 Adido-Academia
litar.

MiMi-

. . . • 10-10-1958 M. E. - 2.' D. G.2.' Rep.

José Augusto Salvador Tribolet .
Artur Vieira. . . . . . . . . .

17-10-1958 R. E. 1 Índia
21-10-1958 D. A. E.

Armando Luís Rebelo da Silva . . 24-10-HJ58 R. E. 1- Índia

2.' Série
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de instrução

Cursos no estrnngolro
(6)

(5)

(4.)

r

Sapador

1477

(13) (C. C. E.

]\l. ).

Curso avançado de oficiais de engenharia,
nos E. U. A.
Curso
Automotive-electriciau, na Alemanha.
Curso regular na Escola de Comando de
Estado-Maior,
nos
E. U. A.
Dernolitions Mines aud
Bobby Troops,
na
Alemanha.
Comand and General
SlaIT Course, nos E.
U.A.

Sapador (B)
Sapador

(B)

•

Transmissões

Sapador (fi)
Transmissões

Sapador

(13)

r

(fi)

. .
(fi)

l

Fotogrametria,
na
Suíça.
Curso ele oficiais ele
transmissões
SSN
0200, na Alemanha.
Curso de transmissões
nas unidades blindadas e de infantaria, na Escola de
Transmissões
do

E. U. C. O. Moo
E. U. A., na Alemanha.
Curso avançado
de
oficiais de transmissões, nos E. V. A.
Curso de oficial adjunto da Ordenauco
Company.
Oficial do serviço de
manutenção da Ordenance.
Oficial de reabastecimento geral da Ordenance.
Oficial de reabastecimento de munições.
Oficial de instrução.
Oficial de reparação e
manutenção
de armamento.
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Data
da
promoção
(2)

Nome
(1)

Colocação

(3)

28-10-1958 Adido - I. P. P. E.
1- 3 -1959 Adido-Academia
JVli-

Armando de Brito Subtil
Armando Firrnino dos Santos

litar.
Fernando de F'igueircdo 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

1-7 -1959 Adido -

I. P. P. E.

1- 7 -1959 M.E.-2 ..D. G.,2"Rep.
1-7 -1959 D. A. E. . . . . . .
1-7 -195!l Adido-Academia

N uno Maria Rebelo Vaz Pinto.

Militar.
1- 7 -1959 Adido - Colégio Militar.
1-:-7 -1959 Adido - Academia Militar.
1- 7 -1959 Adido-Licença
ilimitada.
1-7 -195!l Adido - Moçambique

Viriato Monteiro Reinas
João Maria do Rio Carvalho

1-7 -1959 E. P. E.
1-7 -1959 Adido - Angola.

Joaquim

de Freitas

Vasco Guilherme

Morais
de Castro

Neves

Frazão

2.' Série
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de mobilização
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Especialidados

(H)
(H)

Sapador

(E)

Sapador
Sapador

(H)
(H)

Transmissões

-

-

Sapador

(H)

Sapador

(H)

Transmissões
Sa~ador
1.).

Transportes

Transportes

(H)

~H) .
H) .

-

auto

-

-

-

-

Radío-ropair,
Alernanha.
Demolitions Mines and
Bobby Troops, na
Alemanha.

-

-

-

-

Esgrima.

(H) (C. C. E.

Transmissões
Transmissões

auto

(H) .

Cursos no estrangoiro
(6)

-

•f
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(5)

(4)

Sapador
Sapador

de Instrução
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-

-
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DE PENSOES

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n ." 41 6ó4, alterado pelo Decreto-Lei n." 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao major de artilharia, na ituação de reserva, Alfredo Horácio da Cunha Néri, no quantitativo de 54.000$, desde 1 de Junho de 1958, por
lhe ter sido concedida a revisão da' sua pensão, ao
abrigo do artigo 7.° do supracitado
Decreto-Lei
n. 41 654, passando a contar 39 anos de serviço. Esta
portaria anula a de 31 de Janeiro de 1959, visada pelo
Tribunal de Contas em 7 de Março do mesmo ano,
publicada na Ordem do Etcéroito n.? 6, 2.a série, do
referido ano de 1959, que diz respeito ao mesmo oficial.
Q

(Por portaria de 15 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n ." 41 654, rectificado pelo Decreto-Lei 31.° 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao oficial, na 'situação de reserva, em seguida
mencionado, por ter completado O número de :mOR
de serviço que vai indicado, ao abrigo do artigo 5.°
do supracitado Decreto-Lei n.? 41 654:
Oapitão. do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, adido, na Inteudência-Geral
dos
Abastecimentos,
João Baptista
dos Santo,
40.800$, desde 6 de Julho de 1959 - 40 anos
de erviço.
(Por portaria de 22 de Agosto de Hl59, anotada
de Contas em 8 de Outubro de 1959).

pelo Tribunal

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n ." 41654, r-ectificado pelo Decreto-Lei n ," 41 958, de 14 de Novembro de 1958, ao oficial, na situac;ão do re erva, em
eguida mencionado, por ter completado o número
de anos de serviço que vai indicado ao abrizo do
'artigo 5.° elo supracitado Decreto-I~ei D. o
654:

41

Tenente de infantaria,
adido cm comissão nriliínr na província de Angola, I idoro Lopes dos
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Santos, 31.1039$20, desde 25 de Julho de 1959 36 anos de serviço.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1959, anotada
ele Contas em 8 de Outubro de 1959).

pelo Tribunal

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuida, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41938, de 14 de Novembro
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 5.0 do Decreto-Lei n.? 41654, já referido:
Coronel de infantaria Manuel das Dores dos Santos
Madeira Júnior, 75.600a, desde 30 de Julho de
1959 - 36 anos de serviço.
Major do extinto quadro de oficiais do aecretariado
militar Aristides César dos Santos, 58.320a,
desde 14 de Agosto de 1959 - 36 anos de serviço.
(Por portaria ete 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuida, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n, o 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao capitão do serviço de administração militar na situação de reserva, Luis Gonçalves Rebordão,' no quantitativo d~ 54.000a, .desde 24. de Janeiro
de 1959, por lhe ter SIdo concedida a revisão da sua
peu ão, ao abrigo do artigo 7.0 do supracitado Decreto-Lei n." 41654, passando a contar 40 anos de
serviço- Esta portaria anula a de 1 de Julho de 1959,
visada pelo Tribunal de Contas em 16 do mesmo mês
e ano o publicada na Ordem do Exército n. o 13,
2. a . série, do corrente ano, na parte que diz respeito
a este oficial.
(Por portaria de 11 de Setemb 1'0 de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão que .lhes foi atribuída, no termos
do artigo 7.0 do Decreto-Lei n." 41 654, rectificado
pelo Decreto-Lei n 41 958, de 14 de Novembro de
.?
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1958, aos oficiais, na situação de reserva, ~m seguida
mencionados, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado, aü abrigo do
artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41 654:
'I'enente-coronel do serviço de administração militar Cupertino Alves Gomes, 61.950$, desde 12 de
Fevereiro de 1959 - 35 anos de serviço. Esta
portaria anula a d~ 8 de Maiü de 1959, visada
pelo Tribunal de Contas em 30 do mesmo mês e
ano e publicada na Ordem. do Exército n." 10,
2. a série, de 1 de J unho também do corrente ano,
na parte respeitante a este oficial.
Coronel de infantaria Adelino Carlos Nunes Correia, 71.400$, desde 8 de Setembro de 195934 anos de serviço.
Major de infantaria Ernesto Sérgio Jaime Leal,
43.740$, desde 14 de Setembro de 195927 anos de serviço.
Major graduado de infantaria Armindo da Purificação Soares, 43.275$60, desde 1 de Setembro
de 1959·- 32 anos de serviço.
Major médico António Falcão Marinho de Barros
Cortês, 56.700$, desde 10 de Setembro de 195935 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Abel António, 54.000$, desde
12 de Setembro de 1959 - 40 anos de serviço ..
Tenente de infantaria :Miguel de Almeida Júnior,
36.720$, desde 24 de Agosto de 1959 - 36 anos
de serviço.
Tenente
de artilharia
José Carlos da Silva,
21.420$, desde Ide Setembro de 1959 - 21 anos
de serviço.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 1G de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41 654, rectificado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Nevembro de 1958, ao tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido, na situação de reserva, em
serviço na Manutenção Militar, Manuel Maria Frade,
no quantitativo de 38.760$, desde 1 de Setembro de
1959, por ter completado mais um ano de serviço,
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ao abrigo -do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei
n.? 41 654, passando a contar 38 anos de serviço.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n. ° 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, na situação de reserva, Francisco Caeiro
Romero, no quantitativo de 36.720$, desde 1 de Setembro de 1959, por ter completado mais um ano
de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado
Decreto-Lei n." 41 654, passando a contar 36 anos
de serviço.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257) .

• V"I- DECLARAÇOES
Contagem de antiguidades:

1) Contam a antiguidade
dos seus actuais postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes
oficiai, promovidos pela presente Ordem do Etcéroito:
Corpo do estado-maior

Majores:
J osefeth Monteiro de Figu eiredo ,
João Paulo Robin de Andrade.
Hugo Rodrigues da Silva.
José Graça Dias Gomes.
Todos desde 10 ele Outubro de 1959.
Cavalaria

Major Carlos de Moura Cardoso, desde 10 de Outubro de 1959.
Colocações e desempenho de funções:

.2) A nom;~çâo ~o coronel do corpo do es.t::_do-maior
Alberto AraUJO e SIlva para chefe da Repart:,çao do Gabinete do Ministério do Exército, por portaria de 30 de.
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Agosto do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
n.? 16, 2.a série, também do corrente ano, efectuou-se
em virtude da publicação do Decreto-Lei n. ° 42 371, de
25 de Agosto de 1959, não implicando qualquer alteração à nomeação anterior do mesmo oficial para o referido cargo constante da portaria de 14 de Outubro de
1958, inserta na Ordem do Exército n." 12, 2.a série,
do mesmo ano.
3) Prestou serviço na junta de recrutamento do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 11, de 5 a
10 de Outubro de 1959, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Mário Jaime Oerqueira Rocha.
4) Prestou serviço corno presidente da junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização
n° 12, de 5 a 10 de Outubro de 1959, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Adelino Ferreira
Fresco.
5) Prestou serviço como presidente da j unta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização
n." 10, de 5 a 10 de Outubro de 1959, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Alberto Grucho de
Almeida.
6)' Prestou serviço como presidente da junta ele recrutamento elo distrito de recrutamento e mobilização
n." 14, de 5 a ]0 de Outubro de 1959, o major de infantaria, na situação de reserva, Armindo Augusto dos
Santos.
7) Declara-se que o capitão de infantaria Pedro
Alves Cabral desempenha as funções de instrutor de
instrução geral do Lnst.i tuto Profissional dos Pupilos do
Exército ,e no curso de sargentos milicianos, cumulativamente com o comando da 2.a companhia daquele
Instituto, desde 13 de Outubro do corrente ano.
,

8) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia n.? 6, desde 3 de Agosto de ]959, pa sando a
prestá-lo, desde a mesma data, no distrito de recrutamento e mcbilisação .n." 5, o capitão de artilharia, na
situação de reserva, Alberto Frederico ele Oarvalho
Lima.
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9) Prestou serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. ° 5, fazendo parte da junta de recrutamento,
como presidente, desde 4 até 12 de Outubro de 1959,
o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Carlos
Alexandre Rodrigues de Soure.
10) Declara-se que roi de 27 de Maio a 31 de Julho
que prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento e mobilização n." II o coronel
de engenharia, na situação de reserva, João Henrique
Branco Pereira Dias, e não de 27 de Maio a 31 de
Ago to, como consta na Ordem. do Exército n." 16, 2.a
série, de 1959, a p. 1306.
ll) Deixou de exercer as funções de professor catedrático da S." cadeira transitória da Academia Militar,
desde 1 de Outubro de 1959, o major de engenharia
Artur Vieira.
12) Deixou de desempenhar as funções de professor
catedrático da 54.&cadeira da Academia Militar, desde
J de Outubro de 1959, o coronel piloto aviador, engenheiro aeronáutico, João Anacoreta Almeida Viana,
2.° comandante da mesma Academia.
13) Prestou serviço no serviço de intendência da
direcção de manobras desde 14 de Julho de 1958 até
28 de ,T ulho de 1959, para efeito de condições de promoção exigida pelo artigo 7V do Estatuto do Oficial
do Exército,
major do serviço de administração militar José Rogélio da Palma Vaz.

°

14) Deixou de prestar serviço no Instituto ProfissioHuI dos Pupilos do Exército, desde II de Outubro de
1959, o capitão do serviço de administração militar,
na rituação de reserva, J'osé Bento .

•

15) O ID:ajor en~en~eiro do quadro do. serviço de
material FIlipe FE'h rruno Nunes Palet dE'lXUde exercer U funções de professor adjunto da S." cadeira
(tran itória) da extinta Escola do Exército.
16) O capitão do quadro de serviço ~er:1'l do Exército J'o ó :Martins, que, na presente Ordem do Exército,
transita pnra a iiuação de l'ese1'YU,continua prestando
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serviço no Subsecretariado de Estado da A.eronáutica,
passando a ser considerado na situação :de diligência
desde 1 de Novembro de lt959, nos termos do artigo 1.0
e seus parágrafos do Decreto n ," 40796, de 12 de Outubro de 1956.
17) Presta serviço no depósito geral de material sanitário, desde 29 de Junho do corrente ano, o capitão
do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde Isidro
António Gaio, que, por portaria de 4 de Setembro de
1959, publicada na Ordem do Exército n." 16, 2." série,
de 16 de Setembro também do corrente ano, transitou
para a situação de reserva.
Pensões de reserva:

18) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Exército,
transitam para a situação de reserva:
Oapitães do quadro do serviço geral do Exército:
J'erõnirnode,

Moura, 49.9'50$. T€m 37 anos de

serviço.

José Martins,

47.250$.

Tem 35 anos de ser-

VIÇO.

Tenento do quadro do serviço geral do Exército
Rafael dos Santos Barata, 34.680$. Tem 34 anos
de serviço.
Diversos:

19) Deve sercolllüderado
na situação de adido no
Secretariada-Geral
da Defesa Nacional de de 30 ele
Julho de 1958, e não desde 30 de Julho de 1959, como
foi publicado na Ordem do Exército n ," 16, 2." série,
do corrente ano, o capitão do corpo do estado-maior
Carlos Fernando da Cunhe Vieira- de Araújo.
20) Rectifica-se qua não ão devidos emolumento
pela nomeação do capitão do quadro dos serviço n uxiIiares do Exército António Augusto Serra para chefe
dos serviços gerais das Oficinas Gerais de Mnterial de
Engenharia,
por portaria de 4 de Setembro de 1959,
publicada na Ordem, do Ex(~rcito n." 17, 2.a série, do
corrente ano.

2.' Série
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21) Publica-se a relação dos alunos que terminaram o
curso da Academia Militar no ano lectivo de 1958-1959:
Númoros

Clnssíft-

Númoro

cação

or~~m

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

----

Infantaria
201
138
112
203
li9
191
91

115
71
221
228
351
120
281
33:1
251
393
21 G
38!)
57
.113
118
161
314
3-48
t03
331
410
318
213
15(;
2M
205
;>72

2Gl
35!l
233

Jorge Barroso de Moura
António Proença Varão
António Rodrigues da Graça
Joaquim Evónio Rodrigues de Vasconcelos
Joaquim Fernandes da Mota (a)
Joaquim Manuel Martins Cavaleiro.
José Clementina Pais
.
António Gil Marques Nunes . . . . .
Fernando Gil Almeida Lobato de Faria
José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha
João Manuel Martins Soares
António José Claro Pinto Guedes (a)
António Lopes Dias
Virgílio de Paiva Barreto
de Magalhües (a)
.
JORé António Pereira Brás
Luís Carlos Berbercia Costa
Jonquim de Jesus das Neves .....
.Tasá Casimiro Coelho Pereira Pinto (b)
Francisco
Xavier Pinheiro
Torres de
Meireles
António Augusto Pinto da Cunha Leal
Luís Manuel das Neves e Silva.
. . .
António José Marques da Silva Casiro (c)
Carlos Marques dos Santos Costa (d)
.Toão Rodrigues Teixeira
Jnime Frrderico
Mariz Alves Martins (a) .
Jos é Simflo Nunes .
Alberto José Fragoso Dinis (a)
Valdemar Dinis Clemente
..
.T01\CluimTlumborto Rodrigues Teixeira
Branco
Tt'tlio .TosClFernandes
Carlos Alberto Pereira
Tavares Corrr>ill «(7) •
. ••
•
Luís F'il ipe Nrvrs Frrmco Dunrtc .
.Torg!' FNnnndo Paula do Serro .
Fl'rnanilo \ll$Yllsto Gomes (a) .
:'Ifnn1l"1 .\nhmr<; Prr to Perlro (a) .
MnnllC'l Jon(j11Ím Snmpnio Cerveira
José T'11(<; (luorreiro Portela.

15
14,95
14,20

1
2
3

14,10
13,70
13,70
13,45
13,20
13,15

4

13,10
12,nO
12,85
12,85

10
11
12
13

12,80
12,80
12,70
12,65
12,55

II
15

5
G
7

8

o

lG
17
18

12,55
12,50
12,45

ln

12,40
12,·JO
12,40

22

12,35
12,35
12,:30
12,:10

25

12,25
12,15

29
30

11,85
11,85

20
21

2:3
21

26
27
28

11,75

31
32
33
B-l

11,75

:35

11,75
11,65

37

11,RO

3G

1488

Números

ORDEM

DO EXERCITO

1

Nomes

99
432
360
428
160

Clnsslfícação

---

--105
258
382
108
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Alberto do Rosario Félix '(a)
Manuel Amaro Bernardo (d)
Américo Augusto Moreno
Gomes (a)
António Carlos Fernandes
Adelino da Costa Santos Leite .
Mario José Fernandes Jorge Rodrigues
Manuel José Caraça Cipriano.
José Manuel Horta Marques
Carlos Leal Branco

Número
do
or-dem

---

11,55
11,55
11,55
11'50
11,50
11,45
11,25
11,15
10,80

38
30
40
41
4.2
43

15,10
14,85

1
2

14,20
14,20
14,15

;)

13,90
13,85
13,70
13,70
13,60
13,55
13tl5
13,40
13,30
13,15
12.85
12,85
12,15
12,65
12,55

6
7
8
\J
10
11
12
13
11
15
16
17
18

12,50
12,20
11,95
11,flO
11,85
11,85
11,85

21

4-1
45
46

Artilharia
111
280
376
107
291
163
407
287
270
101
155
224.
170
409
386
412
122
171
277
151
381
272
434

54
437
241
436
328
121
378
408

António Gabriel Albuquerque Gonçalves
Sérgio do Rosario Dias Branco . . .".
Otelo Nuno Romão Saraiva' de Carvalho (a)
Amaro Rodrigues Garcia .
José Maria Belo .
Gomes de
Augusto França
Eduardo
Abreu
Domingos Amaral Barreiros . . .
Viriato Joaquim de Macedo Osório (a)
Manuel Augusto Fernandes da Silva.
Alberto Ribeiro Soares .
Aurélio de Freitas Lopes .
José Fernando Jorge Duque
Elísio Orlando Bastos Bandeira .
António Jorge Cardoso .
Gilberto Coelho Albuquerque.
Joaquim Ruivo de Oliveira (a)
António Lopes Pires Nunes ..
Eurico de Deus Corvacho (a)
Ricardo António Tavares Antunes Rei
Augusto Manuel de Lima Contente de
Sousa
Américo do Nascimento Santos.
Miguel Fernandes
Pinto
. . ....
Rui dos Santos Assis
Â ntónio Carlos Alves Pancada
Silveira
José .Taime Ferreira Lopes Gomes (a)
Júlio António Terras Marques (a)
Manuel João de Azevedo Paulo ..
Carlos T..,1)í;; Lopes Cirne .
Chambcl
Manuel António Fevereiro
.Tosé Manuel de Almeida Costa .
Manuel Alves Serra .

4
5

ln
20

22

11, O

2:3
2·1
25
26
27
28

11,75
11,40
11.30

2H
;)0
B1

t I, O

1

1 1.:l5

:l

Cavalaria
231
187

Mário Arnaldo dI" .TC5U;; da Silva
António Eduardo Queirós Mnrtin«
rento

Bar-

I·
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Classlücação

Nomes

--08
324
459
354
210
238
355

José Rafael Lopes Saraiva.
Fernando António Marques de Abreu
Manuel Eduardo Alves Botelho
José Manuel Lameira Machado Faria
Lino Augusto Carneiro Júdice da Costa
José Pedro Simões Caçorino Dias (b)
Armando Carlos Barbosa da Silva.

35
383
219
30a

Aníbal de Freitas Lopes .
J osé Augusto Gonçalves Ramos
António José Aguas Rodrigues
Manuel Robalo dos Santos .

202
327
297
341
457
191

Rui Dionísio Paredes Valério .
Valentim dos Santos Loureiro
António de Morais Mendonça ...
António Moniz Arduíno dos Santos (a)
João António .. de Figueiredo
...
José Dionísio Martins dos Santos Raposo
...
,
.
Autur José Alves de Andrade Portugal
Carlos Albino Santos Coelho . . .
.\.n tónio Agostinho Val·Covo . . . .
Manuel de Sousa Cardoso da Silva .
António de Sousa Cardoso da Silva.
Mário Fernandu Fernandes Pereira .
Júlio de :\1aeedo Velês Caroço .
Florentino Armando da Conceição Antunes
Carlos Augusto Cunha Bispo (a) .
ROCl'erio Casimiro Pires Fangueiro
l\ía~lUel Antunes Borges Correia.
.
Fn-mino dos Anjos Rosado Orrico : . .
Ven tura da Conceição Nunes Garcia
Cortes
Luís Filipe Ferreiro. Domingues (a) .
HUI Manuel Martins
Tavares Luc.
.
.Iosé Joaquim de Magalhães Paquito .
Carlos Alberto Peres Neves.
. . . .
.T osé Henrique Coutinho Ferreira .
José .\.ugusto de Almeida Figueiredo

Sllmero
de
ordem

---

13,50
13,10
12,65
12,60
12,45
12,25
12,25

3
4
5
6
7
8

14,80
13,O0
13,30
13

1
2
3
4

15,85
14,55
1<1,25
13,90
13,90

1
2
3
,L
5

13,40
13,15
13,05

6
7
8

$)

Engenharia
.
Varela

Serviço de administração militar

185
207
181
200
18:3
45
198
75
2!)
22
27
1~

2:>

i!)\)

79
1!){i
1 ()
34
30

a) ,raior som" do valores.
Ij'ro'lUentou o. curso cm monor número
o )raior Idmle.
ti '1810r I\lltlguldndo do praça.
~
b~

de anos.

lH,OO

!)

12,H5
12,00
12,45
12,30

10
12
13

12,25
12,20
12,20
12,00
11,O5

H
15
16
17
18

11,85
11,80
11,80
11,70
11,45
11,05
10,05

10
20'
21
22
213
21
25

11
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Rectificações:

22) Chama-se Francisco Inácio Moreira, e não Francisco Inácio Nogueira, o tenente de infantaria, na situação de reserva, a quem foi rectificada a pensão pela
Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, de 16 de Setembro
de 1959.
23) Devem ser considerados promovidos para os regimentos de artilharia pesada n.? 1, regimento de engenharia n." 1 e regimento de artilharia ligeira n.? 1,
respectivamente, os alferes milicianos de artilharia Alberto Luís Pimenta de França de Oliveira, Virgílio
António da Silva Cardoso e Jaime do Carmo Lopes
Ferreira, promovidos ao actual posto para a companhia divisionária de manutenção de material pela Ordem do Exército n.? 10, 2.& série, de 1 de Junho
de 1959.
24) Chama-se José Alberto de Aguiar Vieira, e não
José Alberto de Aguiar Ferreira, o alferes miliciano
de artilharia, em disponibilidade, do grupo de artilharia contra aeronaves n.03, promovido ao actual posto
pela Ordem. do Exército n." 10, 2.&série, de 1 de Junho
de 1959.
25) Chama-se José Júlio Pereira Cordeiro Blanco,
e não José Júlio Pereira Cardoso Blanco, o alferes
miliciano do serviço de administração
militar,
em
disponibilidade,
do 2.° grupo de companhias de administração militar,
promovido ao actual posto pela
Ordem do Exército n." 10, 2.a série, de 1 de Junho
de 1959.

IX - DESPACHOS
Assunt"o:

Comissão para o estudo da mecanografia
Exército.

do

Muito me apraz registar o agrado que me deu a
leitura do relatório apresentado pela comissão para
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o estudo
por:
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constituída

Brigadeiro David dos Santos.
Major do serviço de administração militar Vicente
Henrique Varela Soares.
Maj 01' de artilharia João Soares Vítor de Sousa
Vairinho.
Major de infantaria com o curso geral do estado-maior Oarlos Manuel Vaz da Costa Beirão.
Capitão do corpo do estado-maior Oarlos Lobo Alves Cardoso.
Capitãc do serviço de administração militar João
da Oruz Quintino.
Capitão do quadro dos serviços gerais do Exército
Alberto José Lucas de Sousa.

o

relatório foi elaborado com grande clareza, traduzindo a consciência posta no estudo dos problemas
em causa e o método verdadeiramente objectivo que no
trabalho foi adopJ:ado.
Dada a complexidade do assunto 'e o seu volume, é
também de louvar a rapidez com que a comissão o levou
a termo.
Desej aria, sinceramente, que todos os restantes trabalhos que presentemente estão em curso, relacionados
com o programa de actualização do Exército, apresentassem características semelhantes de objectividade e
rapidez.
Lisboa, 14 de Outubro de 1959. - O Ministro do
Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.

Por não ter sido publicado na íntegra, novamente se
publica o despacho de S. Ex.a o Ministro, de 28 de
Agosto de 1959, sobre o processo de desastre do capitão
de cavalaria António de Oliveira Cascais, que consta
da Ordem do Exército n." 15, 2.&série, de 1959:
Oulpado ou não do acidente que s?freu! n~~ tenho
dúvida de que o capitão Oasoais fOI vítima de
desastre quando no exercício das funções e por
virtude da sua dedicação à causa pública.
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X-'RECURSOS

Recurso n.? 963, em que é recorrente o capitão de cavalaria Abílio de Oliveira Ferro, recorrido o Ministro do Exército, e de que foi relator o Ex.mo Conselheiro Dr. António Lopes Vaz Pereira.
Acordam no Supremo Tribunal Administrativo,
em
tribunal pleno:
O capitão de cavalaria Abílio de Oliveira Ferro recorre; com legitimidade
e em tempo, do acórdão da
La secção deste Supremo Tribunal que lhe rejeitou,
por incompetência de foro administrativo,
o recurso
interposto dos despachos do Sr. Ministro do Exército
de 22 de Abril e 5 de Junho de 1956, certificados, respectivamente, a fls. 5 v." e 6, os quais lhe aplicaram
e mantiveram a pena de demissão.
Alegou o recorrente e o digno representante do Ministério Público entende que o recurso é de negar.
'I'udo visto:
A imposição da pena de demissão ao recorrente fundamenta-se no facto de este haver contraído casamento
sem licença militar e com senhora divorciada à face
da lei portuguesa, o 'que envolveria prática de infracção disciplinar,
nos termos dos artigos 1.0, 4.°, este
com a redacção do artigo único do Decreto-Lei
n." 38778, de 11 de Junho de 1952, e 10.° do Decreto-Lei n." 37 101, de 18 de Janeiro de 1941.
E a secção rejeitou o respectivo recurso por o mesmo
dizer respeito a questão disciplinar,
cuja apreciação
competiria exclusivamente
ao Conselho Superior de
Disciplina,
por força do artigo 5.° do Decreto-Lei
n.? 34800, de 31 de Julho de 1945.
N o entanto, o recorrente, como tivesse arguido, ao
abrigo do artigo 15.° do Regulamento
de Di ciplmn
Militar, aprovado pelo Decreto n.? 16963, de 15 de
J unho de 1929, a prescrição do procedimento di ciplinar, desatendida pelo segundo despacho impugnado,
insiste e conclui pela competência deste Supremo Tribunal para conhecer da matér-ia da referida excepção,
em vista de o citado artigo 5.° somente aludir a questões disciplinares, restritas à aplicação das penas.
Mas a expressão « questõe disciplinare»
não comporta tão reduzido alcance, porquanto, além da dita
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aplicação, 'abrange manifestamente os respectivos meios
processuais, sem deixar de incluir a tempestividads do
procedimento.
Demais, decorre nitidamente da combinação entre
os artigos 96. do Código de Processo Civil e 2. do
Oódigo de Processo Penal o princípio de que a jurisdição competente para decidir o pleito o é igualmente
para o conhecimento de todas as questões e incidentes
que naquela se suscitem.
Deste enunciado resulta a certeza das regras da suficiência e da autonomia do processo disciplinar, já
cou 'agradas, em relação a hipótese análoga à dos autos,
no Acórdão inédito deste tribunal pleno de 13 de Março
último, proferido no recurso n." 962.
Acresce que, em especial quanto à prescrição do procedimento disciplinar, se acha expressamente reconhecida na alínea 1.& do artigo 48. do Estatuto Disciplinar do Funcionários Civis do Estado a legalidade do
seu julgamento pela entidade detentora do poder punitivo.
Pelo expo to, n~ga1U provimento ao recurso e confirmam o acórdão rer-orrido, com o mínimo de custas
pt' lo recorreu te.
0

0

0

Lisboa, 1 de Maio de 1958. - Albino Soares Pinto
dos Heis Júnior - António
LOIJes Vaz Pereira - A.ntônio rlrlindo Teixeira Mortin» - Luís Costa da Cunha
Valente
- T'ítor Manuel
Lopes Dias - Alberto
Cabral da Silva Basto - António
Luís Pereira - Manuel Lourenço
Vasco - António
Simões
Correia=«
Fernando Correia Pereira da Silva - Henrique
Mário
Pereira Parreira - Eduardo Correia Guedes - Vicente
Ribeiro Leite de Sousa e l'asconcelos.
- Fui presente,
').
-:l/onso .171g11StO } iuto,
(Publicada

!lO

Diário do Governo n.? 240, 2.· si'do,

do 14 do Outubro

de 19:;0).

XI- OBITUARIO
!!):)!):

.J lInho,:!~

'['P1H'ldt>

niéd ir-o l'l'Ío]'ma(lo Miguel

x iuulre dp ~f:1A':llhã('s.
:-1<'1('111 hru, ~(i - (':lpilão

Hrito.

l'l·f'onnndo

.To~(~ dn

AleLuz
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Setembro, 28 - Tenente-coronel reformado Luís António da Silva 'I'avares de Carvalho.
Outuhro, 6 - 'I'enente inválido, reformado, José Aniónio de Maios .T úuior.
Ouí ulrro , 7 - Tenente reformnrlo A lberto da Costa.

o llinistro

do Exército.

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General.

MINIS TÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
Série

2.8

N,O 19

1 de Novembro de 1959

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS

E PORTARIAS

Portarias:

Presidência

do Conselho - Secretariado-Beral

da Defesa Nacional

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional e do Exército, que o
oficial em seguida mencionado tenha o posto que
. lhe vai indicado, nos termos dos artigos 1.0, 2. o e 4.0
do Decreto-Lei n.? 42510, de 18 de Setembro de
1959:
Major inspector das bandas e fanfarras das forças mi. litares e das forças militarizadas, o capitão chefe do
banda do música do Exército, em serviço no Ministério
do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Lourenço Alves Ribeiro, para preenchimento
da vaga
criada pelo supracitado Decreto-Lei n.? 42510, contando a antiguidade desde a data da presente portaria.
Presidência do Conselho e Ministério do Exército,
29 de Outubro de Hl59. - O Ministro da Defesa Na-
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cional, . Julio Carlos Alves Dias Botelho Moniz.O Ministro do Exército, Afonso ~Magalhães de Almeida
Fernandes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1959.
Registo n.? 31055. São devidos emolumentos, nos termos
do Decreto n.· 22257).

II-JUSTiÇA

E DISCIPLINA

Condecorações:

Ministério

do Exército - I.a Direcção-Geral

- I.a Repartição

Tendo sido agraciada a bandeira do Colégio Militar com
a Ordem do Mérito Militar pelo Governo dos Estados
Unidos do Brasil, ó permitido àquele estabelecimento
de ensino, em conformidade com as disposições do
Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar e usar
na sua bandeira as respectivas insígnias.
Tendo sido agraciado pelo Governo dos E tados Unidos do Brasil com o grau de comendador da Ordem
do Mérito Militar o brigadeiro Raul Cordeiro Pereira
de Castro, é-lhe permitido, em conformidade com a
disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercô e usar as respectivas insígnias,
Tendo sido agraciado pelo Governo dos Estados Unidos
do Brasil com o grau de cavaleiro da Ordem do Mérito Militar o major de infantaria Fernando Godofredo da Costa Nogueira de Freitas, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar
as respectivas inslgnias.
Por decretos de 11 de Maio do corrente ano, publicados
no Diário do Governo n.? 242, 2.n série, de 16 de Outubro do mesmo ano, foram agraciados com os graus
da Ordem Militar de Cristo que lhes vão indicados
os seguintes oficiai':
Comendador

Capitão de infantaria,

reformado,

João Lope
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Oficiai

Coronel de infantaria, reformado, Júlio Garcês de
Lencastre.
Major de infantaria, na situação de reserva, Manuel
nlachado.
Capitão de cavalaria, reformado; Américo dos Santos.
Por decreto de 29 de Abril de 1955, publicado no Diàrio do Governo n.? 278, 2.8 série, de 30 de Novembro
do mesmo ano, foi agraciado com o grau de oficial da
Ordem Militar de Avis o maj ar do corpo do estado-maior José Leite de Resende.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições
do regulamento aprovado pelo Decreto TI.O 35 667, de
28 de Maio de 1946, e Portaria n.? 12731, de 4 de
Fevereiro de 1949, os seguintes oficiais:
Major de infãntaria, na situação de reserva, Licurgo António de Pina.
Major de cavalaria Joaquim da Cunha Frnzão Pereira.
Capitão do quadro do serviço geral do Exército
Germano Felizes.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército,
na- situação do reserva, Joaquim da Conceição
Velês.
Louvores:

Ministério
P01'

do Exército - Repartição

do Gabinete

portaria de 20 de Outubro de 1959:

Louvado o coronel engenheiro aeronáutico João Anacoreta de Almeida Viana, actual 2.° comandante e
director de instrução da Academia Militar, pela forma
distinta e muito eficiente como desempenhou, desde
1945, os cargos de professor interino e de professor
catedrático da antiga Escola do Exército, acumulando,
por vezes, e as funções com as de 2.° c?mandante
e director da instrução. Através do exercício de todos
estes cargos, este oficial pôs sempre à prova um
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conjunto apreciável de qualidades militares, aliadas a
grande inteligência, competência profissional, capacidade pedagógica' e elevada noção dos deveres e responsabilidades das funções de professor.

, III-MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Capitão de infantaria, adido, Alcides José Sacramento
Marques, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Angola, regressou à metrópole
em 29 de Setembro de 1959, desde quando deve ser
considerado nesta situação, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Quadro da arma de artilharia:

Capitão de artilharia, adido, Gastão :Maria de Lemos
Lobato Faria, que, por ter deixado de prestar serviço no comando militar do Estado da India, regressou à metrópole em 19 de Setembro de 1959 desde
quando deve ser considerado nesta situação, p~ra preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Tenente de artilharia, supranumerário, Carlos Alberto
de Carvalho Felgueiras e Sousa, que, por ter deixado
de prestar serviço no regimento do artilharia antiaérea fixa, se apresentou em 1 de Outubro de 1959,
desde quando deve. ser considerado nesta situação,
para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro do 1959. lão são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Quadro da arma de cavalaria:

Tenente de cavalaria, adido, António Carlos Dias Antunes, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, embarcou de regresso à metrópole em 5 de Outubro de 1959, desde
quando deve ser considerado nesta situação, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

'I'enente de cavalaria .. adido, Eduardo Matos Guerra,
que, por ter deixado de prestar serviço no comando
militar de Angola, regressou à metrópole em 3 de
Outubro de 1959, desde quando deve ser considerado
nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959, visadapelo
Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Quadro da armn de engenharia:

'I'enente-coronel de engenharia, supranumerário, do regimento de engenharia n.? 2, onde continua colocado,
Ângelo Tavares da Silva, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Supranumerárlos
quadros:

por

excederem

oe

Corpo do estado-maior:

Tenentes-coronéis do corpo do estado-maior A.ndré ~a
Fonseca Pinto Bessa e J oãq Paiva de Fana Leite
Brandão que por terem deixado de exercer os car,
,
.
t d 1°
gos de professores efectivos, .respectIvamen e o..
e 2.° grupos de matéria dos curso.s .do estado-maJO:,
no Instituto de Altos Estudos MIlItares, dos qUaIS
ficam exonerados pela presente portaria, se aprellen-
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taram em 30 de Setembro de 1959, desde quando devem ser conaiderados nesta situação.
(Por portaria de 6 de Outubro de 195(), visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Outubro de 1D59. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

InfantarIa:

Tenente-coronel do infantaria, adido, Manuel Albuquerque
Gonçalves de Aguiar, que, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar de Timor, regressou em
6 de Outubro de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 195(). Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Major de infantaria,
adido, José Martiniano Moreno
Gonçalves, que, por ter deixado de prestar serviço
no Ministério elo Interior, na Guarda N ucionnl Republicana, regressou n este :Ministério em 1 de Outubro de 1959, desde quando eleve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1D5D, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Artilharia:

Tenente-coronel de artilharia, adido, Artur Aragão Pinto
de Andrade, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar de Angola, regressou em 29 de
Setembro de 1950, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1()59, visada pelo Tribunal
de Contas cm 31 de Outubro de 1959.
ão são devidos
emolumentos, !lOS termos do Decreto n.O 22257).

Engenharia:

Tenente-coronel de engenharia, adido, João Meira Valente de Carvalho qur, por ter deixado de prestar
serviço no comando militar da Moçambique, regressou à metrópole em 5 de Setembro de 1959, desde
quando deve ReI' considerado nesta situação.
(Por portaria de 6 do Outubro de 195D, visada polo Tribunal
do Contas em 2:3 de Outubro de !D59. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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de supranume_

Forças eventualmente constituidas no ultramar:

Estado da índia

Capitão médico, do 1.0 grupo 'de companhias de saúde,
Fernando Neves Ferro, nos termos da segunda parte
do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 284001, substituído
pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de Fevereiro de
194:3, e ao abrigo da Portaria n." 11 079, de 31 de
Agosto de 1945, por ter sido nomeado para fazer
parte das forças expedicionárias ao Estado da Índia,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de infantaria n.? 6, Filipe Alistão Reyes
Telos Moniz Corte Real, nos termos da segunda parte
do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 28 401, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 32 DG2, de 20 de. Fevereiro de 194:3,
e ao abrigo da Portaria n." 11 070, de 31 de Agosto
de 1D45, por ter sido nomeado para fazer parte das
forças expedicionárias ao Estado da Índia, devendo
er considerado nesta situação desde 11 de Outubro
de H)')9.
(Por portaria de 11 de Outubro ele 1959, visada peJo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 2~ 257).
Passagem

No ultramar:

à situação

de

adido:

Angola

Alfere do f'el"Yi~ode adm ini tração militar, do comando
militar de Angola, António Silva Dores, José António Inês Quintas, José Santos Narei o e Rogério
• érsrio auto Oachide, por terem sido nomeados para
des;mpeuhar comi sões de serviço no ultramar,
a~
abrig-o da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.? a9 16, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser
considerado ne ta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, anotada
nal do Contas em 27 de Outubro de 1959).

peJo Tribu-
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Alferes do serviço de administração militar, do comando
militar de Angola, Alfredo António Cândido de
Moura e Licínio Carlos Presa Fernandes, por terem
sido nomeados 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 1954, devendo ser considerados nesta situação
desde 5 de Outubro de 1959.
'
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).
Moçambique

Alferes de infantaria, do comando militar de Moçambique, Manuel Vítor Morgado Carmona Ferro, José
Augusto Serra Pinto, José Medina Ramos, António
José da Silva, Fernando José Brandão Lopes Pinto,
José Pedro Mendes Franco do Carmo, Valter da
Silva Almeida e Teotónio José de Carvalho Ribeiro
Pereira, por terem sido nomeados para prestar serviço no ultramar, no termos da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39 816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser con iderados ne ta ituação
desde 5 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).

Alferes do serviço ele administração militar, do comando
militar de Moçambique, Raul da 00 ta Dioní ia,
Amílcar Dias de Almeida, Fernando Gcnçalve Roberto, Reinaldo Cavaco Gcuçalve e Manuel de Oliveira Regü, por terem ido nomeado para prestar
serviço, no ultramar,
ao abrigo da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, de 14 de Setembro de 19'54, devendo S r considerados ne ta ituação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1059, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).

Deixa de et 'C011 iderado na situação de adido na Academia Militar como in trulor de táctica de enzenharia, continuando, porém, na me ma situação d ~dido,
mas no comando militar de Moçambique, ao abrigo
da alínea b) do artigo 3.° do Decr to-Lei n.? 39 16,
de 14 ele Setembro de 1954, o capitão de engenharia,

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o ln

1503

adido, Alberto da Maia Ferreira e Costa, devendo
ser considerado nesta nova situação desde 10 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).
Guiné

Alferes de infantaria, do comando militar da Guiné,
António Pedro Simões Vagos e João Manuel Fonseca Inácio, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço no ultramar ao abrigo da
alínea a) do artigo 3. do Decreto-Lei n. o 39 816,
de 14 de Setembro de 1952, devendo ser considerados
nesta situação desde 6 de Outubro de 1959.
0

(Por portaria de 12 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).
Na Polícia de Segurança Pública:

Tenente de infantaria,
do regimento de infantaria
n." 15, Jaime da Fonte Alpendre, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério do Interior, na Polícia de
Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
ituação desde 6 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 12 de Outubro de ltl5n, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

de instrução:

.

Academia Militar

Capitão de cavalaria, da Academia Militar, António Pais
Andorinho Romão, por ter sido nomeado chefe da
secção de informações, registo e estatistica da referida
Academia, por portaria desta data, devendo ser considerado ne ta situação desde 3 de Março de 1959.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).

Capitão de engenharia, da Academia Militar, Manuel
Adelino Pires Afonso. por ter sido nomeado pro~essor
catedrático da referida Academia, por portarra de
1 de Outubro de 1959, devendo ser considerado nesta
ituação de de a mesma data.
.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).
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Colégio Militar

Tenente de infantaria, do Colégio Militar, Fernando
Josó Martins dos Reis, por ter sido nomeado para
desempenhar as funções de adjunto do instrutor militar, por portaria desta data, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Outubro de 1959.
(Ppr portaria de 15 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas cm 27 de Outubro de 1959).
Estabelecimentos

produtores:

Oflcinas Gerais de Fardamento

Capitão do serviço de administração militar, das Oficinas Gerais de Fardamento, José Luís de Nápoles
Guerra, por ter sido nomeado adjunto dos serviços
industriais, chefe da 3." divisão das referidas Oficinas, por portaria desta data, devendo ser con iderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 27 de Outubro de 1959).
Passagem

à situação

de

reserva:

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 6, Armando de Sousa Botelho, nos
termos da alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 36304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 de Setembro de 1052, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Outubro de 19M).
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Passagem

SIsituaçÃo

de

reforma:

(Dospacho <lo 20 do Outubro <lo1050 <ln Cníxn Gernl do Depôsttos,
Crédít o o Pruvtdpnetn,
puullcndo no Dt àrio (lo GOl'erno D.O 248,
2." sérto, do 23 do ]\'OSI110 müs o auo}:

Coronel de infantaria, no quadro da arma, Carlos Amorim Castanheira, nos termos da última parte ela alinea d) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n.? 3Ci30..j.,altorado pelo Decreto-Lei n.? 38016, de 18 de Setembro
de 1952, devendo SOl' considerado nesta situação de ele
] ~ de Agosto do 1959.
Capitão do serviço de administração militar, na situação
de reserva, João Josino da Costa, nos termos da ali-
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nea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n." 36304, alterado pelo Decreto-Lei n. o 38 91G, de 18 de Setembro
de 1952, por ter atingido o limite de idade devendo
ser considerado nesta situação desde 31' de Maio
de 1959.
(Por portaria

de 24 de Outubro de 1959).

Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Consid erado regressado ao serviço deste Ministério por
ter deixado de prestar serviço na província de' Moçambique, onde se encontrava em comissão militar,
o tenente miliciano de infantaria, adido, Adelino de
Almeida Dias, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Abril de 1959, ficando em disponibilidade.
(Por portaria de ~2 de Maio de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 5 de J unho de 1959).
Quadro da aruia de artilharia:

Con iderado regressado ao·serviço da metrópole, por ter
deixado de prestar serviço na província de Angola,
onde se encontrava em comissão militar, o tenente
miliciano de artilharia, acl.ido, António José Figueiredo Cardoso, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, visada pelo Tribuna) de Contas em 23 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Quadro da arma de cavalarla r

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar erviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o tenente miliciano de cavalaria, adido, Henrique Manuel Mora,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Outubro de 1959 o ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959, v!sad,.a pelo.Tribunal
de Contas cm 27 ele Outubro de 1959. Nao sao deVIdos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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oficiai

n'llll-

Tenentes milicianos de artilharia, licenciados, do centro
de mobilização de artilharia n.? 1, Rui José de Oliveira Pegado e Henrique Macieira de Barros, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 9 de
Setembro e 30 de Março de 1958.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959, anotada
nal ,de Contas em 29 de Outubro de 1959).

pelo Tribu-

IV -.PROMO,ÇOES
Oficiais do quadro permanente
Arn'las

e

MinistérIo

serviços:

do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção do Serviço de Material

Tenente-coronel engenheiro do quadro do serviço de material, o major engenheiro do mesmo quadro Augusto
José Pais Ladeira.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.O 22257),

MlniatérIo do Exército - Quadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e servIços, unidades e centros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria n.O 10

Coronel, comandante, o tenente-coronel
de infantaria,'
supranumerário, José Rodrigues Ricardo.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n .• 22257).
Regimento de infantaria n.· 15

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante António Pedro Moreira.

o sar-

(Por portaria de 11 de Outubro de 1959;..visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 195\:1. 'ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Artilharia:
Regimento de artilharia

pesada n. o 3

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, o alferes do quadro do mesmo serviço Manuel Bernardes.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Ministério (lo Exército - Estabelecimentos
Estabelecimento~
Hospital

Capitão médico,
Lopes Ferro.

Dlilit~res :

hospitalares:
militar

regional n. o I

o tenente

médico Altamiro 'I'eixeira

(Por portaria de 11 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).
Adidos:
Na Polícia eh Segurança

Pública:

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Pol1cia de Segurança Pública, Edmundo da Luz Cunha.
.

(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo 'I'ríbunal de Contas em 31 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
ArrTl8S

e

serviços:

Ministério do Exército - Quadros das armas e serviços,
escola práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
InEantaria :
Batalhão de caçadores n. o 5

(ForçaS expedicionárias

à provlncla

da

Guiné)

Alferes miliciano de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Manuel de Sousa Pestana Ba tos e Arceolindo Maria Cardoso .
. (Por portaria de 12 de Agosto de 1959, visa~a pelo. Tribunal
de Contas em 23 de Outubro de 195\1. Sao devidos emolumeutos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Alferes milicianos de infantaria, adidos, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
adido, Afonso
Nunes dos Santos Pereira
António Jerónimo Brás.

e

(POl"portaria de 16 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique
Comando militar

Considerado promovido ao seu actual posto por portaria
de 1 de Abril de 19D9, e não por portaria de 24: de
Agosto, como foi publicado na Ordem do Exército n. 016,
2. a série, do mesmo ano, e visada pelo Tribunal de
Contas em 14 de Setembro do referido ano de 1959,
o alferes miliciano de infantaria, do comando militar
de Moçambique, Albérico dos Santos Flora.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1059, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 do Outubro de 1059. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

v-

COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo de generaIs:

No quadro do corpo:
Ministerio do Exercito - I. & Direcção-Geral

N ornoado aj udante-general
O general
Manu I Lopes
Pires, em substituição do gen rul José Viana Correia
Guede , que 6 exonerado das referidas funções pela.
prosente portaria.
(Por portaria de 31 de

utubro do 1959).
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Ministério do Exército - 2,1 Direcção-Geral

Nomeado administrador-geral
do Exército o general
Adelino Alves Veríssimo, em substituição do general
José Esquível, na situação de reserva, que é exonerado das referidas funções pela presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 195~).
Corpo

do

estado-maior:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3. Direcção-Geral
I

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, no quadro
do mesmo corpo, Fernando Ferreira Valença.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1959).
Direcção da Arma de Engenharia
(Inspecção

das tropas

de transmissões)

Inspector, interino, o coronel do corpo do estado-maior,
tirocinado, comandante do regimento de artilharia ligeira n. o 1, José l! erre ira dos Heis.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Armas

e

Ministério

serviços:

(lo Exército:
L" Direcção-Geral- 2.· Repartição

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, no
quadro do me mo serviço, José Borrego Ramos dos
Heis.

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).

3. Direcção-Geral
I

Major do infantaria, com o curso geral do estado-maior,
do quartel-general da 1.a região militar, Adolfo Monteiro da ruz.

(Por portaria de 25 de Outubro de 1959).

Capitã s de infantaria, da escola prát~ca da arma! Jorge
Rodrigu s da Cunha , aco, do regImento de mfan~'lria n. o 2, António Fernandes Morgado e Manu.el J oao
Borges de Madureira Pire , do regimento de infantaria n. o 1~, Luis Fernando Dias Oorreia da Cruz, do

..
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batalhão de metralhadoras n.? 2, Luis Alberto Monteiro de Oliveira Leite e, no quadro da arma, Fernando
N egidio Manuel Fortes dos Santos Ferreira.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Arquivo Geral

Capitão do quadro do serviço geral
3. a Repartição da La Direcção-Geral
Luis Correia.

do Exército, da
deste Ministério,

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Ministério do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma de Infantaria

Coronéis de infantaria, comandante do regimento de
infantaria n.? 11, Orlando Luis de Oliveira e, comandante do centro militar de educação fisica, equitação
e desportos, Emilio Mendes Moura dos Santo .
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).

Coronel de infantaria, chefe da 2. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, Mário dos Santos Pires
Neves.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1959).
Direcção da Arma de Artilharia

Coronéis de artilharia, comandante da escola prática
da arma, Carlos Vidal de Campos Andrada e, comandante do regimento de artilharia n. ° 6, José António
Santos Monteiro.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).

Majores de artilharia, do regimento de artilharia n.? 6,
José Alves Barbosa Bessa e: 2.° comandante do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 2, José Pire Simões,
(Por portaria de 31 de Outubro do 1599).
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia, comandante do regimento de
engenharia n." 1, Luis Maria. de Oliveira e Carmo
Soares e Silva.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
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Direcção do Serviço de Material

Tenentes-coronéis
engenheiros do serviço de material,
supranumerários,
Humberto Lopes Gonçalves Garcia
e Virgílio Vicente de Matos.
Capitão do quadro do serviço de material (ramo eléctrico), do campo de tiro de Alcochete, José Silveira
Soares.

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).

Ministério do Exército - Quadro das armas c serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e eentros de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes de infantaria, no quadro da arma, António Fernando Pinto de Oliveira.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1950)Regimento de infantaria

Capitâo de infantaria, no quadro
Amílcar Sousa Luís dos Ramos.

n.·

5

da arma, Norberto

(Por portaria do 31 do Outubro de 1950).
Regimento de infantaria

n.O 6

Capitão de .infuntaria, do batalhão de metralhadoras
António da Conceição de Sousa e Castro.

n.? 3,

(Por portaria de 25 de Outubro de 1059).

Tenente de infantaria, do batalhão
n. o 3, Mário César Teixeira.

de metralhadoras

(Por portaria de 25 de Outubro de 1959).

.

Tenento do quadro do serviço geral do Exército,
do
batalhão do metralhadora'
11.0 3, Bernardino
de Oliveira o ilva.

(Por portaria de 25 de Outubro de 1959).

Artilharia:
Escola Prática

de Artilharia

2. o comandante, o tenente-coronel de artilharia, adjunto
do in 'Jloctor-rroral (lo educação física do gxército,
Guilherme Vi~gílio do Almeida Pires Monteiro.
(Por portaria do 31 de Outubro de 1959).
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ligeira n.O 4

Alferes de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, José Manuel Pinto Pereira.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1959).
Regimento de artilharia

n.O 6

Comandante, o coronel de artilharia, da direcção
arma, Jerónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo.

da

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Major de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Miguel Martins de Sequeira Braga.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

2.° comandante, interino, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." 5, António Francisco
Neto Parra.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros 2

Tenente de cavalaria, no. quadro da arma, Rui Ernesto
Freire Lobo da Costa.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Regimento de cavalaria n.s 7

do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Josó l\Ialafaia Felício.

Capitão

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Regimento de cavalaria n.O 8
(Grupo

de carros

de combate)

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Armando José
da Silva Freire.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Engenharia:
Regimento de engenharia n. ° I

Capitão de engenharia, no quadro
Alves Avila de Melo.

da arma, António

(Por portaria de 25 de Outubro de 1959).
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Serviço de saúde militar:

Farmacêuticos
I.' grupo de companhias de saúde

Alferes farmacêutico, do Hospital Militar Principal José
António Ribeiro de Queirós.
'
(Por portaria

de 31 do Outubro de 1959).

Ministério do Exército - Distritos
bilização :'
Distrito de recrutamento

de recrutamento

e mo-

e mobilização n.' 8

Chefe, o coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n.? 10, João de Sousa Machado.
(Por portaria

de 31 de Outubro de 1959).

Ministério do Exército - Estabelecimentos

militares:

..

Estabelecimentos de instrução:

Colégio Militar

Professor provisório, o capitão do quadro do serviço de
material, no quadro do mesmo serviço, Mário Dinis
Pacifico dos Reis.
(Por portaria

de 31 de Outubro de 1959).

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Nomeado professor provisório do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, durante o ano lectivo de
1939-1960, nos termos do artigo 10.° do Decreto-Lei n." 37136, de 5 de Novembro de 1948, artigo 2.°
do Decreto n." 2634,1, de 7 de Fevereiro de 1936, e
artico 7.° do Decreto-Lei D.O 42162, de 26 de Fevereir~ de 1959, o major do serviço de administração
militar Francisco de Macedo Magalhães.
(Por portaria ~e.G de Outubro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo I'ribunal de Contas em 22 de Outubro ele 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Nomeado professor provisório do Instituto Profi~sional
do Pupilos do Exército, durante o ano lectivo d~
19j9-1n60, nos termos do artigo 10.° do Decreto-Lei
11.0 37 l:3G, de [) de Novembro de 1948, artigo 2.° do
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Decreto n.? 2G 341, de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 3.° do Decreto-Lei n." 40'126, de 13 de Abril
de 1955, com referência ao artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959, o capitão do
serviço de administração militar Joaquim Dias Marcelino Marques.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1959, da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Outubro do
mesmo ano. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Diversos:

Depósito Geral de Material de Guerra

Capitão do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), da 3. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério, Fernando Augusto Cardoso Ribeiro.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Supranumerários:
Forças eventualmente constituídas no ultramar:

Regimento de infantaria n.O 6
(Forças expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Francisco Pinheiro da Silva.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Regimento de engenharia n.O I
(Forças expedicionárias

ao Estado da lndla)

Tenente de engenharia, da escola prática da arma, ALberto Garrido Baptista.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1950).
Adidos:
No ultramar:

Angola
Comando militar

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 9,
Francisco ele Sousa Sorrão.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1(59).
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Major engenheiro do quadro do serviço de material,
das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, Manuel António Lopes.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).

•

Cabo Verde
Comando militar

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, José
Verdasca dos Santos.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Guiné
Comando militar

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Rodrigo Alfredo de Sousa Lobo de Avila.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Macau
Comando militar

Alferes: de infantaria, da escola prática da arma, Manuel
Gonçalves Mesquita e, do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, António
Cardoso Ferreira da Costa e Emídio José Brandão
dos Santos Marques.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).

Capitão médico, da Escola Prática
bastião J o é Barros Guerreiro.

de Engenharia,

Se-

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Em e.tabelecimento.

militare.:

Estabeleoimentos de instrução
Academia Militar

Profe SOl' catedrático da 54. a cadeira, o tenente-coronel
engenheiro de aeronáutica Mário Alvarenga Rua,
nos t nuos dos artigos 1.0, 13.°, l~.o, 19.° e 20.0 do
Decreto-Lei n. ° 4~ 152, de 12 de Fevereiro de Hl59,
e Decreto-Lei n.? 42349, de ~ de .Julho do mesmo
ano, na vaga aberta P la publicação
0.0 referido
Decreto-Lei n.? 42152, devendo desempenhar, ao
abrigo da alínea b) do § LOdo artigo 74.0 do Decreto-L i 0.° 4:3131, a funções de professor catedrático
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da 16. a cadeira, transitória, da extinta Escola do
Exército.
Professor catedrático da 35. a cadeira, o maj 01' piloto
aviador Manuel Chitas de Brito, nos termos dos
al"tigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.° e 20.° do Decreto-Lei
n.? 42152, de 12 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho do mesmo ano, na
vaga aberta pela publicação do referido Decreto-Lei n.? 42152, devendo desempenhar, ao abrigo da
alínea b) do § 1.0 do artigo 74.° do Decreto-Lei
n.? 42151, as funções de professor catedrático da
17. a cadeira, transitória, da extinta Escola do Exército,
em substituição do tenente-coronel piloto aviador João
de Deus Mendes Quintela, exonerado das mesmas
funções pela presente portaria.
Professor adjunto da 35.a cadeira, o major piloto aviador José Luís Vaz Nunes, nos termos dos artigos 1.0,
13.°, 18.°, 19.° e 20.° do Decreto-Lei n." 42152, de
12 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n.? 42349,
de 2 de Julho do mesmo ano, na vaga aberta pela
publicação do referido Decreto-Lei n. ° -12 152, devendo passar a exercer as funções do professor
adjunto da 17. a cadeira da extinta Escola do Exército
até à extinção do curso a que diz respeito.
Professor catedrático da 37. a cadeira, o capitão de engonharia, professor adjunto interino da mesma cadeira,
cargo de que fica exonerado por esta portaria, Manuel Adelino Pires Afonso, nos termos dos artigos 1.0,
13.°, 18.°, 10.° e 20.° do Decreto-Lei n.? 42152, de
12 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n.? 42340,
de 2 de Julho do mesmo ano, na vaga aberta pela
publicação do referido Decreto-Lei 42 152, devendo
desempenhar, ao abrigo da alínea b) do § LOdo artigo U.o do Decreto-Lei n.? 42151, de 12 de Fevereiro de 1959, as funções de professor catedrático da
8. a cadeira, transitória, da extinta Escola elo Exército.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Chefe da secção de informações, registo e estatística do
gabinete de estudos, o capitão de cavalaria António
Pais Andorinho Romão, o qual fica exonerado das
funções de chefe da secretaria da extinta. Escola do
Exército por esta portaria, nos termos do § único do

•
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artigo 33.° (anexo n.? 3) do Decreto-Lei
n.? 42152,
de 12 de Fevereiro
de 1959, para preenchimento
de
vaga no quadro.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Colégio Militar

Adjunto do instrutor militar, o tenente de infantaria, do
regimento
de infantaria n.? 1, Fernando
José Martins
dos Heis, nos termos do artigo 3.° (anexo n.? 1) do
Decreto-Lei
n.? 42131, de 3 de Fevereiro
de 1959,
na vaga do tenente Nuno Vilares Cepeda, exonerado
do referido cargo por portaria de 1 de Outubro de 1958.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Nomeado professor
efectivo do 6.° grupo de disciplinas
do Colégio Militar, nos termos do n. ° 2.° do artigo 15.°
do Decreto n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944,
artigos 1.0, 2.° ê 3.° do Decreto-Lei
n.? 42135, de 3
de Fevereiro
de 1959, e artigo 7.° do Decreto-Lei
n.? 421G~, de 26 de Fevereiro
do 1959, o capitão do
quadro do serviço de material Mário Dinis Pacífico
dos Reis, na vaga do capitão de artilharia, na situação
de reserva,
António Vicente Teixeira,
que fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1959 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.022257).
Estabelecimentos

produtores

Oflcinas Gerais de Fardamento

Acljuntodos
serviços industriais,
chefe da 3." divisão,
o capituo do serviço de administração
militar,
do
conselho admini .trativo da La e 2." Direcções-Gerais
deste )finisLério,
José Luís de Nápoles Guerra, nos
termos do artigo 28.0 do Decreto-I ..ei n .? 41892, de
3 de Outuhro de 1958, e mapa v anexo,. para pr~enchimento
da vagou no quadro das refendaR Oficinas
ainda não ocupada.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, vis~da pe!o Tribunal
de Contas cm 23 de Outubro de 1959. Sao devidos emolumento , nos termos do Decreto n.? 22257).
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Oficiais de complemento
Armas

e serviços:

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

Alferes miliciano de infantaria
Viegas.

n. ° 4

Arnaldo

Inácio Arrais

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

Tenente

n.O 5

miliciano de infantaria José da Cruz Miranda.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

n. o 6

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de metralhadoras n." 3, João Inácio Machado ola Campos e
Júlio Augusto Vitória Moreno.
(Por portaria de 31 do Outubro do 1959).

