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A
B
C

1 - Colocações e Transferências-22-41-71-107-137-158
179-202 239-266-298-325-357 398-426-488-527-550
599 624-652-679 722-751-776-812-850-876-898-916943-973 1029-1083 1134-1181.
2 - Condecorações-99-421 224-257-309-346-413-476-478509-575 637-709 742 825-861-1009-1012-1161-1168.
3 - Concursos, Cursos e Estágios - 26-47-82-111-143
185-208-247 274 302 337 367-405-499-566-605-630
657-7\/0-728 761 786 820-856-881-961-995 1107-1152.
4 - Concursos - Lista rle Classificação de Aprovados
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

Chefes àe Mecâni cos de Armamento 337
lOs. argentos do Serviço de Saúde-48
l°s.Sargentos músicos-631
Furriel do Q.P.da Arma de Engenharia-l12 961
Furriel do O.P. do S.A.M.
48
Furriel Enfermeiro Hípico-145
Furriel músico de 2a.classe-605
Furriel r»rneteiro-l055
o posto de l°.Cabo músico 367-1152

5 - ConCU(,SOS - Abertura
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

p,

Encerramento

Sargento Ajudante músico Sub-Cllefe de Banda-186
10.Sargento músico-143
l°. argento Clarim-277
l°. argento Enfermeiro Hípico-II07
l-urr-i
el do Q.P. da Arma de Engenharia-208-728
Furriel do Q.P. da Arma de Artilharia-247
Furriel Corneteiro e Clarim-274

6 - Cursos - Averbamentos
Analista de Segurança das Transmissões-49
Analista de Informaç5o das Transmissões-49
Dactilografia-S81
Exploivos Ilinas e Armadilhas-213-252

4

•

INOICE

********************************************************
Fisioterapia-374
I.O.L. de Artilharia (Campanha)-146
Informações e Operações de Cavalaria-374
Instalações Eléctricas de Campanha-l058
Laboratório Sanitário-212
Material sa~~~io-~13
M~~iit~:g~t;"de
"Edúc~-~ã~ Física Mi litar-631
Minas e Armadilhas-701-702-762-999-1057
Operador de Radar A.A.-82-906
Operações e P.C.T. de Artilharia (Campanha)-146
Operações P.C.T. e Observação de Costa-279
Operações de Informação das Transmissões-658
Operações de Radiolocalização-658-752
Operações de Segurança das Transmissões-658
Preditor ElectrÓllico-82
Polícia Militar-279
Pontoneiros 1058
Sapador de Infantaria 82
Sapador Químico de Águas 113 283
Sala de Operações-212
Sapador de Camuflagem-375-409
Transportes Auto-49 113 373-408
Transmissões de Artilharia-146
Transmissões de Cavalaria 374
2°.Artífice Serralheiro-701
2°.Mecanico de Radar-631

7 - Cursos-~omeação

de Pessoal

l°.Ano do Curso da E.C.S.-733 995-1056
Transmissões de Cavalaria-1191
ZO.Mec.Viat.Rodas-83-113 252
2°.Mecânico de Armas Pesadas-89
2°.Artífices Serralheiros-90
2°.Mecânico de Armas Ligeiras-146
2°.Mecânico Hadiomontador-277 701
2°.Mecânico Electricista-278
2°.Mecânico de Radar-278

8 - Convite para a Frequ@ncia

r

de Cursos-1153

O

1 - Decl araçÕeS-2?-5()-92-1l4-147-164-187-214-253-280303-338 376-409-422-502 536 569-606-632-660-705-735-765793-820-856-881-906-930-961
1003-1058 1108-1157-1192.

5
********************************************************
2 - Determinações
Antiguidades de Furriéis Milicianos de turnos diferentes do mesmo C.S.M.
380.
Cessação das delegações conferidas aos Comandantes mi
litares das Províncias Ultramarinas 255
Condições de Promoção a Furriel e 2°.Sarg.Milo. nos
serviços
340
Curso para o posto de Furriel do Q.P. do S.A.M. 1061
Curso de Sapadores Químicos e de Águas 283
Fixa em 3 anos o tempo obrigatório para compelidos e
refractários - 95
Mobilização de Militares punidos - 52
Mudança de Especialidade-Q.S.M.-609
Normas para Ingresso na E.C.S. - 378
Promoção a lo.Sargento por antiguidade-377-737
Promoção a lO.Cabo miliciano - 380-962
lOs.Cabos Milicianos não promovidos a Furriéis por má
infoI1Tlação 661
Graduações de.J.s r;>hM rom auto de corpo de delito
pencrente-41Z .
Instruendos do C.O.M e do C.S.M.-570
- Escola Central de Sargentos E
Alterações n? FreQuência-26-567 568-657-761-856 906930-961 1056 1157 1191
Listn Geral de Classificacão dos Aprovados-1962/63
904 995-996-997
2 - Estagios - Averbamentos
Artilharia d Costa-9l
Artilharia A.A.(Comandante de Secção) 114
Auxiliar de lestador 442
A 1 de Contra Insurreição SOl
A.~~. Panhard - 704
Carros de Combate W14 - 91
Contra Insurreição 213-1002
E.l de Contra Insurreição-279-442
E.2 d Contra Insurreiçâo-659-loo3
P.2 de Contra Subversão 1002
Fotogra fi a e Cinema-1l9l

~•....-*******':'***** *~,,:,*~,
*** ***~'**::'*****~'********* ****** *
Iluminação 187
Laboratório Sani tário-'
Sala de OperaçôesóS9
Tiro de Infantaria-91
3 - Eliminação

rto Servico

59

do Exército-153-665-1065
F

r.
H

I~
L
1 - Listas

Oe antiguidades

dos lOs. Sargentos de todas as Armas e
serviços do ~ército,
G.N.H e G.F. referidas
a 30 d
Abril de 1963 - 446
[bs Aprovados no Curso da E.C.S. em 1963/
Dos Aprovados para 1° •Sargento do S.S.M. -41
l Ptomoção a Oficial do O. SJ,l. Ramo Eléctri co-H20
Dos Sargentos oferecidos para o Ultramar 119ó
Oos Aprovados para lo.Sare.Clarim<~37
Dos Aprovados para 1° .Sarg.rnúsico 631
Dos Aprovades para p.Sarg.1°.Artíf.Selciro
corree i
ro - 998
Dos Aprovados para lO.Sarg.Armas P sadas-375
Dos Aprovados para lO.Sar .Armas Li 'eira
375
Dos Aprovados para lO.Sarg.~íec.VlaL.l
gnr. Especi ai
-1155
Dos Aprovados para lO.~arg.I·.l t;tl'icisLa'-!]:
os Aprovados para 1°. Sarg.Mec, Via t. hodas-1l55
Dos Aprovados para 2°s.Me • í c.Armr. Ligei ra -568
Fos Aprovados para 2°s.~1 c.d
Hn r 631-9 9.
Dos Aprovados para I,ur r-i e] do (.1. P.
Arma d I TI 1'.
-212 302-405.
Dos Aprovados para Furr-i e l do .Pv do S.i\.~i.-48-49Q
fios Aprovados para Fur r ie l <lo (I.P.da Arma de '-.ng.
Transmiss5es-ll2.
í

7
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[os Aprovados para Furriel 2°.Mec ,Armas Pesadas-605
lhs Aprova los para Furriel Serralheiro 701
Dos Aprovados para Furriel músico-792
[Os Aprovados para Furriel 2° .~'leC.1'vla
t.Criptográfico-792
Dos Aprovados para Furriel 2°.Mec.Electricista-998
Oos Aprovados para Furriel 2°.Mec.Viat.Lagartas e
especiais 1156
Dos Aprovados para Furriel 2°.Mec.Radiomontador-999
Oos Alunos do I.T.M.P.E.-568
Das Praças oferecidas para o Ultramar no ano de 1963/
/64-1202
.
2 - LouvorAS - 119 120-223-346-477-639-741-864rlOlO-1163
1;1