Aspirante a oficial miliciano .de infantaria, do batalhão
de metralhadoras n.? 3, Manuel Oliveira da Silva.
(Por portaria de 31 de Outubro de 195U).
Regimento de infantaria

n. o 10

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n.? 12, Nuno Antunes Pereira Grancho.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

Tenente
doso.

n.O 12

miliciano de infantaria Fernando

da

ilva

ar-

(Por portaria de 31 do Outubro do 1959).
Regimento de infantaria

n. ° 15

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do regimento de infantaria
n. o G, Luís G onznga Vieira da
Fonseca, Eduardo Alb rto Aguiar Botelho de ousa,
.J osé Manuel Alegria Martins do li outo
João
Vieira Pereira.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1959).
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Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de infantaria D. o 12, António Lopes Baltasar, Carlos Alberto de
Faria e João Luz da Palma.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1959).
Artilharia:

Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, da
companhia divisionária de manutenção de material,
José Reis Fernandes Leitão.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959).
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n." 3, António Germano
de Sá Rebelo, por motivo disciplinar.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959).

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia Iiacira 11.0 4, Carlos Manuel de Oliveira
Belchior, por motivo disciplinar.
(Por portada de 31 elo Outubro de 1959).
Cavalaria:

Regimento de lanceiros n.O 2

Alferes miliciano de cavalaria António José Couto Pires,
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Regimento de cavalaria

n.O 3

'I'snonte miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Ilenrique :Manuel Mora.
(Por portaria de 15 de Outubro ele 1959).

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de cltyalaria n." G, António Fernando Palhoto Pereira
Peixinho.
(Por portaria de

:>1 do Outubro de 1959).

Engenharia:

Escola Pratica de Engenharia

Aspirant
11 oficial miliciano módico, do 2.~ grupo de
companhias ti suúd .. Rui da Rosa Valentllll.
(Por portaria ele 31 de Outubro de 1959).
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Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Aspirante
a oficial miliciano do serviço de administração militar,
do 2.0 grupo de companhias
do mesmo
serviço, José Eduardo Lopes Palma.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Serviço de saúde militar:
Médioos
2.· grupo de companhias de saúde

Alferes miliciano médico,
nharia, V aldemar Lopes

da. E cola Prática
Pereira.

de Enge-

(Por portaria de 31 de Outubro do 1959).
Serviço de administraçio

militar:

I.· grupo de companhias de administração militar

Alfere
miliciano do serviço de ndmiuistrnção
militar,
em disponibilidade,
do comando militar de Angola,
y asco Marinho Falcão Nunes da Ponte.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959).
Centro de mobilização de administração militar n.O2

Alferes graduado
do serviço d adminiatração
militar,
do 2.0 grupo de companhia'
do mesmo serviço, J osé
de Miranda Domingues
Peres.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959).
Ministério do Exército - Estabolecimentos
Estabelecimentos

militares:

hospitalares:

Hospital militar regional n.· I

Alferes miliciano médico, do batalhão de
n. o 3, Rui Manuel Correia Vali: Osório.
Adidos:

1Il

tralhadoras

(Por portaria do 31 de Outubro do 1959).

No ultramar:
Angola
Comando militar

Alferes milicianos:
de infantaria, do reaimouto d infantaria n.? 12, Manu I Frederico
Lonot D lgndo
'arreira, da Escola Prática de Infantaria,
António Mu-

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

1521

teus da Silva Duarte e, do batalhão de caçadores n. ° 3
Joaquim Duarte Centeiro, e médico, do comando militar de Cabo Verde, Diogo Mourão Garcês Palha
todos em disponibilidade.
.
'
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959).

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. ° 3, João Maurício
Dias Muüoz.
(Por portaria de 15 de O~tubro de 1959).
Moçambique
Comando militar

Tenentes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n." 14, Vasco Correia Lopes de Araújo e
Silva, e de artilharia, do centro de mobilização de artilharia n.? 7, Aníbal Adolfo Guedes Pinto Vilela,
o primeiro em disponibilidade e o segundo licenciado .
.. (Por portaria de 15 de Outubro de 1959).

Alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n. o 13, José Geraldes Pereira de Carvalho, e de
artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2,
Luís Alberto Casais Mariz Ferreira da Silva e, do recimento de artilharia ligeira n. ° 3, José Henrique
Ferreira de Castro, todos em disponibilidade.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959).

Pessoal civil
Colégio Militar

João M~nuel de Abreu Faria, professor efectivo do
8. ° O"rupodo ensino liceal- nomeado professor efectivo b do mesmo grupo do Colégio Militar, nus termos
do n.? 3.° do artigo 15.° do Decreto n." 34093, de
8 de Novembro de 1944, artigos 1.°,2.° e 3.° do Decreto-Lei n." 42135, de 3 de Fevereiro de 1959, e
artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1959, da Repartição:Ger~l,
visada pelo Tribunal de Contas em 23 do mesmo mes. Sao
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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I nstituto Profissional dos Pupilos do Exército

Licenciado Jaime Vicente de Oliveira Dias, nomeado
para, interinamente, desempenhar as funções de professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos termos do artigo 31.° da Lei de 14 de Junho
de 1913, Lei n.? 39, de 12 de Julho do mesmo ano,
artigo 2.° do Decreto n.? 26341, de 7 de Fevereiro
de 1936, e artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 42162, de
26 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo -Tribunal de Contas em 22 de Outubro de
1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.· 22257).

VI-

CLASSIFICAÇAO E RECLASSIFICAÇAo

Classificação

e reclassificação

de especialidades

Oficiais do quadro permanente
Especialidades

de mobilização (E. M.):

1) Por se verificar que possui o necessário curso
averbado, é reclassificado para a E. M. «oficial de
infantaria (B) (transmissões de infantaria)», o capitão do
infantaria Francisco António de Vasconcelos Pestana,
do comando militar da Madeira.
2) Rectificando o indicado na Ordem do Exército n.? !l,
2.:1 série, de 16 de Maio de Hl59 (pp. 760 e 761), declara-se que as especialidades de mobilização para quo
foram reclassificados o' dois capitães a seguir indicados
são as seguintes, e não ao contrário,
como por lapso foi
indicado:
Capitão de artilharia Abel Cabral Couto - oficial
de artilharia (B) (refereneiucão por luz e som).
Capitão do artilharia Mário Martins Pinto ele Almeida- oficial de artilharia (B).
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3) O capitão de artilharia Luís Filipe de Albuquerque
Campos Ferreira
deve ser considerado
reclassificado
para a E. 1\1. «oficial de artilharia (B)>>, e não para a de
«oficial de artilharia
(B) (transmissões
de artilharia)»,
como por lapso foi publicado na Ordem do Eccército n.? 9,
2.a série, de 16 de Maio de 1959 (pp. 760 e 7(1) ..
Especialidades

de instrução

(E. 1.):

1) Ao capitão de infantaria,
do comando militar da
Madeira, Francisco António de Vasconcelos Pestana deve
ser averbada
a especialidade
de instrução
« educação
física (instrutor}».

2) Ao major de infantaria,
do comando militar de
Moçambique,
Basilio Pina de Oliveira Seguro deve ser
averbada
a especialidade
de instrução
«educação física
(mestre}».
3) Aos oficiais a seguir indicados deve ser averbada
a especialidade
de instrução
« equitação»,
por estarem
habilitados
com os correspondentes
cursos:
Tenentes-coronéis
de cavalaria António Camilo de
Sá Pinto de Abreu
Sottomayor,
Mário Jaime
Machado de Faria, José Maria Guedes Cabral de
Campos e Homero de Oliveira Matos.
Averbamento

de cursos e estágios:

1) Frequentou
com aproveitamento,
na
de I~lectroUlecânica,
de 6 de Julho a 29
1959 o e~t<Í.o·iode adaptação nos radares
11.°3 'MK-7 ~ capimo de artilharia Alvaro
"
, .
Furtado.
E-lhe averbado este estágio.

Escola Militar
de Agosto de
n.? 4 MK-6 e
Nuno Miranda

2) Frequcntaram
com aproveitamento,
na Escola Militar do glecíroIllccüllica,
de 1 de Junho a 29 de Agosto
de 1939, o estúgio do prcditor electrónico,
os seguintes
oficiais de artilharia:
Tenente

Hui Folhadela

de Macedo

Rebelo.

Alf rcs Luis Manuel Heis Gonl,;alves.
É-lhes

averbado

e .te estágio.
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(C. E.):

1) Rectificando o publicado na Ordem do Exército n." 7,
2. a série, de 16 de Abril de 1959 (pp. 588 e 589), publica-se que o curso no estrangeiro averbado ao capitão
de infantaria António dos Santos Costa teve a seguinte
designação:
Engineer Equipment Maintenance Supervisor Course
(curso de superintendente de manutenção de equipamento de engenharia).
2) Frequentou com aproveitamento, na Escola Nacional de Enfermidades do Tórax, em Madrid, o 1.0 Curso
Internacional de Anestesia na Cirurgia do Tórax, organizado pela cadeira de Anestesiologia e que se realizou
de 25 a 30 de Maio de 1959, o capitão médico Fernando
Neves Ferro.
3) Frequentou
com aproveitamento,
na Escola do
Serviço de Material do Exército dos Estados Unidos da
América, em Maryland, no ano de 1959, o «Ordnance
Officer Advanced Course» (curso avançado de oficial do
serviço de material), pelo que foi declarado «graduado»,
O major engenheiro
do quadro do serviço de material
Ernesto Augusto de Almeida Freire.
4) Frequentou com aproveitamento, em Fontainebleau,
França, o curso de aperfeiçoamento equestre para oficiais, o tenente-coronel de cavalaria Fernando António
Cerqueira da Silva Pais.
5) Frequentou
com aproveitamento,
na Escola de
Infantaria do Exército dos Estados Unidos, na América,
no ano de 1959, o curso básico de oficial de infantaria,
, tendo-lhe sido concedido o respectivo diploma, o tenente
de infantaria Carlos 'Alberto de Carvalho Henriques dos
Santos. É-lhe averbado este curso.
6) Frequentou
com aproveitamento,
na Escola de
Transmissões do Exército dos Estados Unidos da América, em Fort Monmouth, Nova J érsia, o curso de oficial
de reabastecimento de transmissões (Allied Signal Supply
Oflicer), o tenente do quadro do serviço de material
(serviços técnicos do manutenção) Armindo dos Anjos
Machado. É-lhe averbado este curso.
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DE PENSOES

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro
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 5.° do Decreto-Lei n.? 41654, acima
referido:
Major médico Matias Duarte Reis, 43.200a, desde
11 de Junho de 1958 - 32 anos de serviço.
Capitão médico Miguel António Cerveira da Silveira Costa Santos, 41. 040,t$, desde 1 de Junho
de 1958 - 38 anos de serviço.
.
Tenente ele cavalaria Gonçalo Cristóvão de Meireles, 19.3201$, desde 26 de Agosto' de 1958 - 23
anos de serviço.
•

(Por portaria de 1 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41 958, de 14 de N ovembro de 1958, ao capitão de artilharia, na situação de
reserva, José Augusto Brandão Pereira de Melo, no
quantitativo de 43.2005, desde 1 de Junho de 1958,
por ter completado 40 anos de serviço ao abrigo do
artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41654.
(Por portaria de 15 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Rectificada a pensão anual que .lhe foi atribuída, nos
termos do ai tigo 7.° do Decreto-Lei n. o 41 654, rectificado pelo Decreto-Lei n. o 41 958, de 14 de N 0vembro de 1958, ao oficial na situação de reserva
em seguida mencionado, por ter completado o número
de anos de serviço que "ai indicado, ao abrigo do
artigo 5. o do supracitado Decreto-Lei n. o 41 654,:
(Iapitãõ do quadro dos serviços auxiliares do Exército António Monteiro Prudente, 48.6001$, desde
13 de Foveroir o de 1959 - 36 anos de serviço.
Esta portaria anula a de 9 de Maio de 1959,
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visada pelo Tribunal de Oontas em 30 de Maio de
1959, publicada na Ordem do Exéreiu: n.? 10,
2.a série, de 1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Outubro do 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7. ° do Decreto-Lei n. ° 41 654:, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 1J de Novembro de
1958 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 5.°
do Decreto-Lei n.? 41 654, acima referido:
Cor on el de infantaria
Artur Martins Dionísio,
69.4:17~60, desde 28 de Agosto de 1'959 - 33 anos
de serviço.
Ooronel de artilharia Francisco da Rocha Pereira
Júnior, 83.076.$, desde 17 de Agosto de 195939 anos de serviço.
'I'enente-ooronel de infantaria, Armando de Oliveira
Mira Saraiva, 60. 392iS4:0, desde 10 de Agosto
de 1959 - 33 anos de serviço.
Major de artilharia João Pedro Oorreia de Matos,
55.6281$40, 'desde 26 de Agosto de 1959 - 33 anos
de serviço.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n. ° 41 654:, alterado pelo Decreto-Lei n.? 4:1958, de 14 de Novembro
ele 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 5.° elo Decreto-Lei n.? 4:1 G54, acima
mencionado, desde a data que a cada um vai indicada:
Infantaria

Tenentes:
José de Almeida, 38.G54t$40, desde 2G de
tembro de 1959 - 37 anos de sorviço;

0-
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Francisco Henriques Carvalho, 23.460~" desde
21 de Setembro de 1959 - 23 anos de serviço.
Artilharia

Capitão Alberto Frederico Carvalho Lima, 49.950~
desde 25 de Setembro de 1959 - 37 anos de ser~
viço.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos 'do Decreto n.? 22257).

Rectificada' a pensãó anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41 958, de 14 de Novembro
de 1958, ao tenente de infantaria, na situação de reserva, António Falcão, no quantitativo de 33.600~,
desde 12 de Junho de 1958, por lhe ter sido concedida a revisão da sua pensão de reserva ao abrigo do
artigo 7. o do referido Decreto-Lei n. 041654, passando
a contar, desde aquela data, 40 anos de serviço.
(Por portaria de 30 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Passa a ser de 40.800~, desde 1 de Junho de 1959, a
pensão anual do tenente do extinto quadro dos oficiais
do secretariado militar, na situação de reserva, Virgílio Camiler Dias, ,adido, prestando serviço na Fábrica
Nacional de Munições de Armas Ligeiras, por revisão
concedida nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n.? 41654, de 28 de Maio de 1958, remodelado pelo
artigo LOdo Decreto-Lei n. o 41 958, de 14 de N 0vembro do referido ano, em virtude de ter completado
mais um ano de serviço nos termos do artigo 5.0 do
citado Decreto-Lei n." 41 654.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
'

Concedida a revisão da pensão de reserva, desde 2Q de
Março de 1959 nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n, o 41 (354: alterado pelo Decreto-Lei n. o 41 958,
de 14 de Novembro de 1958, por ter completado mais
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um ano de serviço ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n. o 41 654, ao capitão do quadro
dos serviçps auxiliares do Exército, na situação de reserva, adido, em serviço na Fábrica Militar de Braço
de Prata, Álvaro Lopes de Oliveira, no quantitativo
de 54.000a.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Passam a ser as seguintes as pensões anuais dos oficiais
na situação de reserva em seguida mencionados,
desde a data que a cada um vai indicada, por revisão
concedida nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n." 41 654, de 28 de Maio de 1958, remodelado pelo
artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 41958, de 14 de Novembro do referido ano, em virtude de terem completado
mais um ano de serviço nos termos do artigo 5.0 do
citado diploma:
Infantaria

Tenentes:
Abel da Silva Rebelo, 40.800,5, desde 4 de
Junho de 1959;
Alberto da Cruz Severo Ferreira,
40.800["
desde 4 de Junho de 1959;
Alberto da Maia Mendonça, 40.800$, desde
1 de Junho de 1959;
Álvaro Henrique Antunes, 40.800;5, desde 3 de
Junho de 1959;
António da Costa, 40.800;5, desde 1 de Junho
de 1959;.
Francisco dos Santos Gabão, 40.800$, desde
1 de Junho de 1959;
Jacinto Gonçalves Godinho, 4:0.800$, desde
1 de Junho de 1959;
Manuel do Nascimento Costa, 40.8006, de de
1 de Junho de 1959;
Manuel Simões Rosa, 40.800/$, desde 1 de
Junho de 1959;
Mateus Fortunato Soares, 40.800t$, desde 1 de
Junho de 1959;
Salvador Augusto Alves, 40.800,&, desde 1 de
Junho de 1959.
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenentes:
Alexandre Vicente Nunes, 40.8001i), desde 12
de Junho de 1959;
Alfredo Fernandes, 40.800a, desde 1 de Junho
de 1959;
António Dias da Silva, 40.800~, desde ~ de
Junho de 1959;
António Gil, 40.8001$, desde 1 de Junho de
1959;
António Joaquim de Sousa, 40.800~, desde
1 de Junho de 1959.
(Por. portaria de 9 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Quadro dos serviços auxliares do Exercito

Tenentes:
António Maria Carvalho, 40.8001$, desde 1 de
Junho de 1959;
António Nunes, 40.8001, desde 2 de Junho de
1959 ;
Aristides Alves Martins, 4O.800tl, desde 8 de
Junho de 1959;
Celestino Rodrigues Costa, 40.800t$, desde 2
de Junho de 1959;
Eduardo Moreira, 40.800,$, desde 1 de Junho
de 1959;
Feliz Rebelo, 40.80oa, desde 7 de Junho de
1959 ;
'Filipe Monteiro, 40.8001'$, desde 1 de Junho
de 1939;
José Barroso Boavida, 40.8001'$, desde 1 de
Junho de 1959;
José Borges Machado, 40.8001'$, desde 4 de
Junho de 1959;
José da Costa Ferreira, 40.800/$, desde 1 de
Junho de 1959;
José Fernandes da Costa Dias, 40.800;5, desde
1 de Junho de 1959;
José Lemos, 40.800$, desde 2 de Junho de
1959;
José Martins Fangueiro, 40.800~, desde llJde
Junho de 1959;
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Manuel Francisco Raposo Júnior, 40.8006,
desde 1 de Junho de 1959;
Manuel José Correia, 40.8006, desde 1 de Junhode 1959;
Manuel Rodrigues, 40.8006, desde 3 de Junho
de 1959.
'
Alferes:
António Dias Simões, 31.200i$, desde 1 de Junho de 1959;
Joaquim Fernandes_, 31.200;$, desde 1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos. em 0lumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
Infantaria

Tenentes:
Adelino Soares, 40.800.$, desde 1 de Julho de
1959;
Amândio Augusto Durão Fialho, 40.8006, desde
2 de Junho de 1959;
Amadeu Alves, 40.8006, desde 1 de Junho de
1959;
António Agostinho Duarte, 40.8006, desde 1
de Junho de 1959;
António Alves Mendes, 40.8001$, desde 18 de
J unho de 1959;
António Coelho, 40.8006, desde 1 de Junho
de 1959;
António Manuel Durana, 40.8006, desde 1 de
Junho de 1959;
António Manuel Trigo, 40.8006, desde 5 de
Agosto de 1959;
Artur Teixeira, 40.800t$, desde 4 de Junho
de 1959;
Augusto da Natividade e Silva, 40.800 , desde
1 de Junho de 1959;
Avelino IIilário Ribeiro, 40.8006, desde 8 de
J unho de 1959;
Daniel Alberto' Machado, 40.8008, desde 12 de
J unho de 1959;
Francisco Pires, 40.8006, desde 12 de Junho
de 1959;
Guilhermino Morgado, 40.800$, desde 15 de
Junho de 1959;

.
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Isaías Carlos de Sousa Sardinha, 40.800tS, desde
1 de Junho de 1959;
João Duarte da Costa Júnior, 40.8006, desde
1 de Junho de 1959;
José Joaquim Capucho, 40. 800t$, desde 1 de
Junho de 1959;
José Pereira, 40.8006, desde 15 de Junho de
1959;
érgio Augusto dos Santos, 40.800t$, desde 12
Junho de 1959.'
.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Deereto n.? 22257).
Cavalaria

Tenentes:
Artur Ferreira, 40.8006, desde 28 de Julho de
1959;
José da Cruz Monteiro, 40.800~, desde 1 de
Junho de 1959.
Quadro d'tls serviços auxiliares do Exército

Tenentes:
Albano Ribeiro, 40.8005, desde 1 de Junho
de 1959;
António Albino Pires, 40.800t$, desde 1 de
Junho de 1959;
Aurélio Manuel da Rocha, 40.8006, desde 14
de Julho de 1959;
Belchior Maia, 40.8005, desde 1 de Junho de
1959;
DamiiLo Simões, 40.8006, desde 3 de Junho
de 1959;
João Gonçalves de Almeida Lopes, 40.8005,
desde 18 de Junho de 1959;
Joaquim Lopes Pereira, 40.8006, desde 2 de
Junho de 1959;
José Maria Pastor, 40.800~, desde 1 de Junho
de 1959;
Júlio de Araújo, 40.8006, desde 1 de Junho
de 1959;
Manuel Antão, 40.8005, desde 1 de Junho de
1959;
Manuel Pais Silvestre Júnior, 40.800t$, desde
1 de Junho de 1959;
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Mário da Silva Nazário, 40.800,$, desde 1 de
Junho de 1959;
Octávio Fernandes Martins, 40.8006, desde 18
de Julho de 1959;
Porfírio Joaquim Pereira, 4-0.800~, desde 1 de
Junho de 1950.
Alferes:
José da Silva Nunes, 31.200$, desde 3 de Junho de 1959;
Manuel do Espirito Santo, 31.2006, desde 1
de Junho de 1959.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Infantaria

Tenentes:
Afonso Henrique Baptista Campos, 40.8006,
desde 5 de Junho de 1059;
António Lopes Chave , 40.800;5, de de 1 de
Junho de 1059;
Aucíndio Ferreira dos Santos, 40.80Q5, desde
1 de Junho de 1059;
Fernando Jo é Lopes, 40. 001>, desde 1 de
Junho de 1950;
Joaquim Afonso Pinto, 40.8001>, desde 2 de
Junho de 1959;
Leandro de Carvalho Roseira, 40.8005, desde
1 do Junho de 1959;
Joaquim Correia Lucas, 40.800:$, desde 1 de
Junho de 1059;
Joaquim José Alves da Mota, 40. 00,5, desde
1 de Junho ele 1059;
Joaquim Valadares, 40. 006, desde 1 elo Junho
de 1959;
José Marques Correia, 40.8006, desde 1 de
Junho de 1959;
José Vaz de Carvalho, 40.800·, de de 1 d
J unho de 1059;
Luciano Fernandes, 40.800t$, desde 1 de J unho de 1050;
Mário Raul Carvalho da ilva, 40. 00·, desd
1 de Junho do 1959;
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Extinto quadro auxiliar de engenharia

Tenente António Maria Lopes da Silva, 40.800;5,
desde 1 de Junho de 1959.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Tenentes:
Anibal Rafael da Silva, 40.8008, desde 1 de
Junho de 1959;
Eduardo da Cunha e Sousa, 40.8001$, desde
. 5 de Junho de 1959;
José Manuel Vicente, 40.800~, desde 1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Ouadro dos serviços auxiliares do Exercito

Tenentes:
Alfredo de Almeida, 40.800;5, desde 16 de
Março de 1959;
Amadeu Henriques, 40.800;$, desde 1 de Junho
de 1959;
Américo de Araújo Bastos, 40.800i$, desde 1
de Junho de 1959;
António Gonçalves de Freitas, 40.800J, desde,
1 de Junho de 1959;
António Pereira, 40.800,$, desde 1 de Junho
de 1959;
António da Silva Cardoso, 40.800;5, desde 19
de Abril de 1959;
António Vicente, 40.800;5, desde 1 de Junho
de 1959;
Domingos António Mestre, 40.800~, desde 1
de Junho de 1959;
Domingos Antunes, 40.800,$, desde 15 de Abril
de 1959;
Joaquim dos Santos Cardoso, 40.800~, desde
1 de Junho de 1959;
.
José da Conceição Miguel, 40.800;5, desde 1
do Junho de 1959;
Anibal da Soledade, 40.800t$, desde 2 de Junho de 1959;
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Fernandes, 40.80011, desde 1 de Junho
1959;
Marçal Silva, 40.800a, desde 2 de Abril
1959;
José Miguel do Vale Coutinho, 40.800~, desde
1 de Junho de 1959;
José Monteiro Alves, 40.800ll, desde 1 de Junho de 1959;
José Valente, 40.800~, desde 25 de Fevereiro
de 1959.

José
de
José
de

(Por portaria de 15 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 2Q de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Infantaria

Capitães:

Alípio José da Cunha Oliveira, 5J.000t$, desde
4 de Maio de 1959;

Aníbal Adelino Machado, 5J.000il, desde 26
de Maio de 1959;
Roberto Maria Alão Gomes dos Santos, 5J.OOOtS,
desde 26 de Maio de 1959;
Silvino Artur de Oliveira Saraiva, 54.00011,
desde 2 de Abril de 1959.
Cavalaria

Capitães:
Joaquim
Junho
Salvador
Junho

António Ramos, 54.000tS, desde 1 de
de 1959.
Catão Fernandes, 54.000.$, desde 1 de
de 1959.

Ouadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Adolfo Certo Pereira, 54.000ií, desde 1 de
Junho do 1959;
Armando Garcia Pereira, 54.000a, desde 5 de
Maio de 1959;
Ernesto Soeiro de Brito, 54.00011, desde 2 de
Abril de 1959;
João Pinto Guedes de Gouveia, 5J.OOO~, desde
12 de Março de 1959;
José Soares, 54.000~, desde 1 de Junho de
1959;
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Jose Vicente Ribeiro, 54.0005, desde 24 de
Fevereiro de .1959;
Luís Oervâes Rodrigues, 54.000a, desde 1 de
Junho de 1959;
Luís Freire, 54.0005, desde 2 de Abril de 1959;
Manuel da Cruz, 54.000a, desde 7 de Maio de
1959;
Manuel da Silva, 5.J.000~, desde 8 de Maio
de 1959;
Mário Leote Veloso, 54.000$, desde 1 de Junho'
de 1959;
Rufino Antunes Gaspar, 54.000~, desde 1 de
Junho de 1959.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Serviço de administração militar .

Capitão Humberto Marino Pereira Maciel, 54.000,$,
desde 1 de Junho de 1959 .

.

Extinto quadro de oflciais do secretariado militar

Capitães:
Américo Pires Loureiro, 54.000$, desde 8 de
Maio de 1959;
Luís António da Silveira, 54.000i5, desde 1 de
Junho de 1959.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão António Maria de Almeida, 54.000~, desde
8 de Abril de 1959.
'
Extinto quadro de picadores militares

Capitão Laurentino Rodrigues Laguez,
desde 26 de Fevereiro de 1959.

54.000ll,

Infantaria

Tenentes:
Ernesto Moreira dos Santos', 40.800ll, desde
1 de Junho de 1959;
João Lopes da Silva Figueiredo, 40.800ll, desde
1 de Junho de 1959;
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Júlio Capelo Franco Duarte, 40.8001$, desde 1
de Junho de 1959 i.
Mário de Figueiredo, 40.800;5, desde 16 de
Abril de 1959.
Cavalaria

Tenente Gabriel Augusto Gonçalves Braga, 40.800tl,
desde 1 de Junho de 1959.
Serviço de administração militar

Tenente António Baeta Lopes,
de Junho de 1959.

40.8001$, desde 1

Chefes de banda de música

Tenentes:
Hipólito Antunes Gomes, 40.8001$, desde 13 de
Maio de 1959;
José Alves, 40.800.5, desde 1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Infantaria

Capitães:
Adolfo Augusto Gouveia Pinto Júnior, 54.0006,
desde 1 de Junho de 1959;
Alberto Correia Duarte, 54.0005, desde 1 de
Junho de 1959;
António Augusto Póvoas, 54. oootS , desde 1 de
Junho de 1959;
António Ferreira
Linhares Nobre, 540.000,$,
desde 1 de Junho de 1959;
Bernardino Artur de Magalhães, 54.000,$, desde
1 de Junho de 1959;
Carlos Mário da Conceição, 540.00015,desde 1
de Junho de 1959;
Eduardo Augusto ae 1\[010 Pacheco, 54.000.:S,
desde 1 de Junho de 1959;
Manuel José N oguoira Leite Braga, 54.000~,
desde 1 de Junho de 1959;
Joaquim da Silva Rebelo, 54.00015, desde 1 de
Junho de 1959.
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Artilharia

Capitães:
Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros,
54.0005, desde 1 de Juuho de 1959;
Nuno Álvares Guedes Vaz, 54.0006, desde 1
de Junho de 1959.
Cavalaria

Capitão Augusto José Madeira, 54.0005, desde 1 de
Junho de 1959.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Serviço de administração militar

Capitães:
Arnaldo Brasão, 54.0006, desde 5 de Abril de
1959,j
Filipe dos Santos de Miranda Montenegro,
54.0008, desde 26 de Abril de 1959;
Mário António Augusto Soares Pinto, 54.000;5,
desde 1 de Junho de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares do Exercito

Capitães:
Alberto Fernandes Cerqueira, 54.0006, desde
1 de Junho de 1959;
António Lúcio Aguião Valente, 54.0006, desde
13 de Fevereiro de 1959;
Armando Carlos da Silva, 5J.000~, desde 12
de Fevereiro de 1959.
Carlos da Costa Palmeira, 54.000~, desde 1 de
Junho de 1959;
Faustino José Domingues, 54.000:>, desde 24
de l' evereiro de 1959;
José Teixeira Laranjeira, 54.0006, desde 18
de Fevereiro de 1959;
Manuel Alves de Sousa, 54.0006, desde 1 de
Junho de 1959;
Simão Alves Loureiro, 54.000$, desde 23 de
:\Iaio de H)59.
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militar

Cifuentes, 54.000;5, desde 1

Extinto quadro auxiliar do serviço de saúdo

Capitães :
António Maria Santiago Gomes, 54.000;5, desde
1 de Junho de 1959;
Evaristo Gomes da Silva Carvalho, 54.000i$,
desde 1 de Junho de 1959;
Júlio Rodrigues Andrade, 54.0006, desde 1 de
Junho de 1959 .
. (Por portaria de 17 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Infantaria

Capitães:
Ricardo da Costa Ivens Ferraz, 54:.000· , desde
1 de Junho de 1959;
Fernando de Oliveira Leite, 54.000 , desde
1 de Junho de 1959;
Gaspar Pereira Rodrigues, 54:.000 , desde 1 de
Junho de 1959;
Alexandre Medeiros, 54.0001$, desde 1 de Junho de 1959;
Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição,
54.0001$, desde 1 de Junho de 1959;
Manuel Freixo, 54:.000;$, desde 1 de Junho de
1959;
António Paula Santos, 54.0006, desde 1 de
Junho de 1959;
Aníbal Borges, 54.000tS, desde 5 de Junho de
1959.
Tenentes:
Armindo Sequeira, 40.800 , de de 1 de Junho
de 1959; .
Raul da Conceição Cardoso, 40.800{" desde
1 de Junho de 1959;
António Rodrigues Ferreira, 40. 00;), de sde
13 de Junho de 1959.
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Serviço de administração militar

Capitão Alberto Correia Leite Carneiro,
desde 1 de Junho do 1959.
Quadro dos serviços

auxiliares

54. 0001l,

do Exército

Capitães:
José Maria imões Belo, 54.0001l, desde 21 de
Abril de 1959;
Joaquim Maria Santana, 5J.0006, desde 1 de
Junho de 1959;
~fanuel Gonçalves, 54.000;$, desde 1 de Junho
de 1959.
Tenente João Vicente Farinha, 40.8005, desde 1 de
Junho de 1950.
Todos adidos, em serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana.
(Por portaria de -20 de Outubro de 1050, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Infantaria

Capitães:
Afonso da Costa Ribeiro, 54.000;$, desde 1 de
Junho de 1959;
António Maria Martins, 54.000,.$, desde 1 de
Junho de 1959;
António Martins Ferreira Júnior, 54.000· .desde
1 de Junho de 1039;
Bernardo Pelicano de Brito e Abreu, 54.0005,
desde 1 de Junho de 1959;
Duarte Mílitão, 54.000;$, desde 1 de Junho de
1959;
Francisco dos Reis Pio, 54:.0005, desde 1 de
J unho de 1959;
Guilherme de Faria Correia Monteiro, 34.000;$,
desde 1 de Junho de 1959.
Henrique Ernesto Teixeira Moniz, 54.0005,
desde 1 do Junho de 1959;
Isaul da ouceição Ferreira, 54.000;$, desde
1 d Junho de 1959;
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João das Dores Nunes Palrão, 54.0005, desde
1 de Junho de 1959;
Manuel Carvalho, 54.0005, desde 1 de Junho
de 1959;
Pedro Augusto Vieira, 54.0005, desde 1 de
Junho de 1959.
Cavalaria

Capitães:
Fernando Cabral, 54.0006, desde 1 de Junho
de 1959;
Firmo Baptista Lúcio da Silva, 54.000§), desde
2 de Junho de 1959;
.
Jaime Rosado Semedo, 54.0006, desde 1 de
Junho de 1959; .
Joaquim José Fradique, 54.0006, desde 3 de
Junho de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão Gerardo Marques da Cunha, 54.0006, desde
1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Infantaria

Capitães:
Abel António Ferreira Cardoso, 54.0005, desde
15 de Junho de 1959;
Abel de Freitas, 54.0005, desde 1 de Junho
de 1959;
Alberto Augusto de Figueiredo
Sarmento,
54.0005, desde 2 de Junho de 1959;
Alfredo dos Santos, 54.0005, desde 3 de Junho
de 1959;
Ambrósio Afonso Loureiro, 54.0006, desde
1 de Junho de 1959.
Artilharia

Capitães:
.António Joaquim Miranda, 54.0006, desde 1 de
Junho de 1959;
António Rafael Maria de Noronha da Costa
Paulino, 54.0005, desde 1 de Junho de 1959;

2.· Série
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António Vicente Teixeira, 54.0006, desde 8 de
Junho de 1959:
Gonçalo Artur Pe~eira Coutinho, 54.0006, desde
1 de Junho de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Francisco Alves, 54.0006, desde 1 de Junho
de 1959;
Manuel António Assis, 54.0006, desde 1 de
.Tunho de 1959;
Mário Augusto de Carvalho, 54.0006, desde
1 de Junho de 1959;
.
Tito António Godinho, 54.000~, desde 1 de
Junho de 1959;
Vítor Brisson, 54.0006, desde 9 de Junho de
1959.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, 80S termos do Decreto D.· 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n. o 41 958,
de 14 de Novembro de 1958, por terem completado
mais um ano de serviço ao abrigo do artigo 5.0 do
supracitado Decreto-Lei n." .41 654, ~os oficiais, na
situação de reserva, em seguida mencionados, desde
a data que a cada um vai indicada:
Infantaria

Capitão António de Oliveira
desde 9 de Junho de 1959.
Serviço de administração

Liberato,

54.0006,

militar

Capitão Álvaro Fernandes
Gonçalves,
desde 1 de Junho de 1959.

54.0006,

Estes oficiais encontram-se adidos, em serviço no Ministério do Interior, na Policia de Segurança Pública.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, 110S termos do Decreto n.· 22257).
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Artilharia

Capitães:
Hildeberto
António
Botelho de Medeiros,
54:.000$, desde 1 de Junho de 1959;
José da Silva Dias, 54.000t$, desde 8 de Junho
de 1959;
.
Luís Esteves, 54.000~, desde 1 de Junho de
1959 ;
Manuel Marecos Duarte Júnior, 54:.000~, desde
1 de Junho de 1959.
Serviço de administração

militar

Capitães:
Estêvão de Jesus Calado, 54.000a, desde 16
de Junho de 1959;
_
Francisco Marques Lima, 54.000,5, desde 1 de
Junho de 1959;
.
José Bento, 54.000a, desde 1 de Junho de 1959;
Nuno de Morais Beja, 54.000,5, desde 4 de
Junho de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
António Calisto, 54:.000li, desde 1 de Junho
de 1959;
António Ferraz de Sousa, 54.000a, desde 1 de
Junho de 1959;
David dos Santos Pires, 54.000,5, desde 1 de
J unho de 1959;
Fernando Mendes Campante, 54.000t$, desde
1 do Junho de 1959;
Herculano Martins Vaz Genro, 54.000"" desde
1 de Junho de 1959;
Joaquim Anselmo Correia, 54.000a, desde 1 de
.T unho de 1959;
José Luis Gomes, 54:.000b, desde 3 de Junho
de 1959;
José Marcelino, 54:.0001$, dosde 1 de Junho
de 1959;
Júlio Frederico de Matos, 54:.000$, desde 5 de
J unho de 1959.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1950, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1950. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitães:
António Raposo dos Santos, 54.000a, desde
9 de Junho de 1959;
Francisco de Oliveira Torrado, 54.000a, desde
1 de Junho de 1959;
Guilherme Joaquim Catramelo, 54.000a, desde
1 de Junho de 1959;
Osório da Ponte Medeiros, 54.000t$, desde 2 de
Junho de 1959.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Capitães:
António Soares Cadete, 54.000t$, desde 27' de
Maio de 1959;
José Esteves Geraldes Freire, 54.000a, desde
1 de Junho de 1959.
Extinto quad,ro de oficiais do secretariado militar

Capitães:
António Maria Romão, 54.000~, desde 1 de
Junho de 1959;
José Elísio Gonçalves Louro, 54.000~, desde
1 de Junho de 1959;
José Leonardo Guedes da Silva, 54.000a, desde
1 de Junho de 1959;
José Luis dos Santos Romão, 54.000~, desde
1 de Junho de 1959.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitães:
Alfredo da Palma Vaz, 54.000t$, desde 1
J unho de 1959;
Firmino Luis, 54.000t$, desde 1 de Junho
1959;.
Francisco José Courelas, 54.000~, desde 1
Junho de 1959;
Mário de Jesus Azevedo, 54.000t$, desde 1
J unho de 1959.

de
de
de
de

(Por portaria de 20 de Outubro dc 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Infantaria

Capitães:
Alfredo Pelicano de Brito e Abreu, 54.00015,
desde 1 de Junho de 1959;
Ângelo Vítor da Silva Laffont, 54.0006, desde
1 de Junho de 1959;
António Ferreira, 54.000t$, desde 1 de Junho
de 1959;
,
Francisco Dias de Andrade Pissarra, 54.000,$,
desde 1 de Junho de 1959;
Guilherme dos Santos, 54.000;$, desde 1 de,
Junho de 1959;
J oão José de Morais, 54.000~, desde 25 de
Junho de 1959;
João Teodoro Caldeira, 54.000~, desde 1 de
Junho de 1959;
José Domingos Carapeto, M.OOO~, desde 1 de
Junho de 1959;
José Paulo Patacho Ribeiro de Almeida, 54.000~,
desde 1 de Junho de 1959;
José Pedro Pires, 5J.000~, desde 5 de Junho
de 1959;
José Pereira Rocha, 54.000~, desde 8 de Junho de 19f>9;
José Rodrigues Sota, 54.000~, desde 1 de
Junho de 1959;
José de Sousa Regato Júnior, 54.000~, desde
1 de Junho de 1959;
Júlio de Morais Alão, 54.000$, desde 2 de
Junho de 1959;
.
Manuel Rodrigues Dias Júnior, 54.000$, desde
1 de Junho de 1959;
Manuel da Silva Guerra, 54.000t5, desde 1 de
Junho de 1959;
Mário Lopo do Carmo, 54.000~, desde 6 de
Junho de 1959;
Norberto de Sonsa Cunha, 54.000~, desde 9
de Junho de 1959;
Raul Baptista Correia, 54.000~, desde 1 de Junho de 1959;
Salvador Baptista Ribeiro, 54.000;$, desde 3 de
Junho de 1959.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Infantaria

Capitães:
Américo Aldénio de Meneses, 5J.OOO~, desde
5 de Agosto de 1959;
António Marques de Figueiredo, 54.000~, desde
1 de Junho de 1959;
Eugénio Marinho Ferreira de Sousa, 54.0006,
desde 1 de Junho de 1959;
Ivo Benjamim Cerqueira, 54.000~, desde 1 de
Junho de 1959; .
Ivo Guedes da Silva, 54:000$, desde 1 de Junho
de 1959;
João Vieira Remexido, 54.000$: desde 1 de
Junho de 1959;
João Vitorino Soares de Avelar, 54.000a,
desde 31 de Maio de 1959;
Joaquim dos Santos Marcelino Coelho, 54.000a,
desde 1 de Junho de 1959;
José Augusto de Almeida, 54.0006, desde 1 de
Junho de 1959;
José Frâncisco Marquilhas, 54.000$, desde 1
de Junho de 1959;
José de Oliveira Neto, 54.000a, desde 2 de
J unho de 1959;
Júlio Alberto Vieira, 54.000$, desde 5 de
Junho de 1959;
Júlio de Almeida Rebelo de Lacerda, 54.000$,
desde 2 de Junho de 1959;
Luís Gonzaga Grego, 54.000~, desde 1 de
Junho de 1959;
Luís Maria Rodrigues, 54.000$, desde 1 de
Junho de 1959;
Luis Paula dos Santos, 54.000J, desde 5 de
Agosto de 1959;
Manuel de Jesus, 54.000J, desde 1 ele Junho
de 1959;
Mário Ramos Silva, 54.000J, desde 8 de Junho
de 1959;
Norberto António Macedo Leal, 54.000a, desde
1 de Junho· de 1959;
Raul Videira, 54.000~, desde 1 de Junho de
1959.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
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Infantaria

Capitães:
António Carlos Amaral, 54.000~, desde 1 de
J unho de 1959;
António José da Conceição Gomes, 54.000t$,
desde 4 de Agosto de 1959;
António João Duarte Craveirinha, 54.000.5,
desde 27 de Agosto de 1959;
António José Pinto da Silva, 54.000t$, desde
1 de Junho de 1959;
António Pereira dos Santos, 54.0006, desde 25
de Junho de 1959;
António Vitorino, 54.000,$, desde 2 de Junho
de 19_t)9; .
Carlos Angelo Quintino, 54.000~, desde 2 de
Junho de 1959 ;
Cesário Tavares Coelho, 54.000~, desde 1 de
J unho de 1959;
Cristóvão da Ponte Carvalho, 54.000~, desde
1 de Junho de 1959;
Francisco
de Boaventura
Militão, 54.000~,
desde 1 de Junho de 1959;
Inácio Monteiro Pacheco, 54.0001'>, desde 2 de
Junho de 1959;
Isidoro da Palma, 54.000,$, desde 1 de Junho
de 1959;
Manuel de Jesus Rebelo da Cruz, 54.0006,
desde 16 de Junho de 1959;
Mário Artur Fernandes, 54.0005, desde 15 de
Junho de 1959 ;
Miguel Carneiro de Macedo, 54.000t$, desde
11 de Junho de 1959.
Tenente
desde
Tenente
31 de

Amadeu de Almeida Teixeira, 40.8005,
17 de Junho de 1959;
António Francisco Andrino, 40.800~, desde
Maio de 1959.
Cavalaria

.'

Tenente Teodorico Augusto
desde 31 de Maio de 1959.

Palmeira,

40.800t$,

(Por portaria de 21 de Outubro de 1()59, visada pelo Tribunal
ele Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Infantaria

Capitães:
António José Duarte, 54.000iS, desde 9 de
Junho de 1959;
Armando Afonso Barreira,
54.000r$, desde
1 de Junho de 1959;
Constantino da Conceição, 54.000r$, desde
1 de Junho de 1959;
Domingos António Ferreira, 54.000a, desde
8 de Junho de 1959;
Fernão Marques Gomes, 54.000a, desde 1 de
J unho de 1959;
Francisco Aníbal Duarte Soares, 54.000a, desde
31 de Maio de 1959;
Francisco
Marcos Lopes Leitão, 54.000r$,
desde 1 de Junho de 1959;
Herculano
São Boaventura
de Azevedo,
54.000a, desde 17 de Agosto de 1959;
João Baptista de Meneses Costa, 54.000r$,
desde.l de Junho de 1959;
Joaquim. Delgado França, 54.GOOa, desde 1 de
Junho de 1959;
Joaquim Ferreira
da Silva, 54.000..$, desde
1 de Junho de 1959;
Joaquim Maria Galhardo, 54.0006, desde 1 de
Junho de 1959;
Joaquim l\Ionteiro de Freitas, 54.0008, desde
1 de Junho de 1959;
Júlio Serras Pereira, 54.000:$, desde 1 de
Junho de 1959;
Manuel Francisco Vidal Lopes, 54.000J, desde
5 de Junho de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenentes:
Manuel Rodrigues, 40.800;5, desde 31 de Maio
de 1959;
Manuel da Silva Monteiro, 40.8008, desde
8 de Abril de 1959;
Secundino Martins Real, 40.800a, desde 13 de
Agosto de 1959.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1959, visada pelo Tribude Contas em 31 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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Artilharia

Capitães:
Abílio Gonçalves Garcia, 54.000i$, desde 8 de
Junho de 1959;
Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas,
54.0005, desde 3 de Março de 1959;
João da Costa Andrade, 54.0005, desde 9 de
Junho de 1959;
Manuel Gustavo de Abreu e Sousa, 54.000il,
desde 17 de Junho de 1959.
Cavalaria

Capitães:
Joaquim António Gaspar, 54:.0005, desde 16
de Julho de 1.9b9;
Raul Augusto Nogueira Baptista de Carvalho,
54.000$, desde 1 de Junho de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitães:
Anacleto Cordeiro Gonçalves, M.OOOr$, desde
10 de Julho de 1959;
António Henriques Cardoso, 54.000;5, desde
3 de Agosto de 1959;
António da Rosa Baptista, 54:.000a, desde 1 de
J unho de 1959;
António de Sousa Brites, 54.0001.~, desde 1 de
Junho de 1959;
Aurélio Augusto de Azevedo, 54:.000:$, desde
1 de Junho de 1959;
José Gaspar, 54.000i$, desde 2 de Junho do 1959;
José da Piedade dos Santos Custódio, 54.000,,~.
desde 22 de Ju lho de 1959;
Mário Augusto do Araújo, 54.00015, de de 1
de Junho de 19;)9.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitães:
António Joaquim Canhoto, 54:.000il, desde 1
de Junho de 1959;
Jerónimo Malafaia da Costa, 54.000;$, desde
131de Maio do 1959.
(Por portaria de 22 de Outubro do 1\')59, visada polo Tribunal
de Contas em 31 de Outubro do 1950. Não são devidos
emolumentos, IlOS termos do Decreto n.O 22257).
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Serviço de administração
Capitão

Alfredo
54.000a, desde
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militar

Oristino
Leuschner
Fernandes,
1 de Junho de 1959.

Serviço de saúde militar

Capitão médico Pedro da Rocha
desde 1 de Junho de 1959.

Santos,

54.000$,

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão Américo Pereira
1 de Junho de 1959.

Gahiiol, 54.000tS, desde

Extinto quadro auxiliar de artilharia
Oapitães:
José dos Reis Pires, 54.000iS, desde 1 de J unho de 1959;
Manuel de Sousa, 54.000t5, desde 6 de Junho
de 1959;
V irgílio da Oosta Rosa, 5-!.OOO~, desde 1 de
Junho- de 1959.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Oapitães:

Aníbal de Sales,
de 1959;

5J.000tl, desde 3 de Junho

António
Alberto
Leopoldo,
54.000t$, desdo
1 de Junho de 1959;
José Coelho de Moura, 5J.000iS, desde 1 de
Junho do 1959;
José lUarcelino Ramos Toscano, 54.000..$, desde
140 de Agosto de 1959;
José Pires,
5-!.000i!, desde 1 de Junho de

1959;
Manuel
Fernandes
Pereira,
5,1..0006, desde
1 de Junho de 1959;
Manuel da Silva Araújo e Gama, 54.0006, desde
11 de Junho de 1959;
Manuel
de Sousa Vitoriano,
54.0006, desde
1 de Junho de 1959;
Virgilio Aureliano
Guerra
de Matos Soeiro,
5..J..000t5, desde 16 de Junho de 1959.
(Por portaria de 22 .le Outubro rle 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de 1950. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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VIII- 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:
Infantaria

Coronéis Edmundo da Luz Cunha e José Rodrigues
Ricardo, ambos desde 27 de Outubro de 1959.
Serviço de saúde militar

Capitão médico Altamiro Teixeira
desde 11 de Outubro de 1!J59.

Lopes Ferro,

Quadro do serviço de material

Tenente-coronel engenheiro Augusto José Pais Ladeira, desde 17 de Setembro de 1959.
2) Passam a contar a antiguidade do actual posto
desde 8 de Setembro de 1959, e não a que consta da
Ordem do Exército n.? 17, 2. a série, de 1 de Outubro
do corrente ano, os seguintes majores de infantaria :
Salvador de Jesus Abreu.
António José da Costa Pinto.
José Leitão Fernandes de Carvalho.
Luis Viegas do Carmo Neves.
3) Em conformidade com O despacho de S. Ex." o
Ministro do Exército de 22 de Outubro de 195~), é rectificada para 1 de Novembro de 1957 a antiguidade dos
alferes do quadro do serviço de material a seguir indicados, sem contudo, este facto dar quaisqner direitos a
abonos:
Rafael Santo Machado.
Francisco Estevos da Silva.
José Martins Gama.
José de Jesus Brás.
Francisco Ladeiras.
Vionício Mourão Ferro.
Manuel Rosa Leitão.
Álvaro Monteiro Crespo.
Manuel Baptista Gonçalves, onres.
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4) Conta a antiguidade desde 31 de Julho de 1959
o aspirante a oficial miliciano de infantaria, na disponibilidade, Carlos Manuel Nunes Costa, do batalhão de
metralhadoras n.? 1, que, por portaria de 4 de Setembro do corrente ano, publicada na Ordem do Exército
n." 17, 2.a série, de 1959, foi promovido ao referido
posto.
Colocação na escala:

5) É colocado imediatamente à esquerda do alferes
de infantaria José Luis de Sousa Ferreira e conta a
antiguidade do seu actual posto desde 1 de Novembro
de 1957 o alferes de infantaria Manuel Granjo de Matos, promovido na Ordem do Exército n." 16, 2.a série,
de 1959.
Colocações e desempenho de funções:

6) Deixou de exercer as funções de professor catedrático da 5. a cadeira, transitória, da Academia Militar,
desde 1 de Outübro de 1959, o coronel do corpo do
estado-maior José de Freitas Soares.
7) Deixou de exercer as funções de professor catedrático da cadeira de Matemáticas Gerais da Academia
Militar, desde 1 de Outubro de 1959, o tenente-coronel
do corpo do estado-maior Frederico Alcide de Oliveira.
8) Prestou serviço na jun~~ de~recrutamento d~ distrito de recrutamento e mobilização n. ° 18, desde 2 até
18 de Outubro de 1959, o coronel de infantaria, na situação de reserva, António da Encarnação Santos Vieira.

o

9) Prestou
n."
mento desde
infantaria, na
Malafaia.
bilização

serviço no distrito de recrutamento e mo1, como presidente da junta de recruta6 até 10 de Outubro de 1959, o coronel de
situação de reserva, Eurico da Silva Ataíde

10) Continua no desempenho das funções de chefe do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 6 o coronel
de infantaria Armando de Sousa Botelho, que, na presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
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11) Prestou serviço como presidente da junta de recrutamento n." 2, do distrito de recrutamento e mobilização n." 13, de 28 de Maio a 15 de Agosto de 1959, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, Camilo
Leite Gomes.
.
1~) Prestou serviço corno presidente da junta de recrutamento n.? 1, do distrito de recrutamento e mobilização n." 9, de 28 de Maio a 28 de Agosto e de 5 a 10
de Outubro do corrente ano, o coronel de infantaria, na
situação de reserva, Manuel Soeiro de Faria.
13) Prestou serviço como presidente da junta p. ° 2,
do distrito de recrutamento e mobilização n." 6, de 28
de Maio a 24 de Setembro e de 5 a 10 de Outubro de
1959, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Alfredo Abeillard Vieira.
14) Prestou serviço corno presidente da junta de recrutamento n." 1, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, de 28 de Maio a 2G de Agosto e de 5 alO
de Outubro de 1959, o tenente-coronel de infantaria, na
situação de reserva, Acácio Joaquim Gomes.
15) Prestou serviço como presidente da junta de recrutamento n.? 1, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, de 28 de Maio a 24 de Setembro de 1959,
o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Alfredo Augusto Soares Ribeiro.
1G) Prestou serviço como presidente na comissão
eventual de recenseamento
de solípedes, desde 7 de
Março até 28 de Maio do 1958, o major de infantaria,
na situação ele reserva, Augusto Faria Lagoá.
17) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 9, desde 28 de Outubro de 1959,
passando a prestá-lo, desde a mesma data, no distrito
de recrutamento e mobilização n.? 9, o major do infantaria, na situação de reserva, Augusto Faria Lagoá.

18) Deixou de prestar serviço na 1. a Repartição da
desde 12 do Outubro de 1U50, o
3.a Direcção-Geral,
major de infantaria, na situação do reserva, Ernesto
Sérgio Jaime Leal.
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19) Deixou de prestar serviço no regimento de' infantaria n. ° 1, desde 6 de Agosto de 1959, o capitão de
infantaria, na situação de reserva, João Teodoro Caldeira.
20) Deixou de prestar serviço rio distrito de recrutamento e mobilização n, ° 18, desde 21 de Outubro de
1959, o tenente de infantaria, na situação de reserva,
Manuel Francisco de Melo Júnior.

21) Prestou serviço como presidente, na comissao
eventual de recenseamento
de solipedes, desde 6 de
Março até 30 de Maio de 1958, o coronel de artilharia,
na situação de reserva, José Júlio Gomes Belchior
Nunes.

22) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de artilharia n.? 9, desde 15 de Outubro de 1959, o
capitão de artilharia, na situação de reserva, Manuel
Marecos Duarte Júnior .
•

23) Presta serviço na Polícia Judiciária Militar, na
L." Direcção-Geral,
desde 13 de Outubro de 1959, o
coronel de cavalaria, na situação de reserva, Eduardo
Rodrigues de Almeida Dias.
24) Declara-se que o capitão de cavalaria Manuel da
Fonseca Pinto Bessa, colocado no Instituto do Altos
Estudos Militares como adjunto da repartição técnica
pela Ordem do Exército n.? 17, 2,a série, de 1 de Outubro de 1959, desempenha naquele Instituto as funções
de instrutor de condução auto dos cursos de estado-maior, desde 14 de Setembro do corrente ano.
25) Deixou de prestar serviço como presidente, na.
comissão eventual de recenseamento
de solipedes,
desde G de Março até 28 de Maio de 1958, o capitão
de cavalaria, na situação de reserva, Joaquim António
'Gaspar.
26) Deixou de prestar serviço no regimento de engenharia n." 1, desde 21 de Outubro do corren~e.ano, o
major de engenharia, adido, na Câmara MumClpal de
Cascais, António Gonçalves Barata Galvâo.
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27) Passou a desempenhar as funções de professor
catedrático interino da :!4. a cadeira da A'cademia Militar,
nos termos do artigo 27.° do Decreto-Lei n.? 42152,
de 12 de Fevereiro de 1959, em acumulação e enquanto.
não for provido o lugar, o major de engenharia, adido,
Henrique Pedro Daniel de Duarte Silva y Aranda,
professor adjunto do grupo da 24.:loe 25. a cadeiras da
mesma Academia.
28) Deixou de prestar serviço no comando militar da
Madeira, desde 21 de Setembro de 1959, voltando a
prestá-lo em 18 de Outubro do mesmo ano, o capitão
de engenharia, na situação de reserva, Vasco de ,Paiva
Baltasar Brites.
29) Deixou de prestar serviço no batalhão de metralhadoras n, ° 2 (comissão liquidatária) em 22 de Outubro
de 1959, passando a prestá-lo, desde a mesma data, no
regimento de artilharia pesada n.? 3, o major médico,
na situação de reserva, Matias Duarte Reis.
30) O tenente-coronel
engenheiro do serviço de material Eurico de Oliveira Pinto desempenha as funções
de subdirector da Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras por acumulação com as funções de professor catedrático da 14.u cadeira da Academia Militar.
31) Prestou serviço como presidente na comissão
eventual de recenseamento de solipedes, desde ';" de
Março até 29 de Maio de 1958, o capitão do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Jacinto Peixoto.
32) Deixou de prestar serviço no batalhão de metralhadoras n.? 3, desde 18 de Outubro de 1959, passando
a prestá-lo desde a mesma data no distrito de recrutamento e mobilização n.? 6, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva
Luís Alberto Ruivo.
'
33) Deixou de prestar serviço no batalhão do metralhadoras n. ° 3, desde 18 de Outubro de H)59, passando a
prestá-lo desde a mesma data no hospital militar regional n. o 1, o capitão do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, na situação de 1'08 1'\':1, Alb rto Augusto de
Azevodo.
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340)Deixou de prestar serviço no depósito de tropas
do ultramar, desde 1 de Outubro de 1959, o tenente do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação
de reserva, Manuel Pais Silvestre Júnior.
Cursos:

35) Foram matriculados no curso geral do estado-maior do ano lectivo de 1959-1960. que teve inicio em
15 de Outubro de 1959, os seguintes oficiais:
Capitães de infantaria Luis Fernando Dias Correia
da Cruz, António Emílio Gameiro Cardoso, Manuel João Borges de Madureira Pio, António
Fernandes Morgado, Fernando Negidio Manuel
Fortes dos Santos Ferreira, Luis Alberto 1\10nteiro de Oliveira Leite e Jorge Rodrigues da
Cunha Saco.
Capitães de artilharia Germano Pontes de Sousa,
José Bernardo Baptista Lopes, Manuel do Nascimento Esteves.
Capitão de engenharia Manuel de Mesquita Borges.
Tenente de cavalaria Luis Alberto Santiago Inocentes.
36) Tendo o tenente de infantaria Carlos Alberto de
Carvalho Henriques dos Santos frequentado com aproveitamento, na Escola de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, na América, o curso básico para oficial
de infantaria e tendo-lhe sido concedido o emblema daquela Escola, é este oficial autorizado a usá-lo no seu
uniforme.
37) É nomeado, por antecipação, para a frequência
do curso para a promoção a oficial superior, no ano
lectivo de 1959-19GO, o capitão do serviço de administração militar José Mota da Silva Gaspar.
Pensões de reserva:

38) Pen ÜO anual atribuída ao oficial em seguida mencionado, que, pela presente Ordem do Exército) transita
para a situaç'iLo de reserva:
Coronel de infantaria Armando de Sousa Botelho,
69.300· .
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Reforma:

39) 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:
Infantaria

Coronel Diamantino Antunes do Amaral, desde 24
de Outubro de 1959;
'I'enente-coronel Manuel Martins dos Reis, desde
18 de Outubro de 1959;
Tenente-coronel Artur Ernesto Campos de Oliveira
Pinto, desde 30 -de Outubro de 1959;
Capitão José Gonçalves da Silva, desde 13 de Outubro de 1959;
Capitão Manuel da Silva Guerra, desde 30 de Outubro de 1959. Prestava serviço na 3. a Repartição
da 1. a Direcção-Geral do Ministério do Exército;
Tenente Cristóvão Jaime de Ascenaão, desde 6 de
Ontubro de 1959;
Tenente Luis dos Santos Ferreira, desde 20 de
Outubro de 1959;
Tenente Francisco Inácio Moreira, desde 31 de
Outubro de 1959.
Cavalaria

Tenente João Clemente
Outubro de 1959.

dos Anjos, desde 26 de

Artilharia

Major Verissimo José da Silva e Costa, desde 12
de Outubro de 1959. Prestava serviço no regimento de infantaria n.? 16;
Major Manuel Caldeira Caiola Bastos, desde 27 de
Outubro de 1959. Prestava serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral;
Tenente José Carlos da Silva, desde 22 de Outubro de 1959. Prestava serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 19.
Quadro dos serviços auxiliares do Ex'érclto

Alferes João Fialho, desde G de Outubro de 1959.
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Chefe de banda de música

Capitão Armando Fernandes, desde 4 de Outubro
de 1959. Prestava serviço no batalhão de sapadores de caminho de ferro.
.
40) É desligado do serviço desde 12 de Agosto de
1959, nos termos da última parte do artigo 15.° do Decreto-Lei n.? 28404, de 31 de Dezembro de 1937, o
coronel de infantaria Carlos Amorim Castanheira, que
na presente Ordem do Exér'cito transita para a situação
de reforma.
Diversos:

41) Declara-se que o capitão do quadro do serviço
geral do Exército Amador da Silva está ao abrigo do
Decreto n.? 16 492, de 16 de Fevereiro de 1929, por
ter sido classificado «mestre atirado!'» à pistola de
guerra (25 metros) desde 1956.
Rectificações:

.

42) Chama-se Joaquim José Bernardo o oficial a quem
se refere a Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, de 1 de
Agosto de 1059, p. 1127.

43) Nula e de nenhum efeito a declaração n." 10) da
Ordem do Exército n.? 17, 2.a série, de 1 de Outubro
do corrente ano.
44) Declara-se que se chama Aulãnío Evandro Santos
Lobo, e não António Evandro Santos Lobo, o tenente
de engenharia, na situação de reserva, desligado do serviço desde 1 de Setembro de 1959 pela Ordem do Exército n." 17, 2.a série, de 1 de Outubro de 1959.
4:5) Não devem ser considerados na situação de adido
os alferes milicianos do comando militar de Moçambique
promovidos a este posto por portaria de 30 de Junho
de 1959, publicada na Ordem do Exército n. o 17, 2. a série, de 1 de Outubro do mesmo ano, a pp. 1364-1365.
46) É colocado no centro de mobilização de cavalaria
3 e não no centro de mobilização de cavalaria n.? 2,
o tenente miliciano de cavalaria, licenciado, do regimento de lanceiros n." 2, Rui António Oastro Guedes
D.O
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Seixas, a quem se refere a portaria de 24 de Junho de
1959, publicada na Ordem do Exército n. o 17, 2. a série,
do corrente ano.
47) Chama-se José Manuel do Canto Amaral Vicente,
e não José Manuel do Canto Amaral, o alferes mili.ciano
do serviço de administração
militar promovido ao
actual posto pela Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, de
1 de Junho de 1959, para o 2.0 grupo de companhias
de administração militar.

IX - ANÚNCIOS
Academia

Militar

Nos termos do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 42 152,
de 12 de ]) evereiro de 1959, e das prescriçõ
contidas
no apêndice n ," 1 ao mapa anexo n.? 3 ao me mo decreto-lei, faz-se público, para efeitos do re pectivo provimento, que se encontra aberto concurso para profe sor
catedrático do grupo da G.a cadeira (Cálculo Infinitesimal) e 7. a cadeira (Elementos de Cálculo), com o po sível ulterior encargo de reger, por acumulação, a 14.a
cadeira (Análi e Superior).
Ao referido lugar podem concorrer individualidade
civis ou militares que satisfaçam às condições presoritas nos artigos 18.°, 19.° e 20.° do mesmo decreto-lei,
devendo os interes ados apre entar no Gabinete de E'tudos da Academia Militar, até às 15 hora do dia 2G
de Dezembro de 1959, os seus requerimentos, feitos em
papel selado e dirigidos ao comandante da Academia
Militar, pedindo a admissão ao coneur o, instruído' com
o eguinte' documentos:
a) Públicas-formas
das carta de curso que habilitem o concorrente à admi ao ao concurso j
b ) Nota de as entos completa, quando o concorrente forem militares j
c) Certidão de idade, de teor,
certificado de registo criminal, quando os concorre ntes forem
civi , bem como declaração mod lo u." 3 da
Lei n." 1901
declaração no termos do Decreto-Lei n." 27003 j
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d) Se o desejarem, podem aind,a os concorrentes
j untar aos seus processos de concurso:
Declaração em papel selado, com .reconhecimento notarial de assinatura, de que
pretendem que o concurso sej a de prov,as
públicas';
Toda a documentação comprovativa de habilitações, aptidão, experiência ou realizações que julguem constituir motivos
de valorização na apreciação dOIs 'seus
méritos para o desempenho do lugar a
que concorrem.
Academia Militar, 31 .de Julho de 1959. dante, Humberto Buceta Martins, general.
(Publicado

O Coman-

no Diário do Goven,. n.? 250, 2.' sério, do 26 de Outubro

x-

do 1959).

OBITUARIO

1959:
Outubro, 4 - Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José de
Santana Júnior.
Outubro, 11- Tenente reformado José Miguel Pires.
Outubro, 13 - Ooronel reformado António Carlos de
Azuiar (Iraveiro Lopes.
Outubro 18 - Alferes miliciano de artilharia, na situação d~ reserva, Emílio António Pimentel Maldonado
Pellen.

o Ministro

do Exército,

Afonso Magalhlles de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o

Ajudante-General.

MINI5 TÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.&

N.O 20
Publica-se

Série

16 de Novembro de 1959

ao Exército o seguinte:
1- JUSTiÇA E DISCIPLINA

Condecol"'s40ee:

Ministério do Exérci.to _l.a

Direcção·Geral-

I.a Repartição

Condecorados com a medalha de ouro de comportamente exemplar, em conformidade com as disposições
do regulamento aprovado pelo Decreto u. o 35 667,
de 28 de Maio de J 946, e Portaria n, o 12 731, de 4
de' Fevereiro de 1949:
General António de Matos Maia.
Coronel de engenharia Manuel Artur Teles da
Costa Monteiro.
'I'endo o sel'yi~'ú de saúde militar sido distinguido
com a medalha da Academia Brasileira de Medicina
~rilitar P o título de membro honorário da mesma
Academia pelo presidente daquela instituição, é permitido ú Direcção do Serviço de Saúde Militar acoitar e u 'ar as respectivas insígnias e o diploma com
o título mencionado.
Foi acraciado com o grau de oficial da Ordem Militar
de Avi' o major de infantaria António Mendes Baptista, e não com o de casaleiro, referido na Ordem
do E.'cército 11. 15, 2.& série, de 1 de Setembro do
corrente ano.
0
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Louvores:

Ministério

do Exército - Bepartlção

Por portaria de 15 de

OU~Ubl·0

do Gabinete
de 1959:

Louvado o general Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva, porque no desempenho das funções de
comandante militar de Angola confirmou mais uma
vez o elevado conceito, em.que é tido, de chefe militar
possuidor de grande aprumo e de notáveis qualidades
de comando e de carácter. Oficial general dinâmico,
de grande dedicação e entusiasmo pelo serviço, exerceu uma acção inteligente de comando, através da qual
procurou sempre elevar o mais possivel o nível do
eficiência das suas -tr opas.

(1-

MUDANÇA DE QUADRO

Tem passagem ao quadro de engenheiros do erviço de
material, nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei
n.? 40880, de 2-1 de Novembro de 1956, por er engenheiro mecânico, o tenente miliciano de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. ° 3, José
Hélder Ribeiro de Morais, ocupando vaga ainda não
preenchida no respectivo quadro e devendo bel' considerado nesta situação de de 20 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de
overnbro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Oficiais do quadro permanente
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:
Angola

Capitães: de infantaria,
do comando militar de Angola, José Bernardo Oruz de .Aragão 'Peixeira e, do
serviço de administração militar, Vítor Manuel Pires
Mondes, por terem sido nomeados para desempenhar comissões de serviço no ultramar,
ao abrigo
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da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816,
14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde 7 de Novembro de 1959.
Capitão do quadro do serviço geral dõ Exército, do
comando militar de Angola, Manuel António Marques, 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
H de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Novembro de 1959.
(Por portarias de 13 de Novembro de 1959, anotadas peJo Tribunal de Contas em 16 de Novembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
comando militar de Angola, Manuel Ooelho Theca,
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 ~ de Novembro de 1959.
.?

(Por portaria de 2 de Novembro de 1959, anotada pelo TríbuDaI de Contas em 14 de Novembro de 1959).
Macau

médico do comand? militar de !!acau Sebastião José Barros Guerreiro, 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 1954, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

Capitão

(Por portaria de 26 de Outubro de 1959, anotada
nal de Contas om 10 de Novembro do 1959).

pelo Tribu-

Na Guarda Nacional Republicana:

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do
distrito de recrutamento e mobilização n ," 9, Inocêncio Brás, por ter sido requisitado para. desempenhar uma comissão de serviço na Guarda N ?,cion:l
Republicana, devendo ser considerado nesta situaçâo
desde 2 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 11 de Novembro de 1959).
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Na Guarda Fiscal:

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
batalhão de caçadores n." 10, Armando dos Santos
Teixeira, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço no Ministério das Finanças,
na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta'
situação desde 4 de Novembro dê 1959.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 14 de Novembro de 1959).
Na Polícia de Segurança Pública:

Capitão do quadro do serviço de material, do quartel-general da 3. a ;região mil itar, José da Conceição
Galiano, 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 9 de N 0vembro de 1959.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Oontas em 16 de Novembro de 1959).
Em estabelecimentos
E.tabelecimento.

miUtares:
de indrução:

Colégio Militar

Majores de infantaria, no quadro, Duarte de Azevedo
Pinto Ooelho e Ernesto Maria Rui Dionísio, por terem sido nomea dos professores efectivo elo 5.° grupo
de disciplinas do Oolégio Militar, por portarias de
8 de Setembro ,de 1959, desde quando devem ser considerados nesta situação.
(Por portaria de 31 de Outubro do 1959, anotada polo Tribude Contas ela 10 de Novembro de 1959).

Major de infantaria, do Colégio Militar, .1úlio Augus<o
ela Cruz, por ter sido nomeado, por portaria de 29
de Setembro de 1959, para o cargo de professor efectivo do 5.° grupo de disciplinas ao referido colézio,
devendo ser considerado nesta situação de de a referida data de 29 de Setembro do corrente ano.
(Por portaria de 29 do Setembro de 1959, anotada pelo Tribunal do Contas em 14 ele Novembro de 1959).
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Oficiais de complemento
Ingresso

nos

quadros:

Quadro da arma de infantaria:

Considerado regressado ao serviço da metrópole, por
ter deixado de prestar serviço no ultramar, na província de Moçambique, onde se encontrava ~m
comissão militar, o tenente miliciano de infantaria
José da Oruz Miranda, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada
bunal de Contas em 10 de Novembro de 1959).
PassagerY1 à situação

de

pelo Tri-

reforrY1a :

(Dospacho de 21 de Setembro de 1959 da Caixa Oeral de Depósitos
Crédito e Previdência,
publicado no Diário do Govel"no n.? 223,
2.' série, de 23 do mesmo mês e ano).

Tenente miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n ." 5, José da Cruz Miranda, nos termos
do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 30 913, de 23 de
Novembro de 1940, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço militar, ao abrigo da alínea a) do
artigo 8.° do Decreto-Lei n 28404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de. Outubro de 1959 e ficando com
a pensão de reforma anual fixada em 38.268$.
.?

(Por portaria

IV-

de 31 de Outubro de 1959).

PROMOÇÕES

Ofiéiais do quadro permanente
ArrY1as e serviços:

Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Artilharia

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargento ajudante Bento Guerreiro Tiago.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 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:
Regimento de infantaria

Major, o capitão de infantaria
Marques Pinto.

n. o I

Orlando José de Oampos

(Por portaria de 29 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de infantaria

n.· 7

Tenente do quadro do serviço geral do Exército', o alferes do quadro 'do mesmo serviço Fernando Manuel
dos Santos Guimarães.
.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto I1.0 22257).
Regimento de infantaria

Major, o capitão de infantaria

n.O 16

Júlio Jorge Bernardo.

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959; visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1909. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão independente de infantaria

n.O 19

Major, 2.° comandante, o capitão de infantaria, 2.° comandante interino, J ovelino Moniz de Sá Pamplona
Corte Real.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Engenharia:
Escola Prática de Engenharia

Alferes de engenharia, os a pirantes a oficial de engenharia, da Academia Militar, Aníbal de Freitn
Lopes, J o é Augusto Gonçalves Ramos, António José
Água Hodrigues Varela e Manuel Robalo dos Santos, contando a antigui dade desde 1 Ide-Novembro de
1959.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
do Contas cm 6 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Serviço geral do Exército:

Quadro do serviço geral do Exército

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargento-ajudante,
do comando militar de Angola, Manuel Coelho Theca.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército - DIstritos
bilizaçíto:
Distrito de recrutamento

de recrntamento

e mo-

e mobilização n. ° 4

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, o alferes do quadro do mesmo serviço Joaquim António
Guerreiro.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de [overnbro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

MinistérIo do Exército - Estabelecimentos
E.tabeledmento5

militares:

hospitalare.:

Hospital militar regional n.O I

Capitão médico, o tenente médico
pes Saraiva Martins.

Manuel Alberto Lo-

(Por portaria de 26 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
E.tabelecimento.

penais:

Forte da Graça

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do quadro do mesmo serviço, adido, em serviço
no Mini tério do Interior, na Polícia de Segurança
Pública, João Branco Baptista.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Novembro de 1959. São devidos ernolumentes, nos termos do Decreto n.O 22257).
Estabelecimento.

produtores:

Manutenção Militar

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, o sargcnto-aj nduute António Perpétua dos Santos.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 16 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitães do quadro do serviço geral do Exército, adidos, os tenentes do quadro do me.smoserviço, adidos,
João da Cruz e Manuel Lucindo Lopes.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1959) visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Novembro de 1909. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Na Guarda Nacional Republicana:

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do quadro do mesmo serviço, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Joaquim Ferreira Gouveia.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Novembro do 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão do quadro dos serviços gerais do Exército, o
tenente do quadro do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana,
Ramiro Lopes Prezado Pimenta.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de ovembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
T

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, o alferes elo quadro do mesmo serviço, adido, em serviço
no Ministério do Enterior, na Guarda Nacional Republicana, Francisco da Silva .ilngelo.
(Por portaria ele 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Em estabelecimentos

militares:

Estabeleoimentos

de instrução

Academia Militar

Tenente do quadro doserviço geral do E .ército, adido,
chefe da secreturia, o alfere do quadro do mesmo
serviço, adido, chefe da secretaria, Jo ó João Nune
Cavaco.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Novembro de 1959. ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Colégio Militar

Major, professor efectivo, o capitão de infantaria,
adido, professor efectivo, António José do Amaral
Balula Cid.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Adidos:
No ultramar:

Moçambique
militar

Comando

Alferes miliciano de artilharia,
o aspirante a oficial
miliciano de artilharia, adido, em serviço no comando
militar de Moçambique, António José Ribeiro Ramos.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - Estado-Maior do Exército

Vice-chefe do Estado-Uaior do Exército, o general, director dos Serviços do Ultramar, António de Matos Maia,
nos tormos da alínea b) do artigo 22.0 e artigo 25.0
do Decreto-Lei n. o 42 5G-!, de 7 de Outubro de 1959.
(Por portaria

de 13 de Novembro de 1959).

Ministério do Exército - Direcção-Geral

de Instrução

Director adjunto de instrução, o ge~eral, ~ire?tor da
Arma de Artilharia, Aníbal FrederIco da Silveira Machado, nos termos dos artigos 79.0 e 80.0 do Decreto-Lei 11.0 42 óG-!, do 7 de Outubro de 1959.
(Por portaria

de 13 do Novembro de 1959).
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Conselho Superior do Exército

Continua a fazer parte do Conselho Superior do Exército o general Adelino Alves Verfssimo, que, por portaria de 31 de Outubro findo, foi nomeado administrador-geral do Exército.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).

Nomeado vogal do Conselho Superior do Exército o
general Manuel Lopes Pires, em substituição do general José Maria Rebelo Valente de Carvalho, que
transita para a situação de reserva.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1959).
Corpo

do

eatsdo-n-lslor:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Coronel do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, António de Faria Leal.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1959).

Capitão do corpo do estado-maior, no quadro do mesmo
corpo, Fernando Alberto da Cunha Baptista de Lucena de Almeida e Vasconcelos.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1959).
I

Arn-lss

e

serviços:

Ministério do Exército:
3.' Direcção-Geral

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Manuel do
Nascimento Esteves.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do quartel-general da 4. a região militar, José dos Reis Pesca.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1959).
Ministério do Exército-Direcções

das armas e serviços:

Direcção da Arma ue Artilharia

Capitão, comandante da bateria independente de defesa
de costa n. o 1, Carlos Alberto de Barros Teixeira.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1959).
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Direcção do Serviço de Saúde Militai'

Coronel médico, no quadro do mesmo serviço, António
de Azevedo Meireles do Souto.
(Por portaria

de 1 de Novembro

de 1959).

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

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n. o 9, Manuel Magro Romão.
(Por portaria

de 10 de Novembro de 1959).

Escola Prática de Infantaria

Tenente do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Alberto Leurenço Soares, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
(Por portaria

de 13 de Novembro

de 1959).

Regimento de infantaria n. o I

2. o comandante, interino,
Eugénio Borges.

o major de infantaria

(Por portaria

José

de 10 de Novembro de 1959).

Tenente de infantaria,
do regimento de infantar ia
n." 15, António Leopoldo Junqueira Coelho.
(Por portaria

de 16 de Novembro

Regimento de infantaria

de 1959).

n. o 12

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Oscar
António Gomes da Silva e Alberto Santiago de Oarvalho.
(Por portaria

de 16 de Novembro de 1959).

Artilharia:
Regimento de artilharia

°

pesada n. o I

Comandante,
coronel de artilharia,
António Joaquim Alves Monteiro.
(Por portaria

supranumerário,

de 13 de Novembro de 1959).
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Major .de artilharia, do grupo de. artilharia de guarnição,
Alberto Ferreira de Freitas Costa.

-

(Por portaria de 16 de Novembro de 1959).

Alferes do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Infantaria, José Martins Patrício, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959).
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, Carlos Francisco.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959).
Grupo de artilharia

de guarnição

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 11 de
J unho do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n." 12, 2." série, de 1 de Julho também do corrente ano, que coloca no grupo de artilharia
de
guarnição o capitão do quadro deserviço de material
(ramo eléctrico) José Silveira Soares.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria

n.O 3

Capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 2,
Alexandre António Baía Rodrigues dos Santos. •
(Por portaria de 16 de Novembro de 1959).
Regimento de cavalaria
(Grupo

de carros

n. o 8

de combate)

Comandante, O major do cavalaria, da direcção da arma,
Carlos de Moura Cardoso.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959).
Engenharia:
Escola Prática

de Engenharia

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, do
regimento de cavalaria n.? 8, Joaquim Fernandinho.
(Por portaria de 10 de Novombro de 1959).
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de recrutamento e mo-

e mobilização n.OI

Chefe, interino, o tenente-coronel
Ernesto Carvalho Durão.
(Por portaria

de ínfautaria, subchefe,
de 10 de Novembro de 1959).

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, 2.0 comandante do regimento de infantaria n.? I, Eurico dos
Prazeres.
(Por portaria

de 10 de Novembro de 1959).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

.. Escola

de instrução:

Central de Sargentos

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 10,
Artur Baptista Beirão, para o cargo de professor auxiliar.
(Por portaria

de 16 de Novembro de 195!J).

Supranumerários:
Forças eventualmente constituídas no continente:

Grupo divisionário de carros de combate

2.0 comandante, o capitão de cavalaria, da direcção da
arma, Fernando Rodrigues de Sousa Oosta.
(Por portaria

de 16 de Novembro

de 1959).

Forças eventualmente constituídas no ultramar:

Regimento de infantaria
(Forças

expedicionárias

n. o I

ao Estado da Indta)

Capitão de infantaria, supranumerário, do batalhão de
metralhadoras n 1 (forçns ,expedicionárias ao Estado
da India ), António Afonso Fernandes Barata.
.?

(Por portaria

de 16 de Novembro de 1959).
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Alferes de infantaria, supranumerário,
do batalhão de
metralhadoras n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado
da índia), Francisco do Nascimento Cordeiro.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1959).
Regimento de infantaria n. o 6
(ForçaS expedicionárias

ao Estado da Indla)

Alferes de infantaria, do regimento de ,infantaria n.? 1
(forças expedicionárias ao Estado da India), supranumerârio , Manuel Jorge Caramelo.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, do regimento de infantaria u ." 1 (forças
expedicionárias
ao Estado ela India}, J osé Lourenço
Grenho ,
(Por portaria de 16 de Novembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, do regiment() ele infantaria n ." 1 (forças
expedicionárias ao Estado ela índia), J o é Rodrigues
Fernandes.
(Por portaria de 16 de Novembro de 195!l).
Batalhão de caçadores n.· 8
(Forças

~pedlclonárlas

ao Estado da lndla)

Capitão de infantaria,
upranumerário,
do batalhão de
caçadores n.? 4 (batalhão de caçadores além-Tejo,
expedicionário ao Estado da lndia), Júlio Eugénio
Augusto Viegas de Almeida Pires.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1959).

Alferes d e infuntar iu, suprauumerários, do batalhão
caçadores 11.° 4 (forças expedicionária. ao Estado
índia), Albano Paula de Carvalho e (batalhão
caçadores além-Tejo,
expedicionário
ao Estado
India ) José Vicente ela Silva J únior,

de
da
de
da

(Por portaria de 16 de Novembro de 1!l59).
Regimento de cavalaria n.· 8
(ForçaS expedlclonarlas

ao Estado da Indla)

Capitâo de cavalaria, supranumerário, do regimento de
lanceiros n." 1 (forças expedicionárias ao Estado da
índia), Rui Pedrosa Curado.
(Por portaria do 13 de ~ overubro de 1959).
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Regimento de engenharia n.· I
(ForçaS expedicionárias
ao Estado da Indla)

Alferes do serviço de administração militar, da escola
prática do ,mesmo serviço (forças expedicionárias ao
Estado da India), Jorge da Ressurreição Vieira.
(Por portaria

de 13 de Novembro do 1959).

Grupo de companhias de trem aute
(Forças expedicionárias
ao Estado da India)

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de menutenção ), do l'egimento de infantaria
n." 1 (forças expedicionárias ao Estado da índia),
Henrique L'uís Diogo de Carvalho.
(Por portaria

de 16 de Novembro de 1959).

I.· grupo de companhias de saúde
(Forças expedicionárias
ao Estado da Indla)

Alferes do serviço de administração militar, da escola
prática do mesmo serviço (forças expedicionárias ao
Estado da Índia), Manuel António da Silva Brogueira.
(Por portaria

de 13 de Novembro de 1959).

Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitães . de infantaria, do regimento de infantaria n, 04,
José Bernardo Cruz de Aragão 'I'eixeira ; do serviço
de administração militar, do batalhão de sapadores
de caminhos de ferro, Vítor Manuel Pires Mendes e,
do quadro do serviço geral do Exército, da 3. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério, Manuel António ::\larques.
(Por portaria

de 7 de Novembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
quadro do mesmo serviço, Manuel Coelho Theca.
(Por portaria

DO

de 2 de Novembro de 1959).

Moçambique
Comando militar

Capitão de infantaria, da escola prática da arma, António Manuel Andrade Lopes.
(Por portaria

de 13 do Novembro de 1959).
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de in-

(Por portaria de 13 de Novembro de 1959).

Capitão de engenharia, da 'escola prática da arma, José
Fernando Lopes Gomes Marques.
(Por portaria de G de Novembro de 1959).

Alferes farmacêutico, elo hospital militar regional n.? 4,
Manuel Luís da Oosta Cabral Oorreia.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959).
Guiné
Comando militar

Capitão de infantaria, do Instituto Técnico Militar dos
Pupilos do Exército, Ilélder Fernando Pires Ataíde
Ribeiro.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959).
Alferes do serviço de administração militar, da escola
prática do mesmo serviço, Alexandre Jorge Rei de
Sousa Franco.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959).
Em estabelecimentos

militares:

Tribunais
Supremo Tribunal Militar

Promotor de justiça, o tenente-coronel d artilharia, do
regimento de artilharia n." 6, João Augu to de Noronha Dias ele Oarvalho, nos termos do artigo 292.°
do Decreto n ," 11 292, de 26 de Novembro de
1025 (Cótligo de Justiça Militar}, e Decreto-Lei
n." 25 460, de {) de Junho de 1935, em ub tituição
do coronel de artilharia
António Joaquim Alve
Monteiro, que, pela pre. ente portaria, fica exonerado
daquelas funções.
(Por portaria de 23 de Outubro no 1950, visada polo Tribunal
de Contas em () de Novembro do 1959. fio são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Estabeleoimentos

de instrução

Academia Militar

Professor catedrático, iutcrino, (ln 15.~ c 17." cadeiras,
por ncumulaçâo
c euquanto
lliio for provido o J't'ferido cn ['0'0, eriudo pcln pu b] iet\çiio do Decreto- Lei
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n." 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, o major
de engenharia, adido, professor catedrático da 2.0.
e 3.0. cadeiras, Rogério Humberto Alves Mac'hado
.de Sousa, nos termos do 'artigo 27.° do Decreto-Lei u." 42 152 acima mencionado, e Decreto-Lei
n 42349, de 2 de Julho de 1959.
Professor adjunto, interino, da 24.a e 25." cadeiras
(transitórias), o capitão de engenharia, do grupo de
companhias de trem auto, Vasco dos Santos Gonçalves, nos termos do § LOdo artigo, 27. ° do Decreto-Lei, n 42 152,de
12 de Fevereiro de 1959, em
substituição do professor efectivo, major d,e engenharia Henmque Pedro Daniel de Duarte Silva y
Aranda, que passou a desempenhar as funções de
professor catedrático, interino, da 24." cadeira (transitória), enquanto este cargO' não for provido. Esta
nomeação não corresponde a transferência.
Professor catedrático, interino, da 61." cadeira, por
acumulação e enquanto não for provido o lugar
criado pela puhlicação do Decreto-Lei .n.° 42 152, de
12 de Fevereiro de 1959, o major piloto aviador,
da base aérea n. ° 2, José Joaquim da Costa Lobo
Fernandes, nos termos do § 1.0 do artigo 27'.0 do
Decreto-Lei n." 42 152, j,á referido, 'e do Decreto-Lei
n." 42349, de 2 de Julho de 1959. Este oficial é, pela
presente portaria, nomeado professor adjunto, interino , da mesma cadeira.
Esta nomeação não corres.
ponde a transferêncIa.
Professor adjunto, interino, da 51." cadeira, por acumulação e enquanto' não for provido o lugar criado pela
publicação do Decreto-Lei n.~ 42 152; de 12 de F'evere iro de 1959, o major pi'loto aviador, da base
aérea n." 2, José Joaquim da Costa Lobo Fernandes,
nos termos do § LodO' artigo 27. ° do Decreto-Lei
n.? 42152, já referido, e do Decreto-Lei n." 42349,
de 2 de Julho de 1959. Este oficial é, pela presente
portaria, nomeado professor catedrático, interino, da
mesma cadeira. Esta nomeação não determina transferência.
Professor catedrático, interino, da 53." ,cadeira, por
ac.umula~ão e e.nqu~nto não for p~ovi~o o lugar
criado pela publ:caçao do Decreto-LeI n. 42 152, de
12 de Fevereiro d'e 1959} o major piloto navegador
do serviço de tráfego Angel? Henr Iques DF~rnandL,es:
no termos do § 1. do artigo 2 7 do ecreto- eI
J

.?

.?

0

.0
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n." 42 152, já referido, e do Decreto-Lei n." 42349,
ele 2 de Julho de 1959. Este oficial é, pela presente
portaria, nomeado professor adjunto, interino, da
mesma cadeira. Esta nomeação não determina transferência.
Professor adjunto, interino, da 63.a cadeira, por acumulação e enquanto não for provido o lugar criado
pelo Decreto-Lei n.? 42 152, de 12 de Fevereiro d·e
1959, o major piloto navegador do serviço de tráfego
aéreo Ângelo, Henriques Fernandes, nos termos do
§ 1.0 do artigo 27.° do Decreto-Lei n," 42 152, já
referido, e do Decreto-Lei n ." 42 349, de 2 de Julho
de 1959. Este oficial
pela presente portaria, nomeado professor catedrático, interino, da. mesma caeleira. Esta nomeação não determina transferência.
é

,

(Por portaria de 31 'de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos de Decreto n,O 22257).

Oficiais de complemento
Ar".,as e serviços:

Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de molJlllzaçlto:
Infantaria:
Regimento de Infantaria n.· 14

Tenente miliciano
Fraga.

de infantaria

Ou (ódio Gon~alves

(por portaria de 11 de Novembro de 1959).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia
do regimento de artilharia ligeira n.? 4, J oão F~u to Marques, por motivo disciplinar.

•

(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).
Cavalaria:
Escola PrãtJca de Cavalaria

Aspirante a oficial miliciano m idico, do 2.· O'rupo de
companhia de aúde José Augu to Jardim
imões .
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).
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Serviço de saúde militar:

Médicos
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Capitão miliciano médico, licenciado, Marcelo Heinselmann Correia Ribeiro.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).
Serviço de administração

militar:

2.0 grupo de companhias de administração militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, João Pereira da Silva Lúcio.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Alferes miliciano dosenriço
Diogo Baleiro Salgueiro.

de administração

militar

(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia ligeira n. o 2, Mário Vítor
Eusébio de Figueiredo.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).

Alferes milicianos de infantaria, 'em disponibilidade,
do comando militar de S. Tomé e Príncipe, José Quei[l'ÓS de Barros Aguiar e, do regimento
de infantaria
n ." 2, Jorge Oliveira Teixeira de Sousa.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).
Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano de cavalariaç ern disponibilidade, do
comando mil itar de Angola, Armando Henrique
Setas Ferreira Martins.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959).
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DE PENSOES

As pensões anuais dos oficiais na situação de reserva
em seguida mencionados passam a ser desde a data
que a cada um vai indicada, por revisão concedida
nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 41654,
de 28 de Maio de 1958, remodelado pelo artigo 1.0
do Decreto-Lei n." 41 958, de 14 de Novembro do
referido ano, em virtude de terem completado mais
um ano de serviço, nos termos do artigo 5.° do citado
diploma:
Farmacêuticos

Major farmacêutico Eugénio Sobreiro Figueiredo
e Silva, 64.S00a, desde 25 de Julho de 195940 anos de serviço. Esta portaria anula, na parte
respeitante a este oficial, a portaria de 4 de Setembro de 1959, publicada na Ordem do Exército
n.? 16, 2.11 série, do corrente ano.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 29 de Outubro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitães:

Infantaria

Francisco Robalo, 54.000,.$, desde 1 de Junho
de 1959;
Jaime Carlos Cor~eia ela Mota, 54.000;;;, desde
1 de Junho de 1959;
,
José António de Almeida, 54..000;$, desde 1 de
Junho de 1959;
Manuel Joaquim da Silva Júnior, 54..0005,
desde 1 de Junho de 1959.
Engenharia

Capitão Raul Alfredo da Silva Gomes,
desde 1 de Junho de 1950.

54.000a,

Cavalaria

Capitão Francisco Martins,
Junho de 1959.
. Serviço de administração

54.0001$, desde 1 de
militar

Capitão Salvador de Oliveira, 54.000t$, desde 1 de
Junho de 1959.

2.' Série
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
João da Silva Jóia, 54.000~, desde 31 de Maio
de 1959;
Joaquim Dias Ribeiro, 54.0005, desde 1 de
Junho de 1959;
Joaquim Pinto, 54.000~, desde 6 de Junho de
1959;
Manuel António Rodrigues, 5J.000~, desde
6 de Julho de 1959;
Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira
Viana, 54.0005, desde 27 de Junho de 1959;
Armando Augusto Sarmento, 54.000r$, desde
1 de Junho de 1959;
Artur Sequeira Varejão, 54.000r$, desde 1 de
Junho de 1959.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, oQjltermos do Decreto O.· 22257).
Infantaria
...lulJores:
Alfredo Martins Marques, 64.8.00$, desde 1 de
J unho de 1959;
João Barroso Lopes, 64.800$, desde 1 de Junho de 1959;
João Manuel Gomes, 64.800$, desde 1 de 'Junho de 1959;
João Marques da Silva, 64.800$, desde 8 de
Junho de 1959;
José Raimundo Pereira, 64.800$, desde 5 de
Junho de 1959;
Jo é da Rocha Soeiro, 64.800$, desde 9 de
Junho de 1959;
:Mál.io Cunha, 64.800$, desde 6 de Junho de
1959;
Rogério Vieira da Silva Castro, 64.800$,
desde 5 de Junho de 1959.
">.,f"

•

.
Serviço de administração militar
M<1Jores:
Jo é Filipe Taborda Morais, 64.800$, desde
1 de Junho de 1959;
José de Omelas Monteiro, 64.800$, desde 27
de Junho de 1959;
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de Junho de 1959.
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64.800$, desde 1

Extinto quadro auxiliar de engenharia

Majores:
João Augusto Teodósio, 64.800$, desde 4 de
J unho de 1959;
João Filipe, 64.800$, desde 18 de Junho
de
1959 ;
João Morais, 64.800$, desde 5 de Março de
1959;
Joaquim Isidoro Miguéns, 64.800$, desde 4 de
J unho de 1959;
Manuel Pereira Patrício, 64.800$, desde 12 de
J unho de 1959;
Miguel Augusto, 64.800$, desde 1 de Junho
de 1959;
José Rodrigues, 64.800$, desde 11 de Junho
de 1959.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Majores:

Artilharia

Elói Alberto Valverde, 64.800$, de de 31 de
Maio ele 1959;
Veríssimo José da Silva e Costa, 64.800$,
desde 13 de Julho de 1959;
Eurico Gonçalves Monteiro, 64.800$, desde
1 de Junho de 1959;
Jorge Mário Jonet, 64.800$, desde 1 de Junho
de 1959;
José Sebastião de Sousa Chaves, 64.800$,
desde 2 de Junho de 1959;
Mateus Martin Moreno Júnior, 64.800$, desde
1 de Junho de 1959;
Graduado António Maria Martins Engrácia,
54.000$, desde 2 de Junho ele 1959.
Majores:

Engenharia

Eduardo Pimentel M:aldonado Pellen, 67 .?OO.;,
desde J2 de Junho de 1969;
Mário Melo de Oliveira Co ta, 67.200$, de da
1 d Junho de 1959.
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Serviço de saúde militar

Major médico António José Félix Alves Júnior,
64.800$, desde 13 de Junho de 1959.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Majores:
A.ugusto Pinto de Freitas, 64.800$, desde 13
de Julho de 1959;
Eduardo Pereira Ooutinho, 64.800$, desde 18
de Junho de 1959;
Florindo José de Oliveira, 64800$, desde 4
de Junho de 1959;
João Ruivo da Silva, 64.800$, desde 28 de
Maio de 1959;
.
José Gonçalves Garcia J }Íniot, 64.800$, desde
8 de Junho de 1959;
José Luís Ferraz, 64.800$, desde 31 de Maio
de 1959.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Majores:
António de Andrade, 6J.8001$, desde 20 de
Agosto de 1959;
J osó Cândido da Conceição Baião, 64.8001$,
desde 9 de Junho de 1959;
José Carvalho Pereira, 64.800J, desde 9 de
Junho de 1959;
José Vitorino dos Santos, 64.8001$, desde 1 de
Junho de 1959;
.
Viriato Egídio, 64.800,$, desde 10 de Fevereiro de 1969.
Capitão Manuel Joaquim Leal, 54.000ií, desde 1 de
Junho de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
Alberto
Maio
Belmiro
Junho

Augusto Azevedo, 54.0006, desde 2 de
de 1959;
Martins Coelho, 54.0006, desde 1 de
de H)39;

•
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Bernardino Fernandes Coelho, 54.000~, desde
2 de Junho de 1959;
Bernardino Lourenço Coelho, 54.000t$, desde
1 de Junho de 1959;
Boaventura dos Santos Martins, 54.000t$, desde
30 de Abril de 1959;
Carlos de Sampaio, 54.000t$, desde 1 de Junho
de 1959;
Domingos José dos Santos, 54.000a, desde
1 de Junho de 1959;
Henrique Pêra, 54. OOOt$
, desde 27 de Abril
de 1959;
João Alves, 54.000~, desde 1 de Junho de
1959 ;
João Correia de Miranda, 54.000a, desde 11 de
Maio ·de 1959;
Joaquim Pereira Abrantes, 54.000t$, desde 10
de Maio de 1959.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Infantaria

Tenente -coronéi :
Dario 'I'amegão, 70.800$, de de 12 de Junho
de 1959;
João José da Silva Duarte, 70.800. , de de 4
de Junho de 1959;
Joaquim de Brito Vinha
Júnior, 70.800 ,
desde 4 de Junno de 1959;
José João da Cruz Pereira, 70.800 ,de de 2 de
J unho de 1959;
Vasco Godfroy de Abreu d Lima, 70. 00 ,
desde 1 do Junho de 1959.
Artilharia

Tenente -coronéi :
Alberto Augusto de Almeida, 70. 00 , de de
3 de Junho de 1959;
Alvaro d Bivar Moreira de Brito, 70. 00 ,
Ide de 6 ele Junho de 1959;
António Marque da Co ta, 70. 00 , de do 5
de Junho de 1059;
Cttndiclo Augusto Ribeiro, 70.00
,!le.c1
1
ele Junho de 1050;
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João Felgueiras, 70.800$, desde 1 de Junho de
1959;
João Lopes da Fonseca Guedes, 70.800$, desd~
Õ de Junho de 1959;
João 'I'aborda Alves Pereira, 70.800$, desde
5 de Junho de 1959.
Cavalaria

Tenente-coronel João Migu-el Nunes de Almeida
Brito, 70.800$, desde 1 de Junho de 1959.
Médicos

Tenentes-ooroneis:
Alfredo Pereira de Sousa, 70.800$, desde 5 de
J unho de 1959;
Gaspar Santos, 70.800$, desde, 1 de Junho de
1959.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas er,p6 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22257).
Infantaria
Majores:
Alípio da Silva Vicente, 64.800$, desde 18 de
J unho de 1959;
Augusto Quadros Teles de Sampaio, 64.800$,
desde 11 de Junho de 1959;
João Pascoal Machado Benevides, 64.800$,
desde 1 de Junho de 1959;
Joaquim José Bastos Antunes
Ferreira,
64.800$, ·de de 1 de Junho de 1959;
José Joaquim Santa Clara Barbas, 64.800$,
desde 8 de Junho de 1959;
José de Melo Soares, 64.800$, desde 1 de Junho de 1959;
Raul Colaço de Sousa Carvalho, 64.800$,
desde 3 de Junho de 1959.
Artilharia

Majores:
Félix José Antunes, 64.800$, desde 1 de Junho de 1959;
Graduado António Pedro da Costa, 54.000$,
de sde 1 de Junho ele 1959.
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Engenharia

Major Aurélio do Rego Monteiro,
18 de Junho de 1959.

67.200$,

desde

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Majores:
Oarlos Augusto de Almeida) 64.800$, desde
17 de Junho de 1959;
Francisco António de Sousa Freire, 64.800$,
desde 1 de Junho de 1959;
José Fruncisco Rodrigues, 64.800$, desde 3 de
Março de 1959.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Majores:
José Alagoinha, 64.800$, desde 1 de Junho
de 1859;
Possidónio Nunes Goulão, 64.800$, desde 1 de
Junho de 1959.
Serviço veterinário militar

Major graduado Gustavo da Silva Mota, 54.000$,
desde 1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Serviço de administração militar

Tenentes-coronéis:
Gaspar Marques de Oliveira, 70.800$, desde 1
de Junho de 1959;
Henrique Rocha, 70.800$, desde 1 d,e Junho
de 1959;
José Rebelo de Magalhães, 70.800$, desde 1
de Junho de 195D;
Lauro de Barros Lima, 70.800$, desde 4 de
Junho de 1959;
P,edro Rodrigues Valente, 70.800$, desde 1 de
de Jun ho de 1959.
~ajores:
•
António Lindorfo Ribeiro Borges de Castro
Seabra de Albuquerque, 6.,1.800$, desde 24
de Fevereiro de 1959;
.

I
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Artur Rodrigues Matos, 64.800$, desd,e 12 de
!faio de 1959.
Infantaria

Majores:
Luís Corte Real de Almeida, 64.800$, desde
14 de Junho de 1959;
Miguel Cristóvão de Araújo, 64.800$, desde 1
de Junho de 1959;
Rúben Gomes, 64.800$, desde II de Junho de
1959;
Graduado António Marques Tavares, 54.000$
desde 8 de Junho de 1959;
Graduado
Henrique
Do m in.gues Pêra,
54.000$, desde 24 de Junho de 1959;
Graduado Luís Filipe de Albuquerque Rebelo,
54.000$, desde 18 de Agosto de 1959.
Cavalaria

Major Décio Tito da Silveira
desde 2 de J uaho de 1959.

Freitas,

64.800$,

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
José do Couto Vaz, 54.000$, desde 1 de Junho
de 1959;
José Maria da Silva, 54.000$, desde 2 de F'evereiro de 1959.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
. de Contas em 6 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Infantaria

Tenentes-coronéis:
Albano Dias Milheiriço, 7.0.800$, desde 9 de
Junho de 1959;
Alfredo Augusto Soares Ribeiro, 70.800$,
de d'e 14 de Agosto de 1959;
Ambrósio Caminatn , 7<0.800$, desde 1 de Junho de 1959;
António Alves de Pinho e Freitas, 70.800$,
desde 1 de Junho de 1959;
António Clemente de Sousa Gomes, 70.800$,
desde 23 de Agosto de 1959;
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Basílio Esteves, 70.800$, desde 5 de Junho
de 1959;
.
Duarte Rodrigues de Almeida, 70.800$, desde
11 de Junho de 1959;
Ed uardo Pinto da Veiga, 70.800 $, desde 5 de
J unho de 1959;
Francisco José Dentinho, 70.800$, desde 5 de
Junho de 1959;
Frederico Augusto Lopes da Silva Júnior,
70.800$, desde 1 de Junho de 1959;
João Correia d'e Paiva Júnior, 7.0.800$, desde
13 de Junho de 1959;
João Mário Prazeres Milheiro, 70.800$, desde
19 de Fevereiro de 1959;
,
José Costa Estorninho, 70.800$, desde 1 de
Maio de 1959;
.
José Soares de Matos, 70.800$, desde 1 de Junho de 1959;
Vítor Moreira de Sá, 700.800$, desde 1 de Junho de 1959.
Artilharia

Tenentes-c-oronéis:
António Joaquim da Neves Eliseu, 70.800$,
desde 5 a e Junho de 1959 j
João José Amaro, 70.800$, desde 9 de Junho
de 1959;
José Rebelo Cordeiro, 70.800$, desde 20 de
Abril de 1959;
Manuel Pereira de Bastos, 700.800$, desde 9
de Junho de 1959.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Coronéis:

Artilharia

Alberto Almeida Marques Osório, 84.000$,
desde 1 de Junho de 1959;
António da Costa Malheiro, 86.400 , de de 1
de Junho de 1959;
Eduardo Augusto Dias de Castro Pereira,
84.000$, desde 1 de Junho de 1959;
Fausto Henriques Correia, 84.000$, de de 1 de
J unho de 1959;
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Inácio José Rodrigues da Costa, 84.000$, desde
1 de Junho de 1959;
José Augusto Vieira da Fonseca, 84.000$,
desde 1 de Junho de 1959;
José dos Santos Rodrigues Brás, 84.000$,
desde 1 de Junho de 1959;
Luís Falcão de Mena e Silva, 84.000$, desde
2 de Julho de 1959;
Paulo Emílio da Silva, 86.400$, desde 26 de
Maio de 1959.
Cavalaria

Coronéis:
Manuel da Fonseca Salvação, 84.000$, desde
26 de Junho de 1959;
Manuel Venâncio Deslandes, 84.000$, desde 6
de Junho de 1959;
Vasco Fernando Lopes, 84.000$, desde 1 de
Junho de 1959.
Serviço de administração militar

Coronéis:
Carlos do Amaral, 84.000$, desde 1 de Junho
de 1959;
David Vaz da Fonseca Aboim, 84.000$, desde
3 de Junho de 1959;
José Rola Pereira do Nascimento, 84.000 $ ,
desde 1 de Junho de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente António do Carmo, 40.800$, desde 29 de
Janeiro de 1959.
(Por portaria de 27 d'e Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Cavalaria

Tenen tes-coronéis:
Albino Augusto de Oliveira, 70.800$, desde [)
de Junho de 1959;
Júlio Doming-os Borges Gaspar, 70.800$" desde
3 de Setembro de, 1959.
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Engenharia

Tenentes-coronéis:
Ricardo Pereira Dias, 73.200$, desde 1 de
Junho de 1959;
'I'eodoro Alves Fernandes, 70.800$, desde 4
de Abril de 1959.
Serviço de administração

militar

Tenentes-coronéis:
António Gonçalves Coimbra, 70.800$, desde 1
de Junho de 1959;
Carlos Luis Gonçalves Oanelhas, 70.800$,
Idesde 1 de Junho de 1959;
Luís G.ago Nobre de Lacerda Júnior, 70.800$,
desde 1 de Junho de 1959;
Manuel Afonso do Paço, 70.800$, desde 9 de
J unho de 1959;
Miguel Rodrigues Oenteno Júnior, 70.800$,
desde 3 de Março de 1959;
Rui Augusto da Silva Mendes, 70.800$, desde
1 de Junho de 1959.
Médicos

Tenentes-coronéis:
José de Moura Neves, 70.800$, de de 1 de
Junho de 1959;
Júlio Coutinho dei Sousa Refoios, 70.800$,
desde J de Junho de 1959;
Manuel António Enes Ferreira, 70.800$, de de
1 de Junho Ide 1959.
Farmacêuticos

Tenente-coronel José Pedro Alves, 70.800 , desele
1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em G de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Generais:

Corpo de generais

Afonso Carlos Ferreira May, 120.000$, desde
12 de Abril ele 1959;
Alexandre
Gome de Lemo
Correia Leal,
]20.000$, desde 12 de Setembro de 1959;
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Aníbal de Faro Viana, 12,0.000$, desde 31 de
Março de 1959;
J o ão d a Encarnação
Maçã,s Fernandes
120.000$, desde 1 de Junho de 1959'
'
João Pinto Ribeiro, 120.000$, desde l' de J unho de 1959;
Jorge Henrique Nunes da Silva, 120.000$,
desde 12 de Maio de 1959;
José Augusto Monteiro Ido Amaral, 120.000$,
desde 1 de Abril de 1959;
Laurénio Cota Morais dos Reis, 120.000$,
desele 1 de Junho de 1959.
Brigadeiros:
Américo Pinto da Rocha, 108 ..000$, desde 1
de Junho de 1959;
Eduardo José dos Santos, 108.000$, desde 1
de Junho de 1959;
Eugénio Gonçalves de Magalhães de Figueiredo, 108.000$, desde 24 ele Janeiro de 1959;
Francisco tá.ntõnio da Silva Alpoim, W8.000$,
desde 1 de Junho de 1959;
Hermínio José de Sousa Serrano, 108.000$,
desde 1 de Junho de 1959;
José da Cunha Lamas, W8.000$, desde 9 de
Agosto de 1959;
J asá Guimarães Fisher, 108.000$ ,desde
30
de Maio de 1959.
Brigadeiros graduados:
Alexandre de Morais, 84.000$, desde 1 de
Junho ele 1959;
António Correia Duarte, 84.,000$, desde 1 ele
Junho de 1959;
Augu to Bernardo de Freitas Júnior, 84.000$,
de de 1 de Junho ,de 1959.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1959, v~sad~pelo .Tribunal
de Contas em 9 de Novembro de 1959. Nao sao devIdos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Corpo de generais

Brigadeiros graduados de infantaria:
João Barro a, 84.000 , desde Ide
1959;

Junho de
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José Alfredo do Amaral Esteves Pereira,
84.000$, desde 1 de Junho de 1959 j
Plácido Baptista Bravo da Costa, 84.000$,
desde 1 de Agosto de 1959.
Brigadeiros

graduados

de artilharia:

Eduardo Augusto Tavares Nunes, 86.400 ,
desde 1 de Junho de 1959 j
J cão Dias Garcia, 84.000$, desde 17 de Agosto
de 1959.
Brigadeiro graduado ·de engenharia Virgílio César
Antunes de Lemos, 86.400$, desde 30 de Julho
de 1959.
Coronéis:

Infantaria

Anacleto Pinto da Cunha c Paiva, 84.000$, .
desde 1 de Junho de 1959 j
Armando
Gualtar
da Fontoura,
84.000$,
desde 1 de Junho de 1959 j
António Correia de Pinho Júnior, 84.000$,
desde 1 de Junho de 1959;
Augusto de Ourvalho, 84.000$, de de 1 de
Junho de 1959;
Emílio Silva Andrade e Sousa, 84.000$, de de
1 ele Junho de 1959 j
Henrique Aug'us,to de Lacerda, 84.000 ,desde
16 de Junho de 1959 j
João Baptista Pereira Júnior, 84.000$, de de
1 de Junho de 1959;
João Moniz da Ponto Júnior, 84.000$, d 'de
1 de runho de 1959;
José António da Silva, 84.rÜOO$,desde 15 de
Junho de 1959;
tTo~é Maria Ooelho <la Mola, 84.000, , de de
3 cl Agosto de 1859.
(Por portaria do 28 de Outubro elo 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 do N ovem bro de 1959. ão são devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
Corpo de generais

Brigadeiro graduado de infantaria António Azevedo
dos Reis, 84.000" decde 9 de utubro de 19:")9.

2.· Série
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militar

Coronel Fernando António Gomes, 84.000;$, desde
22 de Setembro de 1959.
Médicos

Coronel João Manuel Rodrigues, 84.000t$, desde 29
de Setembro de 1959.
Engenharia

Tenente-coronel Mário Graça, 70.800~, desde 1 de
Outubro de 1959.
Farmacêutico

Tenente-coronel Homero Ferreira,
1 de Outubro de 1959.

70.800t$, desde

Infantaria

'I'enente-coronel Amadeu Humberto de Sá Morais,
70.800· , desde 19 de Setembro de 1959;
Major Abílio Gonçalves dos Santos, 64.800t$, desde
28 de Setembro de 1959;
Capitão Álvaro Pereira Ribeiro, 54.000t$, desde 28
de Setembro de 1959.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitães:
João António Rodrigues, 54.000t$, desde 13 de
Outubro de 1959;
Manuel Mendes Soares, 54.000~, desde 20 de
Junho de 1959.
Tenentes:
António de Almeida Moura, 40.8005, desde 12
de Outubro de 1959;
Basilio Marques, 40.800;$, desde 29 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, ;~sadNapsloTribunal
de 'ontas cm 13 de Nnvembro de 1959. N ao sao dsvidos emo-

Jumentos , nos termos do Decreto n." 22257).

•
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Corpo do estado-maior

João Carlos de Sá Nogueira, 90.,000$, desde
1 de Junho de 1959,;
Horácio Madureira dos Santos, 90.000$, desde
1 de Junho de 19'59;
João Cândido Figueiredo Valente, 80.000$,
desde 1 de Junho de 1959.
Infantaria

Coronéis:
Alfredo Alberto da Silveira Lorena, 84.000$,
desde 17 de Março de 1959;
Alvaro Duarte da Silva Sanches, 84.000$,
desde 13· de Maio de 1959;
Amadeu da Paz Olímpio, 84.000$, desde 26
de Maio de 1959;
António Gonçalves Pires, 84.000$, desde 1
de Junho de 1959;
Carlos José Moreira, 84.000$, de de 1 de J ulho de 1959;
Eduardo Djalme Brandão de Azevedo, 84.000$,
desde 1 de Junho de 1959;
Francisco Lima Ferreira de Carvalho, 84.000$,
desde 1 de Junho de 1959;
Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, 84.000$,
desde 29 de Abril de 1958;
José Raul Ramalho
Fernand-es, 84.000$,
desde 2 de Fevereiro de 1958;
.
José Vítor Mateus Cabral, 84.000$, desde 20
de Junho de 1959;
Raul Ferreira Braga, 84.000$, desde 27 de
Maio de 1959;
Rodrigo Álvare~ Pereira, 84.000$, desde 1 de
J unho de 1959;
Vitorino Rodrigues Oorvo, 84.000$, desde 1
de Junho de 1959.
Médicos

Coronel Gilberto Carrilho
17 de J unho de 1959.

Xavier,

84.000$,

de de

(Por portaria de 28 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 6 de Novembro de 1959. Não são devidos ernolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Infantaria

Coronéis:
Acácio Borges da Silva, 84.000$, desde 23 de
Agosto de 1959;
Alberto Barbieri de F'igueiredo
Baptista
Cardoso, 84.000$, desde ,31 de Julho de 1959;
Américo
Pinto
da Silva Oliveira,
84.000$,
desde 31 de, Julho de 1959;
António da Silva Pinheiro,
84.000$, desde 31
de 'Julho de 1959;
Décio da Mata Calisto, 84.0000$, desde 4 de
Agostod-e 1959;
Domingos
António
Bastos Carrapato
Calado
Branco,
84.000$,
desde 27 de Agosto de
1959;
Fernando
Augueto da Câmara
Lomelino,
84.0000$, desde 31 de Julho de 1959;
Fernando Oscar Wilton do Ú Pereira, 84.000$,
desde 20 de Agosto ,de 1959;
Norberto Albano Múrias, 84.000$, desde 1 de
• Junho <ie 1959;
Pompeu Lobo ,de. Sousa, 84.000$, desde 29 de
Junho de. 1959;
Salvador Nunes Teixeira" 84.000$, desde ,3 de
Agosto de 1959;
Vitorino de Serpa Faria Peres Furtado
GaIvão, .84.000$, desde 15 de Junho ,de 1959.
Artilharia

Coronéis:
Bernardo
Gabriel Cardoso J ünior, 84.000$,
desdeBü de Julho de 1959;
Carlos Luís Pereira
de Almeida,
84.000$,
,desde II de Junho de 1959;
Eduardo
Augusto
Basto Nogueira,
84.000$,
desde 1 de Agosto de 1959;
Emídio Duarte Oadima, 86.400$, desde 12 de
J unho de 1959;
Francisco
Pereira
de Lacerda
Maohado;
84.0000$, desde 31 d,e Julho de 1959;
Sebastião
Martins Nogue,ira Soares, 84.000$,
desde 1 de Junho de 1959.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Corpo de generais

G,eneral Francisco
Maria da Costa Andrade,
120.000$, desde 17 de Junho de 1959.
Brigadeiro graduado J osé Gonçalves Macieira Santos, 84.000~, desde 4 de Agosto de 1959.
Artilharia

Coronel Francisco José Henrique
desde 6 de Junho de 1959.

Cortês, 84.000$,

Cavalaria

Coronel Luís Figueiredo,
J unho de 1959.

84.000$,

desde 14 de

Engenharia

Coronéis: .
Alfredo de Almeida Carvalho, 86.400$, desde
1 de Junho de 1959;
.
Arnaldo de Albuquerque Barata de Sousa Teles,
86.400$, desds 1 de Junho de 1959;
Fernando Sales Lougares, 86.400$, desde 22
de Agosto de 1959;
Francisco Eduardo Baptista, 86.400$, desde
1 de Junho de 1959;
Virgílio António Gomes Ferreira Quaresm'a,
86.400$, de de 1 de Junho de 1959.
Serviço de administração

militar

Coronel António de Figueiredo
desde 8 de Julho de 1959.
Serviço veterinário

Coronel Múrio Augusto
1 «le Junho ele ]959.

militar

e Silva, 84.000;$,

\

da Co ta, 84.000

, de de

Infantaria

Capitãe :
Alvaro ele La Cruz Que ada Mend
5 ele.S Lembro (10 1959;

,54.000

,
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Paulo Afonso, 54.000$, desd« 17 de Setembro
de 1959.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 9 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão de infantaria
José Joaquim Machado,
54.000$, desde 1 de Junho de 1959,.
Tenente de infantaria Francisco Inácio Moreira,
40.800$, desde 22 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Concedido abono de melhoria da pensão que lhes foi
atribuída, nos termos do artigo 5.0 do Decreto-Lei
n. o 41 654, 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 8.0 do
Decreto-Lei
n." 28402, de 31 de Dezembro de
1937:
. Coronel de infantaria Leonel Heli Lobão. Ferreira,
84.000$, desde 6 de Outubro de 1959 - 40 anos
de servi-ço.
Coronel de cavalaria Américo Júlio da Silva Roboredo Sampaio e Melo, 74.692$80, d~sde 25 ele
Setembro de 1959 - 34 anos de ·serVIço.
Major de infantaria Licurgo António ele Pina,
64.800$, desde 12 de Outubro de 1959 - 40 anos
de erviço.
Majm de engenharia Arnaldo Carrillio, 47 ..040$,
desde 16 de Outubro de 1959 - 28 anos de serVIÇO.

.

.

Capitão
de infantaria
José Gomes TeIxeIra,
54.000$, desde 7 de Outubro de 1959 - 40 anos
de erviço.
.
.
Capitão de infantaria Teodorico Pereira PImenta,
53.060$40, desde 3 de Agosto de 1959 - 36 anos
de serviço.
.
Capitão
de eno-enharia Mário José
Saraiva,
32.430$,
descl"e 12 ele Outubro de 195923 anos de serviço.
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Capitão médico José Simões Pereira, 47.250$,
desde 30 de, Setembro de 1959 - 35 anos de serVIÇO.

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército José Teixeira da Silva, 48.600$, desde 24 de
Setembro de 1959 - 36 anos de, serviço.
Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia
António João da Conceição 'I'ravanca, 51.30{)$,
desde 1 de Setembro de 1959 - 38 anos de serVIÇ<l.

Tenente de infantaria
Manuel Sílvio Pelico de
Oliveira Neto, 2.0.400$, desde 15 de Setembro
de 1959 - 20 anos de serviço.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Oonoed ida a r-ectificação
da pensão anual ele reserva
que lhe' foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei n. o 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n." 41 958, de 14 de Novembro de 1958, ao major
de artilharia, na situação de reserva, Amadeu Gama
Abreu Imaginário, no quantitativo de 55 ..080$, desde
4 de Outubro de 1959, por ter completado mais 2
anos de serviço, ao abrigo do artigo 5. o do supracitado Decreto-Lei n. ° 41 654, passando a contar
34 anos de serviço completo .
(Por portaria do 6 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos tormos do Decreto n.s 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que lhe
foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei ri." 41 958, de
14 de Novembro de 1958, ao major do extinto quadro ele oficiais do secretariado militar, na ituação
de reserva, Joaquim de Sousa TIrite, no quantitativo
de 64.8.00$, desde II de Janeiro de 1959, por ter
completado mais um ano de serviço, ao abrigo do
artigo 5.° do uprucitado Decreto-Lei n." 41 654.
Este diploma não traz encargos para o orçamento
de te Ministério.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1959, visada pojo Tribunal
de Contas om 12 de Novombro do 1959. Não são devidos
emolumentos, DOS tormos do Decreto n.s 22257).

•
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Rectificada a pensão anual que lhe foi atribuída, nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 41 654, modificado pelo Decreto-Lei n.? 41 958, de 14 de Novembro de H)3 , ao major do extinto quadro auxiliai' de
artilharia, na situação de reserva, adido, em serviço
na província da Guiné, na Polícia de egurança Pública, António J oaquim Correia, no quantitativo de
G4:. 00:, desde 8 de Setembro de 1039, por ter completado mais 1 ano de erviço, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n.? 41654:, pa ando a contar 4:0 anos do serviço.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, anotada
bunal de Contas em 3 de overnbro de 1(59).

pelo Tri-

ODe dida a revi ão da peru ão de reserva, desde 1 de
Junho de 1939, nos" termo do artigo 7.° <loDecreto-Lei n.? 41 G~)4, alt rado pelo D crato-Lei n.? 41958,
d 14: d Novembro de 193", por ter completado mais
um ano de s rviço, ao abrigo do artigo 5.° do upraciturlo Doer to-Lei 'n.? 41 (j;)4, ao capitão de infantaria,
na situação de r sen-a, adido, ru serviço no Ministério da: Finanças, na Guarda. Fi cal, J OSÓ dos. antes
aeiro, no quuntititativo
de 54:.000· .
(Por portaria de 20 de Outubro de l!J50, visada pelo Tribunal
de 'ontas em 6 de • overnbro de 1959. 'ão são devidos emolumento , nos termos do Deereto 1l.0 22257).

Cone didu a r visão da pensão de r serva, desde 5 de
~[ar~o d 19:>9, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei 1\.0 41 G54, ult nulo pelo Decr to-Lei n.? 4195 ,
d 14: de ,LTO\' rubro d 19.) ,por ter .ompletado mais
um ano c1
rvico, ao abrigo do artigo [).o do supraitado De r to-Lei n.? -U '34, ao capitão do quadro
do' s rviço auxiliar
do Exército,
na ituação de
r s na adido, III H rviço na
ficiuas
rais de Mat rial d Engenharia, António Augu to , rra, no
quantitati\'o de 54.
de 20 ,l~ Outubro de 1950, ,,~qad_t\peJo,Tdbunal
ontns ern 6 de , ovembro de 1!)fi9., ao sao devidos emolumento , nos termo do Decreto n,O 22257).

(Por portaria

dr.

OlH'!.(lida a rev isão r1(' p('ll"ão nuunl <1(. reserva Ql1(' lhe
foi nt rihu ídn , no tl>1'1l10' do artigo 7.° rlo Decreto-1,(.] 11,° 11 (ir, l. nltvrndo Ill'lo ])p('n'to-T,t'i )1,°.41 p5 ,
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de 14 de Novembro de 1958, por ter completado mais
um ano de serviço ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n. o 41 654, ao capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido, em
serviço na Manutenção Militar, Luís Ig.1ésias Guimarães, no quantitativo de 54.000$, desde 1 de Junho
de 1959.
.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7. do Decreto-Lei n. o 41 654, alterado
pelo Decreto-Lei
n." 41 958, de 14 de Novembro de 1958, por terem
mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do
supracitado Decreto-Lei n." 41 654, desde a data que
a cada um vai indicada:
0

Adidos

Em Mdçambique:
Capitão do serviço de admini tração militar Macrino de Faria Teixeira Lope , 54.000$, desde
29 de Julho de 1959.
Tenente de infantaria
Fortunato António Ferrinho, 40.800$, desde 27 de Julho de 1959.
Tenente de infantaria Adriano Soares de Magalhães, 40800$, desde 27 de Julho de 1959.
Tenente do quadro dos serviços auxiliare do Exército J osé Lopes, 40.800 , desde 5 de Junho de
1959.
Na Câmara Municipal

de Castelo Branco:

Capitão de infantaria Manuel Domingos
54.000$, de de 20 de Junho de 1959.

Carreto,

(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de ovcrubro do 1959).

Concedida a revisão
lhes foi atribuída,
creto-Lei n." 41
n." 41 958, de U

da pensão anual de reserva que
nos termos do artigo 7.° do ])e':
654, alterada
pelo Dt'C'l'do-Lel
de ~:rovemhro de 195 , por terelll
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completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5. do supracitado Decreto-Lei n." 41 654, desde
a data que a cada um vai indicada:
0

Adidos

Em serviço no Ministério do Interior,
lícia de Segurança Pública:
Capitão de infantaria Euclides
Barros, 54.000$, desde 1 de
Tenente de infantaria Eurico
40.800$, desde 11 de Junho

na Po-

Ribeiro Gomes de
Junho de 1959.
Augusto da Silva,
de 1959.