I - ~ud8nças de Juadro - 1-33-56-121-189-225-285-310-351
385-414-479-509 541-578-613-665-710-743-802-e26-865
889-909 933-1014 1065-1113.
2 - r4ud:Jncfl<:
de ~ituaçâo - 5-33 56-100-121-153-169-190
226-258-287-312-352-389-415 479-510-541-579-613-641~
710 H3-769-803
826 865-889-909 933-965 1014-1066
1113-1169.
tI
O

1 - Obi tuário - 95 118 167-188 255-284-381-412-444-571
609-661-707 737 766-769 858 885 908-1061.
P
- Pro~oç~o ~or Distinção-351 1014
2 - Pror,l\JGií
ss - 7 36-6!i-102 130 154-174 192-229 260 288315-.3S4 391-420-481 511-~82-b15 643-670 712 745-771
~4j
801-827 867 890 911 935 967-1020 1073 1119-1170.
3 - ConcliCõtls~t" Promoçpo
nos servicos-340.

a Fllrrip.Ia 2°.~arg.l·ilici!!no

4 - Plano ~e Tirocínios Estágios e Cursos pDra 1963/64786.
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MINISTÉRIO

Ordem

DO EXÉRCITO

do Exér

i to

..
Publ~ca-se ~o fx~rcito o seguinte:

I - UUDn~çAS OE QUADRO
SA~IOS
Guadro

rI)

(UA_1)ffi pm.1ANENfE

d1 Arma de Infantaria

fscola

Prática

rlp,

Infantaria

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria
porque eucontrando se aprovado para este Quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga, o Furriel do Cluadro
Conlplemento José Ramos. do fl.C. 6. Conta a antiguida
d d sde 10/12;962. data a partir da qual tem ireito
aos vcncif'1entoselonovo posto. Vence pela yerLa Pessoal dos (/uadros Aprovados por Lei.
Regimento

rlR Intontaria

nO.

Tem passaaem ao Ouadro Pe rmanen te da Arma de Infantaria
porque encontrando se aprovado para esC~ quadro lhe'
compeciu o preenchimento de vaga. o 2°.<;;arg.do (lua
dro de Complemento 'oé Pinto de lI"atos,do P, LI. Conta
a antiguidade desde 10/12/962. data a pa rt i r ea qual
tem direito aos vencimentos 00 novo posto. Vence pela
verba Pessoal dos (l1anros Aprova os pnr Le i .
Tem passagem ao Quadro PernaJlcnte da Arma de Infantaria
porque. encontrando'
upro 'ado para este qvaJro t fi
direito ao~ vencimentos :lo novo posto. o Furriel do
Ouadro de Compl emento, 1Lerto Xavier Si 1va ~lartiTls,

2

ORll:rl

00 EXERCITO

3a.

~IO.

Série

********************************************************
do H.I.3.Conta a antiguidade desde 10/12/62. data
a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Deve ser convocado da situação de disponibilidade.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.

Regiment[1 de tntantar

í

a n". 3

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque. encpntrando se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de \'ag::t.
o Furriel do Quadro
Complemento, José Sequeira Felício. do r.I. 3. I.onta
B antiguidade desde 10/12/962. data a partir da qual
tem direito aos vencimenLos do novo posto. Encontra se
na Guiné na situação de reforço á Guarnição Normal.

Regimonto

de 'nfant3ri~

nO 14

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque. encontrando se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga, 02 o.Sarg. do Quadro
Complemento, Alvaro Lopes Hodrigues, do H, I. 14. Conta
a antiguidade desde 10/12/962. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Guadros Aprovados por Lei.

R1t~lhjo

Independente

de Inf3ntaria

nO.18

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque, encontrando-se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga, o 2°.Sarg. do Quadro
Complemento. José Silvério Pereira do I'.I. I. nO. 19.
Conta a antiguidade desde 10/12/%2, (lata a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lei".
'rem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque, encontrando se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimen'to de vaga. o Furriel do quadro
Complemento, Carlos Vladimiro Lavadinho Serrano. do
R.I.S. Conta a antiguidane desde 10/12/962.data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
Vence pela verbaPessoa l dos Ouadros Aprovados por Lei ."

sat alhão Independente

da Infantaria

nO

1S

33. ~érie
PRP,~I no EYEqCITG t!o. 1
********************************************************
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Tem passagem ao Ouadro Permanente da Arma de Inf'ant.ar-i.a ,
porque. encontrando se aprovado para este (~adro lhe
con.ps tiu o preenchimento de vaga. o 2<'.
Sarg. do Quadro
Complemento. Fernando José Pereira Faria Fetencourt.
do F.I.I.19. Contando a antiguidade desde 10/12/962.
data a partir da aual tem direito aos vencimentos do
novo posto Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei"
Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Jnfantaria.
porque encontrando se 'provarIo para este quadro lhe
compet i'l o preenoh imenr o de vaga. o 2°.Sal g. do Quadro
Complemento, l1eliodom P:lm ngo,:;Andrade.
p.1.1.l9 .
Conta a antiguida..ledesde 10/12/962, data a pHrtir da
qual tem direito aos vencimentos do novo jJosto. ence
pe la verba' Pessoal elos Ouadros Aprovados por Lei".
(O

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria.
porque encontranrlo se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga, o 2° Sarg do Quadro
Complemento. Paulino 8iLeiro Lopes Pires, do H.1.I.19.
Conta a antiguidade desde ]0/12/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela ver La "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei".
Tem passagem ao Ouadro ermanente da Arma de Infantaria,
porque. encontrando-se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga. o Furriel do Ouadro
Complemento. João ~lanuel l'aptista Par re t.o , (.;uardana
P .. ~ .. Conta a antiguidade desde 10/12/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to.Vence pela verLa"Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".

ntnlhao do G~ç~dores

nO. 1;

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque. encontrando se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga o Furriel do Ouad ro
Complemento. \!arlUeldos Santos France . do P.C.lO. Con
ta a antipuidade desde 1O/12/962.data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba' Pessoal dos ()uadros Aprovados por Lei .
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3a. Série
********************************************************
Regimento
de Artilharia
Pesada
(Com destino ao C.I.C.A.1)

nO.

2

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque, encontrando se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga, 02;~.arg. do Quadro
Comp1emen to, Joaquim Rocha de Azevedo do R. r. 6. Con ta
a antiguidade desde 10/12/,962, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba' 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ".

EstabelEcimentos

~ilitares

Estabelecimentos

Penais

Casa de Pcclusâo

do üoverno

'i litar

de lirboa

Tem passagem ao Ouadro Permanente da Arma de Infantaria.
porque, encontrando· se aprovado para este quadro l.e
competiu o preenchimentp e vaga. o Furriel do Quadro
Comp.lement o , ~arcelino .José F rreira Vina zre , do J~.C.8
<":ontaa antiguidade desd 10/]2/962, data a partir
qual tem direito ao vencimentos do novo po to. V n
pe la verba Pessoal do r.)ua· ros Aprova los por L i".
Compnnhiél

li sc ip l inar

Tem pas sagerrao Quadro

Pe rmanent
la AI ma
porqul.;, encontrando
aprovado
pUla c.
competiu o prcen .lriment,o 1 v ga , o 2°,

t

o
dro
lnúcio (,onça vcs I 1ves , o P.C.6.
Conte
antiguidade des e 10/12/952, dnta • par ir da qu 1 t
di rei \'0 aos 'vencimento
o I ovo po to. \ nc II 11 \ 1ha "Pcs oa 1 dos ()uadro prov ado. 1)01 I.