(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n. o 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva, desde
13 de Abril de 1959, nos termos do artigo 7.° do
Decreto-Lei
n.? 41 654:, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 41938, de 14 de Novembro de 1958, por ter
completado mais um ano de serviço, ao abrigo do
artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n. ° 41 654, ao
capitão do serviço do administração militar, adido,
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana, José Alvo de Sá Nogueira
Melo Rodrigues Pinto de Balsemão, no quantitativo
de 54.0008.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1!)59, visada pelo Tribunal
de Contas cm 11 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958,
de 14 de Novembro de 1958, por terem completado
mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do
supracitado Decreto-Lei n." 41654, desde a data que
a cada um vai indicada:
Adidos

Em serviço no Laboratório Militar de Produtos
Qulmicos e Farmacõuticos:
Capitão

farmacêutico

Joaquim

Varela

54.000;., desde 1 de Junho de 1959.

Gusmão,
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dos serviços
auxiliares
do
Águeda, 40.800;$, desde 1 de

(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Concedida a revisão da pensão de reserva que lhes foi
. atribuída,
nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n." 41 654, alterado
pelo Decreto-Lei
n." 41 958, de
14 de Novembro do mesmo ano, por terem completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.°
do supracitado
Decreto-Lei
n.? 41 654:
1

Adidos

Em serviço no Ministér-io
,do Interior,
Guarda
N aoional Republicana:

na

Coronel de infnntaria Mário Bugénio de Almeida
Valente,
84.000$, desde 1 de Junho de 1959.
Coronel do serviço de administração
militar
Virgílio da Silva Santos, 84.000$, desde 1 de J unho de 1959.
Coronel do serviço de administração
militar
António da Cunha Osório Pedroso, 84.000. , desde
30 ele Abril de 1959.
'I'enente-coronel
de infantaria
José da Rosa Mendes, 70.800$, desde 1 de Junho
ele 1959.
Tenente-coronel
do serviço dr administração
militar José Gonçalves
Palhares
Júnior,
70. 00. ,
desde 13 de Outubro ,de 1959.
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar Artur Maria Ramos 'I'urana , 70. 00. , de de
1 de Junho de 1959.
Major
graduado
de infantaria
Carlos Marque"
54.000$, desde 1 de Junho dE' 1959.
Major elo serviço ele aamillistra<;:l1o militar
Erancisco IIermenegildo
Calado, 64.800 .•, desde 1 de
Junho
de J959.
Major do extinto quadro auxiliar
de ellg'elllllHia
Manuel Maria Marque.
Cavaleiro,
64. 00.",
desde 1 de Junho de J959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1!')5n, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novombro de 1 n5n. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Concedida a revisao da pensão de reserva anual que
lhe foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 41 654, alterado
pelo Decreto-Lei
n ." 41958, de 14 de Novembro de 1958, por ter
completado mais um ano de serviço, ao abrigo do
artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n ," 41 654, ao
brigadeiro, na situação de reserva, adido, em serviço no conselho fiscal dos estabelecimentos fabris
deste Ministério, Arménio Leal Gonçalves, no quantitativo de 108.000$, desde 5 de Junho de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nO·8termos do Decreto n.s 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n ." 41 654, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 41 958, de 14 de Novembro ele 1958, por terem
completado mais um ano de serviço, ao abrigo do
artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n 41 654:
.?

Adidos

Na Presidência do Conselho, como subinspector da Inspecção-Gernl dos EspectáculosSecretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo:
Coronel de artilharia António ele Ornel as Vasconcelos, 84.000$, desele 12 de Junho ele 1959.

No Ministério do Interior,

na Câmara Muni-

cipal do Porto:
Coronel de engenharia Serafim Joaquim de Morais
.Iünior, 86.400$, desde 22 de Julho de 1959.
No Ministério do Ultramar, na Câmara Municipal de Lourenço Marques ~
Coronel de infantaria Pedro Joaquim da Cunha
Meneses Pinto Cardoso, 84.000$, desde 30 de
J unho ele 1959.
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de Moçambique:

Tenente-coronel de infantaria .António Maria Peneda, 70.800$, desde 13 de Julho de 1959.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exér·
cito Acácio Homem de Figueiredo,
40.800$,
desde 1 de Setembro de 1959.
No Ministério da Economia, .na Intendência-Geral dos Abastecimentos:
Coronel de artilharia João da Costa Teixeira Pinto,
84.000$, desde 5 de Junho de 1959.
Tenente de infantaria
Francisco Pires Júnior,
40.800$, desde 29 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribude Contas em 10 de' Novembro de 1959). .

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que
lhe foi atribuída, nos termos do artigo 7. do Decreto-Lei n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n ." 41 958,
de 14 de Novembro de 1958, por ter completado mais
um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5. ° do su pracitado Decreto-Lei n.? 41 654, ao coronel do corpo
do estado-maior, na situação de reserva, adido, em
serviço no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional,
António Augusto de Sousa, 1)Q quantitativo
de
90.000$, desde 1 de Junho de 1959.
0

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que lhe
foi atribuída, nos termos do artigo 7. do Decreto-Lei
n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41958, de
14 de K ovembro de 1958, ao coronel <la infantaria,
na 'situação de reserva, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na Guarda Eiscal. J osé Maria
Emnús Leite Ribeiro, no quantitntiv., de 84.000. ,
desde 30 de Março de 1959.
0

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
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Concedida a revisão dapensão anual de reserva que lhe
foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n ." 41 958, de
14 de Novembro de 1958, por ter completado mais
um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n ." 41 654, ao major de artilharia, na situação de reserva,adido,
em serviço no
Mini tério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, Oarlo Augusto Nune,
no quantitativo de
64.800$, desde 29 de Junho de 1959.
,?

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959,visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Rectificada a pensão anual de reserva que lhe foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n. ° 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n. o 41 958, de
14 de Novembro de 1958, ao tenente de infantaria,
na ituação de re ena, Agostinho José "Vieira de
Areia, no quantitativo de 25.200$, desde 7 de Junho de 1958. por ter completado mais 2 anos de
serviço, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n. ° 4:1 654, passando a contar 30 anos de
serviço. Esta portaria anula a de 6 de Fevereiro de
1959, vi ada pelo Tribunal de Contas em 7 de Março
de 1959 e publicada na Ordem do Emército n.? 6,
2.a série, na parte que diz respeito a este oficial, e
não traz aumento de encargo para o oTçamento de te
Ministério.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7. o do Decreto-Lei n. o 41 65-1, alterado pelo Decreto-Lei n. 041 958,
de 14 de Novembro de 1958, aos oficiais, na situação
de re en-a, em seguida mencionados, por terem completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5. o
do supracitado Decreto-Lei n. o 41 654:
Adidos

Em serviço na Manutenção Militar:
Capitão de infantaria Vitória Frederico
54.000;5, desde 1 de Junho de 1959.

Crispim,
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Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército João Luis de Sousa, 54.000t5, desde 1 de
Junho de 1959.
Tenente de infantaria Bernardino do Carmo, 40.800:,
desde 1 de Junho de 1959.
.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

VII - DECLARAÇÕES
Contagem de antíquídades

:

1) Contam a antiguidade
dos seus actuais postos
desde as datas qUe lhes vão indicadas os seguinte'
oficiais, promovidrs pela. presente Ordem, do E,l'ército:
Infantaria

Majores:
António J osédo Amaral Balula Cid e Júlio
Jorge Bernardo, ambos desde 22 de Setembro de 1959;
J ovelino Moniz de Sá Pamplona Corte Real,
de do 23 ,de Setembro de 1959;
Orlando J o é de Campos Marques Pinto, desele
29 ele Setembro de 1959.
Serviço de saúde militar

Capitão médico Manuel Alberto Lopes
Martins, ele de 16 de Outubro de 1959.

araiva

Serviço geral do Exército

Capitãe Joaquim Ferreira Gouveia, Ramiro Lopes
Prezado Pimenta, J oão da Cruz, }Ianuel Lucindo Lopes e João Branco Baptista, todo desde
7 de Novembro de lD59.

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 20

lG07

2) Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de
1955, e não desde 3 do mesmo mês e ano, o alferes miliciano médico Francisco José Martins Teixeira, ficando
as im Tectificada a declaração n ," 7 publicada na Ordem do Etl'f!'rcito n." 17, 2." série,de 1959.
Colocações e desempenho de funções:

3) De empenha as funções de director da Direcção
do Serviço de Pessoal do }Iinistério ,do Exército, desde
13 de Novembro de 1959, por acumulação com as funçôes que exerce no Instituto de Altos Estudos Militares,
o brigadeiro David dos Santos.
4) O coronel do corpo do estado-maior António de
Faria 1Jeal, que, por portaria de 10 de Março de 1959,
foi colocado no quadro do corpo do estado-maior, esteve
apresentado para todos os efeitos:
N o Estado-Maior do Exército, desde 2 até 5 de
Abril de 1959;
N a Direcção dos Serviços do Ultramar, desde 6 de
Abril até 31 de Outubro de 1959;
~-a 1.a Direcção-Geral do Ministério do Exército,
como chefe da 2.& Repartição, de 1 a 5 de Novembro de I959, voltando a estar apresentado
no Estado-Maior do Exército desde G deste último mês.
5) Dedara-se que o major de cavalaria António
IIerculano de Miranda Dias, da Direcção da Arma de
Cavalaria, deixou em 11 de Novembro do corrente ano
de prestar serviço no regilll~n~o de cava~aria n.: 7, para
efeito' da alínea a) do § UlllCOdo artIgo 71. do Decreto-Lei n." 3G 304, de 24 de Maio de 1947, alterado
pelo Decreto-Lei n." 38 91G, de 18 de Setembro de 1952.
()) Presta serviç'O na 2.& Repartição da 1.&Direcção-Geral desde 21 de Fevereiro de 1959, nos termos do despacho do Conselho de Ministros de 21 de Março de 1955,
üam;lnitido pela circular n. o 11, de 25 de Março de
i1955, da. 3." Repartição da 2.&~irecçã?-Geral deste
njstério, o capitão de cavalan~, deslIgado do serviço,
Joaquim Queirós de Andrade Pinto.

!d
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7) Prestou serviço como presidente, na comissão eventual de recenseamento de solipedes, desde 6 de Março
até 'j28 de Maio de 1958, o capitão de cavalaria, na situação de reserva, Joaquim António Gaspar. Fica sem
efeito a Declaração n. o 25 inserta na Ordem do Exército
n." 19, 2.a série, de 1 de Novembro de 1959, p. 1553.
. 8) Presta serviço na Obra Social das Forças Armadas, desde 13 de Novembro de 1959, o coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva,
Arnaldo Costa Moura.
9) Presta serviço na Obra Social das Forças Armadas, desde 13 de Novembro de 1959, o coronel elo serviço de administração militar, na situação ele reserva,
Sebastião Martins Peres Gomes.
10) Prestou serviço na província de S. Tomé e Príncipe, desde 4 de Agosto de 1951, até 3 de Fevereiro
de 1953, como ajudante de campo do governador da referida província, o tenente do serviço de administração
militar, na situação de reserva, Raul Monteiro Simões
Dias.
11) Em virtude de ter sido exonerado do cargo de
ajudante de campo do Governador Militar dos Açores,
por portaria de 3 de Setembro de 1959, publicada na
Ordem do Exército n. o 17, 2. a série, do corrente ano, o
tenente da Força Aérea Carlos de Sousa Godinho, declara-se que o referido oficial regressou, em 11 de Setembro de 1959, à sua anterior situação na Força Aérea,
sendo ali colocado no grupo de detecção alerta e conduta de intercepção n.? 1.
Cursos:

12) Publica-se a seguir o plano de tirocinios, estágios
e cursos para o ano lectivo de 1959-1960.
De um modo geral, os quantitativos de instruendos
nele mencionados representam números máximos, que
podem não ser atingidos.
Os especialistas oficiais e sargentos formados durante
este ano lectivo destinam-se ao desempenho de funções
dos quadros orgânicos em tempo de paz correspondentes
à especialidade adquirida.
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Deve, por isso, haver o maior critério na sua nomeação, pois que a nomeação de um oficial ou sargento de
uma unidade para uma especialização desnecessária nessa
unidade pode implicar no final do curso a sua transferência para outra unidade onde a especialização adquirida faça falta.

\
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1. Accionados pela

Doslgnação

Quantida(los
do
Instruondos

Local
do
fuuclouamcnto

a) Oficiais

Tirocínio para oficial (a) . . .
Curso para promoção a capitão
(informações, operações e serviços).
Curso para promoção a capitão (6).
Curso de transmissões (2.' parte).

Q. P.-46 aspirantes
Q. P.-23 tenentes

E. P. I. .
E. P. I. .

Q. C. -

E. P. 1. .

Tenentes .

Q. P.-10 subalternos

E. P. 1. .

Q. P.-30 furriéis.

E. P. I. .

b) Sargentos

Curso de infantaria, operações
e reconhecimento de infantaria.
Curso de refereneíação e tiro de
infantaria (e).
Curso de sapador de infantaria (e).
Curso de transmissões de infantaria.

al
~

-

E. P. 1. .

-

E. P. 1. .

Q. P.-30 furriéis.

E. P. 1. .

Para os flunlistns lIa. Acadornln l\Iilitnr cm 10tH).
b Pura vo lnut árlos. Ho posstvef , o cnloudúrlo dosto curso 0o,,"0 ser nntoclpndo,
c) A f'azur em lDGO·1DG1, do acordo com o 1I.·~, c), (La notn-clrcular
n.? 1116, r, do 10 do
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arma de infantaria
Dat~
Espoclnlldade

Duraçllo

a averbar

l'im

Inletc

I,
Oficial de infantaria

(B).

10 meses
16 semanas

6 -10-1959
6 -10-1959

30-7-1960
30-1-1960

8 semanas

23- 5 -1960

lG-7-1960

2 semanas

18-1-1960

30-1-1960

Transmissões

10 semanas

9 -11-1959

30-1-1960

Informações, operações e reconhecimcntode
infantaria.

10 semanas

-

-

-

10 semana

-

-

-

10 semanas

9 -11-1959

I- 30-1-1960

Março do 1959, do E. ~!. E., La Repnrtiçl\o

-

-

Transmissões

de infantaria.

de infantaria.

(divisllo das exlgêncí as por dois anos).
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2. Accionados pela

Designação

Local
de
funcionamento

Quantidades
de
instruendos

a) Oficiais

r. A. A. C.

Tirocínio para oficial (2. a parte)
(a).
'
Tirocínio para oficial (La parte)
(b).
Tirocínio para oficial (2. a parte)
Curso para promoção a capitão
(informações, operações e serviços).
Curso para promoção a capitão
(campanha) (c).
.
Curso para promoção a capitão
(antiaérea) (c).
Curso para promoção a capitão
(costa) (c).
Curso de meteorologia (d).

Q. P.- 23 alferes.

C.

Q. P.-32

E. P. A.

Curso de observador aéreo (e)
Curso de transmissões (2.' parte)
Estágio de artilharia antiaérea
e de costa para tenentes (f).
Estágio de artilharia
ele campanha para capitães CIJ)
Estágio de artilharia
de campanha para oficiais superiores
Estágio
de especialização
de
artilharia
an t.í a.ó r e a e de
costa (h).

aspirantes

Q. P.-32 alferes.
Q. P. - 20 tenentes

(J. 1. A. A. C.
E. P. A.

Q. C.-Tenentes.

E. P. A.

Q. C.-Tenentes.

C. I. A. A. C.

Q. C.-Tenentes.

C.

Q. P.-2

subalternos

Q. P.-3
Q. P.-8
Q. P. -

subalternos
subalternos
20 tenentes

Serviço Meteorológico N acíonal.
E. P. A.-H. A. 3
E. P. A.
C. r. A. A. C.

Q. P. -

14 capitães

E. P. A.

r. A.

A. C.

Q. P.-G
oficiais superiores.
Q. P. - 23 tenentes

E. P. A.

Curso de informações e operações A. A.
Curso de operador
de radar
A.A.
Curso de informações, observações e ligações ele artilharia
de campanha.
Curso de operação e P. C. T.
de artilharia de campanha
Curso de meteorologia (d). .
Estágio de meteorologia ((l) .

Q. P. - 2 furriéís.

C.

r. A.

Q. P.-3 furriéis .

(J.

r.

Q. P. - 3 furriéis .

KP.A.

Q. P.-9 turriéis ,

E. P. A.

Curso de munições de artilharia

Q. P. - 6 furriéis .

(J. L A. A. C.

b) Sargentos

Q. P.-2
Q. P.-2

furriéis.
furriéis .

A. C.

A. A. C.

E.P. A.
Serviço
gico
Serviço
gico

MeteorolóNacional.
Meteoroló~ acional-
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arma de artilharia
Dnta
Especlalidado

Duração

5

-

12 semanas

6- O-1959

28-11-1059

10 meses

6-10-1959

30-7 -1960

12 semanas
16 semanas

5- O-1959
6-10-1959

26-11-1960
30-1-1960

~

B semanas

6-12-1050

30-1-1960

-

8 semanas

6-12-1059

30-1 -1960

-

8 semanas

6-12-1950

30-1-1960

-

6 meses

6-10-1950

2- J -1060

6-12-1950
18-1 -19flO
1- 2 -1960

80-1 -1060
30-1-19GO
28- 2 -1060

l- 3 semanas
2 semanas
4 semanas

a averbar

Fim

Início

Oficial de artilharia

(B).

-

..

-

Observador aéreo.
Transmissões de artilharia.

4 emanas

3-1-1060

30-1-1960

2 semanas

16-1-1960

30-1-1060

-

8 semanas

26-10-1959

19-12-1050

-

10 semanas

9-11-1950

30-1-U)60

10 semanas

9-11-1059

30-1-H160

10 semanas

9-11-1059

30-1-1060

CampanhaInformação,
vação e ligação.

10 Semanas

9-11-1059

30-1-1960

10 semanas
6 semana

0-11-1959
1-2 -1960

30-1-1960
12-3 -1960

Campanha C. T.
Meteorologia.

10 semana

0-11-1950

30-1-1060

Antia(h'ea-Informações
rações.
Antiaérea - Operador

e opede radar.

Operações

-

Munições de artilharia.

obsere P.
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Curso de transmissões
lharia,

C.!.

de ar ti-

s.-
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Quantidades
de
instruendos

Local
de
funcionamento

Q. P.- 2 furriéis ,

Serviço Meteorológico Nacional.
Serviço Meteorológico Nacional.

Q. P.-5

furriéis ,

.

(a~ Para nsph-antos de 1058-10ÕO.
(6 Para flnallst as da Academia Militar Olll 1050.
(c Para voluntárlos.
Tom uma instrução prévín por correspondênclu
a determinar
(d ]~1l1princípio renllz.ar-se-ác
om os to catendárlo , poudcnto do acordo com o 80rY1<;0
A, A. C, O estágio ó Jr oquontudo por 2 cabos milicianos ftnallstns do C, 8.111.-1050-1060.
(C~ 2 de arttlhru-ía o 1 do cnvalarta.
(f Para os finalistas do curso para promçção a capttão (informaçõos, operações e ser
(g Estágio tócnico do Ol'O de artttbnrf a, ao nlvol grupo o agrupamento, para os cnpí
(h Para teueu tcs quo fruqueutnrnm o curso pura promoção a capitão do lU58-1050.
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Data
Duração

Especialidade

a averbar

Fim

Inicio

10 semanas

9-11-1959

30-1-1960

Topografia.

10 semanas

9-11-1959

30-1-1960

Transmissões de artilharia.

pola D. A. A.
Meteorológico Nacional.
viços).
tãos nomeados

Os oficiais e os sargentos,

para o curso para promoção

se possível,

a oficial superior.

devem pertencer

à E. P. A. e
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3. Accionados pela
Quantidades
de
instruendos

Designaç1lo

Local
de
funcionamento

a) Oficiais
Tirocí nio para oficial (a) • . .
ClUSO para promoção a capitão
(informa~ões, operações e serviços) (b .
Curso Óara promoção a capitão
(C. .) (c).
Curso para promojão a capitão
(reconhecimento
(c).
Curso para promoção a capitão

Q. P. - 9 aspirantes
Q. P. -19
tenentes

E. P. C ..
E. P. C ..

Q. C.-Tenentes

E. P. C ..

Q. C.-Tenentes

E. P. C ..

Q. C. - Tenentes

E. P. C ..

Q. P.-8

oficiais

E. P. C ..

Q: P.-6
Q. P.-2

subalternos
subalternos

E. P. C: ..
E.P. C ..

Q. P.-8
Q. P.-G

furriéis
furriéis

KP.C ..
E.P. C..

-

(P. M.) (c).
Estágio de carros do combate
(b) (d).
.
Estagio (la polícia militar.
. .
j<;stágio
do t r a n s m s s c.s
(2.- parte).
í

ã

.
I

b) Sargentos
('lUSO do carros de combate (f)
Curso ele informações e operaçõos ele cavalaria.
Curso de polícia militar
E~tágio ele reconhecimento
(e)

Q. P. ~G furriéis
Q. P.-30 furriéis .

KP.C ..
E. P. C ..

a) Para os finalistas da Academia Militar em 1%9.
S6 so roaliza se nas proximldados
do seu início se vorrücar que há possíbll ídade de
e
~ Para voluntários.
(d Para caplt1tes o oficiais superioros ainda não especializados
om C. C.
(e Convém que os instruendos nomeados sejam dos mais classificados.
(f So não for possível nomear 8 instruendos,
devem apenas ser nomeados 4, em virtude

bl
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arma de cavalaria
Data

I

Duração

Especialidade

a averbar

Fim

Início

10 meses
16 semanas

6-10-1959
6-10--1959

30--7 -1959
30--1-1960

8 semana,

6-10-1959

28-11-1959

-

8 semanas

6-10--1959

28-11-1959

-

8 semanas

6-10--1959

28-11-1959

-

8 semanas

1- 2 -1960

26- 3 -1960

-

10 semanas
2 semanas

1- 2 -1960
18-1-1960

9- 4 -1960
30--1-1900

Polícia militar.
Transmissões de cavalaria.

10 SPl11anas 1- 2 -1900
9-11-1959
10 semanas

9-4-1960
30--1-1900

9-11-1959
29-8-1960

30-1-1900
5-11-1900

Carros de combate.
Informações c operações de cavalaria.
Polícia militar.
-

Oficial de cavalaria (B).
-

I··

10 seman as
10 semanas

poderem vir a ser promovidos

do cada guarnição

os respoctivos

ser constltuída

instruendos

por 4 elementos.

até Fevereiro

de 1061.
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4. Accionados pela
Quan(j(lados
do
instruendos

Designação

Local
de
funcionamento

a) Oficiais

Tirocínio para oficial.
Curso para promoção a capitão
(informações,operaçõese serviços) (a).
Curso para promoção a capitão
(sapador).
Curso de sapaelor ele infantaria (i).
Curso ele transmissões ele infantaria, artilharia e cavalaria (b).
Curso de transportes auto (c)
Estágio ele sapadores de artiIharia e cavalaria (d).

Q. P. - 4 aspirantes
Q. P.- 9 tenentes.

E.P. E ..
E.P. E ..

Q. C.-Tenentes

E.P.E ..

Q. P.-10

subalternos

E.P.E ..

Q. P.-20

subalternos

E.P. E ..

Q. P.-10 subalternos
Q. P .-10 subalternos

(1. C. T . .A.
E.P.E ..

Q. P.-4
Q. P.-4

furriéis
furriéis

E.P.E ..
E.P.E ..

Q. P. - 3 furriéis
Q. P.-2 furriéis

E.P. E ..
E. P.E ..

Q. P.-2

E. P.E ..

b) Sargentos

Curso de material de engenharia
Curso de mecânico de equipamento de engenharia.
Curso de sapador de águas . .
Curso de sapador de carros de
combate.
Estágio de sa&ador de carros
ele combate h).
Estágio de sapador de artilharia e cavalaria (e).
Curso de operador de toleimpressor.
Curso de transportes auto
Curso de sapador bombeiro (IJ
Curso de condução e obras de
engenharia.

(I)

Q. P.-16
Q. P.-3

furriéis
furriéis ,

furriéis

Q. P. -18 furriéis.
Q. P.-2 furriéis
Q. P.-12 furriéis.

E.P. E ..
E. P. E ..
G. C. T. A.

-

E.P.E ..

a) Para fi,nn,listas,da Aeadoll~ia l\I,ilitul'. Dovom SOl' oscolhidos du~anto 010 o~ quo ortcntnrão
b) 10 do Jnrantnrta, 8 do nrt llharln o 2 do cnvulnrln (.\ B. P. E.lnformou
so podor ret-obvr
c) 5 do Infnn tarl n o 5 do artilharia (O O. C. 'I', A. informou só poder receber 10 Instruondos).
d) 4,) do artilharia o 1 do cavalada (A }'1. P. J~. Inforruou s6 poder rccobor 10 íustrueudo-).
c) 14 do ul'UlhaL'ia o 2 do cuvntnrta.
I) 5 (lo Jnrnuturtu, 7 do 1l!'lllharin, 3 (lo cnvnlnrln o 3 do engouharín (O O. C. T. A. Informou
y) Previsto. A rugulnr cportuurunoutc pula D. A, l~.
h) Para os finalistas elo curso do sapadores do carros do combnto,
i) Para votunt.u+os.

.
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arma de engenharia
Data
Especialidade

Durnção

a averbar

Fim

Início

~

Oficial de engenharia (B).

10 meses
16 semanas

6-10-1050
6-10-1950

30-7 -1960
30-1-1960

8 semanas

6-10-1950

28-11-1959

4 semanas

6-10-1959

31-10-1959

9 semanas

2-11-1950

16-1-1960

12 semanas
3 semanas

9-11-1950
12-10-1950

13- 2-1960
31-10-1950

Transportes auto.

10 semanas
6 semanas

0-11-105!J
0-11-1950

30-1-1!J60
19-12-1959

2 semanas
10 semanas

18-1-1960
9-11-1950

30-1-1960
30-1-1960

Material de engenharia.
Mecânico de equipamento de
engenharia.
Sapador de águas.
Sapador de carros de combate.

4 semana,

1- 2 -1960

27- 2 -1960

-

4 semanas

6-10-1950

31-10-1950

-

10 semanas

0-11-155!l

30-1-1960

Operado!' de teleimpressor.

12 semanas

9_11-1050

12- 2 -1060

Transportes auto.
Sapador bombeiro.

14 semanas

12-10-1959

-

Sapador de infantaria.

-

-

I-

_-

-

-

30-1-1960

n sua. carro,lr'fI, por ~npadorosou por rrnnsmlssõos.
.
20 instruendos). Os instruendos apl'cscntam-so cm saguídu

que só podo roccber 20 instruendos).

-

.
na E. P. da arma rospoctl\ru.
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5. Accionados pelo ser

Quantidades
do
instruendos

Designação

a) Oficiais
Tirocínio para oficial módico (a)
Tirocínio para oficial farmacêutico (a).
Curso para promoção a capitã-o
farmacêutico (b).
Curso do higiene (c) .....
Curso de reanimação-transfusão (d).
.
Estágio de radiologia (e) ...
Estágio dc cirurgia geral (e)
E~tágio de neurocirurgia (e) ..
ERtágio de aprcndieagcru psicotécnica.

Local
de

funcionamento

Q. P. -1 tenente.
Q. P. -1 tenente.

E. S. S. M
E. S. S. M

Q. P. -1 tenente.

E. S. S. M.L. M. P. Q.F.
E. S. S. M.

Q. P. -1 tenente.
Q. P. -1 tenente.
Q.
Q.
Q.
Q.

C.- 3 subalternos
C.-4 subalternos
C.-2 subalternos
C. - 1 subalterno

.
.

II. 1\1. P.

II. 1\1. P ..
II. M. P ..

II. M. P ..
Instituto
de.
Orientação
. Profissional.

b) Sargentos
Estágio de radiologia (f) .
Curso de radiologia . . .

Q. P. - 5 sargentos
Q. P. r-r-« 3 sargentos

II. M. P.
E. S. S.·M. (II.

Curso de sala de operações

Q. P. -

3 sargentos

E. S. S. 1\1. (II.

Curso de laboratório sanitário

Q. P. -

3 sargentos

Curso de fisioterapia . . .
Curso de material sanitário

Q. P. Q. P. -

3 sargentos
3 sargentos

Curso de farmácia .

Q. P. -

3 sargentos

Estágio de enfermeiros (g) (i)

Q. C. - 76 cabos mi-

E. S. S. M. (H.
1\1. P.).
II. 1\L P ....
E. S. S. 1\1.D. G. M. S.
E. S. S. M.L. 1\1. P. Q. F.
Hospitais

Estágio de sala de operações

Q. P. - 3 sargentos;
Q. C. - 16 cabos

M. P.).
M. P.).

licianos.
(g) (j).

Hospitais

milicianos.
Estágio de ncu ropsiquiatria ([1)
Estág\o de reanimação-transfusão (g) (h).
Estágio de higiene (g) (I). . .
Estágio de laboratório sanitário (g) (m).
Estágio de radiologia (g) (n)

Q. C. - 2 cabos mili-

cianos.
Q. C. - 9 cabos milicianos.
Q. C. - 3 cabos milicianos.
Q. P.-3
sargentos;
Q. C.-3 cabos milicianos.
Q. P.-3
sargentos;
Q. C.-3 cabos milicianos.

II. M. P.
II. M. P.
Vários

n. M.

P.

II. 1\1. P.

ORDEM
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viço de saúde militar

.

Data
Espocíalldade

Duraçüo
Inicio

a averbar

Fim

Medicina geral.
Farmácia.

6 meses
6 meses

2-1-7 -1959
15-7 -1959

24-1-1960
14-1-1960

8 semana-

2-11-1959

26-12-1959

15 semanas
8 semana'

1- 2 -1960
1- 2-1!J60

21- 5 -1960
26- 3 -1960

IIigicne.
Reanimação-transfusão
Radiologia.
Cirurgia geral.
N eurocirur gia.

-

3 anos
3 anos
3 anos
1 ano

1-1-1960
4-1-1960
4-1-1!)60

-

22-12-1!J60
22-12-1960
22-1:2-1\)60
1-12-1\)59

6 meses
15 semanas

6-11-1!l59
6-10-195U

9- 4-1960
30-1-1960

Radiologia.

15 !;emanas

6-10-1\)50

30-1-1960

Sala de operações.

15 semanas

6-10-1059

30-1-1960

Laboratório

6 meses
15 semanas

6-10-1950
6-10-1!l59

2- 4 -1060
30-1-1060

Fisioterapia.
Material sanitário.

15 semanas

6-10-1!J50

30-1-1060

Farmácia.

6 meses

1- 2 -1060

30-7 -1!J60

6 meses

1- 2 -1060

30-7 -1960

-

6 meses

1- 2 -1960

30-7 -lU60

6 meses

1- 2 -1060

30-7 -1960

-

6 me .es

1- 2 -l!lGO

30-7 -1960

-

6 meses

1- 2-1960

30-7 -1060

-

1-2 -1!l60

30-7 -1060

-

-

sanitário.

.

-

I

G me ses

.

-

,

.
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Quantidados
de
lnstruendos

Local
dü

funcionamento

Estágio de farmácia (.g) (o) .

Q. P.-3
sargentos;
Q. C.- 4 cabos mi-

Estágio de prótese dentária (g)

Q. C.- 3 cabos mili-

II. M. P.

cianos.
Q. P. - 3 sargentos;
Q. C.-2 cabos milicianos.

D. G.M. S.

II.

]\I.

P.

licianos.
Estágio de material sanitário (g)

aj

A seguir u.o COllCllI'SQ para oficial do Q. P. Datns o quant itativos dependentes daquclo
b 'I'amhérn para tenentes
do (~. C. voluntúrf os para fi sua. Ircquêncf a.
c Dovem sor para estes CIU'SOS nomeados também do C. O. J\f.-l!}'>U-lQGO.
ri) ldom 8 flnalíxtas. .
.
e) 3.° ano do cstúgtc.
f) Pum Jlunltstns do curso elo l'U(Üo1ogia.qlH' funcionou do 20 do AhrH de 1Q5Q fi 31 da
g) Pnra cabos milicinnos finalistas do C. S. M. -1~)r>n-l0GO.
h) I~~Jntorrcmptdo
quando fOl'PIU coust it utdus fI.S ouulpns <11..\ classlü cação dos grupos
i) J-;stagi/llll 21. no II. M. P., 12110 II. M. H.t,U!lo
II. 'II. H. 2, U no n. M. n. a, H J10
J) Dos canos mítf cluuos, estng+am B no 11. 1\1. P.,1110 TJ. xr. R. 10 4 no II. xr. H.. 2.
l) Estaginm 110Sprímoíros 3 meses uo II. xr. P. Q depois 1 na E. P. L, 1 na ];';. P. A. o
m) Recebem Justrução do antigo programa
(L do C. t-:l.:\r. nt 5 do Março do lOGO.
n) Rocohom iusu-ução do antigo programa
1". do C. ~.)r. atú [) d~! "arço df\1!:H;O.
<10 antlgo programa
r. do C. H. ~1. ntó 5 do )!:lrço <10 lOGO.
~o) Recebem íustrução
õ

ORDEM
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Data
Especialidade

Duração
Fim

Inicio

6 meses

1-2-1960

30-7-1960

-

6 meses

1-2-1960

30-7-1960

-

4 meses

1-2-1960

4-6-1960

-

concurso.

Outubro

1623

do 1~5~.

sangutnoos.
rr. M. R. 4, G no rr, M. P. E. o 8 no rr. M. D. 1. C.
Os snrgcnt
os do Q. P. recebem
op or-tu nnmen te destino.
1no C. 1. M.

..

a averbar

1624
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6. Accionados pelo serviço

Dosígnnção

a) Oficiais
Tirocínio para oficial veterinário (a).
Curso de inspecção de alimentos

Quanti<lados
do
Instruendos

Q. P. -

Alferes.

Local
do
funcionamento

E. 8. Y. M.

Q. P. - 3 tenentes.

E. S. V. M.

Q. P.-6 furriéis
Q. P.
Q. P.

E. S .. Y. M.
E. S. V. M.
E. s. V.;'II.

b) Sargentos

Curso de inspecção de alimentos
Curso de. enfermeiro' hípico (b)
Curso de enfermeiro hípico (c)

(a) A seguir ao concurso para oficial módico votcrtnér!o do Q. P. Datas o quantitativos
(b) P.H'a voluntúrlos
: snrgunt os ou Jui-rtéts com o 2.() curso da escola do forradores.
(c) Para voluntários : primeiros-cabos
rerrudoros autorizados pelo )'HnistúrJo tio Exér

ORDEM
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veterinário militar
Data
Especialidado

Duração

6 meses

Início

Fim

-

-

a averbar

Medicina veterinária.

12 semanas

11-4-1960

2-7-1960

Inspecção

de alimentos.

12 semanas
20 semanas
30 semanas

11-4-1960
21-3-1960
11-1-1960

2-7-1960
6-8-1960
6-8-1960

Inspecção de alimentos.
Enfermeiro hípico.
Enfermeiro hípico.

.

dependentes daquele concurso.
cito (artigo 4.0 do Regulamento

(lo Curso de Enfermeiro

Hípico).

•

162G
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7. Accionados pelo serviço
Quantidados
cio
íustruondos

Dcstgnacão

Local
do
runclonnrucnro

a) Oflciais
Tirocínio

para oficial (a)

Curso para promoção

a capitão

Q. P. - 28 aspirantes

E. P. A. 1\1.

Q. C. -

K P. A.;\1.

Tenentes

.

b) Sargentos
Estágio
de aperfeiçoamento
. para sargentos do Q. P.
Curso de vaguernestres das armas (6).
.
Curso de dactilografia para sargentos amanuenses do Exórcito do Q. A. E.
Curso de mecânico
e equipamento geral (d).

(cj-

Q. P. -10
Q. P.-33
Q. P. -

sargentos
furriéis .

20 sargentos

Q. P. - Furriéís

E. P

.Óc \.

M.

E. P. A.1\1.

E. P. A.1\1.
E. P. A.1\L.

("~ Par'a os Hnaltstns da Academia Militar om ]!l58-H).3rf.
(b 20 do ínrauuu+a, () (lo artilharia, a do cnvnlnria o () du ongunhnrtu.
A E. P. A. ::\1.
(c Pura ~O surgnntos amunuonsos do Q. P. cscolhídos do ontl'o os vo lunuírtos.
(d 1~1Il os! nrlo . As rospocttvus
detormíunçõo«
sorno puhltcndns
oportunarueutu,
raso

ORDEM DO EXERCITO N.o 20
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de administração militar
Data
Espocíulldado

Dur-ação

a averbar

Fim

Inicio

10 meses

6-10-1959

30-7 -1\'l60

8 semanas

6-10--1959

28-11-1959

Oficial de administração milital' (B).
-

30-1-1960

-

18-1-1960

2 semanas

6-10--1959

5 semanas

7-11-1959

Vaguemestre de ...

5 meses

. 6-10-1959

5- 3 -1960

-

--

-

-

Mecânico de equipamento geral.

.(!ü,pOe do alojumentos

para 10 Ins trueudcs

(notn 1317, do 6 do Junho do 1n50, da D. S. A. 1\1.).

1628
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8. Accionados pelo
Designação

Quantidades
de
instruendos

Local
de
funoionamento

Ct) Oflciais

/,) Sargentos
Curso para chefe de mecânicos
de material eléctrico, radiomontador-electricista
e electrónica.
Curso para chefe de mecânicos
automobilistas
(a).
.
Curso para chefe de mecânicos
de armamento.
Curso para primeiro-mecânico
electricista.
Curso para primeiro-mecânico
de preditores e centro de tiro.
Curso para primeiro-mecânico
de radar.
Curso para primeiro-mecânico
de radiomontador.
Curso para primeiro-mecânico
de viaturas de lagartas e especiais.
Curso para primeiro-mecânico
de viaturas de rodas.
Curso para primeiro-mecânico
de torre (b).
Curso para primeiro-mecânico
de armas ligeiras.
Curso para primeiro-artífice
de
carpinteiro.
Curso para primeiro-artífice
de
serralhei roo
Curso para segundo-mecânico
electricista.
Curso para segundo-mecânico
de preditores e centros de tiro.
Curso para segundo-mecânico
de rarlar.
Curso para segundo-mecânico
de radiornontador.
Curso para segundo-mecânico
de viaturas de lagartas e especiais.
Curso para segundo-mecânico
de viaturas de rodas.

Q. P.:_5

E. M. El.

Q. P.-2

G. C.T. A.

Q. P.-4

F. M. B. P.

Q. P.-6

E. M. EI.

Q. P.-2

E.M. EI.

Q. P.-4

E.M.El.

Q. P.-5

E.M. El.

Q.P.-6

G. C.T.A.

Q. P.-15

G. C.T.A.

Q. P.-1
Q. P.-2

F.M.B.P.

Q. P.-2

F. M. B. P.

Q. P.-3

F. M. B. P.

Q. P.-15

E. 1\1. El.

Q.P.-G

E. 1\1. Et.

Q. P.-8

E. 1\1. El.

Q. P.-30

E. 1\1. EI.

Q. P.-6

G. C.T.

Q. P.-IO

G. '.T. A.

A.

ORDEM

2. Série
1

DO

EXERCITO

N.o 20

1629

serviço de material
nata
Especialidade

'Duração
Jnído

Fim

-

-

-

-

9 meses

2-11-1959

30-7-1960

-

10 meses

6-10-1959

30-7-1960

10 meses

6-10-1959

.30-7-1960

-

6 meses

2-11-1959

30-4-1960

-

6 meses

2-11-1959

30-4-1960

-

6 meses

2-11-1959

30-4-1960

-

6 meses

2-11-1959

30-4-1960

-

6 meses

6-10-1959

2-4-1960

-

6 meses

6-10-1959

2-4-1960

-

6 meses

6-10-1959

2-4-1960

-

6 meses

6-10-1959

2-4-1960

--

6 meses

6-10-1959

2-4-1960

6 meses

6-10-1959

2-4-1960

9 meses

2-11-1959

30-7-1960

9 meses

2-11-1959

30-7-1960

9 meses

2-11-1959

30-7-1960

9 meses

2-11-1959

30-7-1960

10 meses

6-10-1959

30-7-1960

-

10 meses

6-10-1959

30-7-1960

-

I-

a everbar

ORDEM
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Quantidades

de

Designação

instruendos

Curso para segundo-mecânico
de torre (b).
Curso para segundo-mecânico
de armas ligeiras.
Curso para seg-undo-mecânico
de armas pesadas.
Curso para segundo-artífice serralheiro.
Curso para segundo-artífice
de
munições (e).
Estágio
de artífice de munições (d).

Q. P.-l

2." Série

Local

de
funcionamento

-

Q. P.-4

F.M.B. P.

Q. P.-4

F. M.B. P.

Q. P.-l0

F. l\I. B. P.

Q. P.

R. A. P. 1.

Q. P.-l

R. A. P. 1.

(a) Dovem ainda sor nomeados para este curso os Instruoudos do curse pura chefo do
rompido por motivo de serviço no flnü l do 1.° par+odo. A sua apreseutução
far-sa-à no final do
b) Locnl de funcí onarneuto e programa orn ostudo.
c) Em ostudo. Durnçüc e calendário a fixar.
cl) I)e artilharia.

!

Os cursos para chefes de mecânicos são frequentados por primeirosOs cursos para primeiros-mecânicos
e primeiros-artífices
sao frequen
Os cursos para segundos-mecânicos
e segundos-artífices
são frequen
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.
Data
Especíaltrlado

Duração
Início

Fim

10 meses

6-10-1959

30-7 -1960

-

10 meses

6-10-1959

30-7 -1960

._-

10 meses

6-10-1959

30-7 -1960

-

10 meses

6-10-1959

30-7 -1960

-

-

-

-

10 semanas

6-10-1959

12-12-1959

mecânicos automobilistas
perIodo .

que

se

).0

sargentos.
tados por segundos-sargentos.
tados por primeiros-rabos.

iniciou

a averbar

Artífice de munições.

-

no G. C. '1'. A. em 13 cio Outubro d

e

1957 e foi

int

er-

1632
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9. Accionados pela Inspecção-Geral

Designação

Quantidades
de
instruendos

Local
de
funcionamento

a) Oficiais
Curso de instrutores de educação física militar
(a).
Curso de aperfeiçoamento
de
instrutor de' educação física
militar (b).
Curso de informação para instrutores de educação física
militar (c).
Curso de instrutores
de esgrima (d).
'
Curso de instrutores de equitação (~.
Curso
e aperfeiçoamento
de
instrutores de equitação (I).
Estágio para aspirantes tirocinantes (!J).

Q.P.-25

C. M. E. F. E. D.

Q.P.-8.

C. M. E. F. E. D.

Q.P.-10

C. M. E. F. E. D.

Q.P.-6

C. M. E. F. E. D.

Q.P.-6

C. M. E. F. E. D.

Q.P.-3

C. M. E. F. E. D.

Q.P. -Todos.

C. M. E. F. E. D.

Q.P.-35

C. 1\1. E. F. E. D.

Q.P.-25

C. M. E. F. E. D.

b) Sargentos
Curso de monitores de educação
física militar (h).
Estágio de esgrima, combate à
baioneta e luta individual (i).

"~ Subulternos s 1<1 de infantaria;
6 de artilharia;
2 de cavalaria; 2 de engenharia;
Capitães ou subalternos a nomear por oscolha pela 1. G. E. F. de entre as que
Com vista à actualização do conhecimentos - capitães ou subalternos a indicar
~
(d Subalternos: 3 de infantaria; 2 de artilharia; 1 de cavalaria.
(e Subaltornos de cavalaria, a nomear por escolha pela 1. G. E. F. Ex.
(J Suhalternos de cavalaria, a nomear por escolha pela 1. G. E. F. Ex. de entre as
(g De todas as armas e sarvíçcs, com vista à. aducação física das oscolas de recrutas.
(h Sargentos ou cabos aprovados: 20 do infantaria; 7 de artilharia; 3 de cavalaria;
(i Sargentos ou cabos aprovados: 14 de infantaria;
6 de artilharia; 2 de cavalaría ;

ORDEM
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de Educação Física do Exército
Data
Especialidade

Duração

I-

a averbar

Fim

Inicio

5 meses

6-10-1959

6-3-1960

Educação física (instrutor).

\) meses

6-10-1959

6-7-1960

Educação física (mestre).

3 semanas

2- 2 -1960

27-2-1960

6 meses

6-10-1959

6-4-1959

Esgrima.

9 meses

6-10-1959

6-7-1959

Equitação.

9 meses

6-10-1959

6-7-1959

Equitação.

8 semanas

-

-

-

-

•
6-10-1959

5 meses

18-1-1960

4 semanas

6-3-1959

Educação física.

13-2-1960

-

1 de serviço de administração militar.
possuem especiais aptidões par-a o onslno.
pela r. G. E. F. Ex.
que possuem especiais
Previsto Ocalendário
ii de cngenharta ; 2 do
2 de engenbarla
1 do

i

aptidões para o ensino:
a estabelocer se se renl lzur,
serviço de administração
militar.
sorvlço de administração militar.

163-1
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10. Accionados pelo Instituto
Quanti.dados
Dosign ação

Local
cio
funr-Iouumont

do

instruondos

o

Oflciais
Curso para promoção a oficial
general (Exército) (a).
Curso para promoção a oficial
general (Força Aérea) (a).
Estágio dos serviços junto do
C. P. oficial general (6).
Curso geral de estado-maior.
.
Curso complementar de estado-maior (1.0 ano).
Curso complementar de. estado-maior (2.0 ano).
Curso para promoção a oficial
superior das armas (e).
Curso para promoção a oficial
superior dos serviços (d).
Estágio do curso geral do e'itado-maior (e).

Q. P.-18 coronéis.

r. A.

Q_ P.-2 coronéis.

r.

Q. P.-3

E. M.

A. E.

xr.

coronéis.

Q. P.-13 oficiais.
Q. 1'.-10 oficiais.

r. "\.
r. A.

Q. P.- 8 oficiais

r. _\. E. xr.

Q. P. -24 capitães.

1. "\. E. Ar.

Q. P.-15 capitães.

1. .\. E. ~I.

Q. P.-O.ficiais

E. P. das armas c
da.Força Aérea.

.

K
E.

xr.
]\I.

(a.) 10 do Inrantnrln, B do ru-t llhnrtn, 2 do cavuturln, 3 do engonhariu
O 3 da FOI·~fI. ACI'(\tl.
(I») 1 do S. A. 1\1., 1 (lo S. S. ~1. o do S. M., conformo a Ordem. cio Exército u-" G, 2," sérlo , uo
(c) 14 do artilharia
O 10 do engcnluu-íu, couto rmu a Ordl'lJl, do E'XéTCito 11,06, 2.a st"ri(\, do 1 dr'
(d) Quuutitativos a Jndícnr pela. 1. e Dhoeçl\o Geral (~.nH(\pal'tição) se for nccossúr+o faz(\r fUI!
12 do Agosto do 1 !HiU,da 1." D;',orção-Uol·al.
(e) Para os oüctats nomeados para o C. U .. E. 1\1. a reultz nr em época a dctcrmíuru- peto 1. ~\.
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de Altos Estudos Militares
Data
Especialidade

Duração
Inicio

a averbar

Fjm

8 meses

2-11-1959

30-6-1960

-

8 meses

2-11-1959

30-6-1960

-

8 meses

2-11-1959

30-6-1960

-

1 ano
2 anos

14-10-1959
14-10-1959

31-7-1960
31-7-1960

Curso geral de estado-maior.

2 anos

14-10-1959

31-7-1960

Curso complementar
-rnaior.

8 meses

2-11-1959

30-6-1960

-

4 meses

1- 2 -1960

30-6-1.960

-

5 semanas

-

-

-

de estado-

Este ('U1'~O 1..' dosjgllfLdo tnmhêm por Curso de Altos Comandos.
1 <lo Abríl do 1!l59.
_\hril do 1!l5G.o nota n .• 12088, de 26 do Junho do 1959, da 1.' Dírecção-Geral
(2.' Repartição\.
rlonnr o-to curso. Em prinrípjo G do A . .M. o !) do S. S. :\1., conformo a nota n." 15565, do
E. ~J. cm Jigação com as D . A. o F .. A.
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11. Accionados pela 2.a

Desígnação

Tirocínio para oficial do corpo
do estado-maior
Curso de intérprete
e fotografia aérea (b).

(aJ'

Quantidades
de
instruendos

Local
de
funcionamento

Q. P.-12 oficiais.

E. M. E.

Q. P.-4 subalternos

C. I. F. A.

(a) Pode reulízar-se também nos Q. G. das R: M. e do O. U. om instrução.
(b) Calendário a fixar. Reallza-so no Contro de Interpretação
de Fotografia

Aérea, no edIfício

ORDEM
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Repartição do E. M. E.
Data
Espocialidade

Duração
Inicio

Fim

1 ano

3-8-1959

30-8-1960

6 meses

-

-

onde estilo instalados

os Serviços

Onrtogrúücos

a averbar

-

Intérprete de fotografia.

do Exército.
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12. Accionados pela 2. a Repartição
Local
de
funcionamonto

Quantldados
de
instruendos

Deslgnacão

a) Oficiais
Curso de escuta (a) .....
Curso de material e segurança
cripto (b).

Q. P. ~ 1subalterno
Q. P. -1 sargento-ajudante.

C. TI. E. C. 1. E.
C. II. E. C. r. E.

Q. P.
Q. P.
P.

3 furrióis .
5 furriéis .

C. U. E. C. r. E.
C. II. E. C. L E.
C. II. E. C. L E.

Q. P.

4 furriéis .

b) Sargentos
Curso de analista de tráfego (c)
Curso de escuta (d) .....
Curso de material e segurança
cripto (e).
Curso de operador cripto (e) ..

(al

(b
(o
(cl
(c)

o.

6 furriéis

Do qualquer arma com a ospecialidade
do transmissões.
Do Q. S. C. K
Com a espocialldado do escuta.
De qualquer arma com a especialidade
de transmtssõos,
Com a espocíaltdado
de centro de monsagons.

.

C. II. E. C.

crodcncíados

r. E.

pela C. II. E. C.

2." Série
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(C. H. E. C. I. E.) do E. M. E.
nilla
]) uração

Especialidade a averbar
Fim

Inicio

8 semanas
6 semanas

6-10-1959
6-10-1959

28-11-1959
14-11-1959

Escuta.
Material

8 semanas
8 semanas
6 semanas

6-10-1959
6-10-1959
6-10-1959

28-11-1959
28-11-1959
14-11-1959

Analista
Escuta.
Material

6 semanas

6-10-1959

14-11-1959

Operador cripto.

J. ]<!., ou do eugenburta

com a esjiccínltdnde

de radiotelegraflsta.

e segurança

cripto.

de tráfego,
e segurança

'

cripto.
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13. Accionados pelos Serviços
Quantidades
do
instruendos

Destgnação

Local
de
funcionamento

a) Oficiais
Curso de topografia militar apli- Q. P. cada (a).
Curso de operadores de fotogra- {Q. P. metria (a).
. Q. C. -1
Estágio para operadores dc foto- {Q. P. grametria.
Q. C. -1
Estágio de operadores de pro- Q. P. jecção (b).
Estágio para chefes de gabinete
Q. P. de fotografia e cinema (b).

5 oficiais
3 oficiais
oficial.
3 oficiais
oficial.
4 oficiais

. S. C. E.
:}S. C. E.

:}S. C. E.
s. C. E.
S. C. E.

3 oficiais

b) Sargentos
Curso

ele f~tografia

e cinema {Q.p.-3furriéis
. ,}S C E
Q. C. - 3 cabos milic.
. . .
Estágio ele fotografia e cinema {Q. P. - 3 furriéis .: .. } S. C. E
(c) (e).
Q. C. - 3 cabos milic,
.

(c) (d)..

I
a~ Para capitães ou subatternos.
b Caleudárf o a fixar oportunamento
são finalistas
~c Os cabos milicianos

I

do curso de sargentos mllieianos-195n-1060.
(d So possívet, os 3 furrlóls devem ser 2 do batalhão de trnnsmlssõos n.? 8'e 1 do rogl
(e) Para os finalistas do curso de fotogrnfia e clnema que tormíuam em 30 do Janeiro

•
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Cartográficos

do Exército
Data
Especialidade

Duração
Início

Fim

13 semanas

29- 2 -60

11-6-60

-

12 semanas

4-1-60

26-3-60

..

3 mese

4-4-60

4-7-60

-

2 semanas

-

-

-

10 semanas

-

-

-

10 semanas

9-11-59

30-1-60

7 semanas

1-2-60

19-3-60

monto de ongenharln

do lOGO.

D.O

2.

Fotografia

a averbar

..

e cinema.

-

•
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VIII-

BALAM

Cofre de Previdência dos Otl
Balancete trimestral referido

RECEITA
l'ialdos do trimestre anterior:
Fundo de maneio .
Depósitos à ordem
• . .
Caixa .•••...•••
Titulos de crédito.
• • •
Imóveis (administração)
.
lI1óveis e utensílios
. • •
Empréstimo à Obra Social do Exército

12.000"00
3:114.751fl40
28.7061130
19:82~.49611~0
18:551.686il50
18.0621590
500.000#00

42:054.704,$00

Receita do 3.0 trimestre:

•

Quotas •••••.
Receitas eventuais
Diversos depósitos
Imóveis •••..•
Juros ..••••••
Fundo do adrulnlstraçâc

•

459.01~b40
4151)30
2.8591560
286.0021550
18~.235#OO
22.784fl50

960.2661530
43:014.~701i30

2.' Série
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CETES
ciais do Exército Metropolitano
a.30 de Setembro de 1959

DESPESA
Despesa

do 3.° trimestre:

Subsídios (gerência vigonto) .
Rendas vitalícias . • • .
Quotas (restituições)
• • .
Dívorsos depósitos
••.
Imóveis (administração)
.
Fundo de administração.
Saldos

322.583000
2.7751J50
5261J60
1.828000
17.3231J70
26.030080

371.076060

que passam e

Fundo de maneio
Dopósitos à ordem
Caixa ...••••
TItulos do crédito.
Imóveis ••.••.•
Móveis e utensílios
.
• . • • .
Empréstimo
i>. Obra Social do Exército .•

12.000,100
3:673.860000
65.538030
19:821.836010
18:551.6861150
18.062~00
500.000nOO

42:642.003/170
43:014.970/130
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ANÚNCIOS

Ministério do Exército - 3. a Direcçao-Geral
Serviços Cartográficos do Exército
Curso de topografia militar aplicada
1) Em harmonia com o plano de tirocínios, estágios
e cursos para o ano lectivo de 1959-1960, efectuar-se-á
nos Serviços Cartográficos do Exército, com inicio em
3 de Março de 1960, um curso de topografia militar
aplicada, destinado à preparação de chefes de equipa
topográfica para a divisão de topografia e geodesia e
instrutores de topografia.
.
2) São condições necessárias para a admissão ao referido curso:

a) Ser capitão pu subalterno do quadro permanente;
b) Ter menos de 35 anos de idade em 1 de J aneiro de 1960;
c) Ter boas informações do respectivo comandante
ou chefe;
d) Não ter impedimento que o iniba de tomar parte
nos trabalhos de campo da campanha topográfica de 1960, complementar do curso;
e) Possuir boa aptidão para o desenho topográfico,
comprovada pela execução de um trabalho
simples, a realizar nos Serviços Cartográficos
do Exército.
3) Os oficiais que satisfaçam às condições anteriores
e desejem ser admitidos à frequência do curso deverão
dirigir os seus requerimentos
ao Ex."? Sr. General
Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhados da
nota de assentos e certificado da classificação obtida na
cadeira de Topografia, até 15 de Dezembro do corrente
ano.
4) O número de instruendos a admitir é de cinco, fazendo-se a sua nomeação pela soguinte ordem de preferência:

a) Maiores habilitações

em topografia e matérias
afins;
Melhor classificação na cadeira de Topografia;
c Melhores informações i
d Menos idade.

bj
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5) O curso terá a duração de treze semanas, funcionará em Lisboa, na sede dos serviços durante a primeira e última semanas e numa das escolas práticas das
armas ou campo de instrução durante as restantes, tendo
como complemento os trabalhos de gabinete e de campo
da campanha topográfica de 1960.
6) O júri de admissão é constituído pelo chefe dos
Serviços Cartográficos do Exército ou seu delegado e
por dois oficiais dos mesmos serviços, habilitados com
o curso de topografia militar aplicada.
7) Os oficiais que obtenham informação de Bom ou
Muito bom no curso e nos trabalhos de duas campanhas
topográficas serão classificados instrutores de topografia,
na dependência de apreciação favorável de um trabalho
original sobre assunto da especialidade.
8) Durante a frequência do curso, os instruendos
deslocados da guarnição a que pertencem têm direito a
ajuda de custo, exceptuando-se os períodos em que lhes
sejam fornecidos alimentação e alojamento. Durante a
campanha topográfica complementar do curso vencem
um subsidio de trabalhos de campo de 120a diários.
Serviços Cartogrãficos do Exército, 14 de Outubro de
1959. - O ·Chefe dos Serviços, António da Cruz Gromicho Boavida, tenente-coronel
do corpo do estado-maior.
Admissão de oficiais à frequência do curso
de operadores de fotogrametria
1) De harmonia com o plano estabelecido na nota-circular n. o 4177/1, da La Repartição do Estado-Maior
do Exército, de 1 de Setembro de 1959, relativa a tirocínios, estágios e cursos, terá lugar neste serviço, nos
meses de Janeiro, Fevereiro e Março próximos, um
curso de operadores de fotogrametria.
2) São condições necessárias para 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 em disponibilidade ;
b) Ter o curso da Academia Militar ou a cadeira
de Topografia de qualquer estabelecimento de
ensino superior;
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c) Estar habilitado com o curso de topografia militar aplicada;
d) Terbo a visão estereoscópica, comprovada por
testes a realizar nos Serviços Cartográficos
do Exército;
e) Possuir boa aptidão para o desenho topográfico,
comprovada pela execução de um trabalho
simples, a realizar nos Serviços Cartográficos
do Exército;
J) Ter menos de 35 anos de idade em 1 de Janeiro
de 1960;
g) Ter boas referôncias do comandante ou chefe
sob cujas ordens serve, ou tenha servido, se
for oficial do quadro de complemento na situação de disponibilidade;
h) Estar colocado em Lisboa, tratando-se de oficial
do quadro permanente ou do quadro de complemento em serviço activo, ou estar em situação que não seja impeditiva da sua ulterior
colocação nos Serviços Cartográficos do Exército como operador de fotogrametria.

..

Podem requerer também a sua admissão no curso de
operadores de fotogrametria, a título condicional, para
serem considerados na falta de candidatos nas condições
anteriores, oficiais que não possuam as habilitações das
alíneas b) e c), mas satisfaçam às restantes condições e,
quando não possuam as habilitações da alínea b), estejam
habilitados com pelo menos o 3.0 ciclo liceal (Ciências),
na dependência de aprovação numa prova de topografia
a realizar nos Serviços Cartográficos do Exército.
3) Condições de preferência. - A nomeação dos candidatos à frequência do curso far-se-á pela seguinte ordem de preferência:

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 quatro, dos quais três do quadro permanente .
. 5) Inicio do curso. - Terá lugar em 4 de Janeiro próximo,

2.· Série
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6) Abonos.-Durante
a frequência do curso, os oficiais
deslocados de guarnição terão direito a ajudas de custo.
7) Aproveitamento:
Os oficiais que obtenham aprovação no curso de
operadores de fotogrametria e sejam propostos
pelo chefe dos Serviços Cartográficos do Exército
estagiarão na Divisão de Fotogrametria pelo prazo
de três meses.
Quando obtenham informação favorável, poderão
ser propostos para o exercício das funções de
operador de fotogrametria, permanentes ou eventuais, segundo as necessidades dos Serviços Cartográficos do Exército.
Os oficiais que tenham obtido a classificação de
Muito bom e Bom, no curso e no estágio, tenham
completado trezentas horas de trabalho de restituição. em aparelhos de La ordem e versado,
com mérito, em trabalho escrito, um assunto de
fotogrametria, serão considerados instrutores de
fotogrametria e podem ser nomeados para o cargo
de chefe de equipa fotogramétrica.
8) O júri do <!oncurso documental e da prova de
topografia a realizar é constituído pelo chefe dos Serviços Cartográficos do Exército ou seu delegado e por
dois oficiais dos mesmos serviços.
9) Os requerimentos dos interessados, devid~mente
instruídos
deverão dar entrada no Estado-Maior do
Exército ~té 15 de Dezembro próximo, inclusive.
Serviços Cartográficos do Exército, 7 de Novembro
de 1959. - O Chefe dos Serviços, António da Cruz
Gromicho Boavida, tenente- coronel do corpo do estado-maior.
Academia

Militar

Declaração de vacatura

Nos termos do artigo 25.° do Decreto-Lei n.? 42152,
de 12 de Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
no apêndice n.? 1 a? mapa ane~o n." 3 ao me~mo decreto-lei, faz-se público, 'para efeitos do respectivo provimento, que se encontra aberto concu~so para p~ofesSOl' catedrático
do grupo da 38. a cadeira (Matenal de
Transmissões) e 39. a cadeira (Telecomunicações).
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Ao referido lugar só podem concorrer oficiais que satisfaçam às condições prescritas nos artigos 18.°, 19.°
e 20.° do mesmo decreto-lei, devendo os interessados
apresentar no Gabinete de Estudos da Academia Militar, até às 15 horas do dia 5 de Janeiro de 1960, os
seus requerimentos, feitos em papel selado e dirigidos
ao comandante da Academia Militar, pedindo a admissão
ao concurso, instruidos com os seguintes documentos:

a) Públicas-formas

das cartas de curso que habilitem o concorrente à admissão ao concurso;
b ) Nota de assentos, completa;
c) Se o desejarem, podem ainda os concorrentes
juntar aos seus processos de concurso:
Declaração em papel selado, com reconhecimento notarial da assinatura, de que
pretendem que o concurso seja de provas públicas;
.
Toda a documentação comprovativa de habilitações, aptidão, experiência ou realizações que julguem constituir motivos
de valorização na apreciação dos seus
méritos para o desempenho do lugar a
que concorrem.
Academia Militar, 10 de Novembro de 1959.O Comandante, Humberto Buceta Martins, general.
(Publlcadn

no Diário

do Goverllo n.o 273, 2.1 sério,

o Ministro

do 21 do Novombro

do Exército,

Afonso Magalldles de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante-General,

(lo 1~~9).

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.&

N.O 21
Publica-se

Série

1 de .Dezembro de 1959
ao Exército o seguinte:
1- DECRETOS E PORTARIAS

PortarIas:

Presidência

do Conselho - Seeretariade-âeral

da Defesa Nacional

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defesa N acicnal, exonerar do cargo de
adjunto da 2." Repartição do Secretariado-Geral
da
Defe a Nacional, a partir de 1 do corrente mês, o major
do corpo do estado-maior Pedro Alexandre Gomes Cardo o, que, por não ter vaga no quadro do pessoal, reeres a ao Mini tério do Exército.
Pre idência do Con elho, 24 de Outubro de 1959. O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho Moniz.
(.\notada pelo Tribunal de Contas em 31 de Outubro de
1959, sob o n.? 31255).
(Diário

Presidência

do OO"trIlO

II.· 260, 2." sério,

do Conselho - Secretariado-Geral

do 6 do Novembro

de 1~59).

da Defesa Nacional

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
)Iiu.i tro da Defesa Tacional, exonerar do cargo de
ajudante de campo do chefe do Estado-Maior General
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das Forças Armada-s, a partir de 1 de Novembro próximo, o capitão de artilharia Manuel do N ascimento
Esteves, que recolheu ao Ministério do Exército, por
ir desempenhar outra comissão de serviço,
Presidência do Conselho, 27 de Outubro de 1959. O Ministr<l' da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho Moniz.
(Anotada pejo Tribunal
sob o n.v 31254).

de Contas em 31 de Outubro-de

(DiÚl'io do Govel'no n.? 260, 2." série,

Ministério

de 6 de Novombro

das Obras Públicas - Conselho Superior

1959,

de 1959).

de Obras Públicas

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da-s Obras Públicas, nomear, em harmonia
com o artigo 5.° do Decreto-Lei n." 37015, de 16 de
Agosto de 1948, e nos termos da alínea g) do artigo 2.
do mesmo decreto, vogal do Conselho Superior de Obras
Públicas
o tenente-coronel do corpo do estado-maior
do Exército Fernando Louro de Sousa, em virtude de
ter sido exonerado do referido -cargo, p<lr portaria de
19 do corrente mês, o coronel Manuel Pimenta de Al~eida Beja Camões Gódinh<l.
0

Ministério das Obras Públicas, 21 de Setembro
1959. - O Ministro das Obras Públicas, Eduardo
A rantes e Oliveira.
(Diá,';o do Gooerno n.? 231, 2.' sórie,

Ministério

das Obras Públicas-

de 2 de Outubro

de
de

de 1959).

Junta Autónoma de Estradas

Por portaria de 19 do corrente, visada pelo Tribunal de Contas em 23 do mesmo mês:
Fernando Louro de Sousa, coronel docorpo do estado-maior do Exército, nomeado para desempenhar o
.cargo de vogal efectivo desta Junta, nos termos da
alínea e) do artigo 2. do Decreto-Lei n. o 35 434,
de 31 de Dezembro de 1945, com a redacção dada no
artigo único do Decreto-Lei n." 41 319, de 12 de
0
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Outubro de 1957. (Não são devidos emolumentos, nos
termos do Decreto n ," 22 257).
(Diário

do Governo n.? 255, 2." série, de 31 de Outubro de 1959).

Ministério

das Comunicações

Por portaria de 22 do corrente, visada pelo Tribunal de Contas em 25 do mesmo mês:
Manuel Pimenta de Almeida Beja Godinho, coronel do
- corpo do estado-maior, exonerado, a seu pedido, do
cargo de vogal efectivo do Conselho Superior dos
Transportes Terrestres e nomeado em sua substituição, para o, mesmo cango, o tenente-coronel do corpo
da estado-maior Fernando Louro de Sousa, nos termos da alínea c) e do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 35 196, de 24 de Novembro de 1945. (São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n ." 22257).
Secretaria-Geral do Ministério, 29 de Setembro de
1959. - O Engenheiro Secretário-Geral, José António
Miranda Coutimba,
(Diário

Ministério

do Govemo

n,?

232, 2.' séríe, de 3 do Outubro de 1959).

do Exército - Repartiçao

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército,
nos termos do Decreto-Lei
n ," 40 627, de 1 de Junho de 1956, conceder a Hermeu,o'arda Lagoa Ribeiro, viúva do tenente-coronel
Cust6dio José Ribeiro, a reversão do subsídio mensal
no quantitativo~e
.300$, em virtude de ~ua :filha Albertina Lagoa Ribeiro ter passado a auferir desde 1 de
Janeiro do corrente ano, como vigilante de 2. a classe
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o vencimento
de 1.300$, superior ao limite legalmente estabelecido.
Ministério do Exército, 20 de Outubro de 1969. O Subsecretário de Estado do Exército, Francisco da
Costa Gomes.
(Visado peJo Tribunal de Contas em 3 de Novembro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
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II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
.Condecorações:

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

Repartição

Por decretos de 28 de Outubro do corrente ano, publiblicados no Diário do Governo n ," 268, 2.a série, de
.16 de N ovembro deste mesmo ano, foram agraciados
com o grau decavaleiro da Ordem Militar de Cristo
os seguintes oficiais:
Tenentes-coronéis: de infantaria, Alberto Vilarinho
Rosa Garoupa e, .de cavalaria, Homero de Oliveira Matos.
Capitão miliciano de infantaria Manuel Joaquim
Macieira.
Por decretos de 28 de Outubro do corrente ano, publica. dos no Diário do Governo n." 270, 2." série, de 18
de Novembro deste mesmo ano} foram agraciados
com o grau decavaleiro da Ordem Militar de Cristo
os seguintes oficiais:
Tenente-coronel de infantaria Adriano Augusto Pires.
Majores de infantaria Ilídio de Sousa Pereira e
J asá Martiniano Moreno Gonçalves.
Por decretos d,e 11 de' Fevereiro do corrente ano, publicados no Diário do Governo n." 270, 2.a série, de 18
de, Novembro deste mesmo ano, foram agraciados
com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis
os seguintes oficiais:
Tenentes-coronéis:
,de cavalaria, Luís Soares de
Oliveira e, médico, João da Penha Coutinho.
Majores: do corpo do estatelo-maior, Carlos Mariano
Algéos Aires e, de engenharia, Alexandre Nobre
dos Santos.
Condecorado com a medalha de ouro de cemportamento
exemplar, em conformidade com a' 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, o major de infantaria, na situação de reserva, João da Costa Virtuoso.
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Por portaria de 10 de Novembro de 1959:
Condecor.ados com a medalha ,de mérito militar das
classes que lhes vão indicadas os oficiais a sezuir
mencionados, por, segundo parecer do Conselho "Superior de Disciplina do Exército, se encontrarem nas
condições dos artigos 26. e 29. do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946:
0

0

2.· classe

Coronel de infantaria António dos Santos.
Tenente~coronel de engenharia Cesário Marques
Pereira Montês.
Major de artilharia Tristão de Araújo Leite Bacelar.
3.' classe

Cílp~tão de cavalaria

José Maria de Mendonça J

ú-

mor.

Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Manuel de Moura .

..
111- MUDANÇAS

Ofidais
Ingresso

DE SITUAçaO

do quadro permanente

noS quadros:

(lnadro do corpo do estado- maior:

Capitão do corpo do estado-maior, adido, Fernando
Alberto da Cunha Baptista: de Lucena de Almeida e
Vasconcelos, que, por ter deixado de prestar serviço
no comando militar da Índia, embarcou de regresso
à metrópole em 19 de Outubro de 1959, desde quando
deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Novembro de 1959. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Quadro da arma de Infantaria:

Coronel de infantaria,
upranumerário, da dire.cção da
arma, onde continua colocado, Álvaro MárIO Couceiro Neto, para preenchimento de vaga no quadro,
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nesta situação desde 12 de

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Novembro de 195\).Não são devidos
emoJumentos, nos termos do Decreto n.° 22257).

Oapitães de infantaria, adidos, Fernando N egídio Manuel Fortes dos Santos Ferreiro e N orberto Amílcar
Sousa Luí dos Ramos, que, por terem deixado de
prestar serviço, 'respectivamente, no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
e no comando mil.itar de Moçambique, se apresentaram
neste Ministério em 14 e 25 de Outubro de 1959,
desde quando devem ser considerados nesta situação,
para preenchimento de vagas no quadro.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos 00 Decreto n.? 22 257).

Alferes de infantaria, adido, António Fernando Pinto
de Oliveira, que, por ter deixado de prestar erviço
no comando militar da Guiné, ee apresentou em 24
de Outubro de 1959,desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Quadro da arma de artilharia:

'I'enente-coronel de artilharia,
supranumerarro,
do regimento de artilharia
pesada n..? 3, onele continua
colocado, Artur Aragão Pinto de Andrade, para
preenchimento ele vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 16 ele Outubr() de Hl59.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Oon idcradn regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério da
Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral, o major do artilharia, na situação de reserva, adido, Ma-
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nuel Caldeira Caiola Bastos, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1~'59, anotadapelo
Tribude Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitães de artilharia, adidos, Manuel Marques Peralta
e J ú,lio Carvalho Costa) que, por terem deixado de
prestar serviço no comando m ilitar de :Moçambique,
l'egressaram em 5 de Setembro de 1959, desde quando
de-vem ser considerados nesta situação, para pr,eenchimento de vaga no quadro.
.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 3 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Quadro da arma de cavalaria:

Tenentes de cavalaria, adidos, Armando José da Silva
Freire e Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, que, por
terem deixado de prestar serviço, respectivamente,
nos comandos militares de Macau e Moçambique, regres~aram em 1 e 28 de Outubro de 1959, desele
quando devem ser considerados nesta situação, pan1
preenchimento ~e Yagas no quadro.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Quadro da arma de engenharia:

Tenente-coronel de engenharia,
supl'anumer.ano, do
quartel-O'eneral da 2.a região militar, Artur Augusto
Lopes, ;ara preenchimento de vaga no quadro, deyendo ser considerado nesta situação desde 24 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 20 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257),

Capitão de engenharia, adido, António Alves Á'.'ila de
~Ielo, que, por ter deixado de prestar serviço no
comando militar de Moçambique, embarcou de reoresso à metrópole em 9 de Outubro de 1959, desde
quando. deve er considerado nesta situação, para
preenchImento de yaga no quadro..
.
(Por portaria de 23 de Outubro dc 1959, VIsada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto fl.O 22257).
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Capitão de engenharia, adido, da Academia Mil itar ,
onde continua colocado, 'exercendo o. lugar de professor .eventuul, Aristides Marques de Meneses e Vale,
por ter sido exonerado do <cargo de professor assistente das cadeiras d,e Física Geral e Física Atómica
do curso geral preparatório
da extinta Escola do
Exército, por portaria de 7 de Julho de 1959, desde
quando deve ser considerado no quadro, para preenchimento de vaga.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257) .

. Quadro do serviço de administração

militar:

Capitão ,do serviço de administração militar, adido,
António César Limão Gata, que, por ter deixado de
prestar serviço no comando militar de Macau, onde
se encontrava em comissão militar, regressou em 15
de Outubro de 1959, desde quando deve ser considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no
quadro.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitão do serviço ele administração militar, adido,
José Malafaia Felício, que, por ter deixado de prestar serviço no comundo militar de Moçambique, embarcou de regresso à metrópole em 7 de Outubro de
1959, desde quando deve ser <considerado nesta situação, para preenchimento de vaga no quadro.
(Por portaria
de 10 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Novembro de 1959. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Supranumerárlos
0&
quadros:

por

excederem

Serviço de saúde militar:
Médicos

Coronel médico, adido, António de Azevedo Meirelas
do Souto, que, por ter deixado de prestar servico no
Ministério do ~nterior, na Guarda Nacional Repu-
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hlicana, se apresentou neste MinisMrio em 1 de N 0vembro de 1959, desde quando deve ser considerado
Desta situação.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Serviço de material:

Tenente-coronel engenheiro do serviço de material,
adido, Humberto Lopes, Gonçalves Garcia, que por
ter deixado de exercer o cargo de professo~' do
6.· grupo de disciplinas do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, car'go de que fica exonerado
por esta portaria, se apresentou neste Ministério em
13 de Outubro de 1959, desde quando deve ser con• siderado nesta situação.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 14 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
PaeeagerTl
rárlo:

à eltuaçAo

de

eupranu'rTle-

Forças eventualmente constitui da. no continente
Regimento de artilharia

antiaérea

I

fixa

Capitão de artilharia, elo regimento de artilharia antiaérea fixa, :Manuel Marques Peralta, nos termos da
~e,lUnda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n ,"28401,
substituído pelo Decreto-Lei n.? 32692, de 20 de
l!'eyereirode Hl43, e ao abrigo da Portaria n.." 10 620,
de 11 de Março de 1944, por ter sido colocado no
referido regimento para preenchimento de vaga deixn dn pelo capitão Filipe José Freire Temudo Barata, que, por portaria ele 4 ele Novembro de 195q,
transitou para a situação ele adido, devendo ser con~idcr<ldo nesta situação desde 29 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Novembro de 1959. Não são
devidos emolumentos. nos termos do Decreto n. ° 22257).

'relllo'utt.'de nr+ilharia, do regimento de artilharia antiué1'0, fixa • oão Falcão Pinto, nos termos da segunda
parte do artigo 5
do Decreto-Lei n." 28 401, subs-

.r
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tituído pelo Decreto-Lei n.? 32 692, de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrigo da Portaria n. ° 10 620, d,e
11 de Março de i944, por .ter sido colocado no referido [regimento para completo de vaga no quadro
ainda não preenchida, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Junho de 1959.
'
(Por portaria
de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Novembro de 1959. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Grupo divisionário de carros de combate

Capitão de cavalaria, da direcção da arma, Fernando
Rodrigues de Sousa Costa, nos termos da egunda
parte do artigo 58. do Decreto-Lei 11. 28401, alterado
pelo Decreto-Lei n. o 32 692, de 20 de Fevereiro de
1943, e ao abrigü da Portaria 11. o 15 218, de 19 de
Janeiro ele 1955, e' artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 4039-:1:,
de 23 de N ovembro do mesmo ano, por ter sido colocada no grupo divisionário
de, carros de combate
como 2. comandante, em substituição do major de
cavalaria António Vasco da Costa, promovido ao
posto imediato por portaria de 8 de :Maio de 1959,
devendo ,ser considerado nesta situação ele de 6 de
Novembro de 1959.
0

0

0

(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959, Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenente de cavalaria Eduardo de Matos Guerra, nos
termos da segunda parir do artig'o 58. do Derreto-Lei
n.? 28401, alterado pelo Decreto-Lei n.? 32692, de
20 de Fevereiro de I 943, e ao abrigo da Portai-ia
n.? 15218, de 19 de Janeiro de 19'55, e artigo 3.° do
Decreto-Lei n. o 40 394, de 23 de Novembro do referido ano de 1955, por passar a fazer parte do grupo
divisionério de carro de combate, na vaga deixada
pelo tenente António J osé Pereira Cali: to, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da p1'eente portaria.
0

(Por portaria de 6 de Novembro de 1959, visada pejo Tribunal de Contas em 13 de Novembro de 1959. lão ão
devidos emolumentos
nos termos do Decreto n.O 22257),
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. Forças eventualmente constituídas no ultramar:

índia

Alferes: de infantaria, da Escola Prática áe Infantaria
Francisco Pinheiro da Silva e, farmacêutico, do 1.~
grupo de companhias de saúde, José António Ribeiro de Queirós, nos termos da segunda parte do artigo 58. o do Decreto-Lei n. o 28 40l, alterado 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 terem sido nomeados para fazer parte
das forças expedicionárias ao Estado da lndia, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 24 de Outuro doe1959 e 21 do mesmo mês
e ano ..
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Novembro de 1959. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Tenente de engenharia, do regimento de engenharia
n. o 1, onde continua colocado, Alberto Garrido Baptista, nos termos da segunda parte do artigo 58. do
Decreto-Lei n.." 28 4,01, substituído pelo Decreto-Lei
n ." 32 692, de M 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 India, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 de Outubro de
1959.
0

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Novembro de 1959. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Alferes do serviço de administração militar, da escola
prática do mesmo se~vi.ço, J or~e da' Ress~rreição
Vieira -e Manuel António da SIlva Brogueua, nos
termos da segunda parte do artigo 58. do Decreto-Lei n." 28401, alterado pelo Decreto-Lei n." 32 692,
de 20 de Fevereiro de 1943, e ao abrimo da Portaria
n." 11 079 de 31 de Agosto de 1945, por terem sido
nomeados' para fazer parte das forças ,expedieionária-s do Estado da India, devendo ser consi,derados
nesta situação desde 6 de Novembro de 1959.
0

(Por portaria de 11 de Novembro de 1959,. visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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adido:

No ultramar:
Angola

Tenente-coronel
de infantaria,
do batalhão
de metralhadora
n. o 3, Júlio António Carvalho da Silva, por
ter sido nomeado
para desempenhar
uma comissão
de serviço na província
de Angola,
ao abrigo da
alínea b) do artigo 3.0 do Decreto-Lei
n. o 39 816,
de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presento portaria.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Novembro de 1959),
Capitão de infantaria
Francisco
de Sousa Serrão, por
ter sido nomeadn
para d esempsnh ar uma comissão
de serviço no a brigo da alín eu (') do artigo 3.0 do
'Deoreto-Lei
n," 39816,
ele H de Setembro
de 1954,
devendo ser considerado
nestu Rituaç'ilo desde 24 de
Outubro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Novembro de 1959).
Moçambique

Capitão

António Manuel Andrade Lopes e tenente Antônio Marq ues de Abreu, ambo
de infantaria
e do
comando militar de Moçambique,
por terem
ido nomeados para desempenhar
comis ões de erviço no
ultramar,
ao abrigo da alinea c) do artigo 3. ° do Decreto-Lei n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
11 e 13 de Novembro
de 1959.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em aO do Novembro de 1959).

Alferes do quadro do serviço de ma j eria I (sel'Yi~·o técnicos de mnuuteução j , do couin ndn militar
de Moçnmbique, J oão António Aires, por teruirlo nomeado
pura desempenhar
uma comissão de serviço 110 ultramar, ao abrigo da alínea c) do artigq. 3.) do Decreto-Lei n ." 39816, elo 14 de Setembro de 1D54, devendo
ser considerado
ne ta situação <lo.de a data da pr ,_
sente portaria.
(Por portaria do 10 rle Outuliro do 1959, anotada pelo Tribunal do Contas 0111 10 de [ovcmbro do 1959).
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Alfere
farmacêutico,
do 'comando militar
de Moçambique, Manuel Luís da Co ta Cabral Correia, por ter
ido 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
ne ta situação
desde 11 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959).
Cabo Verde

Alferes de .infantnrin
José Verdasca
dos Santos, por
Ler ido nomeado para desempenhar
uma comissão
de erviço no ultramar,
ao abrigo da alínea a) do
artigo 3.° do Decreto-Lei
n ." 39 816, ,de 14 de Setembro de 1954, devendo ser considerndn
nesta situação
de de 26 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Novembro de 1959).
Guiné

Capitão de infantaria
Hélder Fernando
Pires Ataíde
Ribeiro e alferes do serviço de administração
militar
Alexandre
Jorge Reis de Sousa Franco,
ambos do
comando militar da Guiné, por terem sido nomeados
para de empenhar comissões de .serviço no ultramar,
ao abrigo da alínea a) do artigo 3. ° do Decreto-Lei
n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo
er
<considerados nesta situação
desde 10 de Novembro
de 1959.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 30 de Novembro de 1959).

pelo Tri-

Alfere
de infantaria
Rodrigo Alfredo de Sousa Lobo
de Ávila, por ter ido nomeado para desempenhar
uma cOlllis~ii.o de erviço no ultramar,
ao abrigo da
alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n. ° 39 816, de
14.de
etembro de 1954, devendo
er considerado
ne ta. situação Ide de 26 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Novembro de 1959).
Macau

.Alfer: : de infantaria!
~anu:l
Go;n$'alves .M~squita e;
do serviço de adll11111tração militar,
Emídio Jose
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Brandão dos Santos Marques e António Cardoso Ferreira da Costa, por terem si.do nomeados pa,ra desempenhar comissões de serviço no ultramar,
ao
abrigo da alínea a) do artigo 3. do Decreto-Lei
n." 39 816, de 14 de Setembro de 1954) devendo ser
considerados nesta situação desde 26 de Outubro de
1959.
0

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Novembro de 1959).
Na Guarda Nacional Republicana:

Major de infantaria, do regimento de infantaria n. o 11,
Fernando Ermida, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de, serviço dependente do
Ministério do Interior, na Guarda N acional Republicana, devendo ser 'Considerado nesta situação
desde 24 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Novembro da.1959).

Tenente-coronel
médico, da Direcção do Serviço de
Saúde Militar, Fernando de Magalhães, por ter sido
requisitado 'Para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Guarda
.N acional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Coqtas em 14 de Novembro de 1959).
.
Em outros Ministérios:
Ministério

do Ultramar

Major de cavalaria, da direcção da arma, António Herculano Miranda Dias, por ter sido requisitado pam
desempenhar o cargo de chefe da Repartição do Gabinete. do Governador de Macau, devendo ser con iderado nesta situação desde a data da presente
portaria.
,
(Por portaria de 11 do Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Novembro de 1959).
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Ooronel de infantaria, na situação de reserva, Jo é Baptista Barreiros, por ter sido requisitado para d em-
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penhar uma comissão de serviço no Ministério dos
Negócios Estrangeiros,
na Oomissâo I'nternacional
de Limites entre Portugal e Espanha, devendo ser
considerado nesta .situação desde 28 de Outubro de
1959.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 30 de Novembro de 1959).

Em estabelecimentos

pelo Tri-

militares:

Tribunais:
Supremo Tribunal

Militar

Tenente-coronel de artilharia, promotor de justiça do
Supremo Tribunal Militar, João Augusto de N 01'0nha Dias de Carvalho, por ter sido nomeado para o
referido cargo por portaria de '23 de Outubro de
1959, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Novembro do mesmo ano.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 30 de Novembro de 1959).
Estabelecimentos

de instrução

pelo Tri-

I

Academia Militar

Major de infantaria,
da Academia Militar, Ernesto
Fontoura Garcês de Lencastre, por ter sido nomeado
por portaria desta data para desempenhar as funções
de professor catedrático da 25." cadeira da referida
Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
•
(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959).

Major de arti'lharia, da Academia Militar, Tristão da
Cunha Caldeira Carvalhais, por ter sido nomeado
professor catedrático da mesma Ac~demia, por po~taria desta data, devendo ser considerado nesta SItuação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Novembro ele 1959).

Capitão Armando. Al.miro, C~nelhas ~ tenente~ ~ntónio
Uáximo de Oliveira Calisto e S'ilva e Silvino da
Cruz Cu/ado iodos de artilharia e da Academia ~IiIitar, por te;em sido nomeados para o cargo de i.nstrutor de transmissões do corpo de alunos da refenda
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Academia, o primeiro, e para os cargos de instrutores de táctica de artilharia da mesma Academia
os dois restantes, por portaria desta data, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 22 de Julho e 17 e 17 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Novembro de 1959).

Capitão ,de cavalaria, da Academia Militar, Raul Augusto Paixão Ribeiro, pO'r ter sido nomeado, por
portaria desta data, professor adjunto da 42.0.cadeira
da referida Academia, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Novembro d,e 1959.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 28 de Novembro de 1959).
Escola Central de Sargentos

Capitão do serviço de administraçâo militar, da Escola
Central de Sargentos, J,úlio Simões de Sousa da Silva,
por ter sido nomeado professor da 5.0. di ciplina (la
referida Escola, por portaria desta data, devendo ser
considerado nesta situação de ele a data da presente
portaria .
. (Por portaria de 1 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 12 de Outubro do 1959).
E.tabelecimento.

produtore.:

Oflcinas Gerais de Material de Engenbaria

Deixa Ide ser considerado na situação de adido nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia, corno chefe
da 2.0. divisão dos serviçoa industriai,
cargo d'e que
fica exonerado pela presente portaria, continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas em serviço
no comando militar de Angola, por ter Rido nomeado
para prestar serviço naquela província, ao abrigo da
al.ínea a) do artigo 3.° do D creto-Lei n.? 39816,
ele 14 de Setembro ele 1954, o major engenheiro do
serviço de material, adido, Manuel António Lope ,
devendo er considerado ne ta nova ituação de de
24 de Outubro de 1959.
(Por portaria do 31 de Outubro do 1959, anotada pelo Tribunal do Contas em 10 do Novembro do 1(59).
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Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção),
das Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, João José Beja Filipe, por
ter sido nomeado, p<Jr portaria desta data, adjunto
da 2.& divisão dos serviços industriais elas referidas
Oficinas, devendo ser considerado nesta situação
desde 5 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959).
Passagem

à

Situação

de

reserva:

Ooronel de infantaria, vogal do Tribunal Militar Territorial do Porto, Jaime José da Silva Pereira, nos
termos da primeira parte da alínea c) elo artigo 12.
do Decreto-Lei n. o 36 304, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Outubro de
1959.

0

(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Ooronel de infarttar ia, chefe do disitrito de recrutamento e mobilização n. o 1, J osino Francisco Costa
de Azevedo, nos termos da primeira parte da alínea c)
do artigo 12. o do Decreto-Lei n. o 36 3Q4, alterado
pelo Decreto-Lei n. o 3~ 916, de 18 de. Sete_:nbro de
1952, devendo ser con lde~ado nesta aituação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959.Não são devidos emolumeotos, nos termos do Decreto 0.0 22257).

Coronéis de infantaria, adido, em serviço no comando
militar de Angola, Júlio de Araújo Ferreira e, da
direcção da arma, J o é Uaria Baptista Machado,
no' termo da primeira parte ela alínea c) do artico 12. do Decreto-Lei n ." 36304, alterado pelo
D~creto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 30 de Setembro e 3 de Novembro de
1959.
0

(Por portaria de 18 do Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Cootas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, oos termos do Decreto n.· 22257).

1666

ORDEM DO EXERCITO

N. ° 21

2." Série

'I'enente-coronel de 'artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." 2, António dos Santos Vaz Barreiros,
nos termos da alínea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei n:" 36 304, alterado pelo Decreto-Lei n." 38 916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo 'ser considerado
nesta situação desde 16 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Coronel de cavalaria, da direcção da arma, TIugo da
Silva Leitão, 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 a data da presente 'Portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas 13m30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Deéreto n.? 22257).

Coronel de cavalaria, da Inspecção-Geral de Educacão
Física do Exército, Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro, nos termos da primeira parte da alínea c) do
artigo 12.° do Decreto-Lei H.O 36 30-1, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 38 916, de 18 de Setembro de 1!J52,
devendo ser consídorado
nesta situação de de a data
da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel de engenharia, da escola prática da
arma, Eduardo Augusto Soares da Piedade, nos termos da alínea b) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n." 363D-1, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916, de
18 (le Setembro de 1952, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, do
batalhão de telegrafistas, Ago tinho Teixeira Tavares, nos termos da alínea a} do artigo 12.° do Decreto-Lei 11.° 36304, alterado pelo Decreto-L
i
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n." 38916,
considerado
portaria.
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de 18 dé Setembro de 1952, devendo ser
nesta situação desde a data da presente

(Por portaria de 15 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Capitão do quadro do serviço geral do Exército,
do
regimento
de infantaria
n.? 9, Armando
dos Santos
Pinto,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n." 36 304, alterado
pelo Decreto-Lei
n." 38 916, de 18 de Setembro de 1952, devendo ser
considerado
nesta situação desde 22 de Novembro de

1959.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 195(). Não são
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
Ingres.o

nos quadros:

Quadro da arma de infantaria:

..

Considerados
regressados
ao serviço na metrópole,
por
terem deixado de prestar serviço na provínc:a ultramarina de Angola, onde se encontravam
em comissão militar,
o tenente Fernando
da Silva Cardoso
e o a Heres Arnaldo Inácio Arrais Viegas, ambos miIioianos
de infantaria,
devendo
ser considerados
nesta situação desde, respectivamente,
28 de Setemoro e 3 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 222571.

Con iderado
regressados
ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço na província
de Ano'ola, onde se encontravam
em comissão militar,
o ten:nte
Eduardo
Júlio de Azevedo Oliveira e o
alferes Virgílio Lopes Yaz, ambos milicianos
de infantaria,
devendo
ser considerados
nesta situação
desde, Te pectivamente,
8 de Outubro e 14 de Ago to
de 1959, ficando em disponibilidade.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada
nal de Contas em 10 de Novembro de 1959).

pelo Tribu-
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adido:

No ultramar:
Angola

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n." 10, José António Lopes Cardoso do Amaral,
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 er considerado
nesta situação desde 10 ~,e Outubro de 1959.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, anotada
nal de Contas em 3 de Novembro de 1959).

pelo Tribu-

Alferes mí liciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." 2, Adolfo Melo Coelho de Moura,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço na provfncia Ide Angola, ao abrigo da
alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 39816, de
14 de Seetmbro de 1954, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, anotada
nal de Contas em 3 de Novembro de 1959).

pelo Tribu-

Alferes miliciano do serviço de admini trução militar,
ela Escola Prática ele Engenharia" Diogo Baleiro Salgueiro, por ter sido nomeado para desempenhar uma
comissão de serviç-o na província de Angola, ao
abrigo da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 39816, de 14 de Setembro de 1954, devendo ReI'
considerado nesta situação de de 3 de N ovembro de
1959.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 17 de Novembro de 1959).
Passagem
serva:

a

oficiai

miliciano

da

re-

Infantaria
Tenentes:
Do centro de mobilização de infantaria n." 2, Marrtinho da Silva Lança, de de 15 de Outubro de
1959;
Do centro de mobilização de infantaria n." 5, Manuel Pinto Nune Azevedo, d de 20 d Outubro de 1959;
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Do centro de mobilização de infantaria n. ° 6, António Gonçalves, desde 27 de Outubro de 1959·
Do centro ,d-emohilisaçâo de infantaria n.." 9, J os~
Oatan-ino Duarte e José Marques Guerra desde
respectiva:melll.te, 7 e 31 ide Outubro de 1959; ,
Do centro de mobilização de infa-ntaria n." 11, José
Oaro Quintiliano, desde 23 de Outubro de 1959.
Alferes:
Do comando militar de Moçambique, José Rodrigues Martins, desde 30 de Outubro de 1959;
Do centro de mohilizaçâo de infantaria n ." 1, Mãrio de Castrr, Mendes e Júlio Franco Lima, desde,
respectivamente, 1 'e 14 de Outubro de 1959;
Do centro de mobilização de infantaria n ." 2, Ma, nuel de Sousa e Luís de Matos, desde, respectivamente, 24 e 2 de Outubro de 19.59;
Do centro de mobilização de infantaria n. ° 5, José
Alves, desde 14 de Outubro de 1959;
'Do oentro de rnobil isação de infantaria n ." 7, Fortunato Simões dos Santos e J osé Pacheco de
Tones, desde, respectivamente, 8 'e 2.0 de Outubro de 1959-;
Do centro de mobilização de infantaria ri." 15"José
Ourry Cabral ,de .Caatro rie Ataíde Carvalhosa,
desde 4 de Outubro Ide 1959.
Artilharia

Tenente, do centro de mobilização de artilharia n. ° 12,
João Luís da Silva Ramos, desde 30. de Outubro de
1959;
Alferes do centro a,e mobilização de artilharia n. ° lQ,
Crist6vão Augusto Romeu Saldanha da Silveira Meneses, desde 13 de Outubro de 1959.
Engenharia

Alferes, do centro de mobilização de engenharia n." 4,
~.ovaro dos Santos Ferreira, desde 22 de Outubro de
1959.
Serviço de administração militar

Tenentes:
Do centro de mobilização de ndministração militar
n." 1, Guilherme Bastos do Amaral, desde 10 de
Outubro de 1959;
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Do centro de mobilização ele administração militar n ," 2, João Pereira Duarte e Augusto Amado
de Aguilar, desde, respectivamente, 27 e 24 de
Outubro ele 1959.
Médicos
Tenente:
Do <centro de mobilização do serviço de saúde u." 1,
Henrique Aires Nunes Soares, Gabriel Pereira
de Medeiros Galyãoe João Lope de Azevedo,
de de, respectivamente, 22, 17 e 17 de Outubro
,de 1959;
Do centro ele mobilização do serviço de saúde n ." 2,
Francisco ela Mota Torre
J oséde Amaral Castilho, Manuel Sebastião 'I'ropa e Manuel da Mota
Belo, de de, respectivamente, 22 de Outubro, 12
de Novembro e 7 e·10 de Outubro ele 1959.
J'

Veterinários

Tenentes, da secção de depósito ele pessoal elo serviço
veterinário militar, Cristiano Pereira, Campo Horges e Alexandre Sabarrn de Figueiredo, desde, 1'0'p ectivnmente, 18 e 27 de Outubro de 1959.
Todos e tes oficiais se encontram
cenciado .

na situação de 1 i-

(Por portaria de 12 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 17 de Novembro de 1959).
AUrT1entados:

Aumentado ao efectivo elo Exén-ito, por ter sido abaLido- à Força Aérea, o alferes m il ir-irmo do serviço
de administração militar JUvaro Gomes Ferreira, elevendo ser considerado nesta ituação desd 1 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 17 de ovembro de 1959).
Abatidos:

Abatido ao efectivo do Exército, por ter tido passagem
à Força Aérea, o alferes miliciano ele infantaria, do
regimento ,de infaníarin
n. ° 4, Fernando Em ílio
Duarte ele Oliveira Monteiro, devendo er con iderado nesta situação desde 1 de etembro d 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas cm 10 de ovembro de 1959).
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Abatido ao efectivo do Exército,
por ter tido passaO'em
à Força Aérea, o alferes miliciano
de infantaria~
do
regimento
de infantaria
n." 14, Manuel Macedo Vareia Dias, devendo ser considerado
nesta situação
desde 26 de ~Iaio de 1959.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 3 de Novembro de 1959).
Abatido
ao efectivo elo Exército,
por terem
gem à Força Aérea, os seguintés oficiais:

tido passa-

Tenente miliciano do serviço de admini tração militar, elo 2.° grupo de companhias
do mesmo serviço, José António
Ervedosa
Félix Machado,
devendo
er considerado
nesta situação' desde
-1 de Ago to de 1959;
Alferes m ilicíanos do serviço de administração
miIitarvdo regimento de infantaria n ." 14, Álvaro
Gomes Ferreira,
do 1.0 grupo de companhias
de administração militar,
Luís Avelino Vilhena
Ferreira
e, do 2.° grupo de companhias
ele administração
militar,
Mário de Oliveira
Alfaiate,
António Simões Lopes e JO:lo Gregório Duarte
]! erreira, • devendo
ser considerados
nesta situaçii o desde -1 d e Agosto ele 1959;
A pirantes a oficial milicianos
do serviço de admíuistração
militar,
<lo 2.° grupo ele companhias
.clp administração
militar,
José Cavaco Henriques e António Joaquim
}Iodas Marques,
devendo ReI' considerados
nesta
situação
desde
4 de Agosto de 1959.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 17 de Novembro de 1959).
Baixa

de

serviço:

Aspirante
a oficial miliciano
de cavalaria,
do regimento de cavalaria n." 3, Armando Rodrigues Vicente
Lopes, 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, devendo ReI' considerado
nesta situação desde 16
de Outubro de 1959.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 3 de Novembro de 1959).
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PROMOÇOES

Oficiais do quadro permanente
Armas

e serviços:

Ministério

do Exército:
3." Direcção-Geral

Maj 01' dê infantaria,
o capitão de infantaria
mundo Gonçalves da Conceição Revés.

Segis-

(Por portaria de 26 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Ministério

do Exército - Direcções das armas e serviços:

Direcção do Serviço

de Saúde Militar

_La Inspecção

Tenente-coronel 'médico, inspector, o major médico,
in~pector interino, Luís António de Sá Macia Teixerra.
(por portaria de 7 de Novembro do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 27 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Ministério do Exército - Qnadros das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros
de mobilização:
Infantaria:
) Batalhão independente

de infantaria

n.' 17

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
ao regimento de infantaria 11.' 16, José Frederico
Porto d,e Assa Castel-Branco.
(Por portaria do 11 do Novembro do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de Hl59. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Batalhão de caçadores

n,' 6

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, o
alferes do quadro do mesmo serviço Francisco Timóteo Milhauo.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 26 de Novombro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
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Artilharia:
Bateria independente de defesa de costa n. ° I

Alferes do quadro do serviço geral do Exército,
gento-ajudante
Romeu de Oliveira.

o sar-

(Por portaria de 22 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22'257),
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Tenente-coronel, 'o major de cavularia José Lopes Ferreira da Silva,
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente-coronel, o major de cavalaria Jorge da Silva
Oliveira 'I'ravaços Lopes.
.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto ll.? 22257).

Mnjor, O capitii~ de cavalaria
Correia.

Alfredo

Leão

Tomás

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

~IajQT, O capitiio de cavalaria João Gualberto de Abreu
de Banas e Cunha.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão, o tenente de cavalaria
bosa dos Santos Leite.

Fernando

Jorge Bar-

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22'257).

Capitito, o tenellt~ ele cav~laria António Xavier Areu
y Campos Pereira Coutinho.
(Por portaria de 1l de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Regimento de. lanceiros n.O 2

Coronel, comandante, o tenente-coronel
comandante
interino,
Mário Jaime
Faria.

·de cavalaria,
Machado de

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria

n.· 7

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
comandante interino, António Camilo' de Sá Pinto
de Abreu Soto Maior.
(Por portaria de 31 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de cavalaria
(Grupo de carros

Oapitão, O tenente
da Silva.

n.O 8

de combate)

de cavalaria José Manuel Martins

(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. 'ão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n,O22257).
Engenharia:
Escola Prãtica de Engenharia'

Alferes do serviço de administração
militar, o a PIrante a oficial elo mesmo serviço, ela Escola Prática
de Administração
Militar, Manuel J OSÓ Magro.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,O22257).
Serviço geral do Exército:
Quadro do serviço geral do Exército

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente elo quadro do mesmo i rviço , adido, em serviço
no Ministério do Lnteror, na Pul íciu de Segurança
Pública, José Horta Moni .iro.
(Por portaria de 15 de Novembro do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 do Novembro de 195ü. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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Ministério do Exército - DistrItos de recrutamento e mobilização:
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 6

chefe, 00 tenente-coronel de infantaria" adido,
em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana, Adriano Augusto Pires.

Coronel,

(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo TribuDaI de Contas em 19 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto D.' 22257).

Distrito de recrutamento

e mobilização n.' 9

Coronel, chefe, 00 tenente-coronel de infantaria, do distrito -de recrutamento 'e mobilização n.' 13, Luís Faria Barroso Mariz.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Distrito de recrutamento

e mobilização n.' 16

Ooronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, adido,
em serviço no Mini,st.ério das Finanças, na Guarda
Fiscal, Jc'sé fernandes
Matias Júnior.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 18

Major, subchefe, o capitão de infantaria,
do batalhão independente de infantaria
n.' 18, António
Adelino Antunes de Sá.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São clevidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Ministério do Exército - Estabelecimentos militares:
Estabelecimentos

de instrução:

Escola Central de Sargentos

Tenente do quadro do serviço geral do Exér,cito, 00 alfere' do quadro do me mo serviço, adido, José António Vaz ele Carvalho.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 13 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, DO~termos do Decreto n." 22257).
.
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Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército

M:aj01') o capitão de artilharia, supranumerário,
do
regimento de artilharia antiaérea fixa, Manuel Andrade de Beires Junqueira.
(por portaria de 17 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 195!-l.São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Major, professor provisório, o capitão de cavalaria,
professor provisório, José Joaquim Colares Vieira
Serra Pereira.
(Por portaria ele 31 ele Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Diversos:
Depósito Geral de Material de Guerra

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, o tenente do quadro do mesmo serviço Alberto da Silva
Santos.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Supranumerárlos:
Forças eventualmente

constituídas

Regimento de artilharia

no continente:

antiaérea fixa

Major ele artilharia, supranumerário, o capitão de artilharia,
supranumerário,
Manuel Freire Temudo
Barata.
(\01" portaria de 17 de Novembro de 1959.1.
visada pelo Tribunal

ele Contas em 30 de Novembro de 195\.1.São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Grupo divisionário de carros de combate

Major, 2.° comandante, supranumerário, o capitão ele
cavalaria, supranumerário, Fernando Rodrigues de
Sousa Costa.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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de cavalaria, do centro militar
equitação e desportos, Mário
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de
da

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos de Decreto n.O22257).
Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Moçambique
(ForçaS expedicionárias

ao Estado da indla)

Tenente do quadrado
serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), supranumerário, o alferes
do quadro do mesmo serviço, supranumerário,
Manuel da Rosa Leitão.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes do quadro do serviço geral do Exército, supranumerários,
os alferes do quadro do mesmo serviço, supranumerários,
Adelino Castelo Valente e
Inácio da Conceição.

le

(Por portaria
11 de Novembro de 1959, visada 12eloTribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. Sao devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Cabo Verde
Comando militar

Ooronel, comandante m ilitar, Isupranumerário, o tenente-coronel de infantaria, comandante militar, supranumerário,
José Maria de Azevedo Galvão de
.Melo.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria
(Forças expedicionárias

n.· I

ao Estado da Jndla)

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção), ,supranumerário, o alferes
do quadro do mesmo serviço, supranumerário, Francisco Ladeiras.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos.
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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(Forças expedicionárias

N." 21

2.' SérIe

n.· I

ao Estado da India)

Tenente do quadrado
serviço geral elo Exército, supranumerário,
O' alferes
do quadro do mesmo serviço, supranumerário,
António Alves Rodrigues.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, o alferes do quadro do mesmo serviço,
supranumerário,
Jaime Manuel Fiandciro.
(Por portaria de 12 de Novemhro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
Grupo de companhias de trem auto
(ForçaS, expedicionárias

ao Estado da India)

Tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutenção}, supranumerário,
o alferes
elo quadro do mesmo serviço, supranumerário,
Vionício Mourão Ferro.
(Por portaria de 1 de Novembro rle 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Tenentes elo quadro do serviço de material (serviços
técnicos ele mauutencão ) ,adidos, os alf'ere do quadTO do mes-mo serviço, adidos, José Martins
Gama
e Álvaro Monteiro Crespo.
(Por portaria de 1 de ovornbro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de
ovembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenente elo quadro do erviço geral elo Exército, adido,
o alferes do quadro do mesmo serviço, adido, Américo Lopes Gomes.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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Tenente do quadro do serviço geral do Exército,
adido,
o alferes do quadro do mesmo serviço, adido
Martinho Rodrigues.
'
(Por portaria de 7 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 10 de Outubro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique
Comando militar

Tenentes
do quadro do serviço de material
(serviços
técnicos
de manutenção),
adidos,
os alferes
do
quadro do mesmo serviço, adidos, Francisco
Esteves
da Silva e José de Jesus Brás.
(Por portaria de 1 de Novembro de '1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Guiné
Comando militar

Coronel, comandante
militar,
de cavalaria,
comandante
berto Filipe Rodrigues.

adido,
militar,

o tenente-coronel
adido, Luís Al.

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Oontas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Timor
Comando militar

Coronel, comandante
m.Ii tar, adido,
de cavalaria,
,comandante
militar,
berto de Serpa Soares.

o tenente-coronel
adido, Carlos, Al-

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Oontas em 30 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
índia
Comando militar

T,enente do quadro do serviço de material
(serviços técnicos de mnnutenção ), adido, o alferes do quadro Ido
mesmo sen,iço,
adido, Manuel
Baptiste
Gonçalves
Soares.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1959, visada pejo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Na Guarda Nacional Republicana:

Tenente
feres

do quadro
do quadro

(1.0 serviço

do mesmo

geral. do Exército,
o alserviço, adido, Angelo
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do In-

(Por portaria de 2 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto ll.o 22257).
Em edabelecimentoll

militare.:

Estabeleoimentos de instrução
Academia Militar

Tenente do quadro do erviço geral do Exército, o alfere do quadro do me mo erviço, adido, em erviço
na Academia Militar, Scvotiauo Prata Coutinho.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
I nstituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército

Major de urí.ilhariu,
tão de artilharia,
Joaquim Teixeira

adido, professor efectivo, o capiadido, profe 01' efectivo, António
de Lemo Mende Arnaut.

(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de •ovembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
De licença ilimitada:

Major, o capitão de cavalaria, adido, de licença ilimitada, Virgílio Mamede de Brito.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de .ovembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Oficiais de complemento
Ar"", ••

e

serviços:

Ministério do Exército - Qnadros da armas e serviços,
escolas práticas das arma e ervlços, unidade e centros
de mobilização:
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. o 12

Alfer
miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial
miliciano ele infantaria
Amadeu José Soar , coutando a antiguidade de de 1 d ." ov Il1 bro de 19·- .
(Por portaria de 2 de Dezembro de 195 , visada pelo Tribunal de Contas em 19 do ovembro do 19.i9. ,'ão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 11.0 22257).
T
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Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Abril de 1959, visada pelo Tribunal de Oontas em
8 de Maio do mesmo ano e publicada na Ordem, do
Exército
n ." 10, 2.a série, de 1 de Junho ainda do
mesmo ano, que promove a alferes miliciano de
infantaria, para o regimento de infantaria n ." 12, o
aspirante a oficial mil iciano de infantaria Amadeu
José Soares.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 7 de Dezembro de 1959).
Serviço de administração

militar:

2.° grupo de companhias de administração militar

Tenente miliciano Ido serviço de administração militar, em disponibilidade, o alteres miliciano do mesmo
"en-iço, em disponibilidade, Nelson :Mendes Pinto Pereira de Almeida K unes, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro d e 1957.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Adidos:
No ultramar:

Angola
Comando militar

Alfere~ miliciano rle infantaria,
oficial miliciano de infantaria,
Lopes Cardoso do Amaral.

adido, o aspirante a
adido, José António

(Por portaria de 10 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Novembro de 1959. l':lão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique
Comando militar

Alferes miliciano de nrtilharia, adido, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia,
adido, Luís Filipe
de Almeida Bej a.
(Por portaria de 11 de Abril de 1959, vis~da pelo Tribunal
de Contas em 21 de Novembro de 1959. Sao devidos emolumentos, nos termos LIoDecreto n.O 22257).
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adido, o aspirante a
adido, Daeiano Maia.

(Por portaria de 30 de Junho de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

V-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Direcção da Arma de Infantaria

N omeado para
de Infantaria
eubsfituiçâo
Lopes, que,
meado para
da Guarda

o exercício do cargo de director da Arma
O g1eneral Francisco
Holbeche Fino, em
. do general Leonel de Aleluia da Costa
por portaria de 18 do corrente, foi noexercer as funçõe de comandant e-geral
Fiscal.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1959).

Corpo

do

estado-~alor:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, chefe elo estado-maior
do comando militar dos Açores, António Eduardo
Castro Ascensão. (P 01' por tarí
ana de 1 de Dezemb1'0 de 1959).
Supranumernrtos

:

Ministério do Exército - 3.' Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior, supranumerár-io,
tónio da Câmara Leme da F,rança Dória.

An-

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
Ar~as

e

serviços:

Ministério do Exército:
3.' Direcção-Geral

Major de infantaria, comandante interino do batalhão
independente de infantaria n." 17, J o é Manuel Celestino Soare' da Co ta Ferreira.

2." Série
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de infantaria

de 30 de Novembro de 1959).

Ministério do Exército - Quartéis·generais e comandos militares:
Governo Militar de Lisboa

Capitão de infantaria,
João Gil J údice.

no quadro ela arma, Joaquim

(Por portaria

de 30 de Novembro

de 1959).

2.' região militar

Tenente veterinário, do batalhão de caçadores n. o 10,
Santiago João Carrilho de Medeiros.
(Por portaria

de 30 de Novembro de 1959).

Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel ele artilharia, supranumerário, Ah-aro da Silva
Carvalho.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
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 do 'erviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Florêncio José de Almeida.
(Por portaria

de 30 de Novembro de 1959).

Regimento de infantaria n.O 2

?a

Capitão do sen-iço d~ ad~inistração milit~r,. d~
Repartição da e.- Duecçuo-Geral deste ~hlllst.eno, Orlando Francisco da Costa Capela, por motivo disciplinar.
Tenente de infantaria, elo comando militar ele Angola,
J oaquim L~lís ele A:zeyedo Alves Moreira.
.
Tenente de infautaria , no quadro, Alvaro Loureiro
Martins PE.'reira.
(Por portaria

de 30 de Novembro

de 1959).
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Regimento de infantaria n.· 5

Tenente

de infantaria,

no quadro,

.J o é Cardo o Fontão.

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
Regimento de infantaria n.· II

Comandante,
o coronel de
Moura Brás, comandante
ria n ." 16.

infantaria
Oscar Spencer
do regimento
de infanta-

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
Regimento de Infantaria n.· 16

Comandante,
interino,
o tenente-coronel
de infantaria,
2.° comandante,
José Marcelino
Correia Valarinho .
(Por portaria de 30 de [ovembro de 1959).
Artilharia:
Regimento de artilharia n.· 6

2.° comandante,
(11'0 da anua,

o· teuente-t-oronel
de artilharia,
no quaLuís Gastão Ramalho
Fernande ..
(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).

Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3

Alfere

do quadro

nicos

do seniço

de manutenção

tra aerounvos

de material

). elo grupo

n." 2, Mário

d

'I'ri udntle

(seryiços
artilharia
dos Santos.

téc-

con-

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
Cavalaria:
Regimento de cavalaria n. o 7

K ulu e

l' nenhum
('1 ,ito a part <la porturiu de :22 de
Setembro
dl' 1050, iuserta
nu Ordem do E,rirei/o
n ." 17, :2.~ série, (10 corrcnt
ano, (lllt' coloca no r g-iniento (le cuvulnriu
n ." 7 o ('npit~l() do serviço (lI'
a(lJllini~trn,ii(} militar ,Tosé )blnl'nin
Pelú'io.

(Por portaria de 31 de Outubro de lt159),
MinistérIo <loBxérclto

E tabcleclmento

rotUtare

:

E.tabelecimento. de in.truçio:
Instituto de Altos Estudos Militares

}lHlfe"ol',

iutcriuo,

elo 1,° grupo

dI' mu íúrin« (1()~cursos

,lo t·"t"clo-l11nior, o major (10 ('Ol'PU (10 e'!:I<]o-lII"iol',
']:1 ;1." ])in'('(;i'io-{j('l'al
ell'sll' ~rilli~lpJ'io,
Pedro Ale-
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xandre Gomes Cardoso, nos termos do artigo 9.0 do
Decreto-Lei
n.? 39 941, de 25 de Novembro de 1954,
em substituição
do professor efectivo, tenente-coroneldo corpo do estado-maior
Joaquim da Luz Cunha,
que passou a desempenhar
as funções de director,
interino,
dos mesmos cursos. Esta nomeação não determina transferência.
Professor, interino,
dos musas do estado-maior,
o capitão de engenharia
com o curso complementar
do estado-maior,
da 3.a Direcção-Geral
deste Ministério,
João dos Santos Correia, nos termos do artigo 9. o do
Decreto-Lei
n." 39941, de 25 de Novembro de 1954,
em substituiçãodo major do üorpo do estado-maior
João António Pinheiro,
nomeado para frequentar
o
curso superior de guerra em Paris. Esta nomeação
não determina
transferência.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959,visada pelo Tribunal
de Contas cm 13 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
N ameado professor eventual do curso para a promoção
a oficia] superior no corrente ano lectivo, nos termos
do artigo 17.0 do Decreto-Lei
n," 37 179, de 5 de
Novembro de '1948, o maj or do serviço de administra,
ção militar, da Academia Militar, José ~Ior,eira UaTques.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribude Contas em 10 de Novembro de 1959).
Academia Militar
Exonerado
do cargo de professor adjunto, interino) da
17.& cadeira (transitória)
da Academia Militar, o maj OT piloto ayiador José Luís Pagani Teles Pereira,
por ter sido substituído
pelo major piloto aviador
José Luís Vaz Nunes, nomeado professor adjunto
sfectívo da mesma cadeira por portaria de 1 de Outubro de 1959.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Novembro de 1959).
Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército
Professor
provisório
do Instituto
Técnico. Militar
dos
Pupilos do .Exército, .dura?-te o ano Iectivo de 1959:1960, o oC'apltão ele nrtilhnria
Manuel Andrade de Bel-
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2." érie

res Junqueira,
no termos do artigo 2.° do Decreto
de 7 de Fevereiro de 1936, artigo 7." do
Decreto-Lei
n.? 42 162,de
26 de Fevereiro
de 1959,
e artigo
1.", 17.0 e 19.0 do Decreto-Lei n." 42632,
<1e4 de Novembro
de 1959.

n." 26341,

(Por portaria de 10 de Novembro de 1959, da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 24 do mesmo mês.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
E.tabelec:imento.
laboratório

produtore. :

Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos

Capitão farmacêutico,
aúde, João Luís
seca.

do 1.0 grupo de companhia
de
Quintela
Paixão
Loba to da Fon(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).

E.tabelecimento.

ho.pitalare.1

. Hospital Militar Veterinârio

Capitão veterinério,
do batalhão
Virgílio J o é de Lima Orvalho.

d e caçadores

n. °

I,
""

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
Sopranumerárlos:
Regimento de infantaria
(Forças

Capitão
Raul

expedicionárias

ele infantaria,
0.0 regimento
.Jorge Gonçalves Pa '0 •
(Por

de infantaria

n ." 3,

portaria de 30 de Novembro de 1959).

Regimento de infantaria
(Companhia

n.· 4

ao Estado da indla)

de caçadores

n. o 5

expedicionária

a Timor)

Alferes

de iufuut.uin , do reginlt'1l1() (1 infa ní arin U." 5
(for\,<1S t'XIH\di(·i()IHíl'ia~ ao Estado
da Iudia ), suprauumerúrio,
.A lcitle ... Pinto.
(Por portaria de :~Ode Novembro de 1959).
Regimento de infantaria
(Companhia

Alfere-,

de

de caçadores

infun

u." 11 (f(lr\,a~

suprunumorãrio,

í

t'

n. o II

expedicionária

a Timor)

m-in , do l'l'gillll'nto
.le inf: ní: ri.
·p('(li(·i()núl:in~ no hsl. 10 dn India ),
OSP )fal'in
tlp )! lo Pnrcul e.

.r

(Por portaria de 30 de . 'ovClllbro d 1!ló9).

2.' Série
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n. o 16

(Companhia de caçadores expedicionária

a Timor)

Capitão de infantaria,
do regimento de infantaria
n." 16 (forças expedicionárias ao Estado da Imdia},
supranumerário, Hélder José François Sarmento.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
Batalhão de caçadores

n.O

8

(Companhia de caçadores expedicionária

a Timor)

Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n." 8
(forças expedicionarias ao Estado da índia), supranumerário, José Vicente da Silva Júnior.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Tenente-coronel de infantaria,
comandants do batalhão de metralhadoras n 3, Júlio António Carvalho da Silva .•
.?

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).

Tenente de engenharia, da escola prática
Fernando Luís da Costa Ferreira.

da arma,

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959). _
Moçambique
Comando militar

Capitão de infant,ar~a, do ~n~t~tuto Té.cnico Militar dos
Pupilos do. ExerCIto, VI:glho ~.artlill.s ~a~oso.
,
Tenente médico, do Hospital Militar Principal, Jose
Manuel Nobre Viegas Gonçalves Correia.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).

s. Tomé e Príncipe
Comando militar

Comandante militar, o major de cayalaria, da direcção
da arma, .á.ntónio Ferreira de Carvalho Freire Damião.

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959).
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militares:

Estabelecimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Tesoureiro
quadro

do conselho
administrativo,
o tenente
do
do serviço geral do Exército,
adido, comandante da formação, cargo de que fica exonerado por
esta portaria,
José Pedro Dias; no termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 4:2 162, de 26 ele l! evereiro ele 1959, 'e mapa anexo I, para preenchimento
ele vaga deixada
pelo tenente
do quadro do serviço
geral do Exército, na situação de re erva, Mário Mendonça, falecido em 26 de N ovembro de 1957. Aquele
oficial continua na situação
de adido em que já 'e
encontrava.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Oontas em 13 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto Il,O 22257).
Academia Militar

Professor

catedrático da 25. a cadeira, o maj 01" de infantaria,
2,° comnndnul c, interino,
do regimento
de
infantaria
n ." 2, Ernesto
Fontouru
Gnrcês de Lencu tr , nos termos dos artigo» 1.0, 13.°, 18.0, 19." e
20,0 do Decreto-Lei
n." 42 152, <le 12 dl' Fevereiro
ele 195n, e Decreto-Lei
u." ..J2 3..JD, de 2 de Julho do
me mo ano, parn r-ompl oto de vuga no quadro aiutln
não preenchida,
acumulando
nquelas Iunçõe-, t-um a
regência da 5,& cadeirn dn extinta
Escola (lo Expl'cito até tt exl inção do curso trnneitório
que era regido pelo coronel do COl'pO do ('~ta,(l()-maior Jo..;P ele
Freitas Soares
«xonernrln
por 1('1' sido promovido
no
actual posto,
(Por portaria. de 17 de ovembro de 1959, visada pelo Tribuna] de Contas em 30 de
overnbro de 1959, ão devido
emolumentos, nos termos do Decreto n,O 22257).

Nomeado
profcasor ('nlednílil'o
<la ..j.;),a cadeira da Acnd em in Militar, nos termos dos artigos 1.". ];LO, ]. ,0,
ln.o,
20. elo Decreto-Lei n." 42 152, e Decreto-Lei
n.? 4·2 a~9, de 2 de .lulho <ll' l!):)!), o major (lt, .\I,tilharin
rL'l'ist~o (la L'unhn ('alclt'il'a
Cnrvulhn ix, lia
vngn do major ele artilharia
Auguslo GonH s Pasto]'
Fernnndo-,
l'xolH'l'ado t10 l't'f('rillo rurg'o por lOl'hl'ia
0
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de 3 de Agosto do corrente ano, devendo exercer,
cumulativamente,
'as funções de professor catedrático da 12.a cadeira transitória (Material ,de Tiro de
Artilharia) da extinta Escola do Exército até à extinção do curso la que diz respeito.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 30 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Instrutor de transmissões do corpo de alunos, o capitão
de ar-tilharia especializado em transmissões, do regimento de artilharia de costa, Armando Alrniro Cane.
lhas, nos termo dos artigos 1.0, 38.° e 42.° do Decreto-Lei n." 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, e
Decreto-Lei n. ° 42 349, de 2 de Julho de 1959, para
preenchimento da Yaga aberta pela publicação do
referido Decreto-Lei n. ° 42 152.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas cm 18 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, DOS termos do Decreto D.O 22257).

ln trutor de táctica de artilharia elo CO'l'PO de alunos,
o tenente de artilharia, ela extinta Escola do Exército, António Máximo de Oliveíra Oalisto e Silva,
no' termos clo-sartigos 1.0, 38.° e 42.° do Decreto-Lei n ." 42 152, ele 12 ele Fevereiro de 19'59, e Decreto-Lei n." 42349, de 2 de Julho do mesmo ano,
para preenchimento ele.Yaga aberta pela publicação
do referido Dec'l'eto-Lel n." 42 152.
Instrutor de táctica de artilharia do corpo de alunos,
o tenente de artilharia, da extinta Escola do Exército, Si1Yino da Oruz Oura do, n~s termos dos arti0'0
1.0, 3 .0 e 42.° do Decreto-Lei n." 42152, de 12
de :u eyereiro ele 1959, e Decreto-Lei n." 42349, de
2 de Julbode
1959, para p'reenchimento de vaga
aberta pela publicação
do referido Decreto-Lei
n.? 42 152.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Novembro de 1!J59. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).

J>rofe~<;oradjunto da 42.a cadeira, o capitão de cavalaria do o'nIpo ,ui"isionário ele carros de combate,
Raul' Au(y~sto Paixão Hibeiro, nos termos dos artigo,,; 1.0, V~.o, lR.o., 19.° e
do Decreto-Le.i n.: 42152,
de 12 de Feyereno de 1909, e Decreto-Lei n. 42349,

2g.0
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de vaga

(Por portaria de 11 de Setembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Escola Central de Sargentos

Professor efectivo da 5.a disciplina, o capitão do serviço de administração militar, do 'l'egim~mto de infantaria n.? 10, Júlio Simões de Sousa da Silva, nos
termos da alínea b) do artigo 41.° do Decreto
u." 40423, dljl 6 de Dezembro de 1955, na vaga do
capitâo do serviço de administração militar, na situação de reserva, Francisco Marques Lima, que, por
esta portaria, fica exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).