CompIement.o

Estabelecimentos
Centro

de Instruç50

ue

Instrução

d~ f rgento

i I icianos

de Inf~ntaria

3a.

Série

ORnE

t

DO EXERCITO N°.
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********************************************************
Centro

de Instrução

de Operações

Especiais

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque, encontrando-se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga, o 2°.Sarg. do Vqadro
'Complemento, Alfredo Candido da Piedàde, doR.I. 12.
Conta a antiguidade desde 10/12/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Supranumerários
No Ultramar
Região

Mil itar

rte ~oçambi~ue

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque, encontrando se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga, o Furriel dm Quadro
Complemento. Ernesto das eves dos Santos Parracho.
Conta a antiguidade desde 10/]2/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Comando Territorial

Independente

de f,lacau

Tem passag m o Quadro Permanente da Arma de Infantaria,
porque, encontrando.
aprovado para est quadro lhe
competiu o pr enchimento de vaga, o Furriel do Quadro
Complemento, José Joaquim Domingos.Contando a antiguidade desde 10/12/962,data a partir da qual tem direito
aos v ncim ntos do novo posto.

II - ~"OA'ÇAS
~NG:NlDS
Passagem
Ouadro

a Situação
do Serviço

rn

OE
PJ

SITUAÇjO

o

pfllv1t\1"fEN'f

de Disponibilidade
de t aterial

Passou a ser con'iderado nesta situação desde 20/12/962,
o Furriel graduado 2° ,1 c. Viat. de Rodas, Victorino
de Magalhães e Melo, do P •• C.F., Est Furriel é desgraduado a partir d 20/12/962, r gressando ao posto
de i-. cabo Aj. Mec. Via t. Rodas.
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3a. Série
********************************************************
Passagem
Ouadro

á Situação

de Efectividade

de Serviço

da Arma de Arti Iharia

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 22/5/961,
vindo da situação
de licenciado,
o 2°.Sarg.
de Artilllaria, António dos Santos Carvalho
da R.M. de Angola.

Passagem
Quadro

á Situação

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passou a ser cons i der-ado ne s ta si tuaçâo desde 28 Q'9b2.
por ter sido nomeado para servir
como reforço
á GUlr
n i ção Normal em Moçamb i que . nos termos da a l Inea 11) do
ar t ", 3° do Dec , 42937, de 22/4/960.
o 1 ° aI'g. de In f'.
Afonso [Jenriques
da Silva Fleitas,do
Depó ito G ral de
Adidos. Tem por Unidade Moblizadora
o
15.

n.1.

üuanro

da ~rma de Àrti Iharia

Passaram
a ser considerados
nesta
situação
de sue 5 de
rezembro de 1962. por terem sido nomenclas para servir
como reforço
á Guarni ção Norma 1 em Angola, I os t.e nno
da a l inca c) do art.? 3° do Dec , n? l~2C'137,
22/1/ 60,
os seguintes
lOs. Sargentos
de l i no Bellto 1aul'Íc'O.
da f·:.M.Elm. e Alfredo AI ves P re i ra t a II t. de AI .
Guarnição
n? l.Têm por I'ui dade iobi li zndor-a o n.. 1.1.-

Ouadro

do ~erviço

d~ "~terial

Passou a ser considerado
nest a situação
desde 2 6/12/962.
por ter sido nomeado para s rvi r como reforço
á Gunr
niçao Normal da Guiné. nos Lermos da alínea
c) do nrtO
3° Jo Oec. n? 42937, de22/4j060.
o ~arg.
j u , Che Ie
de Mec , Aut., Henrique
Fe rr ,i r.a Ha rbo a da E. P •• ".
Tem por Unidade Mobil iz ado rn a C. \1. t.

n.

Passou a ser: considerado
nesta situação
sd ?D/I 1/ • 2
por ter s i.do nomeado como reforço
á (; iar-n i 50
orma1
em MoçambIque, nos termo!' de al ín li ) do anO. 30. do
Decreto nO. 42937. dp 22,4/<)(,0
o Furri el 20. ~A( ân ioo
Vi at , Bodas, An t ón.i o Fontainl.
s I i t ira
d LP.l..
Tem por Unidade MoLilil.,adora
o B.C. nO. IÓ.
Passou

a ser

consid

ra

nesta

situação

d

de 30/11/9G2,

6
ORDEM 110 Ei.EnCITO N°. 1
3a. Série
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Passagem
Quadro

á Situação

de Efectividade

de Serviço

da Arma de Artilharia

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 22/5/961,
vindo da situação
de licenciado,
o 2°.Sarg.
de Artilha
ria. António dos Santos Carvalho da IVvl. de Angola.

Passagem
Quadro

á Situação

rle ~upr3nllmerários

d~ Arma de Infantaria

Passou a ser considerado
nesta si tuação desde 28 9,'962.
por ter sido nomeado para servir
como reforço
" Cu 'r
nição Normal em Ioçamhi que . nos termos da a l ínea b ) do
artO. 3° do nec. 42937, de 22/4/960.
o l° 'arg. de Inf.
Afonso Henriques
da Silva FreiLas,do
Depósito Geral de
Adidos. Tem por Unidade Molilizadora
o n.l. 15.

au~dro

da Arm8 de Artilharia

Passaram
a ser considerados
nesta
situação
esde 5 de
I zembro de lQ62. por terem sido nomeados para servir
como reforço
á Guarnição
Normal em Angola, lOS tennos
da alínea
c ) elo art? 3° do
c. n? 42037. d 22/1/ 60.
os seguintes
los. Sargentos
Ade 1 i no Bento i1aurício
da f·:.M.Elm. e Alfredo Alves Pe re i fi' fi Bat., de rt , e
Cuarnição
n? I.Têm por l'uidade
iolilizadora
o n.A.L.l.'

Quadro

do Se rv çu de ':jtr.rial
í

Passou a ser consi e rado nesta situação
desde26/12;%2.
por ter sido nomeado para s rvi r como refo['ço
á Guar
nição Normal da Guiné. nos termos da alinea
c) do artO
3° do Oec. n? 42937, de22/4/960.
o Sarg. Aj u , Chefe
de Mec , Aut .. Henrique
Fe rre.i ra Barbosa,
a E, P.~ ..•
Tem por Unidade Mobi l izadora a C.
1..1..

n.

Passou a ser: considerado
nesta situação
desde 30/11/.
2
por ter s~do nomeado como reforço
á Guarni no
ormai
em MoçambIque, nos termos d~ alin a c) do artO. 30. do
Decreto n>. 42937. dI" 22,4/9W
o Fur r i e 1 20. ~e ân ico
Vi at , Hodas , Antóni() Fonr a ính.,
Piteira
d E.P.l..
Tem por Unidade Mobilizadora
o B.C. nO. IÓ.
Passou

a ser

considerado

nesta

situação

d sde

30/11/962,

DRnEL ou EYEP.CITO N°, 1

3a. Série
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por ter sido nomeado para servir como reforço á Guarnição armaI em Moçambique, nos termos da alínea c) do
artO 3° do Dec. nO 42937 de 22/4/960, o Furriel 2° 1ec.
Radiomontador. Lldio Romualdo Barros, do C.T.I. da Madeira. Tem por Unidade 10bilizadora o F.C. nO.10.

Quadro

do Serviço

Especial

Passou a ser considerado nesta situação desde 30/11/962.
por ter sido nomeaco para servir como reforço á Guarnição armaI em Moçambique, nos termos da alínea c) do
arto.3° do I~c.no 42937. de 22/4/960, o Furriel corneteiro Luís José de Je~s Correia, do B.C. nOS. Tem
por enidade Moi ilizadora O B.C. nO. 10.
1

III
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Armas e Servicos
~inist~!io

do Exfircito

tia enennêncl a do . [unan te General
Oirecção

do

erviço de Pp,ssoal

Furr i e l de Iuf..

o 10.calo da (J.N.H., J\ntblllO ~lanuel 10Ieir~, contando a antiguidade desde 10/12/962. data a
partIr da qual tem direito ao. vencimentos do novo pos
to. Vence pela \erba "Pessoal do Quadros Aprovados
por Lei. [Ite spnclvo de '20/12/962)

Furri éi s de ln f. os las. cabos José Luís Fernandes da G.
,'.H. e .Io sé ugusto da Quinta Hosário. do B.C.n~.8.
contando a antiguidade desde 10/12/962. data a partIr
da qual tem direito aos vencirrentos do novo posto.Vence
pela verba "Pes.oal dos ()uadros Aprovados por Lei."
(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)

Na nependência

do Quartel

Oi recção do Serviço

estre General
de Transportes

Furriéis de Inf .. os lOs. cabos do R.I.3. Mário Vicente

."..,.
ORDEM DO'::IXERCITO N°. 1

8

l~. Série
.********************************************************
Miguel e Joaquim António Praças Ventura, contando a
antiguidade dffide 10/12/962, data a partir da qual tem
direit aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba 'lp'~ oal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)
I

Quartéis
Quartel

~enerais

Seneral

do SovArno

Mil itar de ~.sboa

Furriéis de lnf. os lOs. cabos José Miguel Cabrito do ~.
1.3, António Alves de Carvalho do R.I.13 e Joaquim António Fialho Russo, do B.C.8, contando a antiguidade
desde 10/12/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei.tI (Despacho de 15/12/62)

Quartel

General do Comando Territorial
IndependentA
dos Açores

Furriel de Infantaria, o lO. cabo do B. r. L 19. Mário
Correia de Melo,contando a antiguidade desde 10/12/62
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei." (Despacho de ]5/12/962).

Fscolas

Práticas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidarles

Centros

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

10s.Sargs. de Inf., os 2°s. args., Antóni Júlio amora
de Melo Leote, do B.C.5, Raul dos Reis Ca ilho e Alf~ed~ Massano Pinheiro, ambos do R.C.6, ontando a ant~gu~dade desde. 8/8/962, data a partir d qu 1 t m
~lrelto aos venClmentos do novo po to. Venc m pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."
(Despacho de 20 de Dezembro d 1962)
Furr~éis de ln,f." os,lOs. cabos, Ern to r n isco
le~ra,e Antonlo Plnela Gonçalves, da E.P.l. Alb r o
Ol~ ve~ra da Cruz, do R.!. 5, António J aquim P r ir d
Ollvelra, dO,B.C.1, José Tomé Lop s da Palma, d R.I.3;
Manuel FranclSco Amaro de á, 2°.cabo da G.N.R.:~igu 1

3a. Sérip.
(lnDE~!'ln EXERCITO ~o. 1,
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Joaquim Lourenço, do B.C.6, José .Iuatinc, Esturrica Lo~s, do B.C.8; João Maria Gonçalves, sold.da G.F.;clar~m:, Almerindo Joaquim Pinheiro Bato, do R:C.3; AntonIO Rosado Saraiva, do R.l.16; Francisco Lopes Grilo
do B..l.3 e Francisco Ferreirinha Luísa, do B.C.6, contando a antiguidade desde 10(Lt/962, data a ,partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.

(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)

Regimento ~e Infantaria nO. 1
"

Furriéis de lnf., os 1<ls:cabos, Atmando Marques Chaves ,
sol: da G.N.R.; Aonifácio Veríssimo, José de Oliveira
Ca:Ia e Manuel da Preta Aleixo, todos do R. LI e .Ioaqu~m Robalo Aleixo, soldo da ~.N.R., contando a antigu~dade desde 10/12/962, data a partir da qual tem direIto aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)

n~gimento

de Infantaria nO. 6

Furriéis de lnf. os lOs.cabos do R.I.6, João Evangelista
Pi~heiro e Ilídio Augusto Gonça Ives , contando
ant.i
gu~dade desde 10/12/962, data a partir da qual têm direIto aos vencimentos do novo posto. ,Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados,Por,~i~"
s,

»

(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)
I

,

Regimento de Inf~nt~,la n°. 7
~

I

t

f

Furriel de lnf. o l0 caLo, do R.I.7, José da Rosa Afonso ..contando a antiguidade desde 10/12/962, data a
partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos ~()S
Aprovados
por Lei." (Despacho de 15/12/962).

Regimento de Infantaria

fiO.

8

Furriéis de lnf., os lOs. cabos,do B.I.S.José Gomes Veiga, Virgílio António Tavares e Francisco Lopes, contando a antiguidad desde 10/12/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."

(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)

10
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Regimento

de l n lant ar i a n".

10

Furriel de lnf., o l° Cabo do R.l.10, José Vieira Rodri
gues, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei." (Despacho de 15/12/962).
Regimento

de Infantaria

nO

14

Furriel de lnf., o l°.cabo do R.l.14,José Salazar Oli
veira Loja. contando a antiguidade desde 10/12/962
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
noyo posto. Vence pela verta "Pessoal dos Quadros Apro
'lados por Lei." (Despacho de 15/12/962)
liegimento

de Infantaria

n".

15

Furriéis de InL .os lOs cabos Francisco Ludovi.co de Wa
tos e João da Silva Nogueira do R.I.2, e João da Sil
va Domingues.
do H. L 15. contando a antiguidade des
de 1O/12/962.data a partir da qual têm dire'to
aos
venc imcnt.os do n '10 posto. Vencem peja verba'Pes soa l
dos Quadros Aprovados por Lei.' (Despacho 15/1'2/962)
Regimento

do l ntantar

í

a

11°

16

Fur-r i.éi s de ]nf., os lOs cabo
-anu C ndc Lopes e ~:
nuel lsias Pi res ambos do B. L 16; é Ade lino da Con
ce i çâo Vinagrí' Gal indo, Jos' Marque ...Constantino
A
maro e A lindo Martins do Santo', old. da G.f con
tando a aJ1tiguidade desde 10/12/962. data a pa;tir
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.Ven
cem pela verba "Pessoal dos Quadro Aprovados por Lei.
(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)
8atalhão

Independente

de Infantaria

nO

17

Furriéis de lnf., os lOs. cabos do B.l.I.17. J sé era
fim Trigueiro.
José Inácio Goulart Junior
Lucj~nô
Jorge da Silva e José Albino Correia, contando 4 antiguidade desde 10/12/962, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem p la verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei '.
(Despacho de 15 de flezembro de 1962)

3a.