Professor, o capitão técnico de operações de detecção
e conduta da intercepção Álvaro .Amândio Reis dos
Santos, nos termos da alínea b) do artigo 41.· do
Decreto-Lei n ." 40423, de 6 de Dezembro de 1955,
em substituição do capitão piloto aviador Pedro Rodrigues, que, por ter transitado para a ituação ele
reserva, ·é exonerado do 'l'eferido cargo de de 1 de ,Tulho do corrento ano.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1958, visada pelo Tribunal
de Contas em 19 de Novembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Eatabelecimentoa

produlorea:

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

Yog·al, o coronel engenheiro do serviço de material, da
Direcção elo Serviço de Material, João Carlo Oliveiru de Macedo, nos i rmos ela ba
x da Lei
n." 2020, de 19 de Março de 1947, n.? 1 da Portaria
u." 1;3631, ele 8 do Ag'o to de 1951, e Portaria
n." 17080, de 24 de Mar,ço ele 1959, na vaga deixada
pelo coronel de artilharia, engenheiro fabril, Álvaro
da ilva ICanalho, que fica exonerado daquela
íun~·õ('spc la pre nte portaria.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1959).visada p 10 Tribunal de Contas em 16 de Novembro de 1\J59. ão fio devidos
emolumentos, nos termos do Decreto !l.O 22257).
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Oflcinas Gerais de Material de Engenharia

Adj unto da 2. a divisão dos serviços indu triais, o tenente do quadro do serviço de material (serviços
técnicos de manutençâo ), da Direcção do Serviço de
Material, João José Beja Filipe, nos termos do artigo 28.° e mapa IV anexo do Decreto-Lei n." 41 892,
de 3 de Outubro de 1958, para preenchimento de vaga
deixada pelo alferes Yionício Mourão Ferro, que, por
portaria de 15 de Setembro de 1959, foi colocado no
quadro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 27 de Novembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Oficiais de complemento
Ministério do Exército - Quartéis·generais
militares:

e comandos

Angola
Comando militar

Tenente" milicianos: de infantaria, em disponibilidade,
Eduardo .JÚlio de Azevedo e Oliveira e, médico, licenciado, do cemando militar de Cabo Verde, Pedro
.José de Ornelas. (P 01' portaria. de 31 de Outu b·ro de 1959).
Alfere. miliciano do serviço ode administração militar,
licenciado, do centro de mobilização de administra,iio militar n." 1, Aníbal de São José Lopes.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Moçambique
Comando militar

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do comando
militar ele 'I'imor, Adriano de Castro Monteiro.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).

llliliciano~, em disponibilidade: de infantaria,
do reO'imenlo de infantaria n ." 15, Artur José Cordeiro de artilharia,
elo regimento de artilharia
Jizeiru n ," 4, .Tofre do Carmo Machado e, de engeJ1J~alia, do comando militar de Angola, Joaquim
Cabral Jacobety Rosa.

Alfere-

r

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
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Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e eeutros de mobilização:
Infantaria:

Regimento de infantaria

n.· 10

Alferes miLiciano de infantaria,
em disponibilidade,
comando
militar
de Moçambique,
Licínio
de
meida Gome Nogueira.

do

Al-

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Regimento de infantaria

n.' 14

em di .ponibilidade,
<10
Júlio César da Co-ta.

Alferes miliciano ,de infantania,
comaudn militar
ele Angola,

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Centro de mobilização de infantaria n,· I
Tenente
mando

milioiano
de infantaria,
Licenciado,
militar de Augoln , Osc-ar Lis Baptista

de Oliveira.

do

co-

Ribeiro

.

(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).
Batalhão de caçadores

n,· 6

Alferes
mi.licin no <1(;' infantaria,
'em dispcnibil
idtule,
Yirgílio Lopes Yaz.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959)
Artilharia:

Regimento de artilharia

ligeira n,· 2

'I'euenl o miliciano
de artilharia,
cm
António José Figueiredo
Cardoso.

disponibilidade,

(Por portaria de 18 de Novernbro de 1959).
Centro de mobilização de artilharia

n.· 9

miliciano <h·ar! i llimin, 1i(,cl1('i[1(10, do l'Olllillldo
militar
(le Angola, Anlónio Pina Cabral.

'I'euení

(Por portaria do 31 do Outubro de 1959).
Centro de mobilização de engenharia

Alf

n.· I

(1t' cng'l'nhnria,
l ir-euciudc,
elo ('0ele Angola, Silvério dl' )IOIH';U!a AIpoirn <ll' Nousa Ml'lldl'~.

miliciano
mando militar
'1'('..,

(Por portaria do 31 de Outubro

ue 195

).
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Centro de mobilização de engenharia n.O 5

Alferes
miliciano
de engenharia,
licenciado,
do comando militar
de Angola,
J..IuÍs ~Ianuel Pessanha
Pereira da Fonseca.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959).

Pessoal civil
Guiné

Sacerdote António Alberto Alves Machado - nomeado,
em conformidade
com a alínea 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, para, com a gradua~ão de alferes capelão, prestar a. si tência religosa às forças expedicionárias
na
província
da Guiné.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959 da Repartição Geral.
Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
índia

K onieudo para prestur assistência
religiosa
às forças
mili tares em serviço no Estado da !ndia, nos termos
da alínea (b) do artigo 13.° da Lei n." 1961, de 1 de
Setembro
de 1937, artigo
único do Decreto-Lei
n." ;31 27'6, (le Hl de ::Uaio de 1941, e artigo 2.° da Portaria 11. o 11 022, de 12 de Julho de 1945, o alferes
graduado
capelão, em disponibilidade,
do centro de
lIlohiliza~ão do serviço de saúde n." 2, Manuel Joaq uim da Silva Capitão.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1959 da Repartição Geral.
Xão carece de visto ou anotação do Tribunal ele Contas).
Sacerrlote Alberto Fui tudo da Luz - nomeado, em confOl'llli(1ade com o dispo sto na alínea (b) do artigo 13.°
dü Lei H.O 1061, de 1 ele Setembro
ele 1937, artigo
úniru xlo Dpereto-Lei 11.0 :31 27'6, ele 19 ele Maio ele
In-l-l,
e ürtigo 8.° da Portaria
H.O 11 022, de 12 ,de
.l ul lro (1(' Hl-i5, para, com a g'l'fl(luação de alferes capt:'lão, pre"tnr as istência r~ligiosa às forças expedi('jOlHíria~
110 Estudo
(la Iridia.
(Por portaria do 2~ de Outubro dNe1959 d~ Repartição Geral.
Xâo car ..e.. tio VIsto ou anotaçao do Tribunal de Contas).
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Colégio Militar

Carlos Frederico
Montenegro
Ide Sousa Miguel, professor efectivo do 4.° grupo ele di sciplina
do Oolégio
Militar - nomeado director do gabinete ele geografia
e história
do mesmo Oolégio. no termo
dos artigos 69.° e 7tO.o do Der-reto n." 36 508, ele 17 de Setembro ele 1947.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1959 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Novembro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Instituto de Odivelas

Oe altina
elo
a cimento
Silva - nomeada
prof'e--ora
eventual
da Religião e Moral do Instituto
ele divelas durante
o ano lectivo de 1959 1960, nos termos dos artigos 1." e 2.° do Der-reto u." 40 1:2:2. (le
8 de .Abril de 1955.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1959 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 9 de overnbro de J 95fl,
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Margaret
Patrícia
Snuderaon - uomeada
para. iuterinamenta,
exercer as fUll\,ÕPS de professora
de lnp:li"
Prático
do Instituto
de Odivelas, nos termo" (lo artigo ;31.0 da Lei de H do .Iuulio de l!)];], nrtigo :2.'
do Decreto n." 26 ;3~], de 7 d e Fevereiro
(lt' 1!);3fi. l'
urtigo 7.° elo Decreto-Lei
11.° 42 lG2, de :?(i de Fl'Y('-

reiro

ele 1959.

(Por portaria de 20 de Outubro de 1959 da Repartição
Geral,
visada pelo Tribunal
ele Conta em 24 de • .ovornbro .II'
1959.
ão devidos emolumentos,
nos termos do Decreto
n.' 22257).

Maria 'I'eresn I{ ihe iro (ll' M<.'lles s, profvssora
lh> :Moral, interina,
tIo Instituto
<1e Odiv ·ln~- uouioud.i
professora
d Moral para (l quadro <lo mesmo Iu-tit u!o , nos termos do nrlig-o 25.0 do J) creio n.°:12 61,),
(le 31dl\ Dezembro <ll' 1!H2, l' ])l'('l'l'to-Lt,j u ." -12 l:l..J.

lIL'

a

de Fcvorciro

cll' Hl5D.

(Por contrato de 3 de Novembro de 195!l, visado pelo Tribunal
de Coutas em 20 do mesmo
'50 ôão devido' emolumentos nos termo do Decreto n.' 22257).
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E RECLASSIFICAÇAo

Estado-Maior do Exército (La, 2.a e 3.a Repartições)-I.a
-Gerai do Ministério do Exército (2. a Repartição)

Direcção-

Classificação e reclassificação de especialidade
Por despacho de S. Ex. a O Ministro do
4 de Dezembro de 1959, foi aprovado o
comissão para o efeito nomeada e respeitante
em epígrafe.
Nos termos do citado despacho, deverá
o seguinte:

Exército de
trabalho da
ao assunto
observar-se

Relação de correspondência de espeeíalldades
(serviço de administração militar - oficiais)
dos antigos e actual sistemas de especialidades

É a constante do anexo 1, de acordo com a relação
nominal das especialidades do Exército Português, difundida pela Secção de Mobilização da 3. a Repartição do
Estado-Maior do Exército, a actualizar.
Das especialidades constantes do anexo (colunas 3 e 4):
as de equibtção, esgrima e transmissões são especialidades de instrução apenas, bem como a de
educação física (instrutor);
a de educação física (mestre) e todas as outras são
especialidades de mobilização.
Normas de classificação e reclassificação
(oficiais do quadro permanente)

A reclassificação de especialidades para o serviço de
administração militar será realizada de acordo com o
estabelecido no quadro anexo 1 (coluna 5).
40 10nO'oda carreira, o oficial de administração militar será r~classificado (especialidade) de acordo com as
seguintes normas:
No final do tirocínio de aspirante a oficial, todo o
oficial será classificado « oficial' de administração
militar (B)>> ;
Como subalterno, o oficial de administração militar
pode especializar-se em:
Analista de tráfego;
I~scuta ;

1696

ORDEM

DO EXERCITO

N." 21

2.' Série

Criptólogo;
Criptólogo químico;
Intérprete de fotografia;
Educação fisica (mestre);
depois da frequência

de cursos adequados.

De acordo com o que é estabelecido para averbamento, o oficial será reclassificado para
aq uelas especialidades (de mobilização). No
caso da de educação fisica (mes tre), será
reclassificado:
Oficial de administração militar (B) - Educação fisica (mestre).
Pode também especializar-se
(especialização
de interesse apenas para a inst1'ução) em:
Educação fisica (instrutor);
Equitação ;
Esgrima;
Transmissões.
Depois de frequentar o curso de promoção a capitão, e quando de promoção a este po to, o oficial
será reclassificado nos seguintes termo :
Em

Em capit1\o

suhnlttll'lIo

Analista de trríícgo.
Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo químico.
Intérprete 11(' fotografia.
Oficial de ndrninístr ação
militar
(B) -Educa.ção
Ií-icn (mostre).
Oficial do administracão
militar (B).

Analista dt' tráfego.
Escuta.
( 'riptólogo.
Criptólogo químico
Intérpn-te de fotografia.
Oricital de administração
militar
(B)-Educação
física (me itre).
Ofl cinl do administração
militar
(B)-Tnforma\'õe~, o pi -raçêes o serv i-

ços,

As especialidades d in strução ducação fisica (instrutor), equitação,
sgrima e transruis ões - continuam ,W rbadas aos oficiai"
se a possuíani em subalt rno.
No posto de capitão, aos oficiais qu 'o e 'pe ializom em qualquer da' e 'pecialidades de mobili-
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zação possíveis para este posto, ou de instrução,
ser-lhes-ão estas averbadas nas condições indicadas ao tratar-se do caso dos subalternos.
Ao ser promovido a oficial superior, o oficial será
reclassificado nos seguintes termos:
Em capitão

Qualquer

Em major

especialidade

Oficial de administração
militar (B).

As especialidades de interesse exclusivamente
para a instrução continuam averbadas.
Nota

Aos oficiais que, em qualquer posto, frequentem cursos ou estágios 110 estrangeiro serão estes averbados, independentemente
das
especialidades
de mobilização e instrução, nas condições que forem
estabelecidas.

Normas de preenchimento de quadros orgAnicos de mobilização
e de quadros orgfiuicos de tempo de paz

O preenchimento de quadros orgânicos de mobilização e quadros orgânicos de tempo de paz deve ser feito
pela eepecialidadé de mobilização.
Para o efeito, os capitães e subalternos com a especialidade de:
Oficial de administração militar (B) - Educação física (mestre)
são solicitados quer pela escala geral [oficial de administração (B)J, quer para preenchimento dos lugares
nos quadros orgânicos de mobilização ou quadros orgânicos de tempo de paz fixados para capitão ou subalterno de educação física.
Normas de orientação de execução

Para efeito de se obter uma perfeita execução e se
asseeurar que serão atingidos os objectivos desejados,
deve~[L verificar-se permanente concordância dos dados
de:
Documentos de matricula e de mobilização dos processes individuais dos oficiais e dos ficheiros;
Livros das escalas;
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Lista de antiguidades de oficiais;
Outros documentos de assentos.
Nestas condições, deverá observar-se

o seguinte:

Folha de matricula

Na casa «Especialidades»
Especialidade
Especialidade

devem registar-se:

de mobilização (E. M.).
ou especialidades de instrução (E. I.).

N a casa «Habilitações profissionais militares» serão
averbados todos os cureos, incluindo os cw'sos no estrangeiro (C. E.).
Ficha de mobilização

Na casa «Habilitações
rados:

militares»

devem ser escritu-

Os cursos, incluindo os no estrangeiro, na subcoluna
«Cursos» ;
A especialidade de mobilização, na subcoluna «E pecialidades ;
A ou as especialidades de instrução, na subcoluna
«Outras aptidões».
Escalas

A 2.a Repartição

da La Direcção-Geral
promoverá
as necessárias medidas para que, progressivamente,
se
abram quatro colunas nos livros de escalas do quadro
permanente, com as designações:
Especialidade de mobilização ;
Especialidades de instrução;
Cursos no estrangeiro j
Outros cursos.
Lista de antiguidades

A 2. a Repartição da La Direcção-Geral
promoverá
as necessárias medidas para que, logo que completada
a reclassificação dos oficiais do quadro permanente, na
lista de antiguidades se introduzam mais as seguinte
colunas:
Especialidade de mobilização;
Especialidades de instrução;
Cursos no estrangeiro.
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Lista de reclassificação

No anexo 2 publica-se a lista de reclassificação de
especialidade dos oficiais do serviço de administração
militar do quadro permanente.
No sentido de se prevenir qualquer lapso por falta de
informação, podem os oficias que se julgarem indevidamente reclassificados declará-lo em papel comum,
declaração devidamente informada, para ser o assunto
estudado na 2. a Repartição da La Direcção-Geral e
promovida a rectificação, se for caso disso.
O prazo é de dois meses, a partir da data de publicação da presente Ordem do Exército.
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Serviço de admi
Ofi
Antigas

Quadro permanente

Novas ospo

ospocíaltdndos

Quadro

Quadro

de complemento

permanente

(3)

(2)

(I)

Quartel-mestre sem especialidade (501).
Alimentação (505) .
Mecânico de equipamento do q uartel-mestre (521).
Informações
e operações de quartel-mestre (525).
Tecidos e caboc1ais(552)
Auxiliar
do qu artcl-mestre, sem especialidade (Goo).
Informação
e cultura
(952).

Oficial de administração militar (B).
N

Quartel-mestre sem especialidade (501).
Alimentação (505)

N
N
N

N
Informação
e cultura
(952).
Oficial de administração militar (B).
'ontabiliclado (405).
Admi.ni~tra~ão e pessoal (425 .
Justiça (43)
. . . .
Escrivão (435) ....
Transmí 'sõe

Analista de tráfego rádio (028).
Escuta rádio (027) .
Ou escuta.
Criptólogo (020) ...
Cri&tólogo
químico
( 23).

Educação

física

(448)

Analista de tráfego rádio (028).
Escuta rádio (027).
.}
Ou escuta
.
Criptólogo (020).
. .
Cri&tólogo
químico
( 23).

Educação

física

(448)

Analista

(a).

de tráfego.

Escuta
Criptólogo
Criptólogo

. . . .
químico.

Intérprete
fia.

de fotogra-

Educação

física (mes-

I

tre)

Educação
física
trutor) (o) .....

I

.
(ins-
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nistração ~ilitar
ciais
Reclassificação

cialldades

Quadro

Quadro permanente

do complemento

Quadro de complemento

(6)

(5)

(4)

Oficial de administração militar (B).
Oficial de administração militar (B).

Reabastecimento e serviços técnicos (B).
N

Reabastecimento e serviços técnicos (B).
Reabastecimento e serviços técnicos (B).

Oficial de administração militar (B).
Secretariado

(B) .

..
Oficial de administração militar (B).

N
R ahastecimento
viços t(;cnico
Contabidade
e
doria (B).
Secretariado (B)
Secretariado
iecretariado

,

paga-

.

(B) .
(B) .

Secretariado
Secretariado

(B).
(B).

Oficial de administração militar (B).
Analista de tráfego.

Analista

Escuta
Criptólogo .....
Criptólogo químico.

Escuta
Criptólogo. . . . .
Criptálogo químico.

Escuta.
Criptólogo.
Criptólogo químico.

Intérprete
fia.

Intérprete
fia.

Intérprete de fotografia.

Analista

l

e ser(B).

Reabastecimento e ~erviços técnicos (B).
Reabastecimento e serviços técnicos (B).
Contabilidade e pagadoria (Bl.
Secretariado (B).

de tráfego.

de fotogra-

I

de fotogra-

O~~:\;~~t:~(~)ist~'a~
]
Educação física (mestre)
.
Oficial de administração militar (B) . .

de tráfego.

1
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Antigas especialidades

Quadro permanente
(1)

Quadro de complemento
(2)

-

-

(a) Especialidade

Novas espe

de Interesse

apenas para Instrução,

Quadro permanente
(3)

Equitação (a)
Esgrima (a) .

.
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cialldades

Quadro

N.O 21

de complemento
(4)

-

-

Quadro

permanente

Quadro

(5)

de complemento
(6)

Oficial de administração militar CB).
Oficial de administração militar CB).

-

..
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Relação de todos os coronéis do serviço de adminis

Nome

Data
da

promoção
(2)

(1)

Colocação
(3)

Acácio Monteiro Cabral.

28-9-1956

Adido-O.

José de Almeida Amaral

20-12-1957

Adido - G. F ..

Alvaro de Oliveira.

»

Manuel Domingos

20-2 -1958

Júlio Duarte Costa.
António Dias

»

...

António Salgueiro Máximo

23-5-1958
»

Arménio do Nascimento Guerra

26- 6 -1958

Carlos Pessoa Fraikin

25- 7 -1958

..

Adido-S.

G. F.

E. Aer ..

Adido -Manutenção
Militar.
Adiuo - Conselho fiscal dos estabelecimentos fabris
D. S. A. M.-Inspectoro
E. P.A. M.
D. S. A. M.- Inspector.
Adiu 0- Ministério do
Ultramar .
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tração militar, por ordem decrescente de antiguidade

Especialidade

Especialidades

de mobilização
(4)

de administramiliter (B).
de adminástramilitar (B).
OOc1a,1 de admiruistração milibar (B).
Oficiel de &dmi,n,istra.
cão milita. (B).
Oficial de &dmilllistra·
ção miloiil;ar(B).
Ofíeíal
ção
Oficial
ção

.

,

de instrução

Cursos no estrangeiro

- (5)

(6)

-

-

-

-

-

-

Oficial de a,drn:'im.isfu:oa·
cão militar (B).
Transportes auto,
Oficial de oomilnistração militar (B) .
Oâcíal de aàmmilsbração militar (B) .
Oficial de aàmmilsbração militar (B).

-

-

'

-

-

.,
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Relação de todos os tenentes-coronéis do serviço de admi

Data
da
promoção

Nome
(1)

Artur

Colocação
(3)

(2)

Ramalho

20- 9 -1956

Adido -

Moçambique

João Duarte Perry de Almeida e
Brito.
Américo Augusto de Almeida Calado.
Humberto dos Santos Pereira .

»

Adido-G.

»

Adido -

»

Adido-O.

Vasco

»

M. E.-2.' D. G.3.' Repartição.

ousa

28- O -1956

Domingos

17-10-1056

Adid o - Manutenção
Mili tar.
Adido - Conselho fiscal dos estabelecimentos fabri .

15- 2 -1057

1.° G. C. A. 1\1.

19- 2 -1057

Adido -

Serapião

José Henrique

das Neves Martins
de

João da Conceição
António
Aldemiro

da Conceição

Marcelino.

da Encarnação

Pires

Rodolfo José Branco Ló
José António
Eduardo

»M.

Gamito .

Nascimento

Carneiro

17-12-1057
Allen

1- 2 -1058

N. R.
O. G. F.

G. F.

Angola.

E. - D.
Adido -Manutenção
Militar.
D. H. A. M. - I nspectoro
Q. <. da 3.' R. M.

José Dinis Morâo

27- 2 -1958

António

21- 5 -1058

D. H. A. l\f. pector.

Benigno

25- 5-1958

imõ~

26-

M. ~;.-2.' D. (l.3.' R partição.
D. H.• \. 1\1. Subinp ctor.

Norberto

Leitão
Lacerda

Cãnilidoda~ilva

Zúquete

-Hl59

Subins-
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nistração militar, por ordem decrescente

Especialidade

de mohílíeação

(4)

Oficíed de a.dmi.lIlIÍiSnção militar (B).
Oficial de a.dmJiruLSiWação militar (B).
Oficial de administração miLiri:,1lJI'
(B).
Oficial de administração milétar (B).
Oficial de administração mi1iotllJI'(B).
Oâcial de administração mmta.r (B).
Ofícial de adminis tração mi1i,bllJI'(B).
Oficial de administração miL:.t1lJI'(B) .
Oficial de administração militer (B).
Oficial de administração milioar (B).
Oficial de adminis tração militar (B).
Oficial de admin.istracão militar (B) .
Ofici.al de admi.níistr6·

ção milkar (~):
Oficial de a.dm:iO<lSibra·
ção militar (B).
Ofici 1 de ad~Lr6çilo miI:,ta.r (~).'
Oficial de admiJ!1ist.racão mmtar (B).

Especialidades

de Instrução

1707

de antiguidade

Cursos no estrangeiro

(5)

(6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transportes auto.

-

-

-

-

-

-
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majores do serviço de adminis

Data
da
promoção

Nome

Cotocação
(8)

(2)

(1)

Vicente Henrique Varela Soares

António Armando Lopes

17-4-1\)55

»

Elói do Nascimento Saraiva da Mota 21-12-1955

Adido-S.

G. D. N.

1.° G. O. A. 1\1.
Adido-

S. E. Aer..

28-12-1\)55

Daniel Neves Sales Grade
António Manuel Gonçalves Rato,
José Rogélio da Palma Vaz.
Salvador Vieira de Santana.

Adido-Academia1\1ilitar.
»
1\1. E.-2.'
D. G.3.' Repartição.
20- 2 -1\)56 I. A. E. 1\1. . . .
»

Adido-O.

G. F.

Fausto da Silva Simões.

28-3-1056

Adido-Angola.

Américo do Patrocínio

14-4-1956

Adido-I.

António Manuel do Nascimento Caçote.

Manuel Albertino Varela Soares.

»

T. M. P. E.

Adido -1\1ao utenção
Militar.
E. P. A. 1\1.

16- 5 -1\)56 Adido - P. S. P.

Fernando da Silva Caetano .

Luís Tavares dos Santos

Adido -Manutenção
Militar.
23- 5 -1\)56 D. H. A. M. - Subinspector.
»
Adido-Licença ilimitada.
20- O -1056 E. P. A. 1\1..

Álvaro da Silva Ferreira

28- O -1056

José dos Santos Trabucho

Júnior

Manuel Ribeiro da Ounha .
Oremildo Pereira Mateus .

Manuel Machado.
Manuel Silva Marques de Sá
Rodrigo de Matos Azevedo Leal Jünior.
António Ooelho

»

15- 2 -1057

Adido -Manutenção
Iilitar.
M. E.-2.'
D. n.1.' Repartição.
M. E.-2.'
D. n.3.' Repartição.
D. G. F. e Calçado .

10-2-1057

Adido-O.

»

3-1-1957

G. F.
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Especialidade

de mobilização

Especialidades

de instrução

Cursos no estrangeiro

(6)

(5)

(4)

Estágio de promoção
na Escola Superior
de Intendência
em
Paris.

Oficial de admânietreção militar (B).
Oficial de adrnànistoacão milita.
(B).
Oficial de admirrietreção militar (B).
. Ld e >ru,
- ~m1'=51
. t
Ofi ena,
ra- {EdUCação )
T t (B)
trutor
ã

ç o
Oficial
ção
Oficial

mI 1 ar
..
de admíinietramilicar (B).
de adménistreção m ili.tar (B).
Oficial de adménistoação militar (B) .
Ofíciel de ad.milinistnação militar (B).
Oficial de admlmis,troção militar (B).
Oficial de admimistoação milita.
(B).
Oficial de oomIDàst.ração milita. (B).

Oflcial de a,dmmiswação militar (B).
Ofíciel de oomi.n;ÍISItl'ação militar (B).
Oficial de adml;iThist.ração militar (B) .
Oficial de adm'iniswa\.
ção militar (B).
Oficial de adm:iThiswação milita. (B).
Oficial de adm:,niswação militar (B).
Oficial de oom:illir3rhrração militar (B)_
Oficial de 00 m:i!l,isúnacão militar (~).'
Oficial de a.dmliDiliSt.vacão milita. (B).
Oficial de admiilli bração militar (B) .

Esgrima

física (ius- }

_

.
.
-

Esgrima

Associate
mas ter

QuarterCompany
Officer, nos E. U. A.

Esgrima
Transportes

auto.
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Nome
(1)

Data
da
promoção
(2)

2.' Série

Colocação

(3)

Joaquim de Oliveira Júnior.

19- 2 -1957

2.0 G. C. A. M.

Joaquim Rodrigues de Carvalho.

27- 2 -1957

Adido -Moçambique

Elisiário Garcia Leandro
Ricardo Pinto Carmo Ferreira.
Fernando de Matos Ferreira.
Eduardo Fernandes
Artur Neves Correia e Silva.
José Moreira Marques
João Eduardo Miranda Relvas.
Jorge da Fonseca Dores

»

1-6-1957
»

27-2-1958
»

18- 4 -1958
»

"

Adido - G. N. R.
Adido-Índia.
Adido - Manutenção
1\fiJitar.
Aditlo-O. G. F.
Adido - Índia.
Adido-Academia
litar.
Adido-G. F ..
M. E.-2.'

Mi-

D. G.-

3.' Repartição.

Abel Lopes Teixeira .

21- 5 -1958

Q. G. da 3.' R. 1\1.

Francisco de Macedo Magalhães.

25- 5 -1958

M. E. - 2.' D. G.3.' Repartição.
Adido-O. G. F.

Rogério Gonçalves Prata .
Ludgero França de Carvalho
António Bernardino Castelo Branco
Brito.
António Nunes dos Santos.
António Areias Peixoto.

5-12-1958

"
»

22-12-1958
»

Casimiro dos Santos

1-7 -1959

Franklin Luis Viana

»

Mário Jorge Ribeiro de Almeida
Vergas Rocha.
Alexandrino José Marques Pinheiro

»

»

Adido -Manutenção
Militar.
Supra +: 2.0 G. C. A.
M.-India.
Adido - Manutenção
Militar.
Adido -Ministério do
Ultramar.
Adido-Academia Militar.
D. S. A. 1\1.- Subinspector.
Adido - Manutenção
Militar.
D. H. A. M.- Subinspector.

2,'
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de instrução

Cursos

Especialidades

de mobilização
(4)

-

-

{

Ofíciad
ção
Oficial
ção
Oficiad
ção
Ofioial
cão

de a,dmmi.srtJJ:ramilitar
(B),
de adJ:Il!m:srtremilitar
(B),
de administeamilitar
(B),
de adrnmisteamilitar
(B) ,
de admillisiIDamilitar
(B) ,
de admillisiIDamilitar
(B),
de a,dmmis,iIDamilitar
(B) ,
de admmisotl'amilitar
(B),
de admmiSlbl'lami1i,ba[' (~):
de admillJJIISiiIDami1:<tar (~):
de admliDJisiIDamiE,tar (B),

estrangeiro
(6)

-

-

.

Ofic1al
ção
Oficial
ção
Oficial
ção
Oficiei
ção
Oficial
cão
Oficial
ção
Oficial
ção

DO

(5)

Oficial de admilli,sWação militar
(B) ,
Oficial de admúníetração mílitar
(B),
Oficiad de adrnrmistração milioar (B) ,
Oficiad de ad mlliJisiIDação milioae (B) ,
OfiDiJal de admill1iSItIDação milioae (B).
Oficial de adrruioistreção militar
(B),
Oficial de admJiiIJJM;liIDa- Esgrima
Transportes
auto,
cão militar
(B)
Transportes
auto,
Ofici'!lll de admill1siIDação milibar (B) ,
Oficial de admúraisbração militar
(B),
Ofíciad de admmis,tl'lação rnilibar (B),

.
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-

-

-

-

}

Associate
master
Offícer,

QuarterCompany
nos E, U. A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Relação de todos os capitães do serviço de adminis
Datn
da
promoção

Nome
(1)

João Maria Bento
José Maria do Amaral

(2)

(3)

1-12-1951

Adido - Ministério do
do Ultramar.
Adido -Manutenção
Militar.

18- 9 -1952

António Monteiro

Colocnção

»

A d iri o -

Felisberto Henrique da Silveira Esteves.
Fernando de Deus Ferreira Matos

»

Militar.
Adido - G. F ..

»

E. M. E.

Joaquim Dias Marcelino

»

Adido-I.

João António Barros da Silva Carvalho .
.José Malafaia Felício.

1-12-1952

Adido-O.

»

R. C. 7

Acácio Dias da Silva Alves Tavares

»

A di d o -l\loçambiq ue

António de Oliveira Martins.

»

C. A. da 1." e 2." D. G.

Amílcar Álvaro Ferreira Monteiro

»

1.0 G. C.. \_. M.

Rogério Andrade Chermont Bandeira.
Augusto Fernandes do Carmo.

»

M. E.-D.

Marques

T. M. P. E.
G. F.

S. U ..

Rogério das Neves Cipriano

»

Adido-~ranl1tenção
Militar.
Adido-Angola.

José Mota da Silva Gaspar

»

C.lLE.F.E.D.

José Rodrigues Lopes

»

A dido -Manutenção
Militar.
A di d o -l\Ioçam bique

Augusto

Soares Pinheiro

1-12-1953

Manutenção

»

António Custódio Alves dos Santos

»

•José Maria Teixeira

»

Adido -Manutenção
Militar .
J. A. E. lI.

Orlando Portugal Guerreiro.

1-12-1954

Bernardino Margalho Soares

»

Jos é da Silva Lopes

»

:M. E.-Repartição
de
Fiscalização.
Escola Prática
de
Administração Militar. .
Adid<!-O. G. F.

Polínio António Saraiva

»

Adido-G.

F ..
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Especialidade

do mobilização

Especialidades

(I)

de instrução

(6)

(5)

Oficiad de ad tnlIDi"f,l,ação milil.ar (B).
Oficial de administração Jl1 ilitur (B).
Oficial de admiJruis,tração miLita,r (B) .
Oflcial de ad lll'ia:JJi60t.I1acão milstar (B) .
Oficial de a im:.rui,Moa«ílo miLito,r (B) .
Oficíal de ad lIl'illi,' fd'Oçüo mibitar (B).
Ofie~,al de a,JmiJruisl,ração miLita,!, (U) .
Oficial d' aJm:iIlii'i,t,ra«ão lIliL;br
(UI.
Oficial dl' al!lll':at'"t,l,aÇilU miLita.!" (li).
OIi6a1 de a JIlI';'n· .traÇflO III iLLta,r (U).
Oficial de a, !m;n.i.,ka1i,10 militar
(B).
Oficia! de administração m ilêtar (B),
Olicial J &dlllin.i:-;traçil" milit.ar (B).
Otic~a,1 de od[))iJJ~t.ração militar (li).
Otic:,a,1 d admi.nLt,ra<;:10 m'litar
(~):
Oli," I do a(IJIl~JJl traçiio m'li :r (~) .:
Ofici.al d II i II TIol t~a,
o m·,lit'lr (~3).
()fi(';.t1 d" a,lm.n.
tra«iio lllJlitar (~3)..
()ficlal de a,!ru.1U ,t,M,
<;li)
II' ita;r (~31,
otic1al ,I, a 11ll.lL ,Iruçiio III:.lifar (UI,'
Ofici I d 11 11l1W/1 t.raTransportes
ç

Ç:l)

auto,

1lI:Ji11J.l' (ll),

()fic' 1 ,I fi Im~
::lo
çi\o m'IiWT (B),
Oli,,', 1.1 a 1m: v' troçiio m:Jitar (B),

Educação
trutor),

física

Cursos no ostrnngeíro

(ins-
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(1)

Aníbal

Fernando
Artur

Francisco

Guerreiro

Sentieiro

Aníbal

António
Domingos

(3)

1-12-1954
»

~l. E. - 2." D. G.3.' Repartição.
Adido - .\ngula

»

2.° G. C. A. 1\1.

»

E. P. E.

»

Fidalgo

de Almeida Melo

António

Garrido

Serra

Colocação

(2)

de Almeida

Caldas

Augusto

2." Série

Data
da
promoção

Nome

António

N.o 21

José dos Reis Rodrigues

»

Adido - Manutenção
Militar.
Q. G. da 3.' R. 1\1.

Manuel Gomes Ricardo.

»

Adido-G.

N. R.

Arnaldo dos Santos Duarte

»

lU.E.-D.

S. U..

Joaquim Vaz Ferreira

»

II. ~I. R. n.s 2

..

Carlos Gonçalves

Ferreira

»

2.° G. C.

Alberto Joaquim

Salgueiro

»
»

Adido Militar.
Adido-P.

»

Adido - Angola

»

R. ('.5

»

r..:.

António César Limão Gata

»

D. G. F. C.

Orlando Francisco

))

Rl.2

»

Adido-G.

»

M. E.-D.

»

E. P. A. M.

Celinio David Paiva
Apolinário
Jorge

J OSÓ dos Reis Pereira.

Feurly

José Augusto

Luciano

. . .

de Magalhães
da Cunha

Duarte

.

da Costa Capela

do Figueiredo.

Américo Serôdio Inverno

. .

José Mendes Dias Machado
Alfredo Augusto

.

de Brito e Amaral

Amórieo do Nascimento
Florêncio

Caldas

Neves

José de Almeida

Mário Ilodriguos de Paria.
Carlos Augusto da Conceição

Manutenção
S. P ..

.

C. R..

..
F ..

u..

»

~l. I~.- 2.' D. G. 3.' Repartição.
Adido - Moçambique

»

R. 1. 1 . . . . . . .

))

))

Soares

l::> ••

»

A d i(lo-Manutenção
Militar.
R. A. L. 2

.

ORDEM

2,' Série

Espocialidado

de mobilização

DO EXERCITO

Especialidades

(1)

de aodmiu:llistl1a(B),
Ofie ial de ad lIlJi.nistração mólitae

ção móliter (B),
Oficial de oorrumistl'lSção mólitar (B) Oficial de oommisLração rnólitar (B),
Oficíad de admJruieb11ação mólitar (B) ,

ção

Ofícéad
ção

Educação
trutor).

física

(ins-

Transmissões

de OOm;.ruis,tl1amúlitar

(B),

de a.dm:nrista1flmilitar (B)_
de admélIlJistr<amólitar (B),
de a.dmi!ruiet,roJIIJ:Jit.aa: (B),
de adrniJnristrra-

Oficial
ção .mWta;r (B),
Oficial de admúl]~Sltu.1açüo mólítar (B),

Transmissões

Oficia] de oomúlJJi",tooção m:Jital' (B),
Ofic.el de ad m;,11i.9troção mólitar (li),
Ofic ial de ad lIlJiInJisbroação mólitar (li),
Oficial de oo.múIl1istroção mditar (B),
Oficsal do oommJÍJSiwação m.:Jitar (~),'
Oficial de oomunn6lÓOOção m:,litaJ' (B) ..
Ofieiol de admiJllllt;lt,roção militar (B) ..
Oficial do oomiJllit;ltJrocão m:,lilar (B) .:
Ofieinl de admmit;tu.lIlç,I') móliot.a[' (li)..
Ofie.ÍJ:\.' de oom:alllo;:trocão m:,liülil' (!3).,

Oficial de admlll.slração m:.Li'Wa' (~) ..
Ofic!,al dú adm;·ThlSt'llllçüo

mi,Jit.a.r (~),'

Ofici.l~) de admr.,[11.~t.!1Ilção m:ILi1aa'(~),'
Ofh';.u.l de a<l.m ..Thlfi·t'!1Ilçãtl miJJi:l8ll' (B).

Transmissões
Educação
trutor).

1715

Cursos no estrangeiro
(6)

(5)

Ofícia;

Oficiad
ção
Oficial
ção
Oficiad

de instrução

N,o 21

física, (ins-

ORDEM DO EXERCITO
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N.O 21

2.' Série

Data

da

Nome

Colocação

promoção

José Roberto

(1)

(2)

da Silva

1-12-1954

de Matos Figueiredo

António Monteiro

Manuel Pedroso Gonçalves

Manuel Martins
Eugénio

»

1-12-1955

Alves dos Santos

António Joaquim

. . .

»

Afonso Fialho .

»

Pires

Rodrigues

»

Coelho

»

Gonçalo Mendes da Maia.
Eugénio

Afonso Costa Rosa Pereira

António Augusto

Gaspar

Eduardo

José

Francisco

Augusto

Correia

de Miranda
Trigo.

Gomes
. .

Júlio Simões de Sousa da Silva
Américo José
Barata.

Correia

João da Cruz Quintino

»

.
»
»

1-12-1956

dos Santos
..

»

dos Santos Lajes Martins

Horácio Manuel da Costa
Coelho .
•J osé Maria dos Santos . .

M. E. - 2.' D. G. 3.' Repartição.
Adido-Academia
litar.

Ad ido - Manutenção
Militar.
A di d o -Manutenção
Militar.
R. r. 12 .
M. E. - 2.' D. G. 3. a Repartíção.
Adido-Academia
Militar.
Adido --Macau

A d i do - Manutenção
Militar,
Adido - Moçambique
E. C. S..
Escola
Pré.t ic a de
Administração xuu.
taro
1\1. E. - 2.· D. G. 3.' Repartição.
Adido - Moçambique
1\1. E. - 2.. D. o. 3.' Repartição.
Adido - Moçambique

»

S.

»

M. E. -

(l.

D. N.
2.' D. G. -

3.. Repartição.
Armando

Brito Martins

JT élder Tomás Virgílio

Coelho
. . . .

Mi-

»

Vieira

Nuno Hélder Louro Coelho

F ..

Adido -Macau

António Cor velo de Ávila.
Antonino

II. M. P.
Adido-G.

José Gomes de Almeida
José Augusto

(3)

II

"

Allido-

.ndia .

.'.eliclo

Índia.

ORDEM

2.' Série

Especialidade

Especialidades

de mobtllzaçâo

N.o 21

1717

Cursos no ostrangoiro

de Instrução

(4)

(5)

(6)

Oficial de admsnisbração miliibar (B) .
Oficial de admilnis tI'a·
ção rnilit'!IJr (B) .
Oficial de ad mwist.l\a·
ção m:.LitM (B) .

-

-

-

-

}

Oficlial de admilnistrG·
ção múlitar (B).
Oficlia.l de ad ministração militM (B).
Oficie] de ad ministeação IIlJ·,1i'ta.r(B).
Ofici.aJ. de adrn:iin.istração mílitar (B).
Oficial de ad minístração militar (B).
Ofici.al de adménistração militar (B) .
Oficlial de admi'l1istr.a·
ção mi1i;taJr (~).'
Oficlial de ad mona tQIR·
ção mi1i,trur (~).'
Oficial de admliI1l,..tra·
ção mi1ÍJtM' (B)..
Oficial de adm;;,nl"UIR·
çã.o miLÍlilrur (~).'
Oficial de admm':~'
ção mi1ÍJt,M' (B) ,
de adlnllini"u-.a·

ção m i1i;taa- (B).

Oficial de admlll1stra.
ção mi1ULa,r (~).'
Oficial de a.dlJl.1,ll.JJStra·
ção miLlitaQ' (~).'
Oficlial de OOm:LuLStra·
ção mi1itnx (~).'
Ofícíal de adm:lilllStra·
ção mi1Uta.r (~).'
OficÍJal de a.dn=lstra·
ção m iLÍJilrur (~).'
Ofi lial de a.dmln.Js tra·
ção miLi.tar (~):
Ofie;''1l de a.dnl'llntstro·
ç 110 m:Ji1a.r (B).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.
Educação
trutor).

-

Food Service Supervision
Officer, nos
E. U.A.
Unit Supply
Specialist 7, nos E. U. A.

-

,.

Oficial

!

-

Oficial de administração militar (B)

,

DO EXERCITO

(ins-

física

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

I

1718

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 21

2.' Série

Dala
da
promoção
(2)

Nome
(1)

Arnaldo Afonso de Almeida Antunes

(3)

Febo Luz da Mota Furtado.

»

Adid o -Manutenção
Militar,
Adido - J adia.

Manuel Vieira da Luz

»

2.° G C. "\. M.

Alfredo António Moura de Azevedo

»

C. M. Açores

António Rodrigues
Lourenço
Caseiro.
António Avelino A breu Parente

1-12-1957

Diogo Antunes

Clemente

1-12-1956

Colocação

))
»

Jaime Fernando Borrego Linhã ele
»
Oliveira Leite .
•\lberto Eugénio ela Conceição.
24-1-1058

Adido - G. N. R.
Adido -Manutenção
Militar.
R.I.6
Adido -

Angola

.

Vítor Manuel Mota de Mesquita.

»

di d o -Manutenção
Militar.
A d i do - Manutenção
Militar.
Adido - Angola .

José Moutinho Gonçalves.

))

A di d o - Manutenção

Luís José Ferreira

))

Militar.
Adido - Angola

António

Emídio

ele Bastos Rabaça

Figueirinhas

))

G. l'. T. A.

Henrique António Vidal Claro Jünior.
Agostinho António Jorge.

»

Vítor Manuel Pires Mendes.

))

Alexandre

José de Carvalho

Pereira

À

c. r.

M. Sauta Margarida.
Adido - Angola

»

Atlido - Angola

))

K P. A.:\1.

»

Adido

O. G. I".

Hui Carlos de .\ lmeida e SOl1~a

))

Adido -

Guiné

Pedro ,\Iaria do Rio Carvalho Fraaão

))

Henrique Jorzo Calvo da Hil"a Coutinho Garrido.
José Luís elo Nápoles Guerra

•José Manuel
Giro.

Esteves

Casanho

do

»

Supra --; 2.° G. C. A.
:\l.-lntlia
.
Adido - O. G. F.

ORDEM

2.' Série

Especlalf dade de mobilização
(4)

DO EXERCITO

Especialidades

de instrução

(5)

OficiJal de administração mi1Ltau: (B).
Oficiad de oomilruistn.-.a·
ção millltatr (B) .
Oficial de oomilruistl'a·
ção millltalf (B).
Oficila.l de aod.milruisbl-.ação milátar (B).
Oficial de -Ilidmilruisbl,ação m.Iitar (B).
Oficsal de -IlidmilIlástvação miIitar (B).
Oficial de -Ilidmillisbvação militar (B).
OficÍlaI de adtlIliÍlIlistn.,ação m:illítau: (B).
Oficial de a.dmillisti!1!lção mm'tau: (B).
Oficial de admJruistr'a.
ção mú1itatr (B) .
física
Oficial de oo.nuJnúsbJ.1a- Educação
ção m.litar (B).
trutor).
Oficie.l de admúoietração m.Iitar (B).
Oâcial de admúl1lis1n:l3cão m:.l~trur (B).
Oficial de OOmiJnJ:Stn.-ação m.litar (B).
Ofici,al de admin1lisbvação militar (B) .
Ofici,aI de a.dmJruistn.-.ação militar (B).
Oficial de admjuiet.vaçilo rn.litar (B).
Oficial de a.dmilruistn.,ação m.litar (B).
Oficial de a.dmiilloistn.·oação m:.Litan· (B).
Oficiel de a.dnlliniosota-ação mólitar (B).
Oficial de adrrumistração m:Ji'[;aa' (B).
Ofici,aI de ad m;,nisbl-.ação milibac' (B).

N.O 21

1719

Cursos no estrangeiro
(6)

-

-

(ins-

-

-

-

-

-

-

.

1720

ORDEM

DO ~X:ERCITO

~.• Série

N.O 21

Relação de todos os subalternos do serviço de adminis

Posto o

Data
da
promoção
(2)

DOIllO

(1)

Colocação
(3)

Tenentes
António' Carlos Cerrado Mourão

1.0 G. C. A.

xr.

»

E. P. C.

António
Adolfo Rodrigues
Leite
Assunção.
Eliseu António de Aguiar.
:

»

Adido -

Moçambique

»

Adi<1o-

G. F ...

Domingos
Fernando
de Almeida
Nascimento.
João José Bernardo dos kantos Falcão e Cunha.j
Cirilo de Aguiar Santos. . . . . .

»

Adido-Moçambique

»
»

M. E.-2.· D. G.3.' Repartição.
Adido - 1\1. Militar. .

Manuel de Oliveira da Maia c Silva
Forte.
José dos Santos Ca tro.
.

»

Adido

»

António Nogueira

))

António Madeira Peste
,

1-12-1956

. . .

' ..

-:\foçambique

Vítor Manuel de Morais Simões

))

M. E. - 2." D. G.3." Repartição.
M. E. - 2." D. G.3.' Repartição.
G. D. C. C.

Jaime Hélder Duarte

»

R. A. P. 3 ....

))

Aclido -

João Duarte e Silva de Figueiredo
Gaspar.
Mário Leopoldo Monteiro de Almeida
Russo.
,
Joaquim José Gonçalves Crisóstomo

»
»

1\1. E. - 2." D. G.3.' Repartição.
Adido - Angola.

»

R. C. 8

.Iosé Ferreira

»

R

(la Silva

Barros

João Vítor Lucas Varela

José Verdasea

Pereira

. .

Dourado

Marcão Borrego

1-12-1957

D. G. F.

r. 14

»

Adido-Academia
litar.
R. E.1

Amílcar Emídio Dias dos Santos.

»

Adido

-l\loçambiquC'

l\Ianuel Marques Barreto

»

Adido

-l\Ioçambiqur

))

C. T. de Alcochete.

José Cunha Salvado

Artur

Gonçalves

. . . . .

. . . •

de Almeida

Rita

Mi.

.

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 21

1721

tração militar, por ordem decrescente de antiguidade

Especialidado

de mobilização
(4)

Especialidados

de instrução

Cursos no estrangeiro
(6)

(5)

Oficia.l de administreção militar (B).
Oficial de adrnanistoação mili tar (B) .
Oficial de 8tdmÍinlÍlS,tIDação mi1iJt8tr (B).
Oficial de a.dm~ruÍJS<tJJação milêter (B) .
Oficial de a.dmÍlnli'9tooção milicar (B) .
Ofíciad de a.dmÍlnli,stJJação miliibar (B).
Oficial de a.dmÍlrJJ1sm.a- Esgrima
ção milátar (B) .
Ofioial de oo,II11ÍiDIi,stl,a
ção mi1~!IJr (B) .
Ofic.ÍJal de 8tdmiMlJiSltl'ação miljbar (B).
Ofi ci,aI de admritDIÍsbJJação mibitae (B) .
Oficial de a.dmÍlnli,stooção militer (B).
Ofioial deoomÍlnliSlWação militer (B).
Ofióa.! de a.dmán'wwação mi1!tt8t1' (B).
Oficial de 8tdmialwb!,ação militer (B).
Oficial de a.dmmiswação mi1irt:.8t1'(B),
Oficial de a,dmri.nisWação milltar (B).
Oficiel do 3JdmÍinlwttração militar (B).
física
Educação
Ofioíal de oomi'll'isttratrutor}.
cão milita« (B).
Ofic]3JI de ool1lJioom,ação mi1ltt8Q' (B) .
Oficiad de a.dmilDJistIDação militer (B).
Oficial de oomÍJruÍlS,tQ,ação mi1i.t,1l;!'(~),'
-Oâcíal de OOlDlltIlJllSt·l'ação militer (B).

--

-

Curso ele pára-quedista
em Espanha,

-

-

(ins-

-

ORDEM

1722

Posto

DO EXERCITO

2." Série

Data
da
promoção
(2)

o noruo
(1)

Luciano Antunes

N." 21

1-12-1957

Caldeira

Colocação
(3)

G. C. C.-R.

C. 8.

»

Hupra - Batalhão
de
Caç. Para-quedistas.
C.. \. ela 1.' e 2." D.
(1. elo ;\I. E.
M. E. - 2." D. G.3· Repartição.
E. P. L

»

R. 1. 15 ..

»
»

Supra - R. L 1dia.
e. ;\1. da )ladeira

João Magro de Campos Hoares

»

Adido -l\1acau

Gil Fernandes

»

B. C. 5 ....

João da Rocha Teles ...

»

l\Ianuel Pedroso Alves Marq

»

L10S

Rui Alberto Louro Coelho
Carlos Alberto Lourenço
.JOS(\Dias Campo"

Eugénio

Soares

. . ....

João da Silva Antunes
Alexandre

»

Noguoira .

Coelho Marques

Óscar

. .

Cardoso
Filipe

de Oliveira

Carlos Miguel Castiço Monteiro

. .

António dos San tos Boavida Pin beiro
João

Jerónimo

Barreto

»

1-12-1958

M. K - 2.' D. n.3." Repartição.
l~. G. da 3.· H. M.
E. P. A. l\1. ...

»

Adido

António Bota FilijJe Viegas.

»

E. P. A.

J 08(\ Martins de Freitas.

. .

»

Mesquita Pinto

»

Supra - 2.° (f. (', A.
l\L·- Exp. India .
Adido - Timor . .

Agostiu ho Fernando
Manuel

l\Iaria

Fernandes

»

Ín-

de Sousa

-MoçanJ!.Jique

Tanlindo

»

Armando Alberto ele Matos Rodri~ gll,ns. In~lê~ ..
E ugC'lllo l' errou-a LOJle~. .

»

Arlirl o - 1:;. Tomé
Príncipe.
R. A. L. 4 ...

»

1." G. C. A. M.

António

»

Adido - Angola.

Hitnõe" Rios

»

E. P. A. M.

.JOS(\Alberto Neves Marmelo

»

E. 1'. A. M.

»

Hupra-2.0
(l' ('. A.
;\I. - Exp. 1ndia .
Hupra-.-l~.
1. 16-

Benigno Pcnacho

;\lalluel Alberto

J OS(\ Rodrigues

,

do Almeida
Araujo.
Aventino Alvos Teixeira
..

e Há

»

Ex p. I ndia

.

e

2,' Série

Especialidade

ORDEM

de mobilização
(4)

Oficua,] de ad,miJnJÍlStn.,ação militar (B) ,
OficiJa,lde admuDlistn.,ação militar (B) ,
Oficial de administração militar (B),
Oficial de admin.stração militar (B),
Oficial deadmín:';,t.ração militar (B) ,
Oficial de administração militaJ' (B) ,
Ofici,a,l de admmasbroção militar (B),
Oficial de administração militar (B),
Oficial de admillÍlSlIDação militar (B),
Oficial de adrndruisttoa ção mil ite,r (B),
Oficial de adm;lIJJilSbl'acão militar (B),
Oficisd de admrmietmação militar (B),
Oficiel de admIDÍlSwação militar (B),
Oficial deadmín'st.ração militar (B)_
Oficial de admilllJisbroção militar (B),
Oficsal de oommwação militar (B) ,
Oficial de ilJdmiIIJJÍlStn.,ação mihidar (B) ,
Oficial deadmi'DlÍISbrocão mihll1:.all:
(B)_
Oficial de admilruist,roção militar (B),
Oficial de admín'stração mi1i.t3Jr (~),'
Oficial de admm:stl'ação mi1il1:,~'(~).'
Oficial de -admm:st,ração mi1i,ooil'(B)_
Oâcsal de admi,nisbroção mj1ilt.~· (B)_
Ofioial de admimriswação mililta~· (B),
Ofioial de admhlüisbroção mi1il1:,~'(B),

DO EXERCITO

Especialidades

de instrução

N," 21

1723

Cursos no estrangeiro

(5)

(6)

-

-

-

-

Curso de pára-quedista
em Espanha,

-,
-,

,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

.

-

-

-

.
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ORDEM DO EXERCITO

Posto

Jorge

2,- Série

Data
da
promoção

o nomo

Colocação

(3)

(2)

(1)

Fernando

N.o 21

de Oliveira

Abreu

1-12-1958

K P. A]\l ..

»

Supra-C.
~L lndiaExp,
E. P. A. Jl. ...

J 08(\ Maria Moreira de Azevedo

»

Adido -

Angola.

Alfeu Raul Maia da Silva Forte

»

:'ir.

2.' D. G.-

Américo Pinto Fernandes.
Fernando

Luís Albino

. .

E. -

3.. Repartição.
Sérgio Augusto Alexandrino Madureira Marques de Aguiar.
Fernando Dias Frade.
. . . .

»

Adido -

Macau

»

Adido -

Jlaeau

Fernando

»

2.° O. ('. A. ;\I.
Hupra -

.Ioaquim Silva Pontes

João Campos Sardinha

....

»

António

Barroso

»

J osé Barradas

Batalhão
de
Caço Pára-quedistas .
•\llido - Angola.
. .

Alferes
g. P. A.1\[ .....

Carlos All)('rto Amorim Viana Carrilho.
Man uel J ORÓ Magro
. . . . . . .

1-11-1957

José Carlos de Araújo Santos Bclfo

»

J osé Martins Patrício.

»

Hupra-2.0
<r. (.'. A .
.\L
Ex]>. I ndia .
H.. A. P. 1...

Horácio da Costa Serras Pereira.

»

.\dülo -

Macau

Fernando

»

.\(lido

índia .

Fernando Tomás Queirós de Azevedo.
António .Iorgo de Oliveira Romualdo

»

Luís Filipe Vieira Mateus.

»

2.° q. c. A.
Exp. I ndia.
HlI]lra - ('. ;\1. Caho
crde.
Adido - Jlacau

. . . . .

Hoares Pinto Simõo«

. .

Armindo

Ramos Pinto 'I'eodésio

Manuel

An tónio

Palminho

Hacra-

»

»

1-11-1958
»

,Jo,,\ Antunes

'I'omás .

António Pires Vi 'ente
Augusto

tll' Melo Rodri-

)J

»
»

E. 3.

Supra -

Jr.

v

I~.1'.• \. Jl. . .
HlI]H'a

. (:. < '.

Exp. Indía.

nu-uto.

Fernando
gucs,

E. P. I':.-B.

'1'.• \.-

Hllpra-2.0 c. ('.
1\1. - Exp. Iudia.
.\tIido
Angola ...

,\.

Hllpra-- 2.° (:. (' .. \.
i\1.
Exp. J ndia.

2,' Série

Especialidado

ORDEM DO EXERCITO N,o 21

do mobl llznçâo
(4)

Oficial de admhllJi,,;«,va,
ção m il.idar (li) ,
Oficial de admln'strs-

ção milita« (li),
Oficial de adrnin.str
ção milid.ar (li),

a-

Oficial de administração milid.ar (li),
Oficial de admin.stração militar
(li),

Oficial de admin'straçilo militur (li),
Ofic:.al de a.dmicr~j~L!'ll·
cão mili,la.t' (li),
Oficial de adUlicrllt,4l'1U.
çã,) militar (li),
Oficial de administra
ção milií.ar (13),
Oficial de ndministrn-"
ÇilO militar
(li),
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Data

da

Posto o nome

Colocação

promoção

(2)

(1)

1-11-1958

António Francisco Lopes Alves Ferreira.
Alexandre Hipólito do, Santos

(3)

Su p ra :- R. E. 1-

»

Exp. lnclia.
Adido - Guiné

Rui Manuel Gomes Cabral Telo

»

Adido - Timor

Luís

»

Q.

»

res.
G. A.

Severino

Laje

Faria

Ribeiro

.J osé Duarte Simões Moura

1-11-1959

Raul da Costa Dionísio .

.

o. do

C. M. A. Aço-

n.

Arl id 0-- ;\[oçambique

»

Adido-:Moçambique

»

A clicl o -l\[oçalnbique

Licínio Carlos Presa Fernandes

»

Adido -

Reinaldo

»

.\dido

»

,\dido -

»

.vd.i d o

Emídio J ObÓ Brandão elos Hall tos
Marques.
António Cardoso Ferreira da Costa

»

A(lido

Macau

»

Adulo -

Macau

António Silva Dores

»

Adido -

Angola.

Jorge Santos N arciso .

»

Adido -

Angola.

Pinheiro )pelicano.

»

E. P. A. l\l.

José António Inês (~uintas

»

Adido -

Jorge da Ressurrciçâo

»

:-;upra-;-R.
E. 1EXIJ. l ndia,
I~. P .• \. i\1. .

Fernando

Gonçalves Roberto

Manuel ele Oliveira Rego

Cavaco Gonçalves

Alfredo António

Cândido de Moura

Amílcar Dias de Almeida

Rogério
Manuel

Sérgio

.

.

Angola

.

- Moçambique
Angola.
Moçambique

elos Santos Cachide

Vieira

Augcla .

António de Almeida

»

Manuel António da Hilva Brogueira

»

J oaquim Delgado

»

Supra _.1.° G.l'. S.I~xp. India.
E. P. A. i\L .

»

Adido - Guiné.

»

~ ll]l

Tomé.

Alexandre
Jorge Heb de Sousa
Franco.
António Alberto Bravo Ferreira

ra -

Cabo Verde
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Especialidade

de mobtüzuçãc

EspeciaUdades de íustrução

estrangeiro

DO

(f»

(6)

-

-

-

-

-

-

-,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4)

Ofici,aI de administração mili tar (B), '
Oficial de administração militar (B) ,
Oficial de administração militar (B),
Oficial de administração militar (B),
Oficial de administracão milll!.&' (B),
Oficial de administração militad' (B) ,
Oficial de adrninistraçüo milltar (B),
Oficial de administração militar (B),
Oficial de administração militar (B) ,
Ofiei·al de administreção militar (H),
Oficial de adrn.n is trução mili.tar (U),
Ofic.al de administracão rniljtar (U),
Oficial de administração militar (B),
Oficial de admini~traçiiu militar (B),
Oficial de administração militar (H), _
Oficial de administraçilo militer (B),
Oficia! de admi.n,j-.kação milits« (B),
Oficial de adm inis traçiio militae (H),
Oficial de administração mit:.la.r (U) ,
Ofícsal de Mm ~l1i"Ü'3ção militar (-!3J, ,
Oficial do admn stra<;:10 militar (H),'
Ofic,~l de adm,nrtstll'l!l,
<;ão m ilitar (B) ,
Oficial do Mmillistra<;ão militaa' (~),'
Oficia! de a.dnlWlil .tra<;:10 militac (D),
Ofíci.. l de adrruillJic;Jt.roç,10 mili.ta.r (D) ,
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VII- MELHORIAS DE PENSOES
Concedida a revisão da pensão anual ele reserva que lhes
foi atribuída,
nos termos elo artigo 7.° do Decreto-Lei
n." -lI 654, alterado
pelo Decreto-Lei
u." 41 95 , de
H de Novembro
de 1958, aos oficiai,
na ituação de
reserva, em seguida mencionado,
por terem completudo mais um ano de serviço, ao abrigo elo artigo 5,°
elo suprncitado
Decreto-Lei
n.? 41 65..f, desde a data
(lue a cada um "ai indicada:
Adidos

Em serviço no Instituto
Geográfico e Cadastral:
Uupitão de infantaria
Manuel Maria Coelho .T unior,
5J.000$,
desde 1 (le Junho de 1B59.
Tvnente de artilharia
Júlio '11 ugmdo Lopes Ramalho, ~0.800$, desde 1 ele Junho de 1!J'5H.
Capitão de cnvalaria Eduardo Augusto ~last'al'{'nhn"
~filll()flo
Serra, 31.000$, d '::I(]e I dr ,1uu ho dl' 1959,
(Por portaria de 23 de Outubro de J 959, visada pelo 'I'ri bunal
do Contas em :50 de Novembro de 1959, Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 0,° 22257).
Couceditla a l'ectificação da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída,
11()S lermos (lo artigo
7.° do D '-

creio-Lei
n.? ..J.l65·1, ultvrudo
1)('10 Decreto-Le i
li." 41 f).j8, ele 14 cIl' Novembro
d(' H);)~, uo-. oficiais,
na situação
de reserva,
«m sl'g'uicla me nciouudos,
por terem completude
o mim ero de tinos dI' scnic;o
'lu' a eudn um "ai iurl it-udo , ao abrig'o (lo artigo 5.·
(lo snprar-iturlo
Decreto-Lei
n ." ·11 Gó'l:
Adidos
('OlHO gO\ irnudor
(II' Yi]a Hl'tll:
('oronel (1\, u rt il hurin Augusto
Fvrnuurlo
Tvixeiru
Sam paio Pinto Hl'(ll!t'il'tI, H LO()(),', (h's(1t, :25 dI'
Selelll hro de I!)I)!) -·10 :11l<1S (1\, ~t'l'\ iço.