Série
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na t a I h o I n(I P, o e nden t e d e I n f a n t a r i ano.
à

1B

Furriéis de Iní .• os lOs. cabos, Manuel Filipe Campina
Guerreiro. do CISMI ~odrigo Grilo Morais, do B.C.9
Ar~ando Pacheco Magalhães do 8.I.6 e João Neves Cor·
rela. do B.I.I. 19. contando a antiguidade desde 10 de
ezembro de 1962 data a partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba 'Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei.
(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)

e?talhão

Indapendeijtp

(I

Infantaria

nO

19

"urde 1 de lnf o J o cabo .Iosé .Iuvena l Gonçalves Abreu
co r .1.1. ]9. contando a antiguidade desde 10/12/962,
data a parti r da qual tem direito aos vencimentos do
novo posr o ,Vence pela v rha 'Pessoal
dos Quadros Apr o
vndos por Lei. (Despacho de 15/12/962)

üat

Ihão de caçanores

nO. 5

l~ad orn•• o Fu riel 2° '-'ee. [Iad i om Antó
2G Sare. 2
nlO l,nu de' ousa contando fi an i~uidade desde 30
de Se em 1'0 1 1062 data a partir da qual t.em d i.rei to
imen os do no o posto. Ser e c mo refor ço á R.
gola. (n~ ap lO de 22 12/962)
eTnf.
,1.
bo JoéFe1'ciallodeMelo
do 1.1. I 17 Lu' António Antunes de Araújo, do H.L8
LU1S r~gas da Fonseca e António Oualte P rent€ do B.C.
6. Jonqui~ .lo é Fi Hpe do n.I. 16 Joaquim Inácio i\
na.
[.1.3 António Lu Is dos Santos, do H.1.2 e
Germano da iI a Teixeira, do I~.T. e soldados. Manuel
Jorge de Montes são 1 raz Cara Nova, da C.A.T. da G.N.
H. e Inácio Ambró io do B.l da G.N.H., contando a an
t~guidade desde 10/12/962. data a partir da qual têrn
dlrelto aos vencimentos do novo posto.Vencem peja ver
ba' Pessoal dos (~adros Aprovados por L~i.'
(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)

FUr'!'~élS

Batalhão

de

C~çactores nO. 10

Furriéis de Iní .. os ]Os. cabos Alltónio da Costa, do
R.I.8, José Marques da Costa Pereira, do B.I.6 José
Pinto, do H.C.5 José Manuel do Pomar, do B.C.8. José
Morais. Joaquim Garcia do Carmo e Tarcísio Parente

12
opnfl.1 no ~ IXFIlCno N°. 1
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Ferreira,do B.C.lO; António Pedro dos Reis, da E.P.I.,
e Soldado José dos Heis de Sousa, do 8.3 da G.N.R.;
contando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."
(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)

Artilharia
Regim2nto

de ~rti Iharia ligeira

nO.

J

Furriel 2° ~ec. de Armas Ligeiras, o Furriel graduado 20
Mec. de Armas Ligeiras, Victor Manuel dos Santos Frota
contando a antiguidade desde 23/8/961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. 'ste Furriel fica, na escala de promoção, colocado imediatamente, á esquerda do Furriel 2° Mec. de Armas Li ..
geiras Túlio de Almeida Carvalho da ~1 que se encontra em reforço á R.M. de Angola.
(Despacho

Regimento

de

21 de Dezembro de 1962)

de ArtilhariR

Ligeira

nO. 2

(com destino ao C.I.C.A. 4)
Furriéis de Infantaria, os lOs. cabos .ran is
Gaspar da Silva, do 0.1.14 e José dos eis 'err 1ra.
do R.I. 12, contando a antiguidad desd 10/12/ 62 data a partir da qual tem direito aos v n imen o do'novo posto. Vencem pela verba "Pessoal do Quadros Apr _
vados por Lei."
(Despacho

Regimento

de 15 de nezembro

de Artilhari~

de 1962)

Pesada

nO. 2

(com destino ao C.I.C.A. 1)
Furriel de Iní., o l° cabo. Manuel Leite d Magalhães do
H.I.6, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a
partir da qual tem dir ito aos v ncimentos do novo posto. Vence pela verba "P ssoal dos Quadros Aprovados por
Lei." (Despacho de 15 de Dezembro de 1962).

Regimento

dp. Arti Ih~ria Pesada
(Com de. tino ao C. I.e .\. 2.)

nO. 3

Furriéis de Inf.., os 1°". cabos Lu,Í.,do
st.a Alm i· a e
José Domingues Carreira, do R.I.lO, contando a an-

3a.

~érie
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********************************************************
tiguidade desde 10/12/962. data a partir da qual têm o
direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verLa 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei,'

(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)
Ba t e r i a de Artilharia

2.0

de Guarnição

n",

ar'g, 20 ~lec. El.ec t , o Fur rieI 2° [ec El ec t.. Jaime
Ilumberto Faria Velho Cabral. contando a antiguidade
desde ))/11/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 2/1/962)
i

C valaria

n e g 1I!1~ n to

d e La n c e i ro S nO, 1
(com destino ao C.l •. A. 3)

Furriéis de In I;. os lOs, cabos Cravelino Caldeireiro
Camboias e Carlos Joaquim hocha errano, do B.C.8,
contando a antiguidade desde 10/12/962, da ta a partir
da qual têm direito· aos vebcimentos do novo posto.Ven~em pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.
(Despacho de 15 de Dezembro de 1862)

Grupo

rivisionário

dn ~arros

de Combate

J

Furriel 2° \lec. lladiom•. o l° abo Aju. Me c . Had iom.
João da (ocha !artins do B.I. , contando a antiguidade d de 5/12/962, data a partir da qual tem direito
aos v ncimento do novo posto. (l1espacho de 2/1/963)

Engenharia
~scol~Pratic3
1° Sa rg.

de Eno;.,

o 2° sa rg.

(ngenharia

rlp.

so rue r to da Conce i cão Sa-

raiva. do l.E. nO 2, contando a amtiguidade desde 8 de
Agosto de 1962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela ver1a 'Pessoal
de Nomeação Vitalícia Além dos Ouadros."
(l1espacho de 27 de Dezembro de 1962)

Serviço
Escola

de Haterial
Pritica

do Serviço

de ~ateflal

14
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Furriéis de lnf. os lOs cabos António Joaquim Rodrigues.
soldo na G.r. Joio Maria da Conceiçio Marques, do
F.C.8 e António Augusto Caló soldo na G.N.R., contan
do a antiguidade desde 10/12/962 data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba' Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.'

(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)

Companhia

Oivisionjria

de Manutenção

de ~~terial

2° Sarg 2° Artif.Serralheiro,
o Furriel 2° Arti{. Ser.
Manuel de Jesus, contando a antiguidade desde 31 de
Dezembro de 1962, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço
ao C. T. r. da Guiné. (Despacho de 2/1/963)
Furriel 2° rv:ec.de Armas Lig .. o Furriel grado 2°
c.
de Armas Lig., Manuel Nunes contando a antiguidade
desde 23/8/961, data a partir da qual t m dir ito aos
vencimentos do novo posto. Este furriel fica, na esc a
la de promoçio colocado imediatamente á esquerda do
Furriel 2° Mec. de Armas Lig. António Pinto da ilva
Ferreira da R.~I. de Hoçambique. (Despacho 21/12/96 )

frgãos

de fxecução

fst!belucim~ntos

dos Serviços

Elementos

Mi I ita,~s

lli'Stritns de l1ecrut3mento
Oistrito

e Outros

de Recrutamento

e "chi I i?:~rçã9
e 'ob i l i zaçãc nO.

Furriéis de lnf., os lOs cabos. Jos' Joaquim
e ~ário
r'rão Arenga do P .. 3 J aqu im
delro. soldo na G.r., comtando a antiguidad
de Dezembro de 1962, data a partir da qu 1
aos vencimentos do novo posto. V n m pela
soaI dos Quadros Aprovados por L i."

(Despacho de 15 de Dezembro de 1 62)

Estabelecimentos

Penais
I

Casa de Rec Iusão do GovP.Tno Mi Iitar lIe Li sb oa
Furriéis de lnf. os lOs. abos , J ' .Io quim M g rr
Leal, do R.I.IIi J aquim Alv r s L
1. n

H

.r.

14
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Furriéis de lnf. os lOs cabos António Joaquim Rodrigues.
soldo na G.F.; João Maria da Conceição Marques, do
B.C.8 e António Augusto Caló, soldo na G.N.R., contan
do a antiguidade desde 10/12/962 data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba' 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."

(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)
Companhia

Oivisioniria

de Manutenção

de ~8terial

2° Sarg 2° Artif.Serralheiro,
o Furriel 2° Artif. Ser.
Manuel de Jesus, contando a antiguidade desde 31 de
Dezembro de 1962, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço
ao C. T.L da Guiné. (Despacho de 2/1/963)
Furriel 2° Mec. de Armas Lig., o Furriel grado 2° Meco
de Armas Lig •. Manuel Nunes, contando a antiguidade
desde 23/8/961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Este furriel fica, na esc a
la de promoção colocado imediatamente á esquerda do
Furr-ie l 2° Mec , de Armas Lig. António Pinto da Silva
Ferreira da R.~.l.de Moçambique. (Despacho 21/12/962)
frgios

de Execução

'Est-abeluci'm!!ntos

dos Serviços

Elementos

f1i I Itares

{H'St r i tns ríe RecTut'3mento
'O i s t r i t.o d e

e Outros

n e c r u t amen t o

e 1.lob i I ~~<r.çãg
e rIo b i I i zaç ão

n".

Furri~i~ de ln!., os lOs cabos, José Joaquim Br~gadeiro
e ~arlo Serrao Arenga, do B.I.3 e Joa~uim da Costa an
delTo, soldo na G.F., cOlltando a antiguidade desde 10
de Dezembro de 1962, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."

(Despacho de 15 de Dezembro de 1962)
Estabel~cimentos
Casa de Reclusão

Penais
'do Governo

t.Hlitar

tle Lisboa

Furriéis de Inf. os lOs. 1::810s,Jos' Joaquim Magarreiro
Leal, do R.I.ll; Joaquim Alvares Lage, sol. na G.F.

3a. Série

OROEI,; 00 EXERCiTe ~Jo. 1
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Manuel Luís
Miranda, do
Dezembro de
vencimentos
dos Quadros

15

Macedo da Costa. do R.I.13 e Jacinto Alves
E.C.8 contando a antiguidade desde 10 de
1962, data a partir da qual têm direito aos
do novo posto. Vencerr pela verba "Pessoal
Aprovados por Lei." (Despacho 15/12/962)
P r e s íd i o

jj

iI ita r

Furriéis de Inf , os lOs. cabos Manuel de Oliveira Bo l
dão e Manue l Caldeira dos Santos do 8.C.8 e Domingos
António Casaca Cabaceira. sol. na G.F., contando a ant~gu~dade desde 10/12/9~;, data a partir da qual têm
dIreIto aos vencimentos.do novo posto. Vencem pela ver·
ba •'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."
»

(Despacho

de

15 de Ttezembro de 1962)

Fst~belecimentos
Centro

de Instrução

de Instrução
dg

Sargp.ntos ~i Iicianos

de Infantaria

Furriéis de In f . os l°'scabos António Augusto Caetano,
Luís António Pereira Ruivo. do C.I.S.M.I. e Manuel An
António Dias Madeiro do H.I,:i, contando a antiguidade
desde 10/12/ %2. data a partir da. qual têm direi to aos
vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei:·' (Despacho 15/12/962)0

Campo .ue Ti ro ria S'eU8 da Cnr'reguei ra
Furriel de lnf •. o l° cabo Joaquim Dias Narciso do R.I.
nO 2: contando a antiguidade desde 10/12/962, data a
partIr da ~ual tem direito aos vencimentos do novo posto: Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
\por.Lei." (Despacho de 15/12/9621'

Est~bclecimentos

Hospitalares

lio'Spital f iIi tar Pr lnc ieal
. !

Furriel de lnf. o l° cabo António Manuel Dias Bucho do
B.C.8, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence ~ua verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei." (Despacho de 15/12/962).

Diversos
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Furriéis de lnf., os lOs. cabos Ernesto Noites Passinhas, do R.l. 16 e Benjamim Souto Xavier, sol. na GNR
contando a antiguidade desde 10/12/9&;, data a par
tir da qual têm direito aos vencimentos do novo pos
to. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprova
dos por Lei."
(Despacho de 15/12/962)
Depósito

Geral

de Adidos

Furriéis de lnf. os lOs cabos Amaral da Costa Granito.
do R. L 5 AI varo Moura de Sá, da C.O.M.M. e António
Barata Mateus, sol. da G.F., contando a antiguidade
desde 10/12/962, data a p~rtir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei." (Despacho de 1.5/12/62)
SlIP ranumerá

r i os

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 2

l°Sarg.de lnf.o 2°Sarg.Francisco Manuel FOlltel~ Pires
da Silva, contando a antiguidade desde 8/8/962. data a
partir da qual tem direito aos vencim ntos do novo posto. Encontra se na R.M. de Angola em reforço á Guarni
ção Normal. (Despacho de 20/12/962) ..
Regimento

de Infantari(l

nO. 4

1° Sarg.de Inf . 02° Sarg. António Augusto da ilva Valente, contando a antiguidade desde 8/8/962
data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do 'nov lposto. Ericont.r-a-sena R.M. de Angola em reforço á Guarnição Normal. (Despacho de 20/12/962)
Regimento

de Infantaria

nO. 5

l° Sarg. de lnf., o 2° arg. António
er ira Mont iro,
contando a antiguidad desde 8/8/962, dat a par ir da
qual tem direito aos vencimentos do novo po to. Fn ontra·se na R.M. de Angola m refoeço á Guarni ão N mal
(Despacho de 20 de Dezembro de 1962)

3a. Série
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n", 8

l° Sarg. de lnf .• 02° Sarg. José Hodrigues Vitorino,
contando a antiguidade desde 8/8/962. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Encontra-se na Ii.
de Angola em reforço á Guarnição Nonnal
(Despacho de 20 de Dezembro de .1962)
1.

Regimento

dfl Inf1ntaria

nO. 11

l° Sarg. de lnf .. o 20 Sarg.Virgolino da Trindade Duarte
do n.L,lI. contando a aIttiguidade desde 8/8/962, data
a partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.Encontra-se na P.II. de Angola em reforço á Guar
nição Normal. (Despacho de 21/12/962)

Regimento

de Inf~ntaTi!

nO 13

1° Sarg. de lnf.. 0'2,0 Sarg. Joaquim ~.aulo Peres contando a antiguidade desde 8/819.62. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Fncontra-se
na R.~í de Angola em reforço â Guarnição Normal.
(Despacho

de X) de Dezembro

de 1962)

Furriel de lnf. o I? cabo Miguel António de Araújo, do
R. I.~3. contando a ant.igui dade tlesde 10/12/962, data a
partlr da qual tem direito aos vencimentos do novo post?~~contra se na Guiné na situação de reforço á Guarnlçao ormal. (Despacho de 15/1?/962)

Regimento

de Infantari~

nO. 14

l° Sarg. de Inf. o 20 arg. António Joaquim dos Santos.
contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto Encon
tra se na I .. de \loçambique em reforço á Guarmição
normal. (Despacho de 20/12/962)
los. Sargs. de lnf. os 2°s Sargs. Nicolau Farinha e
Francisco Ferreira da Costa. contando a antiguidade
desde 8/8/962. data a partir ~a qual têm direito aos
vencimentos do novo posto. 8ricontram se na R.M. de
Angola em reforço á Guarnição Normal. (Desp 20/12/962)

Regimento

de Infantaria

nO. 16
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l° Sarg. de lnf. o 2° Sarg. Alfredo Sequeira, contando a
antiguidade desde 8/8/962, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra se
no C.T.l. de Timor em reforço á Guarnição Normal.
(Despacho de 20 de Dezembro de 1962)
l° Sar g , de InL 02.0 Sarg. João Pérsio Pita da Silva,
contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. encontra-se na R.M. de Angola em reforço á Cuarnição ormal.
(Despacho

de

20 de Dezembro de 1962)