No ~lilli~({>rio

.lo Ln crior,
í

«ivil

1':111 r-om issão mi!i1ar 110 qunrtl'l-g('l\l'l'al
(lo
('011l:11Hlo
llIililnl' (Il' Angola:
'l'l'nenll'
cll' infantaria
bidol'o
LO)ll's (1m; Han(I'<,
;IH.71(),:~O,
(!PS(!I' ~(j dI' HI'Il'lllhl'o (lt' H)i)!)a7 nnos (h> M'ni(;o.
(Por portaria de :ll d Outnhro <Ie 1()ón, allotnda 1)('10Tribunal do Contas em

ao do

·o\clllhro cio

UI59).
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Concedida a revisão da pensão anual de reserva que lhes
foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n." 41958, de
1-1 de Novembro de 1958, aos oficiais, na situação de
reserva, em seguida mencionados, por terem completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo '5.°
(10 supracitado
Decreto-Lei n 41 654:
,?

.?

Adidos

Em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral :
Tenente-coronel de infantaria António de Almeida
Abrantes, 70.800$, desde 1 de Junho de 1959.
Tenente-coronel de infantaria
Manuel J oaquim
Cândido Ferreira, 70.800$, desde 1 de Junho
de 1959.
Major graduado de infantaria Alfredo Pimenta
Ramo de Faria Júnior, 54.000$, desde 1 de
Junho de 1959.

•

(Por portaria de G de Novembro de 1950, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto !l.0 22257).

Concedida a revisão da pensão anual de reserva que lhe
foi atrihuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
H.O 41 65.J., alterado pelo Decreto-Lei n." 41 958, de
1-1 de ovembro de 1958, ao major de artilharia.
adido, em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral,
)Ianuel Caldeira Caiola Bastos, no quantitativo de
67.200$, desde 1 de Junho de 1959, pOil'ter completado mais um ano de erviço, ao abrigo do artigo 5.°
suprucitudo Decreto-Lei n.? 41 654.

:x

ao

(Por portaria de 6 de ovembro de 1959, visada pelo Tribunal de Coutas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

('oncedi<la a revisão da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei u." 41 654, alterado pelo Dec'reto-Lei n ." 41 958,
,ele 14 de Novembro de 19.58, aos oficiais, lia situação
ele reserva, em seguida mencionados, por terem completado mais um ano de Ejerviço,. ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41 654:
Tenente
de infantaria
António Falcão, 40.8()O~,
de,;de 21 de Outubro de 1959.
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'I'enente ,de infantaria Jaime Nunes Pedro, 40.800$,
desde 5 de Junho de 1959.
(Por portaria de 11 de Novembro de ]959, visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Concedida a rectificação da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7.°.do Decreto-Lei n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n ." 41 958,
d,e 14 de Novembro Ide 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 '5. do supracitado
Decreto-lei n.? 41 654:
0

Coronel de infantaria
António Pedro de Mira,
80.992$80, desde 14 de !1al'ÇO de 1959 - 37 anos
,d,e serviço.
Coronel Ide caval aria David José Dias Anselmo,
79.800$, desde 26 de Outubro de 1959 - 38 anos
,de serviço.
:Major de artilharia Antão Cordeiro Dias, 64.800$,
desde 7 de Outubro de 1959 - 40 anos de serviço.
Major do serviço de administração militar Fausto
Rosário da Conceição, 64.800$, desde 26 de Outubro de 1959 - 40 anos de serviço.
Capitão ele infantaria
Manuel Ide Sousa Duarte
Borrego, 54.000$, desde 23 de Outubro de
1959 - 40 anos de serviço.
Capitão de engenharia
Armínio Correia y Alberty, 35.250$, desde 26 de Outubro de 195925 anos de serviço.
Tenente de infantaria Agostinho José Vieira de
Areia, 32.640$, desde 13 de Outubro de 1959 32 anos d e serviço.
'l'enente de artilharia Carlos Justino de Morais Teixeira, 26.520$, desde 22 de Setembro de 1959 26 ano Ide serviço.
'I'enents chefe de banda de música António Feancisco Marques, 37.720$, desde 14 de Outubro de
1959 - 36 anos de serviço.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Concedida a rectificação da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7. o do Decreto-Lei n." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n ." 41 958,
de 14 de Novembro de 1958, aos oficiais, na situação
de reserva, em seguida mencionados, por terem comp:etado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.0 do upracitado Decreto-Lei n." 41 654:
Coronalde artilharia Rodrigo Augusto Tavares de
Almeida Ferreira de Freitas, 84.000$, desde 20
de Outubro de 1959.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia
Albino José de :Melo, 6.,1,.800$, desde 12 de Outubro de 1959.
Capitão de infantaria
Raul Gúi da Costa Ol i"eira, 54.000$, desde 26 de Outubro de 1959.
Capitão chefe de banda de música Armando Fernandes, 54.000$, desde 1 de Junho de 1959.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército Carlos Hermenegildo de Oliveira e Sousa,
40.800$, desde 21 de Outubro de 1959.
Tenente do quadro do serviço geral do Exército
Jo~ Gomes Barraqueiro,
40.800$, desde 26 de
Ou1uhro de 1959.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Concedida a revi ão da pen ão anual ele reserva que lhes
foi atribuída, nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n." 41 654, alterado pelo Decreto-I ..ei n ." 41 958, de
14 ele Novembro de 1958, aos oficiais, na situação de
reserva. em seguida mencionados, por terem cornpletudo mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.0
<losupracitado Decreto-Lei n ," 41 654:
Adidos

Em serviço no Ministério do Interior,
na
Guarda Nacional Rep~blicana:
Coronel de infantaria João Guedes das Neves Saca,
aura
-LOOO,
desde 1 de Junho de 1959.
rapitã~ do quadro ·do serviço geral do Exército
~Iário <le Mato Queirós, 54.000$, desde 1 de
Junho de 1958.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1959, visada pejo Tribuna) de Contas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 0.022257).
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Concedida a rectificação da pensão anualde reserva que
lhe foi atribuída, ao abrigo do artigo 7.° do Decreto-Lei n.." 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958,
de 14 de Novembro Ide 1958, ao tenente de infantaria,
na situação de reserva, Joaquim de Matos, no quantiIativo de 35.659$20, de de 19 de Outubro de 18'59,
passando a contar de de esta data 33 anos ele erviço.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual de reserva que lhe foi nt ribuída, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n," 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n 41 958, de
14 de Novembro de 1958, ao coronel de infantaria,
na situação de reserva, António da Bncarnação SauLo Vieira, no quantitativo de 8,*.000$, desde 30 de
Julho de 1959, por lhe ter sido concedida a revi ão
da sua pensão, ao abrigo do :irtigo 5.° do uprucitado
Decreto-Lei n." 41 654, e ter completado mais 1 ano
de erviço ,
.?

(Por portaria de 17 de Novembro de 195\), visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 195\). Não são devidos emolumentos, nos termos tio Decreto n.O 22257).

VIII-

DECLARAÇOES

Contagem de antiguidades:

1) Contam a anliguidade desde as datas
vão indicadas os seguintes oficia.is. promovido"
sente Ordem do Ea-ército:

que lhes
pela pre-

Infantaria

Coron-éis ,r osé Maria de Azevedo Galvão de Melo
e Adriano Augusto Pires, ambos desde 27 de
Outubro de ] 958; Luís :Faria Barroso }Iuriz ('
José Fernantles Matias Júnior, ambos desde;~ de
ovembro de ] 059.
T
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'l'enente-coronel
J 000 Frederico Porto de Assa Cas,
desde 11 de Novembro
de 195~.
Majores António Adelino Antunes de Sá, desde 17
de X ovembro de 1959 e Segismundo
Gonçalves
ela Oonceição Revés, desde 24 de Novembro de
1959.

t sl-Brnnco,

Artilharia

Majores Manuel Freire Temudo Barata,
António
Joaquim
Teixeira
de Lemos Mendes Arnaut
e
Manuel
Andrade
de Beires J unqueira,
todos
desde 17 de Novembro de 1959.
Cavalaria

Ooronéis Luís Alberto Filipe
Rodrigues,
Carlos
Alberto de Serpa Soares, António Camilo de Sá
Pinto de Abreu Soto Maior e Mário Jaime ::M achado Faria, todos desde 31 de Outubro de 1959:
'I'enentes-coronéis
J Ü'sé Lopes Ferreira
da Silva e
Jorge da Silva Oliveira 'I'ravaços Lopes, ambos
desde 31 de Outubro de 1959.
Majores Viriato Mamede de Brito, Alfredo Leão
Tomás Oorreia e José João Colares Serra Pereira,
desde 31 de Outubro de 1959; Fernando
Rodrigues Sousa Costa e João Gualberto
de Abreu
Barros e Ounha, ambos desde 11 de Novembro
de 1959.
Oa pitãe Fernando
Jorge Barbosa dos Santos Leite
e Mário da Ounha Seixas, ambos desde 31 de
Outubro de 1959; António Xavier Areu e Campos Pereira
Coutinho,
desde 6 de Novembro de
1959 ; José Manuel Martins da Silva, desde 11
de Xoyembro de 1959,
Médicos

Tenente-coronel
xeira, desde

Luís António
7 de Novembro

de Sá Macias
de 1859.

Tei-

Serviço geral do Exercito

Capitães
J osé Horta Monteiro,
desde 15 de N 0vem bro de 1959; Alberto da Silva Santos, desde
22 de Xonmbro
de 1959.
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2) Declara-se que os alferes de infantaria abaixo
indicados, promovidos na Ordem do Exército n.? 16,
2. a. série, do corrente ano, contam a antiguidade do
actual posto desde 1 de Novembro de 1959:
António Moreira de Almeida Correia, António lUiguel Cunha Navarro, António José da Silva, Rui
Amândio Pereira Marcelino, Américo das Dores
Moreira, António Maria Cardoso de Almeida
Coimbra, Francisco António Ricardo Dias da
Silva Rebelo Gonçalves, Rodrigo Alfredo de
Sonsa Lobo de Avila, João Manuel Carreiro Barbosa, Óscar António Gomes da Silva, Manuel
Vítor Morgado Carmona Ferro, Manuel Jorge
Mota da Costa, José Augusto Serra Pinto, 'I'eotónio José de Carvalho Ribeiro Pereira, Joaquim
Tavares Cristóvão, Carlos Alberto Gonçalves,
Fernando Celso Martins Cardoso do Amaral,
Mário José Vargas Cardoso, Fernando
José
Brandão Lopes Pinto, Valdemar Sesinando l\fonteiro Baptista, António Virgílio da Cunha Magalhães Soeiro, Álvaro Augusto de Sousa Guedes,
Paulo Correia IIormigo, José Medina Ramos,
Amílcar Ferreira
da Silva Lúcio, José Pedro
Mendes Franco do Carmo, Vasco José Oliveira
Vilas Boas, Alfredo Jorge Ribeiro Mota Cardoso,
Manuel Gonçalves Mesquita, Walter da Silva Almeida, Francisco Pinheiro da Silva, António
Pedro Simões Vagos, Luís Manuel Dias Antunes,
José Verdasco dos Santo , João Manuel da Fonseca Inácio, Elvino Gaspar Aleixo, António elos
Santos Frias, Alberto Santiago de Carvalho,
Adolindo Augusto Fernandes Amarante, Sebastião José Pires Mourão, Manuel António Pacheco
Rosa, Luis Armando Florêncio 'I'ovar de Lemos,
Joaquim Piros Antunos Rapoula, José Joaquim
Pontes Fernandes e António Jacques Favre Ca tel-Branco Ferreira,
3) Declara-se que (JS alferes de cavalaria a seguir
indicados, promovidos na Ordem do Exército n.? 16,
2. a série, do corrente ano, contam a antiguidad
do
actual posto dosde 1 de Novembro de 1959:
Manuel J'úlio :Matias Hnrão (la Cunhu , .Torg-l' Manue 1 Pereira 'I'udeu Fcrreirn , .TO~0 AI berto )fe-
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neses Pereira Monteiro, Rui Eduardo Anselmo
de Oliveira Soares, Fernando Manuel dos Santos
Barrigas Lacerda, Fernando Lufs Franco da
Silva Ataíde, Filomena Jorge Malheiro Garcia
e José Henriques Catroga Inês.
4) Contam a sua antiguidade desde 1 de Novembro
do 'corrente ano os 'alferes de artilharia promovidos a
este posto por portaria de 15 de Agosto, inserta na
Ordem do Exército n." 16, 2.a série, de 16 de Setembro
também do corrente ano.
5) Contam a sua antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1957 os tenentes de engenharia promovidos a este
po to por portaria de 15 de Agosto do corrente ano,
inserta na Ordem do Exército n. o 16, 2. a série, de 16 de
Setembro elo mesmo ano.
6) O" aUer·es do serviço de administração militar
promovidos a este posto por portaria de 1 de Outubro
de 1959, inserta na Ordem, do Exército n." 18, 2.a série,
também do corrente ano, contam a antiguidade desde
1 de Nonmbro de 1959.
7) Os alferes
Manuel Pereira
e Costa contam
1 de Novembro

do quadro de serviço geral do Exército
de Carvalho e Domingos Augusto Fulé
a antiguidade do seu actual posto desde
de 1958.

8) Contam a antiguidade elo seu actual posto desde
1 de ~o\embro de 1959 os seguintes alferes:
Quadro do serviço geral do Exército

.Ioão Serafim Ferreira, Manuel elos Santos, Manuel Tomás, José Gomes Escada, José dos Reis
Pe-ca, Francisco da Silva Rei,~, Carlos Coelho
ela Cunha, António Joaquim Ferreira, Manuel
Landeiro, Liberto Branco, José Francisco Ramalho, Augusto Sérgio de Campos, António Ernesto Ferreira, António Pires Bastos, Abílio do
Nascimento Castro, J'osé Rodri,gues Fernandes,
João dos Reis Hipólito, António José Pinto de
Sousa Mota Guedes, J oaquim elos Santos Mo-
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rais, António Manuel de Campos, Joaquim Colaço Matias, António Moreira Guinnpo, António
Maria Pedro, João de Sousa Lopez, António J oaquim Fernandes Júnior, Augusto Alberto Ribeiro, António de Albuquerque,
António do
N a cimento Castela, José de Sousa Faria, Albano Ferreira Simões, Francisco Duarte, Manuel António Quintas, António Artur dos Santos
Bares Nazaré, José Joaquim Tomé da Fonseca,
Manuel Soares Pereira Júnior, Rui Carlos de
Oliveira, José Mateus Cardoso, António Cova
da Fonseca, Hermano Virgílio Simões Guimarães de Brito, António Manuel Carretas, Rodolfo
António Bento de Oliveira Dias Pimpão, Joaquim Fazenda Barreiras,
Alberto Fernande:
CalifÓrnia, Viriato dos Santo, Inocêncio Brás,
António Freitas Novais, Fernando Aprígio da
Silva, Mário Eurico Moutinho, Francisco Dias ,
Botelho, Armando da Silva, Manuel Moiteiro
Leitão, Manuel Guardado, Fernando de Paiva
Alua, António dos Santos Clemente, António
.Morganho Comprido, Eurico Rodolfo Geitoeira
Vasco, José Velês Godinho, Alfredo Simões, António N eca, Alfredo Adelino da Costa Bagoim,
António dos Santos Oliveira, Vítor Cardoso C:.11'deira, Manuel Nascimento da Silva, Francisco
Baeta ,de Sousa, José Afonso dos Santos Neves,
Jorge Araújo Mateus, Alvaro de Azevedo Carreira, Alcides Saraiva Mergulhão, João Correia
da Piedade, Manuel Duarte Maneiros, António
Pacheco Moreira, Manuel Coelho 'I'heca , António Perpétua
dos Santos e Bento Guerreiro
'I'iago.
Quadro do serviço de material
Serviços

técnicos

de manutenção

Armindo Teixeira de Carvalho, Manuel Casimiro
Correia Barbosa, João Gaspar e António Gonçal ves Coelho.
Colocação na escala:

0) O tenente-coronel de infantaria,
do batalhão d
caçadores pára-quedistas,
Armindo Martins Yideirn ,
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passa a ser colocado na escala do actual posto imediatamente à esquerda do tenente-coronel
J osé Maria Gil
JÚdice.
Colocações e desempenho de funções:
10)
Maia,
timo,
tinua
cendo

Declara-se
que o general
António
de Mates
nomeado,
por portaria
de 13 de Novembro
ulvice-chefe
do Estado-Maior
do Exército,
cona acumular estas funções com as que vinha exerde director dos Serviços do Ultramar.

11) Deixou
de prestar
serviço na Administração
Geral do Exército em 31 de Outubro de 1959, passando
a prestá-lo,
na mesma data, na Repartição
do Gabinete deste Ministério,
D general,
na situação de reserva,
J osé Esquível.
12) Deixou de prestar serviço na Repartição
elo Gabinete deste MinistériD em 3 de Novembro de 1959, passande a prestá-lo, na mesma data, no Secretariado-Geral
da Defesa Nacional, D general, na situação de reserva,
José Esquível.

13) Prestou serviço de justiça, de 15 a 30 de Maio
ele 1958, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, Henrique
Lopes Gon~alYes.
14) Prestou serviço, como presidente,
na junta de
recrutamento
n." 1 dodistrito
de recrutamento
e mobilizflção n ." D, desde 28 ele Maio até 28 ele Agosto e desde
4 até 11 ele Outubro de 1959, o coronel ele infantaria,
na situacão de re 'erva, Manuel Soeiro de Faria. Fica
nula e de nenhum efeito a declaração
n. ° 12, inserta
na Ordem do Exé7'cito n." ]9, 2.a série, de 1 de Novemhro de 1959.
15) Prestou
ssrviço , .COl~o presidente,
na junta ~e
recrutamento
n." 2 do di trito ele recrutamento
e mobiIisação n.? 8, desde 28 de Maio até 24 de Seteu:bro e
desde 5 até 10 ele Outubro ele 1959, o coronel ele inf'antarin, na ituaçâo de reserva, Alfredo Abeillard Vieira.
Fica nula e de nenhum
efeito a declaração
n. ° 13,
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inserta na Ordem do Exército n. o 19, 2. a série, de 1 de
Novembro de 1959.
16) Continua no desempenho das funções de vogal'
do Tribunal Militar Territorial do Porto o coronel de
infantaria Jaime José da Silva Pereira, que na presente Ordem. do Exército transita para a situação de
reserva.
17) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobiliza-ção n." 8, desde 2 de Novembro de
1959, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
António José de Costa Cunhal.
18) Prestou serviço, como presidente, na junta de recrutamento .n." 1 do distrito de recrutamento e mobilização n. o 13, desde 28 de Maio até 26 de Agosto e desde
4 até 11 de Outubro de 1959, o tenente-coronel de infantaria, na situa-ção de 'reserva, Acácio Joaquim Gomes. Fica nula e de nenhum efeito a declaração n.? 14,
inserta na Ordem. do Etcército n." 19, 2.a série, de 1 de
Novembro de 1959.
19) Presta serviço no regimento de infantaria n.? 1,
desde 23 de Novembro de 1959, para efeito do que dispõe o § 2.° do artigo 15. do Deeret{)-Lei n." 36304,
de 24 de Maio de 1947, alterado pelo Decreto-Lei
n. ° 38 916, de 18 de Setembro de 1952, o capitão de
infantaria Tomás Luís Chaves da Costa, adido, no Ministério do Interior, na Guarda Nacional Republicana.
0

20) Presta serviço na Escola Militar de Electromecânica, a fim de satisfazer às condições de promoção
constantes do artigo 71. do Estatuto do Oficial do
Exército, destle ,6 de Novembro de 1959, o major de
artilharia, adido, no Secretariado-Geral
da Defesa N acioual , Alfredo Marques Osório.
0

21) Em virtude de ter sido nomeado professor catedrático da 45.a cadeira da Academia Militar o major
ele artilharia
Tristão da Cunha Caldeira Carvalhai ,
deixou de exercer as funções ele professor catedrático,
interino,
da mesma cadeira o respectivo professor
adjunto, capitão ele artilharia,
adido, Abel Cabral
Couto.
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22) Continua colocado na Inspecção-Geral de EduFfsica do Exército o coronel de cavalaria Manuel Rodrigues COUt<lCarpinteiro, que, na presente
Ordem do Eeército, transita para a situação de reserva.
cação

23) Prestou serviço, como vogal, na j unta de recrutamento n." 1 do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 8, desde 30 de Maio até 9 de Setembro de 1959, o
capitão médico, na situação de reserva, Joaquim Alves
Correia de Araújo.
24) O tenente-coronel engenheiro do serviço de m aterial Humberto Lopes Gonçalves Garcia, que, pela
presente Ordem do Exército, foi exonerado das funções
de professor do 6. grupo de disciplinas do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, continua prestando serviço no mesmo Instituto, no desempenho daquele cargo, até ser substituído, acumulando com o
serviço na Direcção do Serviço de Material, onde foi
colocado. •
0

25) Presta serviço na Agência Militar desde 21 de
Novembro de 1959 o major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva,
Joaquim Machado Portelinha.

26) O capitão do quadro
cito Armando dos Santos
Ordem do E,cército, transita
continua prestando serviço
n." 9.

d? serviço geral do ExérPinto, que, pela presente
para a situação de reserva,
no regimento de infantaria

27) O capitão do quadro do serviço geral do Exército AO'ostinho Teixeira Tavares, que, pela presente
Ordem ~lo Exército, transita para a ituação de reserva,
continua pre tundo serviço no batalhão de telegrafistus.
28) A constituição elos tr:'bu:?-ais .militare~ territoriais no 2.° quadnmestre de 1909 foi a segumte:
1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente - coronel de reserva José Luciano
Silva Cravo;

ela
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Vogal - coronel de reserva Júlio Martins Mourão;
Promotor - 'Coronel de engenharia Mário Pereira
de Azevedo Batalha;
Defensor - major de reserva Décio Tito da Silveira Freitas.
2.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Presidente -coronel
de reserva Alberto Barbieri
Figueiredo Baptista Oardoso;
Vogal - coronel de reserva Alfredo Alberto da
Silveira Lorena;
Promotor - tenente-coronel
de cavalaria
Mário
.Jaúne Machado Faria;
Defesor - maj or miliciano de reserva José de Melo
Soares.
Tribunal Militar Territorial do Porto

Presidente - coronel de reserva Américo Pinto da
Silva Olivei ra :
Vogal ~ coronel de infantaria J aime José da Silva
Pereira;
Promotor - tenente-coronel de engenhar:a António da Silva Leitão;
Defensor - capitão de reserva António Joaquim
Miranda.
Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Presidente - coronel de reserva Américo Júlio da
Silva Roboredo Sampaio e Melo;
Vogal - coronel de reserva José Raul Ramalho
Fernandes;
Promotor - tenente-coronel de engenharia Manuel
Cortês Marinho Falcão dos Santos;
Defensor - major de reserva António Maria Martins Engrácia.
29) A constituiçâo dos tribunais militares territoriais no 3. quadrimestre de 1959 foi a seguinte:
0

1.. Tribunal Militar Terrltorfal de Lisboa

Presidente - coronel de reserva José Luciano da
Silva Cravo;
Vogal - coronel de reserva Júlio Martins Mourão ;
Promotor - tenente-coronel de artilharia Amílcar
da Ressurreição Diogo de Carvalho ;
Defensor - major de reserva Décio Tito da Silveira Freitas.
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2. o Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente - coronel de reserva Alberto Barbieri
Figueiredo Baptista Cardoso;
Vogal -coronel
de reserva Alfredo Alberto da
Silveira Lorena;
Promotor - tenente-coronel de artilharia António
do Carmo Danta;
Defensor - maj 01' miliciano de reserva José de
Melo Soares.
Tribunal Militar Territorial do Porto

Presidente - coronel de reserva Américo Pinto da
Silva Ol.veira ;
Vogal - coronel de infantaria Jaime José da Silva
Pereira;
Promotor - tenente-coronel de engenharia António da Silva Leitão;
Defensor - capitão de reserva António Joaquim
Miranda.
Tribunal Militar Territorial de Viseu

Presidente - coronel de reserva Américo Júlio da
Silva Roboredo Sampaio e Melo.
Vogalcoronel de reserva José Raul Ramalho
Fernandes;
Promotor - tenente-coronel de engenharia Manuel
Cortês Marinho Falcão dos Santos;
Defensor - maj 01' de reserva António Maria Martins Engrácia.
Cursos:

;30) O aspirante a oficial de artilharia
Eurico de
Deus Corvacho terminou o curso da Academia Militar
com a classificação de 12,65 valores. Fica deste modo
rectifieada a declaração n." 21, publicada na Ordem
do E.1'hcito n." 18, 2.a série, do corrente ano, na parte
referente a este aspirante.

31) Publica-se a relação dos alferes da arma do eno-enharia que concluíram o respectivo curso no presente
~no lectivo, organizada de harmonia com a norma 6. a
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da determinação I da Ordem do Exército n. o 6, 1. a série,
de 20 de Junho de 1955:
Nomes

João Luís Cunha de Paços Pereira de Castro
Feruan(lo Luís da COHta Forroira . . . . . .
António Eduardo Domingos Matl'u, da Silva
Alberto Garrido Baptista
.
Armando Rodrigues Gago . . .

Classtücaçüo
finaL

13,32
13,25
13,14
12,G8
12.38

Número
do

ordem

1
2
:3
l

5

32) Publica-se a relação elos aspirantes a oficial que
conclulram os respectivos cursos no presente 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 ele
Junho de 1955:
Xoutus

Cl:1$."iifi{·uç'ão
tlnnl

XÚIllOJ'O
do

ordem

Infantaria
António Moreira de Almeida Correia
António Manuel Cunha Navarro
.
António JOAé da Silva.
. . . . . .
Rui Amândio Pereira Marcelino
. .
Américo das Dores Moreira ((I). ..
...
António Maria Cardoso de Almeida Coimbra
Francisco António Ricardo Dias da Silva Rebelo Gonçalves . . . . . . ..
..
Rodrigo Alfredo de Sousa Lobo de .\.vila
João Manuel Carreiro Barbosa ((I) . .
Oscar António Gomes da Silva.
. . .
Manuel Vítor Morgado Carmona Ferro
Manuel Jorge Mota da Costa.
. . . .
José Augusto Serra Pinto . . . . . ...
Teotónio J OSl!de Carvalho Ribeiro Pereira.
Joaquim Tavares Cristóvão (a). . .
Carlos Alberto Gonçalves (ó). . . .
.
Fernando Celso Martins Cardoso do Amaral
Mário José vargas Cardoso (a). . . . . . .
Fernando José Brandão Lopes Pinto
.
Valdemar Scsinando Monteiro Baptista
.
António Virgílio da Cunha Magalhães Soeiro
Alvaro Augusto de Sousa Guedes
.
Paulo Correia [formigo . . . . . .
José Medina Ramos.
. . . . . ..
Amílcar Ferreira da Silva Lúcio ..
José Pedro Mendes Franco do Carmo
Vasco J osé Oliveira Vilas Boas. . .
Alfredo Jorge Ribeiro Mota Cardoso

13,07
13,03
13.01
13,GO
13,53
13.53
1:3.35
1:l,2G
1:1.25
13,25
1:3,21

1
2

3
J
5
G
7

8
O
10
11

1 :3, t7
1;1,00

12

1:l,08
13,01

1L
15

la,(1-!

lG

13,()!
12,01
12,Ol

12, O
12,7H
12,77
1273
12;n(j
12,H1

12,50
12.56
12,51

la

17
1
1!)
20

21
22
2:3
21

25
2H
27
2

;l
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ClasslH cação

Nomes

filial

Manuel Gonçalves Mesquita .
Válter da Silva Almeida.
. .
Francisco Pinheiro da Silva .
António Pedro Simões Vagos.
Luís "Manuel Dias Antunes.
.
José Verdasca dos Santos . . .
João Manuel da Fonseca Inácio.
Elvino Gaspar Aleixo . . . . .
António dos Santos Frias
. . .
Alberto Santiago de Carvalho
. . . .
Adolindo Augusto Fernandes Amarante.
Sebastião José Pires Morão. . . . . . .
António Manuel Pacheco Rosa . . . . .
Luís Armando Florêncio Tovar de Lemos
Joaquim Pires Antunes Rapoula . . . .
.To é Joaquim Pontes Fernandes
...
" ..
António Jacques FaVI'e Castel-Branco Ferreira

12,50
12,49
12,30
12,38
12,35
12,20
12,13
12,12
12,08
12,03
12,02
11,86
11,85
11,63
11,60
11,58
11,14

Cavalaria
)Ianuel Júlio ~atias Barão da Cunha ..
.Jorp:(· Manuel P ..reira 'I'adeu Ferreira ..
.Iosé Alh ..rto )kncsl'~ Pereirn :'\[ontf'iro .
]{lli Edllal'do AIISpllllo de Oliveira Soares . "
1<'.. mando :\lamH'1 dos Halltos Barrigas Lacerda
Fr-rnando
LlLÍs Franco da Hilva Ataíde
. . .
Filomr-uo .Jo1'l('('Malhe iro Garcia
.
.losé Henriques Carrega Inês
.

11,23
13,68
13,38
13,36
12,06
12,6..J.
12,3ü
12,26

Número
do

ordem

20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3g

40
41
4.2
43

44
4.5

1
2
3
·1

5
6
7

8

Serviço de administração militar
Raul da Costa Dionísio . . . .
Fernando Gonçalves Roberto.
.
Manuel de Oliveira Rego ...
Lucínío Carlos Presa Fernandes
Reinaldo Cavaco Gonçalves .,
.
Alfredo António Cândido de Moura.
Amílcar Vias de Almeida . . . . . . . .
Emídio José Brandão cios Santos Marques.
António Cardoso Ferreira da Costa.
. . .
António Silva Dores. . . . . . . .
Jorsre Santos •arciso . . . . . . .
Ro:ério Sérgio dos Santos Cachide .
~ra~uel Pinheiro Pelicano
. .
José António Inês (~uintas (11)
Jorge da Ressureiçâo Vieira .
António de Almeida.
. . . . . . .
Manuel António da Silva Brogueira.
.Joaquim Delgado Tomé
.
Alexandre Jorge Reis de Sousa Franco
António Alberto Bravo Ferreira
. . .
{ll) ".dor coma tlll ·alol'll~.
(b) FrotJu~ntou
o cur ..o em menor

.
numero

do anos.

15,33
13,nO
13,80
13,40
13,00
12,96
12,90
12,76
12,53
12,50
12,46
12,43
12,23

11,00
11,00
11.83
11,80
11,73
,11,53
11,40

1
2

3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
1·1
15
16
17
18
10
20
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Pensões de reserva:

33) Pensões anuais atribuídas aos oficiais em seguida
mencionados, que, pela presente Ordem do Etcército,
transitam para a situação de reserva:
Coronéis:

Infantaria

Júlio de Araújo Ferreira,
83.815$20. Tem
37 anos de serviço .
. José Maria Baptista Machado, 71.4.00$. Tem
34 anos de serviço.
Joaquim José da' Silva Pereira, 71.400$. Tem
34 anos de serviço.
Josino Francisco Costa de Azevedo, 76.676'$20.
Tem 35 anos de serviço.
Cavalaria
Coronéis:
Hugo da Si lva Leitão, 77.700$. Tem 37 anos
de serviço.
Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro, 77.700$.
Tem 37 anos ·de serviço.
Artilharia

Tenente-coronel António dos, Santos Vaz Barreiros,
65.490$. Tem 37 anos de serviço.
Engenharia

Tenente-coronel Eduardo Augusto Soares da Piedade, 60.39.0$. Tem 33 anos de serviço.
Serviço geral do Exército

Capitães:
Armando dos Santos Pinto, 49.950$.
37 anos ,de serviço.
Agostinho Teixeira Tavares, 54.000$.

Tem

Diversos:

34) Declara-se que a junta médica da Assistência
aos 'I'uberculosos elo Exército, em sua sessão de 5 de
Novembro de 1959, julgou pronto para o erviço ela
reserva o auxiliado n." 1856, capitão de infantaria,
na situação de re erva, José Augu to de Almeida.
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3?). Declara-se 9-u~ o capit~o elo quadro elos serviços
auxiliares
do Exército,
na situação
ele reserva,
Luís
Iglesias Guimarãe~, é considerado na situação de adido,
desde 16 de J aneiro de 1959, por ter sido nomeado
por portaria da mesma data, inserta na Ordem do Exército n." 4, 2.& série, de 1959, chefe da La secção dos
serviços gerais da Manutenção
Militar.
36) Declara-se
que a passagem à reserva, por opinião da junta médica, do capitão de cavalaria António
de Oliveira Cascais, foi por doença motivada
por desastre em serviço e por motivo de serviço e dedicação
à causa púbJica.
37) Foi autorizado
a usar o nome de Luís Maria ele
Saldanha
Oliveira e Sousa o alferes de artilharia
Luís
:Maria Saldanha
Oliveira e Sousa, pelo que devem ser
fei tas as respectivas
rectificações
nos seus registos de
matrícula.
. 38) Deixou de pertencer
à brigada
n. o 3 de caminho de ferro, desde 1 de Novembro de 1959, o tenente
miliciano
médico, na situação de reserva, José Bacalhau, ficando apresentado
no quartel-general
da 2.& região militar
por declarar fixar residência
na área daquela região militar.
Rectificações:

39) Chama-se
Aldemiro
Carlos Nunes
Correia,
e
não .Adelino Carlos Nunes Correia, o coronel de infantari~, na situação de reserva, a quem fo~ <concedida a
rectificação da pensão para 71.400$ anuais, desde 8 de
Setembro de 1959 (34 anos de serviço}, pela Ordem. do
E,rército n." 18, 2.asérie,
de 1959.
40) Chama-se Francisco
da Rocha Ferreira
Júnior,
e não Francisco
da Rocha Pereira Júnior, o coronel de
artilharia,
na situação ele reserva, a quem foi concedida a rectificação da pensão anual para. 83.076 $, ~e.sde
17 de Agosto de 1959 (39 anos de serviço}, publicada
na Ordem. do Exército n." 19, 2.a série, de 1 de Novembro ele 1959.
41)

Chama-se

Alípio

José

Alípio José ela Cunha Oliveira,

ela Cruz Oliveira,
e não
o capitão de infantaria,
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na situação de reserva, a quem, pela Ordem. do Exército n ," 19, 2." série, de 1 de Novembro de 1959, roi
concedida a revisão da pensão para 54 ..000$ anuais,
desde 4 de Maio de 1959.
42) Chama-se Antonino de Figueiredo e Silva o coronel do serviço de administração militar a quem, por
portaria de 29 de Outubro de 1959, publicada na Ordem
do Exército n. ° 20, 2. a série, do corrente ano, roi atribuída a pensão de 84.000$, desde 8 de Julho de 1959.
43) Pertence ao serviço de administração militar, e
não ao quadro do serviço ,geral do Exército, o alferes
Licínio Carlos Presa Fernandes, da Escola Prática de
Administração Militar, que, por portaria de 5 de Outubro do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
n." 18, 2.a série, de 1959, roi colocado no comando militar de Angola.
44) Chama-se Jorge Santos Narciso, e não José Santos Narciso, o alferes do serviço de administração militar, da escola prática do mesmo serviço, que, por
portaria de 10 de Outubro do corrente ano, inserta na
Ordem do Eeército n.? 18, 2." série, de 1959, roi colocado no comando militar de Angola.
45) Chama-se António Pacheco Moreira, e não António Pedro Moreira, o alferes do quadro do serviço
geral do Exército que, por portaria de II de Outubro
de 1959, inserta na Ordem do Exército n. ° 19, 2." série, de 1959, roi promovido para o regimento de infantaria n.? 1.5.
46) Tem a data de 6 de Outubro de 1959, e não a de
1 de Janeiro do mesmo ano, a portaria publicada na
Ordem do Exército n." 18, 2." série, do corrente ano,
que coloca no centro de mobilização de infantaria
n. ° 1 o tenente miliciano de infantaria,
licenciado,
José Alves Pacheco, que pertencia ao comando militar
de Angola.
47) Chama-se Francisco Figueiredo V entura Nunes
da Silva, e não Francisco Figueiredo Valente ~unes
da Silva, o tenente miliciano de infantaria regres ado
em 26 de Agosto de 1959 ao serviço de te Ministério,
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conforme portaria de 15 de Setembro de 1959, publicada na Ordem do E.rército n." 17, 2." série, do mesmo
ano.
~8) Chama-se José Luís de Matos Albuquerque Perena, e não José Dias de Matos Albuquerque Pereira,
o tenente miliciano de .infantaria,
em disponibilidade,
elo regimento de infantaria n.? 6, que, p-or portaria de
11 de Setembro de 1959, publicada na Ordem. do EiCé1'cito n." 17, 2.a série, do corrente ano, foi colocado
na brigada n." 1 de telegra:fistas.
49) Chama-se João Manuel Ribeiro da Fonseca Calisto, e não José Manuel Ribeiro da Fonseca Calisto,
o alferes mil iciano de artilharia,
em disponibilidade,
do grupo de artilharia contra aeronaves n." 1, promovido ao actual posto pela Ordem do Exército n. ° 17,
2.a série, de 1 de Outubro de 1959. Pertence actualmente ao 1;egimento de artilharia antiaérea :fixa.
50) É alferes miliciano de art il haria, e não tenente
mi lir-iauo da mesma arma, o subalterno miliciano Mi('heI Joseph (la Costa Símas, que, por portaria de 3 de
Agosto de 1959, publicada na Ordem do E,d'.1'cito
n." 17, 2.a série, do corrente ano, teve passagem do
O'rupo de artilharia contra aeronaves n. ° 1 para o regimento de artilharia antiaérea fixa.

51) É alferes miliciano de artilharia, e ~~o. tenen~e
miliciano da mesma arma, o subalterno m iiioian o, 11('enciudo , Guilherme José Farreirn Pinto .Basto, do
tomando mi litar de Angola, que, por portaria de 6 de
Outubro de 1959, publ icada na Ordem. do E,ré1'cito
n." 18, 2." série, do corrente ano, foi colocado no centro de mo hil iznçâc de artilharia n. o 9.
52) P('rlpneem à arma .,(!e. artilharia,
e não ti de
infantaria,
os alferes 1l1blCWllOS Nuno Manuel de
Almeida Alves, José Nogueira. Ro(higues ~3ranco,
Alexandre Monteiro Simões de Carvalho e DIOgo da
1<'01188('a,que, por portaria de 11 de Retembro d e 1D50,
p
"
,.
1
publicarlu na O/'( 1em (O1 I'J.l'(',I'('Ito
21. o .]7 'J a serre,
(:'
1!JS!), tiveram pl~ssagem do. 1>ata111
<l? de ometralhadoras
D." 1 pura o rl'lglmento de mfantnnll
n. 1.
,N'<
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53) É tenente miliciano de cavalaria, e não alferes
miliciano da mesma arma, o subalterno miliciano Guilherme Filipe de. Meneses Fontes, do ,regimento de cavalaria n." 5, em disponibilidade, que, por portaria de
15 de Julho 1e 1959, publicada na Ordem do Exército
TI.O 17, 2.a série, do corrente
ano, foi colocado no comando militar da Madeira.
54) É alferes miliciano de infantaria,
e não aspirante a oficial miliciano da mesma arma, o subalterno
Jaime Basílio Ramiro de Oliveira, do regimento de
infantaria n. ° 15, em disponibilidade, que, por portaria
de 18 de Setembro de 1959, publicada na Ordem do
Exército n." 17, ,2.a série, do corrente ano, foi colocado
no comando militar de Angola.
55) Chama-se Humberto José Sobrinho
Humberto José Sobrinho Neves, o alferes
infantaria,
do Depósito Discipl inar , que,
do Exército n." 18, 2.asérie, do <corrente
situação de adido na província ultramarina

Alves, e não
miliciano de
pela Ordem
ano, passa à
de Angola.

56) Tem a data de 1 de Janeiro de 1959, e não a de
6 de Outubro do mesmo ano, a portaria publicada na
Ordem do Exército n," 18, 2.a série, do corrente ano,
que coloca no centro de mobilização de infantaria
n." 10 o alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
Manuel Pio da Maia Ramos, que pertencia ao regimento de infantaria n." 10. .
57) É tenente miliciano ele artilharia, e não alferes
miliciano da mesma arma, o subalterno mil iciano António Pereira Clérigo, do grupo de artilharia contra
aeronaves n," 2, em xlispouibil idade, que, por portaria
de 11 de Setembro de 1959, publicada na Ordem do
Etcército n." 17, 2.a série, do corrente ano, foi colocado
na hrigada n ," 1 de telegrnfistas.
58) Chama-se Luís Antonino Farto Alves Barata,
e não Luís António Farto Alves Barata, o tenente miliciano médico de reserva que, pela Ordem do Eeército
11.° 17, 2.a série, dncorr eut« ano, teve baixa ele serviço,
por ter atingido o Iimite de idade em 22 ele Abril ele
lH59.
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59) Encontra-se na efectividade de serviço, e não
na di,sponibilidade, o alferes mihciano médico Jorge
Manuel Vieira Branco da Cunha, do 1.0 grupo de companhias de saúde, promovido ao actual posto por portaria de 8 de Setembro de 1959, publicada na Ordem
do Exército n." 17, 2.a série, de 1 de Outubro do mesmo
ano.
60) Chama-se Valentim António Cerdeira, e não
Valentim António Cerveira, o tenente miliciano de engenharia de reserva que, pel a Ordem do Exército
n." 18, 2.' série, de 1959, teve baixa de serviço.

IX -

DIUTURNIDADES

Maria Belisa da Silvá Fonseca, professora de Música
e Canto Coral do Instituto de Odivelas-concedida
a
2. a diuturnidade e o direito ao ,correspondente abono,
desde 10 de Outubro findo, nos termos do § único do
arti'go 25.° do Decreto ri." 32 615, de 31 de Dezembro
de 1942, artivo único do Decreto-Lei n. o 42 134, de
3 de Feverei~o de 1959, e artigo 167. do Decreto
n." 36508, de 17 de Setembro de 1947.
0

(Por portaria de 3 de Novembro de 1959, da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 13 do mesmo mês
e ano, São devidos emolumentos, nos termos do Decreto
n.? 22257).

X-

OBITUARIO

1959:
Setembro, 19 - Capitão do quadro dos serviços ~uxiliares do Exército, na situação de reserva, Joaquim
Miguel. Prestava serviço no grupo de companhias de
trem auto.
Outubro 6 - T,enente miliciano médico, do comando miÍitar dos A,çores, Manuel Francisco Vaz de
Medeiros.
Outubro, 10 - Coronel reformado Alvaro de Azevedo Albuquerque.
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reformado

António

reformado

João

Soares

Bernardo

Pessoa.

Outubro, 25 ~ Coronel de infantaria, na situação de
reserva, José Maria Mira da Costa.
Outubro, 26 - Tenente reformado Manuel Lopes
da Silva Chaves.
Outubro, 27 - Alferes reformado Joaquim Cabral
de Sampaio.
Outubro, 28 - Major reformado Joaquim Augusto
Geraldes.

Outubro, 30 - Alferes de artilharia, na situação de
reserva, Mário de Sousa de Almeida.
Novembro, 5 - Tenente-co.ronel reformado José Augusto Marques.
Novembro, 7 - Coronel reformado José Severiano
Faria de Abreu.
Novembro, 106- Coronel de infantaria, na aituação
de reserva, desligado do serviço, Manuel António Pereira Milreu.
Novembro, 16 - Capitão de cavalaria, no quadro da
arma, Fernando Augusto Corte Real ele Araújo Alves
Amaro.

o ~lillistro

do Exército.

Afonso Maqalhâe» de Almeida Fernandes.

Está conforme.

o

Ajudante-General,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do Exército
2.8

N.O 22
Publica-se

Série

18 de Dezembro

de 1959

ao Exército o seguinte:
1- DECRETOS

E PORTARIAS

PortarIas:

Presidência

do Conselho - Secretariado-âeral

da Defesa Nacional

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Defesa Nacional, exonerar do cargo de adjunto
da 3. a Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional o coronel de engenharia Laurentino de Almeida
e Sá, que regressou ao Ministério do Exército, por ter
sido nomeado para outra comissão de serviço.
Presidência do Conselho, 12 de Novembro de 1959.O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 20 de Novembro
1959, sob o n.O 33501).
(Diãrio do Governo n.? 277, 2." sério, do 26 de Novembro

Ministério

do Exército - Repartição

de

de ln59).

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do Exército, nos termos do Dereto-Lei n. o 40 6~7,
de 1 de Junho de 195G,conceder a Estela de Lis Tei-
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xeira de Mendonça, filha do tenente-coronel reformado
Álvaro César de Mendonça, falecido em 5 de Julho do
corrente ano, o subsidio mensal no quantitativo de 300t$,
a partir de 2 de Outubro findo.
Ministério do Exército, 24 de Novembro de 1959.O Ministro do Exército, Afonso de Maqalhãe« de Almeida
Fernandes,
(Visada pelo Tribunal de Contas em 19 de Dezembro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
(Diário

do Gouertio n.? 303,2.'

sórie, de 30 de Dezembro

de 1959).

11- JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por portarias de 6 de Novembro de 1959:
Condecoradr? 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 Lucien Victor Jules Benezit.
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 Marcel Emile Levain.
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 major do
exército francês Guy de Lacombe.
Louvores:

Ministério

do Exército - Repartiçao

do Gabinete

Por portarias de 16 de Dezembro de 1959:
Louvado o brigadeiro do serviço de administração militar Alberto de Sousa Amorim Rosa pela forma proficiente como exerceu durante seis anos as funções
de professor efectivo dos cursos para promoção a
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oficial superior das armas e serviços, do Instituto de
Altos Estudos Militares, onde evidenciou grande competência profissional, inteligência, dedicação pelo serviço e elevado espirito de colaboração, qualidades
que, além de o imporem como distinto oficial, o tornaram um professor competente.
Louvado o coronel do corpo do estado-maior Fernando
Viotti de Carvalho pela forma distinta e proficiente
como exerceu durante cinco anos as funções de professor efectivo do curso para promoção a oficial
superior das armas, do Instituto de Altos Estudos
Militares, onde evidenciou, a par de competência profissional e inteligência, grande dedicação pelo serviço,
elevado espírito de colaboração e bom senso, qualidades que, além de o imporem como um distinto oficial de estado-maior, lhe permitiram desempenhar
sempre com muito brilho todos os trabalhos de que
foi encarregado.

III-MUDANÇAS

DE QUADROS

Oficiais do quadro permanente
Ingresso

nos

quadros:

Quadro do corpo do estado-maior:

Tenente-coronel do corpo do estado-maior, supranumerário, da Repartição do Gabinete deste Ministério,
onde continua colocadp, André da Fonseca Pinto
Bossa, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Quadro da arma de infantaria:

Considerado rezressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado ,de prestar serviço no Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, desde 21 de

1754

ORDEM DO EXERCITO N.o 22

2." Série

Setembro de 1959, o tenente miliciano de infantaria,
na situação de eeserva, adido, Eurico Augusto da
Silva.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Quadro da arma de artilharia:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, como governador civil do distrito de Coimbra,
o coronel de artllharía, na situação de reserva, Ernesto Nogueira Pestana, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Setembro de 1959.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 2 de Dezembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Quadro do serviço de administração militar:

Considerados regressados ao serviço deste Ministério, por
pOl"terem deixado ele prestar serviço no Ministério do
Interior, na Guarda Nacional Republicana desde,
respectivamente, 24 de Julho ,e 29 de Agosto ,de 1959,
os tenente-coronel Artur Maria Ramos 'I'arana e capitão José Alvo de Sá Nogueira Melo Rodrigues Pinto
Balsemão, ambos do serviço de administração militar,
na situação de reserva e adidos.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Novembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Quadro dos serviços auxiliares do Exército:

Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministório do Interior, na Guarda Nacional Republicana, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, adido, na
situação de reserva, Manuel Gonçalves, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro
de 1959.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Dezembro de 1959. Não são
devidos emolumentos nos termos do Decreto n. 22257).
O
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de supranume-

constituidas no continente:

Grupo divisionário de carros de combate

Capitão de cavalaria Mário da Cunha Seixas, nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28401, substituido pelo Decreto-Lei n.? 32692
de 20 de Fevereiro de 194:3, e ao abrigo da Portari~
n.? 15218, de 19 de Janeiro de 1955, e artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 40 394, de 23 de Novembro do mesmo
ano, por ter sido colocado no grupo divisionário de
carros de combate, na vaga do capitão Raul Augusto
Paixão Ribeiro, colocado na situação de adido na
Academia Militar, por portaria de 10 de Novembro de
1959, devendo aquele oficial ser considerado nesta
situação desde 5 do corrente mês.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Cçntas em 18 de Dezembro de 1959. Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Passagem

à situação

de

adido:

No ultramar:

Capitão de engenharia, do comando militar de Moçambique, José Fernando Lopes Gomes Marques, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de
serviço militar no ultramar, ao abrigo da alinea b)
do artigo 3.° do Decreto-Lei. n. ° 39 816, de 14 de
Setembro de 1954, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, anotada pelo Tríbuna! de Contas em 30 de Novembro de 1959).
Na Guarda Nacional Republicana:

'I'onente do quadro do serviço geral do Exército, da
2. a Repartição da 1. a Direcção-Geral deste Ministério,
José Borreso Ramos dos Reis, por ter sido requisitado para d:sempenhar uma comissão de serviço d~pendente do Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Ropublicana, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas cm 30 de Novembro de 1959).
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Na Polícia de Segurança Pública:

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? lO,
Fernando Barroso Moura, pa.r ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situaçãodesde , 1 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 30 de Novembro de 1959).

pelo Tri-

Na Guarda Fiscal:

General Leonel Aleluia da Costa Lopes, por ter sido
requisitado para desenfpenhar uma comissão de serviço no Ministério das Finanças, como comandante-geral da Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1959).

Em estabelecimentos militares:
Tribunais:
Tribunal Militar Terrltorial

de Viseu

Tenente-coronel de cavalaria, do Tribunal Militar Territorial de Viseu, Antonino Fernandes Pereira da Cruz,
por ter sido nomeado por portaria desta data, promotor de justiça do referido Tribunal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria ele 27 de N ovem bro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 15 de Dezembro de 1959).
Estabelecimentos de instrução:
Instituto de Altos Estudos Militares

Brigadeiro, 2.° comandante do Governo Militar de Lisboa, Avelino Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso, por ter sido nomeado, por portaria desta data,
director do curso para a promoção a oficial superior
das armas, no Instituto de Altos Estudos Militares,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1959, anotada pelo Tribunal ele Contas em 16 de Dezembro de 1959).
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Colégio Militar

Cap!tão do quadro do serviço de material (serviços téenicos de manutenção), do Colégio Militar, Mário Dinis
Pacifico dos Reis, por ter sido nomeado professor
efectivo do mesmo Colégio, por portaria de 13 de
Outubro de 1959, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 7 de Dezembro de 1959).

pelo Tri-

I nstituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército

Capitães de infantaria, do Instituto Técnico Militar dos
Pupilos do Exército, Rogério Acácio Seia Ramos e
José Marques da Cruz Marcelino, por terem sido
nomeados para os cargos de, respectivamente, instrutor
de educação física e adjunto da instrução militar, do
referido Instituto, por portaria desta data, devendo
ser considerados nesta situação desde 9 e 6 de N 0vembro de 1959.
(Por p~rtaria de 13 de Novembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 7 de Dezembro de 1959).
Estabelecimentos

pelo Tri-

produtores:

Conselho fiscal dos estabelecimentos fabris

Coronel engenheiro do serviço de material, do conselho fiscal dos estabelecimentos fabris deste Ministério, João Carlos Oliv~:ra de Macedo, por ter sido
nomeado yogal do refendo conselho fiscal, por portaria de 21 de Outubro de 1959, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 12 de Novembro de 1959).
Passagem

à

situação

de

pelo Tri-

reserva:

General adido, em serviço no Ministério das Finanças, na
Guarda Fiscal José Maria Rebelo Valente de Carvalho,
nos termos d~ alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei D.O 3630-1, alterado pelo Decreto-Lei n." 38916,
de 18 de Setembro de 1952, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Novembro de 1959.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal do Contas em 15 de Dezembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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PROMOÇÕES

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Instituto

de Altos Estudos Militares

General, o brigadeiro, adido, professor efectivo do curso
de altos comandos, Carlos Miguel Lopes da Silva
Freire.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Quadro do corpo de generais

Brigadeiro, o coronel do corpo do estado-maior, no
quadro do mesmo corpo, Fernando dos Santos Costa.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Na situação de reserva:

Brigadeiro graduado, o coronel médico, tirocinado, na
situação de reserva, Mário Alberto Pegado Pereira
Machado.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 30 de Novembro de 1959).
Corpo

do

eetado-n"lalor:

No quadro do corpo:
I.' região militar - Quartel-general

Coronel do corpo do estado-maior, chefe do estado-maior, o tenente-coronel do mesmo corpo, chefe do
estado-maior, João Augusto da Silva Bessa.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
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serviços:

Ministério do Exército:
2.' Direcção-Geral- 3.' Repartição

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço João Duarte Silva de Figueiredo
Gaspar.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço António Nogueira da Silva.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço José dos Santos Castro.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço João José Bernardo dos Santos
Falcão e Cunha.
(Por portarias de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezemhro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
3.' Direcção-Geral

'I'enente-cbronel, o major de cavalaria, da 4. a Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, Joaquim
da Cunha Frazão Pereira.
(Por portaria do 27 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão, o tenente de infantaria
Nascimento Mendes.

Gabriel

Fátima

do

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).

MInistérIo do Exército - Quartéis-generais:
Governo Militar de Lisboa

Capitão, o tenente de infantaria Arnaldo Alfredo Pereira
do Carmo de Sousa Teles.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
3.' região militar

Capitão, O tenente de infantaria Pedro Júlio de Pezarat
Correia.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
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Ministério do Exército - Quadro das armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidades e centros de moblUzaçí\o:
Infantaria:
Quadro da arma de infantaria

Tenente,

o alferes de infantaria José Ramalho da Rua.

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Escola Prática de Infantaria

Tenentes, os alferes de infantaria J oaq uim Chi to Rodrigues, Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa, Alipio Tomé
Pinto, Raul Pereira da Cruz Silva, António Cipriano
Pinto, Augusto Rosendo Sardinha e Manuel de Azevedo Morujão e Oliveira.
(por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de infantaria n. o 2

Capitão, o tenente de infantaria Manuel da Silva São
Martinho Júnior.
Capitão, o tenonte de infantaria Raul Leandro dos Santos.
Capitão, o tenente de infantaria Joaquim Luis de Azevedo Alves Moreira.
Capitão, o tenente de infantaria Álvaro Loureiro Martins Pereira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada 12eloTribunal de Contas cm 12 de Dezembro de 1959. Sao devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes, os alferes de infantaria Luis Carlos de Oliveira Correia e Pedro Augusto Soeiro Zilhão.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro ele 195(). São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
Regimento de infantaria n. ° 3

Tonente, O alferes de infantaria António Fernando Pinto
de Oliveira.
(Por portaria de 1 de Dezembro do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 18 de Dezembro de 1959. ão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).
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Regimento de infantaria n.O 5

Tenente, o alferes de infantaria Luís Ramos Gonçalves.
(por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
~egimento de infantaria

n.· 7

Capitão, o tenente de infantaria António Salgadinho
São Brás.
Capitão, o tenente de infantaria Manuel Maria Amaral
de Freitas.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Tenentes, os alferes de infantaria Nuno Álvaro Pires
Afonso, Fernando Maria Presa de Queirós Magalhães
e Francisco José Ferreira Dias.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantari~ n.· 10

Capitão, o tenente de infantaria António Maria Ferreira
de Almeida Tavares de Carvalho.
(Por portaria de 1 de Dezemhro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria n.· II

Capitão, o tenente de infantaria Amável Velês Serra.
Capitão, o tenente de infantaria Mário Jaime Calderon
de Cerqueira Rocha.
(Por portaria de 1 de Dezembro de H'59, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Regimento de Infantaria

Capitão,
çalves
Capitão,
Capitão,

n.° 12

o tenente de infantaria Joaquim António GonPires.
o tenente de infantaria Raul Duarte Cabarrão.
o tenente de infantaria Hélder Chaves Gomes.

(Por portarias de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Tenentes, os alferes de infantaria António Rebelo
mões e José Júlio de Azevedo Valarinho.

Si-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria

n.' 14

Capitão, o tenente de infantaria José Jaime Pinto Monroy Garcia.
Capitão, o tenente de infantaria Francisco Granjo de
Matos.
Capitão, o tenente de infantaria José Luis Carvalhinha de Sousa.
(Por portarias de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas cm 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente, o alferes de infantaria Albino Augusto de
Castro Carrapatoso.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço José Ferreira Pereira Dourado.
(Por portarias de 1 do Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro do 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria

n.O 15

Capitão, o tenente de infantaria Fernando Manuel da
Costa Estorninho.
Capitão, O tenente de infantaria Fernando dos antos
Ribeiro da Cunha.
Capitão, o tenente de infantaria Fernando lIugo Franco
Bélico ele Velasco.
Capitão, o tenento do infantaria Francisco do Carmo
Medeiros de Almeida.
Capitão, o tenente do infantaria Jorge Alexandrino
Araújo Correia.
Capitão, o tenente de infantaria António de Oliveira
Baptista e Silva.
Tenentes, os alferes de infantaria Carlos Alves Cardo o
.... Pimenta, Guilherme Cardoso de Oliveira e Manuel
Granjo de Matos.
(Por portaria do 1 do Dezembro de 1959, visada pejo Tribunal do Contas em 12 do Dezembro de 1959. ão devidos
emolumentos, nos termos do Decreto 0.° 22257).
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n.· 16

Capitão, o tenente de infantaria Vinicio Alves da Costa
e Sousa.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro ele 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

Capitão, o tenente de infantaria Francisco
mem de Gouveia Costa Fernandes.

Manuel lIo-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22257).
~atalhão independente de infantaria

n.O 19

Capitão, o tenente de infantaria Ramiro Morna do Nascimento.
Capitão, o tenente de infantaria José Olavo Correia
Ramo.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1950. 85.0 devidos emolumentos, nos termos do Decreto 11.° 22257).
Batalhão de caçadores n. ° 5
apitão, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n. o 3, António Correia Ventura Lopes.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas cm 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

apitão, O tenente de infantaria, do campo de instrução
militar de Santa Margarida, Hui Alberto Magiolo de
ouyeia.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1050, visada pejo Tribunal
de Contas cm 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

apitão, O tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10, Alberto Porfírio de Carvalho e Silva.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1950, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1059. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão de caçadores n.O 6

lapitão,

O

tenente de infantaria J osé

imões de Faria.

(Por portaria de 1 <1eDezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 12 de Dezembro 1101050. 5.0 devidos emolumento', nos termos do Decreto n.O 22257).
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Artilharia:

Escola Prática de Artilharia

Capitão, o tenente
Silva Correia.

de artilharia

José Vítor Manuel da

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes, os alferes de artilharia José Alberto Loureiro. dos Santos, Gabriel Augusto do Espirito Santo,
Ângelo Rafael Leiria Pires e Joaquim Fernando Lopes
Gomes Marques.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

Capitão, O tenente
des Bastos.

de artilharia

ligeira n. o I

João Augusto Fernan-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Regimento de artilharia

Capitão, O tenente
Ferreira.

ligeira n.· 2

de artilharia Carlos Alberto Teixeira

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
mentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
'Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Capitão, o tenente de artilharia, do regimento
lharia ligeira n. o 2, Mário Pinto Simões.

de arti-

(Por portaria. de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes, os alferes de artilharia Manuel António da
Ascensão Pita e Ernesto Augusto de Melo Antun-es.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Dbcreto n.O22257).
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Capitão,
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Tenentes,
Branco
riques,
Alberto
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ligeira n. o 4

o tenente de artilharia, do regimento de artiligeira n. o 2, Carlos Alberto Claro Mourisca.
o tenente de artilharia João Manuel Graça
do Nascimento.
o tenente de artilharia Martinho de Carvalho
os alferes de artilharia Henrique Artur
Jales Moreira, Manuel Henrique Lestro HenMário Júlio Machado da Graça Malaquias e
Reis Carvalho.