Bata lnãe de 'Caçadores n". 5
lOs. Sargs. de Inf.,os'Zos. Sargs. Jos' Gomes
rpa, António nibeiro Guedes,José Vicente Martins, Albano celso Fernandes Dias ~,1eirade Oliveira,Caetano João Digares Careto e Pedro Pinheiro Gonçalves.contando a antiguidade desde 8/8/962,data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Encontram se na ~. 1.
de Angola em reforço á Guarnição Normal.
(Despacho de 20 de Dezembro de 1962)

1 ° Sarg •. de lnf.

o 2° Sarg
Joaquim Dias de Sousa, contando a antiguidade desd e /8/962) da ta a parti r la
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. 'n ntra se na B.M. de Moçambiqu
em reforço á
arnição
Normal. (Despacho de 20/12/962)

Batalhão

de Caç~dores nO. n

arg. de rnr., o 20, arg. lexandre Gu rr iro. c n
tando a antiguidade d sd 8/8/962. data a partir li,
qual tem direi to aos vencimentos do novo po: to. ne n
t.r a se no C.T.l. de Cabo Verde em reforço á ,unrnição
Normal.
(Despacho de '20/1'2/962)

10.

'I

Batalhão ne Caçadores
10. arg. de 1nr.,

020.

nO. 10

Sarg. .loâo T ix ira ,ranjo '011
tando a an t i gu idade desd,e 8/8/962. da a
pllr i I
n
qual tem di.re i to aos venClmf'nlOR do novo pos o. I':ncont ra s na H.M. de Angola
m r forço lí (lU rniçiio.
(Despocha de 20 de Dezembro de '1962)

opon'
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l° Sarg. lnf. o 2° Sarg. Homeu de Almeida Sousa, contando a ?nt~guidade desde 8/8/962, data a partir da qual
tem dIreIto aos vencimentos do novo posto. ~ncontra-se
na H.~I. de ~foçambique em reforço á Guarnição Normal.

(Despacho de 20 de Dezembro de 1962)
EstabBIBcimentos

de Instrução

Academia-

:.'i I i tar

furriéis de lnf. os lOs cabos João Carreiro Barata, do
B.C.6; Joaquim Manuel Vieira Anacleto e Joaqumm Ferreira, do ~.I.2, contando a antiguidade desde 10/12/962,
data a partir da qual têm cire~to aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 15/.12/962).
Col~gio

T;~iI i tar

..

Furriel de lnf. o 1° cabo António Hibeirc Alberto do
~.l.4, contando a antiguidade desde 10/12/962 data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 15 de Dezembro de 1962)
llo UI t rama r
Regiiío

tai I i tar

{Is Angnltl

lOs.:.Sargs. de lnf. os 2°s. Sargs. Eduardo da Conceiçao Marques, Heitor Armando Dias. Manuel Pereira de
Oliveira e Tobias dos antos Almeida. contando a anti·
guidade desde 8/8/962.data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho 20/12/962)
10.Sarg. de lnf. 02° Sarg.Joaquim Lopo Covas Balsinhas,
contando a antiguidade desde 13/10/962. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

(Despacho de ~ de Dezembro de 1962)
Região

Mi I itar

de Moçambique

los args. de lnf .. os 2°s.Sargs. Francisco Tavares de
Almeida. José Joaquim Pires. José Manuel de Oliveira
Muge. José Luis eollledie.s Meira. Luís Gonzaga Afonso
Ferreira,Mário José de Sousa e Silvino do Monte fuldra
de, contando a antiguidade desde 8/8/962.data a partir
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da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho

de

20 de Dezembro de 1962)

lOs. Sargs. de Eng. ,os 2 Ps. Sargs. Alvaro Rodrigues Ferreira Marcelino Cardoso, José da Costa e Antãnio Po
drigu~s Coutinho. contando a antiguidade desde 8/8/962,
data a partir da qual têm direito aos vencimento
do
novo posto. (Despacho de.26/12/962)
2°

Sarg Mús. o Furriel II-lÚs.Agostinho
da Silva Barrocas
contando a antiguidade desde 30/11/962, data a partir
qual tem di reito aos vencimentos do novo posto.

aa

(Despacho

de

27 de nezembro

de 1962)

Furriel de lnf. o l° cabo Alberto Pereira.contando a an
tiguidade desde 3,1/10/962. data a partir (a qual t m
direito aos venciméntos do novo posto.
(Despacho de 2 de Janeiro
de 1963)

Com·ando Territorial

Inctl1pendente ria Guiné

Furriéis de Tn I. os lOs. cabos António Gomes Le.i t ão e
Agostinho Mendes Carneiro. contando a aut.iguidnde d .sdc
10/12/962 data a partir da qual têm dit ito aos venci
mentos do novo posto. (Despacho de 18/12/962)

Comanno Territorial

Ind2pendnnte

de ~ Tomê e Príncine

Furriel de ~n[. o 1° caLo Ant6nio Joaquim dos ~antos
contando a antiguidade àescle 10/12/962. data a partir
da qual tem dlreito aos vencimentos do novo p sto.
(Despacho ele 18 de Dezembro de 1962)

Comando

Territori31

Independente

de Hacau

Furriéis de Inf. os lOs cabos Agostinho ~,1arqll
s Ca ldeira
e Augusto Matos Vaz, contando a anti~uiJad ci.sde 10
de Dezembro de 196:1. data a partir da qual t 1lI direito
aos vencimentos do novo posto. (DesfJacho 18/12;r 62)

Comando Teriitori~1

Independente

de Timor

3a. Série
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valho, Fernando Almeida do Carmo, Francisco da Costa,
Constancio da Costa Soares,Salvador Carrazedo Saldanha
Orlando Ferreira da Silva, José Valente, Domingos da
Costa ~ibeiro e F~uardo Martins dos Santos, contando a
antiguidade desde 10/12/962, data a partir da qual têm
d1reito aos vencimentos do novo posto.
(nespacho de 18/12/962)
SAPGNIOS

ro QJAOO

aM~J~1JfN1D

Regimento de Infantaria nO. 6
Por despacho de 21/l2/~62, contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°.sargento miliciano, o furriel miliciano
Armando Augusto da Silva ~enaes Pedrosa. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 29/8/962.
Regimento

de Infantaria

n",

13

Por despacho de 21/12/1962" cont.ando- a atltiguiâade desde
28/?/1962, 2°.sargento miliciano, o furriel miliciano
flom1ngos ~·agalhães. Tem direi to aos vencimentos do novo

'3talhão de Gaç~~oras

5

~o.

(Pat. de Caçadores nO. 260)
Por despacho de 21/12/962. contando a antiguidade desde
28/2/1962. 20.sargento miliciano, o furriel miliciano
Alberto ~ibeiro Duarte Cadima. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 23/5/1962.
Por despacho de ~a./12/1962; contando a antiguidade desde
28t2/1?62, 2°.sargento miliciano, o furriel miliciano
Joao S1mões Matias. Tem direito aos vencimentos do novo
posto desde 21/8/1962.