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

Capitão,
Tomás
Capitão,
lharia
Paiva.

ligeir'a n. o 5

o tenente de artilharia Rolando de Carvalho
Ferreira.
o tenente de artilharia, do regimento de artipesada n. o 2, Fernando Manuel Pinto de Morais

(Por portaria de l_de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Capitão, o tenente de artilharia José António Cardoso
de Almeida.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço José Martins Patrício.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).
Regimento de artilharia

pesada n. o 2

Tenentes os alteres de artilharia Alexandre da Costa
Coutinho Lima, Henrique Martins Sul da Rocha, ~anuel David Nunes Ferreira dos Santos e J osé Cândido
de Almeida de Eça Hamalho.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, DOS termos do Decreto n." 22257).
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pesada n.O 3

Capitão, o tenente de artilharia
mão Pimentel da Fonseca.

João António de Gus-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes, os alferes de artilharia Diogo Baptista Coelho, João Soares de Carvalho, António Augusto
Brandão de Penha Monteiro e Carlos Alberto Boura
Ferreira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Jaime Hélder Duarte Barros.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de artilharia

de costa

Capitão, o tenente de artilharia Fernando Jorge Freire
de Andrade Castelbranco Lobo da Costa.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Capitão, o tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." 4, Alfredo José Pala Machado da
Silva.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Grupo de artilharia

Capitão, o tenente
Virtuoso.

contra aeronaves n. ° 2

de artilharia

Joaquim José Esteves

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas cm 18 de Dezembro de 1059. São devidos emolumentos, nos termos do Decrete n.O 22257).
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Tenente, o alferes de artilharia Luís Maria Saldanha
Oliveira e Sousa.
(Por portaria de ] de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257.
Grupo de artilharia

Capitão,
Silva.

contra aeronaves n. ° 3

o tenente de artilharia

Joaquim Pereira

da

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente,
Chã.

o alferes de artilharia

João Gonçalves Vila

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pejo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Grupo de artilharia

Tenente, o alferes
sarte Bastos.

de guarnição

de artilharia

António Manuel Zu-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22287).
Bateria de artilharia

Capitão, o teneate
Torres Silva.
Tenente, o alferes
Rosa. Neto.

de guarnição

de artilharia Vítor Manuel Santos
de artilharia

Humberto

Lopes da

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos tsrrnos do Decreto n.s 22257).
Bateria independente de defesa de costa n.O I

Capitão o tenente de artilharia Carlos Alberto de Carvalho' Felgueiras e SOllsa.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 195!;).São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto D.O 22257).
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Bateria independente de defesa de costa n.O 2

Capitão, o tenente de artilharia Manuel Ribeiro Franco
Charais.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959~ São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria

Tenentes, os alferes de cavalaria Joaquim Simõe Pereira, Jorge Manuel Cabeleira Filipe, João Goulão
de Melo e Luis Alberto do Paço Moura dos Santos.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço António Madeira Peste.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de lanceiros I

Capitão, o tenente de cavalaria, do Colégio Militar,
Hélder Humberto do Nascimento Matias.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1959, visada polo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de lanceiros 2

Major, o capitão de cavalaria João Cecilio Gonçalves.
Capitão, o tenente de cavalaria, do regimento de lanceiros 2, António José de Faria Fernandes.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1959, visada pejo Tribunal
de Contas em 15 de Dezembro de 1959. São devidos ernolumontos, nos termos elo Decreto n.? 22257).
Regimento de cavalaria

n.O 6

Major, o capitão de cavalaria, do r gimento de lanceiros 2,' JOilO Pedro de Almada ~ aldanha e Quadro
Gouveia.
(Por portaria de 26 do
overnbro do 1\')59, visada pelo Tribunal de Co ..tas em 12 de Dezembro de 195\). ão devido
emolumentos nos termos do Decreto n.O 22257).
Y
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Capitão, o tenente de cavalaria Carlos Manuel de Azevedo Pinto Melo e Leme.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
RegImento de cavalaria n." 8

Tenente veterinário, o alferes veterinário José Calhaço
Baginha.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Joaquim José Gonçalves Crisóstomo.
(Grupo de carros de combale)

Tenente, o alferes de cavalaria João de Almeida Bruno.
(Por portarias de 1 de Dezembro de 1959, visadas pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo divisionário de carros de combate

Tenentes, os alferes de cavalaria Augusto das Neves
Oliveira e António Gabriel Teixeira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Serviço de admini.traçio

militar:

Escola Prática de Administração Militar

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço Carlos Alberto Amorim Viana Car1'1110.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
1.. grupo de companhias de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, o tenente do mesmo serviço António Carlos Cerrado
Mourão.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, !lOS termos do Decreto n.v 22257).
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militares:

de instrução:

Campo de tiro da serra da Carregueira

Capitão, o tenente de infantaria João Maria Andrade de
Beires Junqueira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada peJo Tribunal
de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Centro militar de educação fisica, equitação e desportos

Tenentes, os alferes de cavalaria Rui dos Santos Ferreira Fernandes e José Eduardo Carvalho de Paiva
Morão.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1!l59, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Centro ce instrução de artilharia

antiaérea e de costa

Capitão, o tenente de artilharia Horácio Cerveira Alves
de Oliveira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O22257).

Capitão, o tenente de artilharia Mário Pinto Rodrigues
de Almeida.
Tenentes, os alferes de artilharia Fernando Vitorino
Dinis Ferro e Luis Manuel Soares dos Reis Gonçalves.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
Escola Militar de Electromecânica

Capitão, O tenente de artilharia Vasco Augusto da Silva
Pinto e Simas.
Capitão, o tenente de artilharia Arquimedes Gonçalves
Magalhães.
(Por portarias de 1 de Dezembro do 1959, visada pelo Tribunal
(lo Contas em 18 ele Dezembro de 1959. São devidos einolumentes, nos termos do Decreto ~.o 22257).
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Fernando
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Manuel Jacob

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).

Estabelecimentos

penais:

I.a companhia disciplinar

Tenente,
Rio.

o alferes

de infantaria

José

Rosado

Castela

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
d~ Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Supranumerários:
Forças eventualmente

constituídas no continente:

Regimento de artifharia antiaérea fixa

Capitão, supranumerário,
pranumerário,
,Carlos
pena,

o tenente de artilharia,
suAlberto
de Castro Silva Gas-

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, 1108 termos do Decreto n.s 22257).

Tenente,
supranumerário,
pranumerário,
Rodolfo

o alferes de artilharia,
António Cabrita Bacelar

suBe-

gonha.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo divisionário de carros de combate

Tenente
do quadro ·do s,el'vi-ço ·de material
técnicos de manutenção),
supranumeráno,
do quadro do mesmo serviço, supranumerário,

(serviços
o alferes
Rafael

anto Machado.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Forças eventualmente constituídas no ultramar:
Cabo Verde
Comando militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
António Jorge de Oliveira Romualdo.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Batalhão de caçadores de Moçambique
(Forç8S expedicionárias

ao Estado da Indta)

Tenentes, supranumerários, os alferes de infantaria,
supranumerários, Manuel Oorreia dos Santos Luis,
Mário Oarlos Gomes Mourão Gamelas e Jaime Alberto Gonçalves das Neves.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Grupo de dragões de Moçambique
(Forças

expedicionárias

ao Estado da lndla)

Tenente, supranumerário, o alferes de cavalaria, supranumerário, Manuel José Magalhães da Oruz Azevedo.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 195\), visada pelo Tribunal de Contas cm 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22 ~57).
Regimento de infantaria n.O I
(Batalhão de caçadores da Estremadura expedicionário
ao Estado da Indla)

Tenente, supranumerário, o alferes de infantaria, supranumerário, Rui de Almeida Seabra de Albuquerque.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).
Regimento de infantaria n.· 4
(Forças expedicionárias
ao Estado da lndla)

Tenente, supranumerário, o alferes de infantaria, supranumerário, Rui Xavier Lobato de Faria Ravara.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).
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n.' 6

ao Estado da Indla)

Tenente, supranumerário, o alferes de infantaria supranumerário, Manuel Jorge Caramelo.
'
(Por portaria de 1 de Dezem bro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de infantaria

n.· 16

(Batalhão de caçadores Além-TejO expedicionário
ao Estado da Indla j

Tenente, supranumerário, o alferes de infantaria, supranumerário, Augusto Leandro Ribeiro Lázaro.
(Por _portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribuna]" de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Batalhão independente de infantaria

n.· 17

(Companhia de caçadores dos Açores, expedicionária
ao Estado da India)

°

Tenente, supranumerário,
alferes de infantaria, supranumerário, José Luís de Sousa Ferreira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
Regimento de artilharia
(Forças expedicionárias

°

ligeira

n.O 5

ao Estado da Indla)

Tenente, supranumerário,
alferes de artilharia, supranumerário, José Joaquim Vilares Gaspar.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Regimento de artilharia
(ForçaS expedicionárias

pesada n. o I

ao Estado da Indla)

Tenente, supranumerário, o alferes de artilharia, supranumerário, José João de Sousa Veiga da Fonseca.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
2•• grupo de companhias de administração
(ForçaS expedicionárias

militar

ao Estado da Indla)

Tenentes do serviço de administração militar, supranumerários, os alferes do mesmo serviço, supranume-
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Fernando Tomás Queirós de Azevedo e José
Carlos de Araújo Santos Belfo.

rários,

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Adidos:
No ultramar:
Angola
Comando militar

Capitães, adidos, os tenentes de infantaria, adidos, Evaristo Ramalhinho Duarte e Eurico César Moreno.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257).

Tenentes, adidos, os alferes de infantaria, adidos, Carlos Alberto Vieira Monteiro, Delfim Leitão Fernandes,
Almor Alves Serra, Rui Machado da Costa Taveira,
João Augusto dos Santos Dias de Carvalho, Jo é de
Almeida Pinho Bandeira e Alfredo José Botelho do
Oliveira Moniz, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1959.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. 'ão devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.O 22257).

Capitães, adidos, os tenentes de artilharia, adidos, Altinino Fernandes Gonçalves, António Manuel Silva da
Gama, José Fernando Vieira Lizardo Coelho Gomes
de Oliveira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto 1\.0 22257).

Capitão do serviço de administração militar, adido, o
tenente do mesmo serviço, adido, Mário Leopoldo
Monteiro de Almeida Russo.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 19591visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 195\1. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Moçambique
Comando militar

Capitães, adidos, os tenentes de infantaria, adidos, Fernando Gomes de Faria Barbosa, António Marque d

2." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.· 22

1775

Abreu, Augusto Antunes Morgado, Eugénio dos Santos Ferreira Fernandes, Arménio Augusto da Silva
Teodósio, Abel Celestino Vaz, Alexaudre Moreira de
Sousa, Luciano de Almeida Alexandrino e António
Rodrigo Rodrigues Queirós.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenentes, adidos, os alferes de infantaria, adidos, António Soares Catarino, Américo Mário Mereco Espada
de Sousa, Marcelo Heitor Moreira, Carlos Afonso
Soares de Almeida Brandão e Artur António Ferreira
Pinto.
Tenentes, adidos, os alferes de cavalaria, adidos, António Augusto Chiado Caçote, José Manuel Vaz Barroco e Carlos Afonso Alves Botelho.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitães, adidos,
nando Josó de
rão :;\farques,
Passos Ramos

os tenentes de artilharia, adidos, FerAlmeida Mira, Rubi José Alfredo MouFernando Rui de Mesquita da Costa
e Alvaro Santos Carvalho Seco.

(Por portaria de 1 de Dezembro- de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro d.e 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do' Decreto n." 22257).

Capitães do serviço de adminístração 'militar, adidos, os
tenentes do mesmo serviço, adidos, António Adolfo
Rodricues Leite Assunção, Manuel de Oliveira da
Maia ~ Silva Forte e Domingos Fernandes de Almeida
~asciD1ento.
(Por portarias de 1 de Dezembro de 1959, visadas pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n." 22257).
Guiné
Comando militar

Capitãe , adidos, os tenentes de infantaria, adidos, Ca.rIos
Alberto Idães Soares Fabião e José Manuel Severiano
'r síx eira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22257).
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adido, José da

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).
S. Tomé e Príncipe
Comando militar

Tenente, adido, o alferes ele infantaria, adido, Fernando
Augusto Castilho Palma Ferro.
(Por portaria de ] cieDezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estado da India
Comando militar

Tenentes, adidos, os alferes de infantaria, adidos, António elos Santos Ramalho Eanes e João Ricardo
Maia Rebolho, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1959.
Tenente, adido, o alferes de artilharia, adido, António
dos Anjos Martins.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 19·')9.São devidos emolumentos, nos termos qo Decreto n.? 22257).
Macau
Comando militar

Tenentes, adidos, os alferes de infantaria, adidos, César
Henrique Cruz Canuto e Nuno Gonçalves dos Santos
Basto Machado.
Tenento, adido, o alferes de cavalaria, adido, J oão Manuel Duarte Moniz Barreto.
Contam a antiguidade

desde 1 de Dezembro de 1959.

°

Capitão, adido, tenente de artilharia, adido, Luis Jorge
Lopes Gomes Marques.
(Por portaria do 1 de Dezembro de 1959, visada ~elo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente, adido, o alfere
José de Morais Jorge.

de artilharia,
"

adido, Fernando
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Tenentes do serviço de administração militar, adidos,
os.. alferes do mes~o. serviço, adidos, Luis Filipe
Vieira Mateus e Horácio da Costa Serras Pereira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).

Timor
Comando militar

Tenente, adido, o alferes de infantaria,
João de Oliveira Leandro.

adido, Alfredo

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Setembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257) .

.

Na Guarda Nacional Repuhlicana:

Tenente-coronel,
o major de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, José Costa Gomes.
(Por portaria de 27 de Kovernbro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 15 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22257).

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Guarda Nacional Repuhlicana. Carlos Alexandre de Morais.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas ern 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257).
Na Guarda Fiscal:

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, Eliseu António de Aguiar.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.' 22257)
Em outros Ministérios:

Ministério do Ultramar

Capitão, o tenente de artilharia, adido, em serviço
no Ministério do Ultramar, em comissão civil na pro-
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Abílio dos Santos

(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro ele 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Tenente do serviço de administração militar, adido, o
alferes do mesmo serviço, adido, em comissão civil
no Ministério do Ultramar por fazer parte do Corpo
de Policia do Estado da lndia, Fernando Soares Pinto
Simões.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, DOS termos do Decreto D.O 22257).
Em estabelecimentos

militares:

Estabelecimentos

de instrução

Academia Militar

Capitães, adidos, os tenentes de infantaria, adidos, Fernando Manuel Schmidt de Montalvão e Silva, Carlos
Alberto de Carvalho Henriques dos Santos e Mário
Firmino Miguel.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 195~, visadà pelo Tribunal
de Contas em 17 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Capitão, adido, instrutor de táctica de artilharia, O tenente de. artilharia, adido, instrutor de táctica de artilharia, António Máximo de Oliveira Calisto Silva.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Estabelecimentos

produtores:

Manutenção Militar

Capitão do serviço de administração militar, adido, o
tenente do mesmo serviço, adido, chefe da 2. a secção
da 2. a divisão dos serviços comerciais, Cirilo de Aguiar
Santos.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257) .

..
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Oflcinas Gerais de Fardamento

Capitão do serviço de administração militar, adido, o
tenente do mesmo serviço, adido, adjunto dos serviços
comerciais, chefe da secção de expediente, João Lucas
Vitor Varela.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Oficiais de complemento
Armas

e

serviços:

Serviço de saúde militar:
Médicos
I. ° grupo de companhias de saúde

Tenente miliciano médico, em disponibilidade, o alferes
miliciano médico, em disponibilidade, Vítor Herbert
Sequeira, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1958.
(Por portaria de 1 de Dezembro do 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto D.O 22257).

V-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Oficiais do quadro permanente
Corpo

de

generais:

No quadro do corpo:
Ministério do Exército

Subchefe do astado-maior, nos termos do § 1.0 do artigo 22.° do Decreto-Lei n.? 42654, de 7 de Outubro
de 1959, o general Carlos Miguel Lopes da Silva
Freire.
(.J,uartel-mestre-general, o general, administrador-geral
do Exórcito, Adelino Alves Verissimo.
Director do Serviço de Intendência, o brigadeiro, director do Serviço de Administração Militar, Alberto de
Sousa Amorim Rosa.
(POl' portarias

de 18 de Dezembro

de 1959).
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Conselho Superior de Disciplina do Exército

Y ogal, o general José Viana Correia Guedes.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1959).
Instituto de Altos Estudos. Militares

Nomeado professor efectivo do curso de altos comandos, no Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.? 30264, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 36238, de 21 de Abril de 1947,
o general Aníbal Frederico da Silveira Machado, director da Arma de Artilharia, cargo que continua a
desempenhar, para preenchimento de vaga deixada
pelo general António Augusto de Valadares Tavares,
que, por portaria de 24 de Julho de 1959, foi exonerado daquelas funções.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1959).
Adidos:

Na Guarda Fiscal:

Nomeado professor eventual do curso de altos comandos,
no Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos
do artigo 7.° do Decreto-Lei n. o 30264, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 36238, de 21 de Abril de 1947, o
general, professor efectivo do referido Instituto, cargo
de que fica exonerado por esta portaria, Leonel Aleluia da Costa Lopes, o qual, por portaria desta data,
transita para a situação de adido no Ministério das
Finanças, por ter sido nomeado comandante-geral da
Guarda Fiscal.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1959, anotada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1959).
Em e.tabelecimento. militare.:
Estabelecimentos

de instrução

Instituto de Altos Estudos Militares

Nomeado professor efectivo do curso de altos comandos, no Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n,° 30 264, alterado
pelo Decreto-Lei n.? 36238, de 21 de Abril de 1947,
o brigadeiro Augusto Manuel das Neves, director do
curso para a promoção a oficial superior das armas,
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cargo de que fica exonerado por esta portaria, na
vaga do brigadeiro Carlos Miguel Lopes da Silva
Freire, que, por portaria desta data, é promovido a
general e deve ser considerado exonerado das referidas funções.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1958, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Nomeado director do curso para a promoção a oficial
superior das armas e serviços, no Instituto de Altos
Estudos Militares, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 37 139, de 20 de Novembro de 1948, o
brigadeiro Avelino Barbieri de Figueiredo Baptista
Cardoso, 2. o comandante do Governo Militar de Lisboa
e inspector de infantaria, para preenchimento de vaga
deixada pelo brigadeiro Augusto Manuel das Neves,
que, por portaria desta data, fica exonerado daquelas
funções.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
Armas

e

servIçoS:

Ministério do Exército:
3.' Direcção-Geral

Capitão de infantaria, com o curso complementar do
estado-maior, no quadro da arma, José Lopes Alves.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1959)

Ministério do Exército - Quartéis-generais:
3.' região militar

Tenente do infantaria, da escola prática da arma, Eugénio
Baptista das Neves.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1959).

Ministério do Exército - Direcções das armas e serviços:
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel de engenharia, supranumerário,
Cortês Marinho Falcão dos Santos.
(Por portaria

de 15 de Dezembro

Manuel
de 1959).
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Tenente do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, José Pinto de Sousa Mota Guedes.
(Por portaria
Direcção

de 10 de Dezembro

de 1959).

do Serviço de Saúde Militar

Capitão médico, supranumerário,
Silveira Machado.
(Por portaria

Augusto Frederico
de 10 de Dezembro

da

de 1959).

Direcção do Serviço de Material

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do Depósito Geral de Material
de Guerra, Fernando Augusto Cardoso Ribeiro.
(Por portaria

de 15 de Dezembro

de 1959).

Ministério do Exército - Quadros dus armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, uni<lades e centros
de mobítlzaçêo :
Infantaria:
Regimento de infantaria

n. o I

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do Depósito Geral de Material
de Guerra, Octávio Duílio Leal Gomes Leite.
(Por portaria

de 14 de Dezembro

Regimento de infantaria

de 1(59).

n.· 2

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 6,
Carlos Diamantino Bacelar Pires.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

Regimento de Infantaria

Capitão de infantaria, no quadro
Fernando Oliveira de Carvalho.
(Por portaria

Alferes do quadro do serviço
Quartel-General
do Governo
nuel Duarte Marreiros.
(Por portaria

n.· 3

da arma, Sesinando

de 15 de Dezembro

Regimento de Infantaria

de 1959).

de 195ü).

n.· 6

geral do Exército, do
Militar de Lisboa, Made 11 de Dezembro

de 195\)).
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Regimento de infantaria n. o 10

Capitão de infantaria, do batalhão de metralhadoras
Armando Duarte de Azevedo.
(Por portaria

de 10 de Dezembro de 1959).

Regimento de infantaria

2.

n. 02,

n,O II

comandante, interino, o major de infantaria, supranumerário, António Pereira de Santana.

0

(Por portaria

de 16 de Dezembro

Regimento de infantaria n.

O

de 1959).

12

Tenente de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n.? 2, João Luis de Castro Marques Pereira.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1959).

Regimento de infantaria n.O 15

Teneãte do quadro do serviço geral do Exército, supranumerário, João Valinho Dionisio.
(Por portaria

de 16 de Dezembro

de 1959).

Batalhão de caçadores n. o 5

Capitães de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, Carlos Alberto Rocha Gomes, do quartel-general do comando militar da Madeira, José Manuel
Martinho Maltês Soares, do regimento de infantaria
n. o 13, José Daniel de Barros Adão e, do batalhão independente de infantaria n. o 18, Gustavo Henriques
Rebelo de Sousa. (Por portaria de 15 de Dezembro de 1959).
Alferes de infantaria, da escola prática da arma, António .Manuel Pacheco Rosa e, do regimento de infantaria n." 1~, Alberto Santiago de Carvalho e Oscar
António Gomes da Silva.
(Por portaria

de 15 de Dezembro

de 1959).

Batalhão de caçadores n. ° 10

Capitão de infantaria com o curso geral do estado-maior,
no quadro da arma, António José dos Santos.
(Por portaria

de 17 de Dezembro

de 1959).

Artilharia:
Escola Prâtica de Artilharia

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, António César Limão Gata.
.
(Por portaria

de 10 ue Novembro de 1959).
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pesada n.· 3

Capitão do quadro do serviço geral do Exército, do batalhão dê metralhadoras n." 2, IIilário Pereira de Almeida.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1959).
Regimento de artilharia

de costa

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Domingos
Alves da Cruz. (Por portaria de 15 de Dezembro de 1959).
Cavalaria:
Regimento de lanceiros I

Capitão de cavalaria, do grupo de carros de combate
" do regimento de cavalaria n. ° 8, José Manuel Martins
da Silva.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1959).
Alferes de cavalaria, do regimento de lanceiros ~,
José Henrique Catroga Inês e Jorge Manuel Pereira
Tadeu Ferreira e, do regimento de cavalaria n. ° 7,
Fernando Manuel dos Santos Barrigas Lacerda e
José Alberto Meneses Pereira Monteiro.
(Por portaria de 15 de Dezembro de 1950).
Regimento de cavalaria

n.· 8

Capitão de cavalaria, do regimento
Miguel Fernandes Moreno.

de lanceiros

2,

(Por portaria de 10 de Dezembro de 1959).
Engenharia:
Regimento de engenharia n.· I

Comandante, o coronel de engenharia,
Laurentino de Almeida e Sá.

supranumerário,

(Por portaria de 14 de Novcmbro de 1959).
Serviço de saúde militar:
I.· g"rupo de companhias de saúde

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, do regimento de infantaria n.? 15, António Pacheco Moreira e, do batalhão de caçadores n." 2, José Afonso
dos Santos Neves.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1959).
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Serviço de material:
Companhia divisionária de manutenção de material

Capitão de artilharia, do centro de artilharia antiaérea
e de costa, António Luis Alves Dias Ferreira da Silva.
(Por portaria

de 15 de Dezembro

de 1959).

•

Serviço geral do Exército:
Quadro do serviço geral do Exército

Alferes do quadro do serviço geral do Exército, da Manutenção Militar, António Perpétua dos Santos.
(Por portaria

de 16 de Dezembro

MinIstério do Exército - Estabelecimentos

de 1959).

militares:

Estabelecimentos de instrução:
Academia Militar

Professor adjunto, interino, da 23. a cadeira e da 3. a cadeira transitória, nos termos do § 1.0 do artigo 27.°
do Decreto-Lei n. ° 42 152, de 12 de Fevereiro de
1959, e Decroto-Lei D.O 42349, de 2 de Julho do
mesmo ano, na ausência do capitão de engenharia
Manuel Mauricio Bravo Ferreira, que foi nomeado para
a frequência do curso para a promoção a oficial superior, o capitão de engenharia, do regimento de engenharia n." 1, Baltasar António de Morais Barroco,
professor adjunto eventual das mesmas cadeiras, cargo
de que fica exonerado pela presente portaria. Esta
nomeação para desempenho de funções não corresponde a transferência.
(Por portaria de 13 de Novembro do 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.v 22257).

Nomeado professor adjunto eventual da 4. a cadeira da
Academia Militar o capitão de artilharia, da Direcção
da Arma de Artilharia, NU!!DFrancisco Rogado Quintino, nos termos dos artigos 1.0, 13.°, 18.°, 19.°,
e 20.° do Decreto-Lei n." 42152, de 12 de Fevereiro
de 1959, e Decreto-Lei n.? 42349, de 2 de Julho
de 1959. Esta nomeação para desempenho de funções
não corresponde a transferência.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Dezembro ele 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).
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Colégio Militar

Professor' provisório do Colégio Militar, durante o ano
lectivo de 1959-1960, o capitão de cavalaria, com o
curso geral do estado-maior, Joaquim Mendes Borges
Ribeiro Simões, nos termos do artigo 1G.o do Decreto
n.? 34093, de 8 de Novembro de 1944, e artigo 7.° do
Decreto-Lei n." 42 162, de 26 de Fevereiro de 1959.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1959 da Repartição Geral,
visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Dezembro de 1959.
São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n." 22 257).
_ Inspecção-Geral de Educação Física do Exército

Adjunto, o major de infantaria, do Quartel-General do
Governo Militar de Lisboa, delegado da referida Inspecção-Geral, Jaime Artur Chagas Lopes.
(Por portaria

ele 16 de Dezembro

de 1959).

Campo de tiro de Alcochete

Capitão do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), do 1.0 grupo de companhias de
administração militar, Alberto Machado da Costa.
(Por portaria
Centro de instrução militar

ele 16 de Dezembro

de 1959).

de educação fisica, equitação e desportos

Comandante interino, o tenente-coronel
Manuel Ribeiro de Faria.
(Por portaria
E.tabelec:imento.

de infantaria

de 10 de Dezembro

de 1959).

penai.:

Governo Militar de Lisboa
casa de Reclusão

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, da 3. a Direcção-Geral deste Ministério, António Augusto Carrinho.
(Por portaria

de 18 de Dezembro

de 1959).

Presidio Militar

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11, João António Ribeiro de
Albuquerque.
(Por portaria

de 1 de Dezembro

de 1959).
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Diversos:
Depósito Geral de Material de Guerra

Tenente do quadro do serviço de material (serviços técnicos de manutenção), da Direcção do Serviço de Material, Rui Otelo Garção de Magalhães.
(Por portaria

de 15 de Dezembro

de 1959).

Tenente do quadro do serviço geral do Exército, da
3. a Repartição da 1.a Direcção-Geral deste Ministério
Guilherme de Sousa.
'
(Por portaria

de 16 de Dezembro

de 195'9).

Adidos:

..

No ultramar:'
Angola
Comando militar

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 7,
César da Luz Mendes.
(Por portaria

de 16 de Dezembro

de 1959).

Capitão de artilharia, da escola prática da arma, Fernaado José Pinto Simões.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1959).

Moçambique
Comando militar

Capitães: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 15,
Artur Lourenço e Alberto Jaime Vilas-Boas Vieira
Soares e, do serviço de administração militar, da
3. a Raparticão da 2. a Direcção-Geral deste Ministério,
Alfredo Augusto de Brito Amaral.
(Por portaria

de 18 de Dezembro

de 1959).

Capitão de artilharia, do regimento de artilharia pesada
n." 3, João António de Gusmão Pimentel da Fonseca.
(Por portaria

de 16 de Dezembro de 1959).

Tenentes de engenharia, da escola prática da arma, António Eduardo Domingos Mateus da Silva e João Luis
da Cunha de Paços Pereira de Castro.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1959).
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Cabo Verde
Comando militar

Alferes do serviço de administração
militar, da escola
prática do mesmo serviço, António Alberto Bravo
Ferreira.
(Por portaria

de 10 de Dezembro

de 1959).

Macau
Comando miitar

Comandante, o tenente-coronel
de infantaria, adido,
Artur Ferrão Pimentel da Costa, na vaga do briga.deiTo Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, que faleceu em 3 de Dezembro de 1959.
(Por portaria

de 4 de Dezembro de 1959).

Em estabelecimentos militares:

Tribunais
Tribunal Militar Territorial

de Viseu

Promotor de justiça, o tenente-coronel
de cavalaria,
supranumerário, Antonino Fernandes Pereira da Cruz,
nos termos do artigo 292.° do Decreto-Lei n.? 11 292,
de 26 de Novembro ele 1926 (Código de Justiça ~filitar), e do Decreto-Lei n.? 25400, de 5 de Junho
de 1935, em substituição do tenente-coronel de engenharia Manuel Cortês Marinho Falcão dos Santos, que,
pela presente portaria, fica exonerado das referidas funções. O tenente-coronel Antonino Fernandes Pereira
da Cruz deve, por virtude desta nomeação, ser considerado na situação de adido, ao abrigo ela alínea b),
n.? 2) e § 3.° do artigo 11.° do Decreto-Lei n.? 3G 304,
modificado pelo Decreto-Lei n. ° 38 91G, de 18 de
Setembro de 1952.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22 257).

Estabelecimentos de instrução
Academia Militar

Professor adjunto das 2. a e 3. a cadeiras, O major engenheiro do quadro do serviço de material, da extinta
Escola do Exército, Ernesto Augusto Ferreira de

.,
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Almeida Freire, nos termos dos artigos 18.°, 19.° e
20.0 e apêndice n." 1 ao mapa anexo n.? 3 do Decreto-Lei n." 42152, de 12 de. Fevereiro de 1959, para
completo de vaga no quadro ainda não preenchida.
(Por portaria de 7 de Julho de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Dezembro de 1959. São devidos emolumento", nos termos do Decreto n." 22257).

N ameado professor catedrático da 24. a cadeira, transitória, da Academia Militar, nos termos dos artigos 1.0,
13.0, 18.°, 19.° e 20. do Decreto-Lei n.? 42152, de
12 de Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n.? 42349,
de 2 de .Julho do mesmo ano, para completo de vaga
ainda não preenchida, o major de engenharia, adido,
Henrique Pedro Daniel Duarte Silva s Aranda, professor adjunto das 24. a e 25. a cadeiras, transitórias,
cargo de que fica exonerado pela presente portaria.
0

(Por portaria de 30 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Dezembro de 1959. São devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Comandante de companhia do corpo de alunos, o capitão de artilharia, da companhia divisionária de manutenção de material, Gonçalo Álvares Guedes Vaz, nos
termos dos artigos 1.0, 38.° e 41.° do Decreto-Lei
n. ° 42 152, de 12 Je Fevereiro de 1959, e Decreto-Lei n." 4234:9, de 2 de Julho do mesmo ano, para
preenchimento de vaga ainda não ocupada.
(Por portaria ele 13 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 1959. São
devidos emolumelJtos, nos termos do Decreto !l.0 22257).

Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército

Comandante de companhia, o capitão de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 1, Luís Filipe Bandeira
do Lima Osório Bernardo, nos termos da alínea a)
do § único do artigo 31.° do Decreto-Lei n." 42632,
de 4 de Noyembro de 1959, em substituição do capitão
de infantaria Virgílio Martins Raposo, que, pela presente portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em IG de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, !lOS termos do Decreto n.? 22257).

Instrutor de educação física. o capitão de infantaria, do
regimento de infantaria n." 1, Rogério Acácio Seia
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Ramos, nos termos do § J. ° do artigo 18. ° do Decreto-Lei n.? 42632, de 4 de Novembro de 1959, em substituição do capitão João Fernandes Ressurreição, que,
por esta portaria, fica exonerado do referido cargo.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas cm 10 de Dezembro de 1959. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Adjunto da instrução militar, o capitão de infantaria, do
regimento de infantaria n." 11, José 'Marques da Cruz
Marcelino, nos termos da alínea b) do § único do artigo 31.° do Decreto-Lei n." J2 G3:?, de 4 de Novembro
de 1959, em substituição do capitão Hélder Fernando
Pires Ataíde Ribeiro, exonerado do mesmo cargo pela
presente portaria.
(Por portaria de 13 de Novembro do 1(J59, visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro de 195n. São devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Chefe de secretaria-geral, o capitão do quadro do :,;erviço geral do Exército, secretário e pre sidente do
conselho administrativo, cargo de que fica exonerado
por esta portaria, José Brás Hipólito, nos termo do
artigo 8l.° e mapa anexo v do Decreto-Lei 11.°J~ 63:!,
de 4 de Novembro de 1959, para completo de vaga
no quadro criada pelo referido decreto-lei e ainda
não preenchida. Est oficial continua na mesma situa<;ão de adido em que já se encontrava.
(Por portaria de 30 de Dezembro de 105!), visada pelo Tribunal
de Contas ern 16 de Dezembro de 1959 .• Tão são devidos
emolumentos, nos termos 00 Decreto n.O 22257).

Oficiais de complemento
Miulstério do Exército - (~nadros da~ armas e serviços,
escolas práticas das armas e serviços, unidade e centros
de moblllza!:ão:
Infantaria:
Regimento de infantaria n.· I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria do regimento
do infantaria n.? 11, ,José Carlos de Carvalho Moitinho
de Almeida.
(Por portaria

t1~ 15 do Dezembro

de 1(59).
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ao Estado da lndla)

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, José Maria dos Santos Ferreira e Óscar
Aníbal Piçarra de Castro Cardoso.
(Por portaria

de 1 de Setembro de 1959).

Regimento de infantaria
(FOrçaS expedicionárias

n. o 6

ao Estado da Indla)

Capitão miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da Índia),
João Esteves de Miranda.
(por portaria

de J de Setembro de 1959).

Tenentes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1 (forças expedicionárias ao Estado da
India), Mário Canuto Pereira e Domingos Pereira da
Silva.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1959).
Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes miliciap o de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 7, Alvaro Loreno Cohen.
(Por portaria

de 2 de Dezembro de 1959).

Batalhão de caçadores n.· 8
(ForçaS expediclonarias

ao Estado da Indla)

Alferes milicianos de infantaria, do batalhão de caçadores n, ° 4 (forças expedicionárias ao Estado da Índia),
Manuel Lourenço Mendes da Silva Serrano e Francisco Manuel Lizardo Prates Nunes.
(Por portaria

de 1 de Setembro de 1959).

(Companhia de caçadores expedicionária

a Timor)

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 8 (forças expedicionárias ao Estado da Índia),
Francisco Manuel Lizardo Prates Nunes.
(Por portaria

de 30 de Novembro de 1959).

Artilharia:
Regimento de artilharia

ligeira

n. o I

Alferes milicianos do artilharia, do regimento de artilharia ligeira n." '4, João Luís da Cunha Tavares da
Silva e, do regimento de artilharia n." 6, Henrique
Luís Primavera Charlo Quesada.
(Por portaria

de 2 de Dezembro de 1959)
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fixa

Alferes miliciano de artilharia, da bateria independente
de artilharia antiaérea, António do Amaral Lopes,
por pedir.
(Por portaria

de 15 de Dezembro

de 1959).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 3 de
Agosto de 1959, publicada na Ordem do Exército
n.? 17, 2.a série, do mesmo ano, a qual coloca no
regimento de artilharia antiaérea fixa o alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, Américo Rodrigues, em virtude de o mesmo oficial ter sido colocado, pela mesma Ordem do Exército, no comando
militar de Angola.
(Por portaria

de 30 de Novembro

de 1959).

Serviço de saúde militar:
Médicos
2.° grupo de companhias de saúde

Tenente

miliciano médico Jorge Manuel Vila.
(Por portaria

de 17 de X ovembro de 1959).

Ministério do Exército - Estabelecimentos
Estabelecimentos

militares:

hospitalares:

Hospital militar

regional

n.O I

Alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias
do saúde, J osé Augusto ilIarinheiro Cunha Monteiro,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Por portaria

de 30 de Novembro

de 1959).

Pessoal civil
Colégio Militar

José Neves Henriques, professor efectivo do 1.0 grupo
de disciplinas do Colégio Militar, confirmada a nomeação, nos termos do artigo 17.° do Decreto n. ° 34: 093,
de 8 de Novembro de Hl4:4.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1959 da Repartição Geral, visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Dezembro de
195ü. Não são devidos emolumento" nos termo do Decreto
n.? 22257).
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DE PENSOES

A pensão anual de reserva concedida, desde 1 de Junho
de 1958, ao coronel de artilharia
António Caldeira
Pinto Rebocho, seja de 68.287 {fJ20em substituição
da
de 67 .~24{fJque lhe havia sido atribuída,
desde o referido dia 1 de Junho de 1958, pela portaria de 6 de
Fevereiro
de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas
em 7 de Março do mesmo ano (Ordem do Exército
n.? 6, 2.a série, de 1959, p. 483) erradamente
calculada.
(Por portaria de 22 de' Agosto ele 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Dezembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada
a pensão anual que lhe foi atribuída,
nos
tenmos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n." 41654, rectificado pelo Decreto-Lei
n. ° 41 958, de 14 de N ovembro de 1958, ao oficial, na situação de reserva, em
seguida mencionado
por ter completado o número de
anos de serviço que vai indicado, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado
Decreto-Lei
n. ° 41 654:
Major

de

infantaria

Eduardo

')J.OOO~, desde 5 do Agosto

Madeira
Montês,
de 1958 - 40 anos

de serviço.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1959, visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Dezembro de 1959. Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada
a pensão anual que lhes foi atribuída,
nos
termos do artigo 7.° do Decreto-Lei
n. ° 41 654, altenulo pelo Decreto-Lei
n.? 41958, de 14 de Novembro
de 1958, aos oficiais, na situação de reserva, ~m sezuida mencionados,
por terem completado
o numero
de anos de serviço
que a cada um vai indicado,
ao abrigo do artigo 5.° do supracitado
Decreto-Lei
n.? 416óJ: '
. Coronel de infantaria Manuel Luís Rodrigues Junqueira, 72.0006, desde 26 de Junho de 195940 anos de serviço.
.
Capitão de infantaria Matias de Freitas Guimarães,
4H. 200t$, desde 29 de Agosto de 195940 anos de serviço. Esta portaria anula a de 15 de
::\Iaio de H);)9, visada pelo Tribunal
de Contas
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ano e publicada

na

Ordem do Exército n. ° 12, 2.a série, na parte que

lhe diz respeito.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1959. Não são devido"
emolumentos, nos termos do Deoreto n.? 22257).

Rectificada
a pensão anual de reserva que lhe foi atribuída,
nos termos
do artigo
7. do Decreto-Lei
n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei
n," 41 958, de
de 14 de Novembro de 1958, ao coronel de artilharia,
na situação
de reserva,
Ernesto
Nogueira
Pestana,
no quantitativo
de 84.00015, desde 8 -de Junho de 1959,
por lhe ter sido concedida
a revisão da pensão de
reserva,
nos termos do roferido artigo 7. o do Decreto-Lei n.? 41 654 e em virtude de ter completado
mais
um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.0 também
do referido Decreto-Lei
n." 41 654-.Este oficial esteve
adido no Ministério
do Interior,
como governador
civil elo distrito de Coimbra, até 27 de Setembro do
corrente ano.
U

(Por portaria de 17 de Novembro de 1959, anotada
bunal de Contas em 7 de Dezembro de 1959).

pelo Tri-

Concedida
a revisão da pensão anual de reserva
que
lhes foi atribuída,
nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei
n. o 41 ô5J, alterado
pelo Docreto-Lei
n. o 41 958, de 14 de Novembro de 19;) , aos oficiais,
na situação de reserva, em seguida mencionados
por
terom completado
mais um ano de serviço, ao abrigo
do artigo 5.0 elo supracitado
Decroto-Loi
n. o J1 65J:
Coronel do infantaria Eduardo António Santos Pereira, 84.000b, desde 16 do Outubro
de 1959.
Coronel de infantaria
Francisco Fernandes
Pereira
da Costa, 8J.000:S, desde ~5 de Outubro do 1959.
'I'enente
do infantaria
Eduardo
ele Sousa Veloso,
40.800· , desde 1 de Junho do 1959.
(Por portaria de 30 do Novembro do 1059, visada pelo Tribunal do Contas em lG de Dezembro do 1950. l\ão são devidos
emolumentos, 1I0S termos do Decreto n.O 22257).

Rectificada

que lho foi atrido Decreto-Lei
41654, altorado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de
de N ovembro de 19~)8, ao tenente de infantaria,

bulda,

11.°
14

a pensão anual de reserva
nos termos do artigo
7.0
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adido, na situação de reserva, em serviço no Ministério das Comunicações, na Direcção-Geral de Trans- '
portes. Terrestres, na Polícia de Viação e Trânsito,
J oaqUlm de Santana de Carvalho, no quantitativo de
40.8006, desde 29 de Outubro de 1959, por ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5.° do supracitado Decreto-Lei n." 41 654.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 16 ele Dezembro de 1959. Não são devidos emolumentos, uos termos do Decreto n.? 22257).

Rectificada a pensão anual que lhes foi atribuída, nos
termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 Novembro
de 1958, aos oficiais, na situação de reserva, em
seguida mencionados por terem completado o número
de.anos de serviço que a cada vai' indicado, ao abrigo
do artigo 5.0 do supracitado Decreto-Lei n." 41654:
Coronel de infantaria Manuel Mariano Ribeiro Júnior, 81.900;5, desde 29 de Outubro, de 1959-39 anos de serviço.
Coronel de engenharia Raul Barbosa Ferreira Vidigal, 79.920tS, desde 31 de Outubro de 195937 anos de serviço.
Coronel de engenharia Manuel Brás Martins, 82.080~,
desde 1 de Novembro de 1959 - 38 anos de
serviço,

Tenente-coronel de infantaria José Joaquim Capela,
59.952~, desde 22 de Outubro de 1959 - 37 anos
de serviço.
Tenente-coronel de engenharia António Maria Ferreira Basto, G2.220~. desde 2 de Novembro de
19.)9 - 34 anos de serviço.
Major de infantaria Mário Lúcio Inácio de Paiva,
61.5ÜO~5,desde 3 de Novembro de 1959-38
anos
de serviço.
.
Capitão de artilharia Carlos Manuel Marcellm Pereira, 50. 176i$80, desde 5 de Novembro de 195930 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército Homero Lopes Gonçalves, 37,7 40i$, de,sde
1 de Novembro de 1959 - 37 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, v~sad2' paloTribunal
de Contas em 16 de Dezembro de 1959. Nao sao devidos emoIumentos, n os termos do Decreto n.? 222fi7\,
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Concedida a revisão da pensão anual de reserva que
lhes foi atribuída, nos termos do artigo 7 ° do Decreto-Lei n.? 41 654, alterado pelo Decreto-Lei n.? 41 958,
de 14 de Novembro de 1958, aos oficiais na situação
de reserva em seguida mencionados por terem completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 50° do supracitado Decreto-Lei n.? 41 6540
o

Capitão de cavalaria Lino Vaz Palma Antunes,
540000;5, desde 31 de Outubro de 19590
'I'enente de infantaria José Augusto da Cunha,
400800a, desde 2 de Junho de 19590
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em lG de Dezembro de 19590 Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257)0

Rectificada a pensão anual de reserva que lhe foi atribuída,
nos termos do artigo 70° do Decreto-Lei n.? oH 654,
alterado pelo Decreto-Lei n.? 41958, de 14 do Novembro de 1958, ao capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, Armando
Martins de Araújo, no quantitativo de 36.450~, desde
9 de Novembro de 1959, por ter completado mais
um ano de serviço, ao abrigo do artigo 50° da supracitado Decreto-Lei n.? 41654,
passando a contar
27 anos de serviço.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Dezembro de 1959 Não são devidos
emolumentos, nos termos do Decreto n.s 22257)0

Concedida a rectificação da pensão anual de reserva
que lhe foi atribuída. nos termos do artigo 70° do
Decreto-Lei n." 41654, alterado pelo Decreto-Lei
n." 41 958, de 14 de Novembro de 1958, ao capitão
de cavalaria, na situação de reserva, Jorge Alberto
da Silva Carvalho, no quantitativo de 5.JoOOOa, desde
17 de Novembro de 1959, por lhe ter sido concedida
a revisão da sua pensão e em virtude de ter completado mais um ano de serviço, ao abrigo do artigo 5. o
do supracitado Decreto-Lei n.? 41 6540
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1959, visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Dezembro de 19590 Não são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.? 22257)0
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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:
Corpo de generais

General Carlos Miguel Lopes da Silva Freire,
2 de Dezembro de 1959.

desde

Corpo do estado-maior

Coronel João Augusto da Silva Bessa, desde 2 de
Dezembro de 1959.
Cavalaria

Tenentes-coronéis José da Costa Gomes e Joaquim
da Cunha Frazão Pereira, ambos desde 27 de
Novembro de 1959.
Majores João Pedro de Almada Saldanha e Quadros
Gouveia, desde 26 de Novembro de 1959, e
João Cecílio Gonçalves, desde 27 de Novembro
de 1959.
Capitães Hélder Humberto do Nascimento Matias,
desde 26 de Novembro de 1959, António José de
Faria Fernandes,
desde 27 de Novembro de
1959, Carlos Alexandre de Morais e Carlos Manuel de Azevedo Pinto e Leme, ambos desde 5
de Dezembro de 1959.
2) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
1 de Dezembro de 1959 os capitães e tenentes das
armas e serviços promovidos por portarias da mesma
data publicadas na presente Ordem do Exército.
3) Contam a antiguidade a? seu ac~ual posto desde
26 de Azosto
de 1959 os seoO'umtesmajores
:
b
.
Quadro do serviço geral do Exército

Virgílio César Gascon ?e Campos, AI~ino ~ab~'iel
da Costa Jana António da Cruz Carita, Vitorino
Leopoldino dd Carmo ~oreira, Jo~quim Rosado
Charrua e Francisco Guínapo Moreira,
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4) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Dezembro de 1959 os seguintes tenentes:
Quadro do serviço geral do Exército

Joaquim António Guerreiro, Fernando Manuel dos
Santos Guimarães, José João Nunes Cavaco,
Francisco da Silva Angelo, Severiano Prata
Ooutinho, José António Vaz de Oarvalho, Américo Lopes Gomes, Angelo Martins da Fonte,
Martinho Rodrigues, Francisco 'l'imóteo Milhano,
Inácio da Conceição,
Avelino Oastelo Valente,
António Alves Rodrigues e Jaime Manuel Fiandoiro.
Quadro do serviço de material
Serviços

técnicos

de manutenção

Rafael Santo Machado, Francisco Esteves da Silva,
José Martins Gama, José de Jesus Brás, Francisco Ladeiras, Vjonício Mourão Ferro, Manuel
da Rosa Leitão, Alvaro Monteiro Crespo e Manuel Baptista Gonçalves Soares.
Colocações e desempenho de funções:
5) Prestou serviço na Repartição de Gabinete deste
Ministério, desde 31 de Outubro até 11 de Dezembro
de 1959, o general José Viana Oorreia Guedes.
6) Continua a desempenhar as funções de professor
eventual do curso de altos comandos, no Instituto de
Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1959-1960,
nos termos do artigo 7.0 do Decreto-Lei n,o 30 264, de
10 de Janeiro do 1940, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36238, de 21 de Abril de 1947, o general António
de Matos Maia, vice-chefe do Estado-Maior do Exército.
7) Exerceu as funções de vogal do Conselho Superior de Disciplina do Exército, desde 7 de Outubro até
12 de Dezembro de 1959, o general Francisco IIolbeche Fino.
8) Declara-se que o brigadeiro Avelino Barbieri do
Figueiredo Baptista Oardoso, nomeado director do curso
de promoção
a oficial superior no Instituto de Altos
Estudos Militares por portaria de 2 de Dezembro de 1959,
continua a desempenhar as funções de 2. o comandante
do Governo Militar de Lisboa e inspector de infantaria.
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9) Deixou de prestar serviço na Repartição de Gabinete deste Ministério, desde 26 de Novembro de 1959,
o brigadeiro, na situação de reserva, Francisco Aires
de Abreu.
10) Presta serviço no quartel-general da 2. a região
militar, desde 24 de Novembro de 1959, o brigadeiro
graduado José Maria Correia Cardoso.
11) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa,
desde 5 de Dezembro de 1959, o coronel de infantaria,
na situação de reserva, António Cândido Pereira Gonçalves.
12) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
La região milita:'l desde 28 de Novembro de 1959,
passando a presta- o na mesma data, na comissão de
delimitação da zona marítima de Matosinhos, como delegado deste Ministério, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Henrique da Costa Gomes.
13) Deixou de prestar serviço no grupo de companhias de trem auto, desde 1 de Dezembro de 1959 o
capitão de infantaria, na situação de reserva, Man~el
de Sousa Duarte Borrego.
14) Deixou de prestar serviço, como director da
carreira de tiro de Faro, desde 17 de Outubro de 1959,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Eugénio Marinho Ferreira de Sousa.
15) Declara-se que o coronel de artilharia, na situação de reserva, Joaquim Mendes Moreira Sacadura, .
não prestou serviço desde 20 de Outubro a 11 de N 0vembro de 1959.
16) Deixou de prestar serviço como comandante do
Presídio Militar de Santarém, desde 1 de Dezembro de
'1939, o tenente-coronel miliciano de artilharia, na situação de reserva, João José Amaro.
17) Deixou de prestar serviço na Agência Militar,
desde 7 de Dezembro de 1959, o capitão de artilharia,
na situação de reserva, Gonçalo Artur Pereira Coutinho.
18) Presta serviço, como promotor de justiça ad Iioc,
no 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde
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7 de Dezembro de 1959, o coronel de cavalaria,
situação de reserva, Luis da Costa Ivens Ferraz.

na

19) Presta serviço nos Serviços Sociais das Forças
Armadas, desde 13 de Novembro de 1959, o coronel
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Arnaldo Costa Moura. Fica sem efeito a declaração n, o 8 inserta na Ordem do Exército n. o 20, 2. a série, de 16 de Novembro de 1959.

20) Deixou de prestar serviço na Direcção dos Serviços do Ultramar, desde 10 de Dezembro de 1959, o
coronel do serviço de administração
militar, na situação
de reserva, Antonino de Figueiredo e Silva.
21) Presta serviço nos Serviços Sociais das Forças
Armadas, desde 13 de Novembro de 1959, o coronel
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Sebastião Martins Peres Gomos. Fica sem efeito
a declaração n.? 9, inserta na Ordem do Exército n." 20.
2.a série, de 16 de Novembro de 1959.
22) Deixou de prestar serviço na Comissão Administrativa das Casas de Renda Económica para o Exército o
major piloto aviador, na situação de reserva, Fernando de
Carvalho Tártaro.
23) Declara-se que presta serviço na Manutenção Mili tal', sucursal do Porto, desde 25 de Setembro de 1957,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva, José Afonso.
24) Presta serviço na Legião Portuguesa, comando
distrital de Faro, sem prejuízo de serviço militar, desde
23 de Novembro de 1959, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Joaquim José Bernardo.
25) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
4. a região militar, desde 10 de Dezembro de 1959, ()
tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação de reserva, Porfírio Joaquim Pereira.
26) O alferes do quadro do serviço geral do Exército António Perpétua dos Santos presta serviço na
Manutenção Militar desde 2 de Novembro do 1959.
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27) A constituição dos tribunais militares territoriais
tem, no 1.0 quadrimestre de 1960, a seguinte composição:
I.o Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente - coronol de reserva Mário Augusto do
Assunção Marques;
Vogal- coronel de reserva Júlio Martins Mourão ;
Promotor - tenente-coronel
de artilharia Amilcar
da Ressurreit;ão Diogo de Carvalho;
Defensor - major de reserva Décio Tito da Silveira Freitas.
2. o Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Presidente - coronel de reserva Alberto Barbieri
Figueiredo Baptista Cardoso ;
•Vogal- coronel de reserva Alfredo Alberto da Silveira Lorena;
Promotor - tenente-coronel
do artilharia António
do Carmo Dantas ;
Defensor - major miliciano de reserva José de Melo
Soares.
Tribunal Militar Territorial do Porto

Presidente - coronel ele infantaria Jaime José da
Silva Pereira.
Vogal- coronel de reserva Armando de Sousa Botelho;
Promotor - tenente-coronel de engenharia António
da Si1va Leitão;
Defensor - capitão de reserva António Joaquim
l\Iiranua.
Tribunal Militar Territorial de Viseu

Presidente - coronel de reserva Américo Júlio da
Silva Reboredo Sampaio e Melo;
Vocal-ccoronel de reserva José Raul Ramalho
to>
Fernandes :
Promotor
tenente-coronel de cavalaria Antonino
Fernandes Pereira da Cruz;
Defensor
major de reserva António Maria Martins Engrácia.
Reserva:

~8) lt de 120.0006 a peusão anual atribulda ao general J osé Maria Rebelo Valente do Carvalho, que, pela
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presente Ordem do Exército, transita para a situação de
reserva.
29) 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:
,

Infantaria

Tenente-coronel José da Cunha Amaral Pinto Fernandes, desde 1 de Novembro de 1959;
Tenentes António Falcão, desde 9 de Novembro
de 1959; Carlos do Rego Bayam, desde 14 de
Novembro de 1959, e Mateus Furtado Soares,
desde 25 de Novembro de 1959.
Cavalaria

Capitão Jacques Rafael Sardinha da Cunha, desde
18 de Novembro de 1959.
Artilharia

Coronéis Sebastião Martins Nogueira Soaros, desde
7 de Novembro de 1959, e Augusto Luciano Alves, desde 27 de Novembro de 1959.
Engenharia

General João Alegria dos Santos Calado, desde 18
de Novembro de 1959.
Serviço de

admlnlstraçãn

militar

Coronel António Álvaro dos Santos Pereira,
4 de Novembro de 1959.

desdo

Medicos

Teuente-coronel
J os6 de Moura Noves, desde 13
de Novembro de 1959. Prestava serviço na Direcção do Serviço de Saúde Militar.
Quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão José J oaq uim, desde 9 de Novembro do 1Ui)\).
Diversos:
(10

30) Nos documentos de matrícula do tenente miliciano,
regimento de engenharia n.? ::?, na situaçãc de dispo-
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nibilidade, António de Oliveira Ascensão deve ser rectificado o seu nome para António de Oliveira Ramos
Ascensão.
31) Nos documentos de matricula do alferes miliciano,
do regimento de infantaria n.? 1, Raul José Guerreiro
Cifuentes deve ser rectificado o nome de seu pai, José
Colares Cifuentes, para João Colares Cifuentes.
32) Nos documentos de matrícula do alferes miliciano,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, na situação de
disponibilidade, Fernando Alberto Lopes dos Santos
deve ser rectificado o nome de sua mãe, Oristina da
Silva Roque, para Oristina da Silva Lopes.
33) Nos documentos de matricula do aspirante a ofic ial miliciano de artilharia, do campo de tiro de Alcochete, João da Conceição Roque deve ser rectificada
a data do seu nascimento, de 26 de Setembro, para 26
de Outubro, e o nome de sua mãe, Clarinine da Conceição Clara, para Clarinice da Conceição Clara.
Rectificações:

34) Chama-se Adolindo Augusto Fernandes Amarante, e não Odolindo Augusto Fernandes Amarante, o
alferes de infantaria constante da Ordem do Exército
n. ° 16, 2. a série, de 16 de Setembro do corrente ano.
35) Chama-se Manuel Pereira de Bastos Valença, e
não Manuel Pereira de Bastos, o tenente-coronel
de
artilharia, na situação de reserva, a quem foi concedida
a revisão de pensão para 70.800.$, desde 9 de Junho
de 1959, pela Ordem do Exercito n.? 20, 2.3 série, de
16 de Novembro de 1\:)59.
36) É de 14 de Agosto de 1959, e não desde 14 de
Junho do mesmo ano, que ao coronel de cavalaria, na
aituação de reserva, Luis Figueiredo foi concedida a
revisão de pensão anual de 84.000.$, que foi publicada
na Ordem do Exército n. ° 20, 2. a série, de 16 de Novembro de 1959.
37) Declara-se que o major de engenharia João Maria do Rio Carvalho Frazão foi nomeado, nos termos
da alínea a) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 39816, do
14 de Setembro de 1954. para servir em comissão de
serviço militar no comando militar de Angola, e não
nos termos da alínea c) dos mesmos artigo o decreto-lei,
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de 1 de Outubro
n. ° 18, 2. a série:

38) Chama-se José Francisco Henriques,
e não José
Francisco
Rodrigues,
o major do extinto quadro auxiliar de artilharia,
na situação de reserva,
a quem foi
concedida
a revisão
da pensão para 64.800t$, desde
i3 de Março de 1959, pela Ordem do Exército n.? 20,
~.a série, de 16 de Novembro
de 1959.
39) Chama-se José Simões Pereira Júnior, e não José
Simões Pereira,
o capitão médico, na situação de roserva, a quem foi concedida a revisão de pensão para
-I:7.250·S, desde 30 de Setembro de 1959, pela Ordem, do
de 1959.
Ecército n.? 20, 2.a série, de 16 de Novembro
40) Declara-se
que o alferes do quadro do serviço
geral do Exército
Bento Guerreiro
Tiago foi promovido ao seu actual posto por portaria
do 4 de Novembro de 1050, e não por portaria de 4 de Outubro, como
consta da Ordem do Exército n.? 20, 2. a érie, de 16 de
Novembro
de 1959.
41) Chama-se Jorge Nantos Narciso, e não José Santos Narciso, o alferes do serviço de administração
militar que, por portarias
de 10 de Outubro do corrente
ano, insertas nas Ordens do Exército n.OS 18 e 19, 2.30 série, de 1959, foi colocado e passou a adido no comando
militar de Angola.
-I:~) Não são devidos emolumentos
pelas rectificações
de pensões de reserva referidas nas portarias
do 23 d
Outubro de H)59, publicadas na Ordem do Ecército n.?
~. a série,
do corrente ano, pp. 1581 e 1.)84:.

~o,

VIII

DESPACHO

O brigadeiro
Fernando
dos Santos Costa, pela cirde ter estado iuvostido 1I0S cargos de Ministro da Defosa Nacional o interino do Exército,
foi impodido do satisfazer,
na altura própria, às coudicões do
promoção a oficial gonorul, ao qual já a rcendcram,
hú
muito, coronéis colocados ~l sua esquerda
na escala 11('

cunstânciu

antiguidades.
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Nestes termos, determino que o brigadeiro Fernando
dos Santos Costa seja colocado, na escala de antizuidados, imediatamente à direita do brigadeiro José f,-'ilipe
da Silva Neves, contando a antiguidade no actual posto
desde 3 de Fevereiro de 1953.
Lisboa, 2 de Dezembro de 1959.
Exército, A. de Almeida Fernandes.

IX -

O Ministro

do

ANÚNCIOS

Academia

Militar

DeClaração de vacatura

~...o termos do artigo 25. do Decreto-Lei n." 42 152,
de 12 de :Fevereiro de 1959, e das prescrições contidas
uo apêndice n." 1 ao mapa anexo n." 3 ao mesmo deneto-lei,
faz-se público, para efeitos do respectivo
provimeutc,
que se encontra aberto concurso para
professor adjunto das 24.& c 25." cadeiras (Estradas e
Caminhos de :FeITo. Sua aplicação militar) e (Pontes
(' 'I'ünei . Sua importância nas operações militares).
Ao referido lugar só podem concorrer oficiais que
snti façam às condições prescri tas nos artigos 18. o, 19. o
e 20. do mesmo decreto-lei, devendo os interessados
apre entar no Gabinete de Estudos da Academia Militar, até às l'õ horas do dia 14 de Janeiro d e 1960, os
seus requerimentos, feitos em papel selado e dirigidos
ao comandante da Academia Militar, pedindo a admissão ao concurso, instruídos com os seguintes documentos:
fi) })úblicas-fonnas das cartas de CUTSO que habili tem o concorrente à admissão ao concurso;
b) Nota de a. sentes completa;
(') Se o desej arem, podem ainda os concorrentes
juntar aos eus proces os de concurso:
Declaração, em papel selado, com reconhecimento notarial da a sinatura, de que
pretendem que o concurso sej a de provas públicas;
'roda a doeumeutacão comprovativa de habi 1itaçõc , a pU dão, ex periêucia ou realizações que julguem constituir motivos
0

0
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de valorização na apreciação dos seus méritos para o desempenho do lugar a que
concorrem.
Academia Militar, 11 de Novembro de 1959.O Comandante, Humberto Buceta Martins, general.
(Puultcndn no D'uu io do Governo n.v 280, 2.u SÓJ'if~, do 30 «lo Novombro do 1959).

X

OBITUARIO

1959:
Outubro, 29 - Tenente reformado José Martins.
Outubro, 30 - Alferes de artilharia, na situação de
reserva, Mário de Sousa Almeida.
Novembro, 11 - Capitão reformado Joaquim Filipe
Chaveiro.
Novembro, 12 - 'l'enente de infantaria, na situação
de reserva, José Baptista Vilan Pereira.
Novembro, 12 - Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva,
José Hermenegildo Afonso.
Novembro, 25 - Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva,
Silvestre António Carneiro Duarte.
Dezembro, 3 - Brigadeiro de infantaria, adido no
quadro, Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas.
Dezembro, 9 Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na situação de re erva, Carlos Ferreira Cascais Eusébio.

o llinislro

do Exército,

Afonso Magalht1es de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Ajudante-General,

(

(