üatalhão

de Caçadores

nil:

10

(Bat. de Caçadores nO. 185)
Por despacho de 21/12/1962, contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°.sargento miliciano, o furriel miliciano
Luís António Martinho dos Santos. Tem -di.rei to aos vencimentos do novo posto ~esde 21/2/1962.
Por despacho de 21/12/1962, contando a antiguidade desde
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28/2/1962, 2°.sargento miliciano o furriel.miliciano
Jálio da Silva Passoa. Tem direito aos venC1mentos do
novo posto desde 13/3/962.
Por despacho de 2 1/12/1962, contando a antiguicladedesde
28/2/1962. 2°s.sargentos milicianos, os furriéis milicia~
nos, Armando Teixeira 'arques. Joaquim Vitorino Bodrigues
Marques e José Seabra Coutinho.Têm direito aos vencimen·
tos do novo posto desde 28/2/1962.

n11a~hão d~ Caçadores nO. Ir
(Bat. de r~çadores nO. 262)
Por despacho de l1/12/1962 , contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°.sargento miliciano, o furriel miliciano
José Pinto da Fonseca. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 1/8/1962.
1°. Grupo de COfflpanhi~s de ~~Í!~P,
(Pelotão de Automacas nO.ló)
Por despacho de 21/12/1962, contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°.sargento miliciano, o furriel miliciano
Car-Los Alberto da Costa Abreu. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 20/9/962 .
.IV - !:OlntA~~

E nAtl~fr~~"CIA~

SAlGNIOO 00 WAL'ro PEU/ANmrE

Armas!

Serviços
~;inis1ério do Exército

~a Dependência

do Quartel Mestre General

Direcção do Serviço de Fortificações

e Obras j,lilitarcs

l° Sarg, de Eng., Eugénio Moita Aurélio, do .T.I.d
do Verde devendo s r con id rado nesta situaç-o
9/12/962, data em qu embar ou d r gr s~o á • ró
Vence pela verb do 'V 'soal d
m ç~o Vital)
Além dos Quadros. (J)espacho de 27/12/1962)

"a Oeoend6ncia

rlo Yice-Chefe

Ca-

sd
1
i

do Esta~o ~,ior ~o Exército

3a. sé r i e
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das Transmissões

2° Sarg. de lnf. Albino Rodrigues da Silva, do H.Â.P. nO
3 <C.LC.A. 2). Vence pela verba' 'Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei. (nespacho de 31/12/962),
2° Sarg. de Art. Manuel da Cruz Albuquerque, do R.A.L.
nO.l. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei. (nespacho de 31/12/962),
2° Sarg. de Inf. Manuel Fernandes dos Heis, do R.I. n013
Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei. (nespacho de 31 de Dezembro de 1962).

Quartéis Generais
nu~rtel General da 3a. Divisão
2° Sarg. de Inf , Manuel de Gouveia, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Dezembro de 19~ i. Vence pela ver.haPessoal dos Quadros
Aprovados por Lei. (Despacho de 28/12/962).

fscolas Praticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidadp.~
Inhnhria
Escnla Prattca

de íntantar

la

2° Sarg. l~ Inf. João Afonso Teixeira Baptista,do C.T.I.
de S. Tomé,devendo ser considerado nesta situação desde 16/12/962. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei." (Despacho de 31/12/962).

Regimento

de Infantaria

nO. 5

2° Sarg de Inf. João Tomé Frederico, da H.I.!. de Moçambique devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Dezembro de 1962.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei." (flespacho de 31/12/962).

Regimento

de Infantaria

nO. 6

2° Sarg. do Q.A.E. José Firmino, do C.T.I. de Cabo Verde
devendo ser considerado nesta situação desde 12/12/962
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data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence
pela verba do "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros. (Despacho de 26/12/1962),
Furriel de Inf. José António Alves, do B.C. na 10 por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei. (Despacho de 12/12/1962),

Regimento

de Infantaria

na. 16

10. Sarg. de lnf. Aventino José Neixa Inglês, do ~.C.5,
regressado da r~.M. de ~loçamhique. devendo ser onside
ndo nesta situação desde lS/ilj962. Vence pela verba
Pessoal dos Ouadros Aprovanos por Lei.
(Despacho de 31 de Dezembro de'1962)

natalhão

de Cacadores

nO. ~

10. Sarg. de lnf. João António ~edondeiro, do H.I.lS,por
ter r-egressado do C.'I', 1. da Guiné. devendo ser considerado nesta situação desde 18/12/962. Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovado por Lei.
(Despacho de 26 de Dezembro de 1962)

R~talhão

de Caç~QDres

nO.,~

Furriel de Cavo Francisco Manuel Cortina Farropo. do P.C.
nO.3. por pedir. Vence pela verba Pessoal do Quadros
Aprovados por L i. (De racho de 21/12/962)

Datalhão

ne r.atadores nO.

10. Sarg. de Inf.Alfredo Pinto Ribeiro, do .T.l. de Timor. devendo ser considerado nesta situação d d 21
de Outubro de 1962. Vence p la verba P sol do Quadros Aprovados por Lei. (Despacho de 27/12/1962)

Attilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira nO. 1

20• Sarg. de Árt. Amadeu F rnande de u a, do C.T.I.d
Timor. devendo ser consid rado ne ta ituação desde
21/10/962. Venc pela verba Pe oal de Nome ç- Vitalícia Além dos Quedroa, (Despacho de 31/12/962),

3a. Série
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2°. Sarg. Artífice Carpinteiro José de~scenção Paptista
de Freitas da E.P.S.M., por pedir. Vence pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros.

(Despacho de 21/12/1962)

Regimento

de Artilharia

Pesda nO. 2

2°. Sarg. 2°.Mec. electricista Valdemar Ferreira da Silva da E.P.S.M., destinando-se a prestar serviço no centro de Instrução de Conduy;o Auto nO.I,per pedir.Ven-ce pela verba Pessoal dôs Quadros Aprovados por Lei.

(Despacho de 19/12/1962)

Cavillaria
Regimento

de Cavalaria

nO. 3

Furriel de Cav. António Fortes Ralagueira do B.C.8 por
pedir. Vence pela verba do Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros. (Despacho de 21/12/1962).

Regimento

rle Cavalaria

n", B

Furriel de Cav. Alfredo António Cachapa Almeida da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 13/12/962, data em que embarcou de regressb á Met~ópole.Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vita1íC1a Além dos Quadros. (Despacho de 28/12/962).

~ ngenhll r ia
Escola

Prática

de Engenharia

Furriel de Eng. Sapador Manuel Ferreira do C. T. L de Ma·cau devendo ser considerado nesta situação desde 31
de Outubro de 1962,data em que embarcou de regresso á
~~trópoIR. Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros. (Despacho de 28/12/962).

Serviço
Escola

de

aterial
Prática

do Serviço

de Material

2°. arg. Artífice Carpinteiro José Maria Andrade Ruivo
do R.A.L.1, por pedir. Vence pela verba Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei. (Despacho de 21/12/962).
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Orgãos de Execução

dos Serviços

de Recrutnrnento

'Distrito

Elementos

~i I itares

Estabelecimentos
Distritos

e Outros

de Recrutamento

e r;~obiI i zação
e lobil ização roo 9

2°. Sang. do Q.A.E. José Barroso, do C.T.l. de t1acau, de
vendo ser considerado nesta situaç~o desde 31/10/962,
data em que embarcou de regresso a Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Qua
dros. (Despacho de 28 de Dezembro de 1962)

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

2°. Sarg. Graduado de lnf. José Justino de Cabedo e Len
castre. da R.M. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde 13/12/962. Vence pela verba Pes
soaI dos Quadros Aprovados por Lei.

(f'espacho de 31 de

Dp.nós ito

~p'

De zembro

de 1962)

ra I de :~ater i a I dg Transm i ssões

2°. Sa rg , 2°. Mec, El.ect.rec
i st.a nt ónio José Bet ncourt
dos 'antas. '0 C. r.l. da (~in~.devendo ser con idera10
nesta situaç50 desde 9/12/962,' ata em qu
mlarcOII d
regresso a ,'etrópole. Vence pc la verl a Pessoal e 'omea
ção Vitalícia Além dos (~adros.

(Despacho de 27/12/962)

V
A

GO"CURSOS

CURSn~ E ESTAGlns

Cursos
- Alterações

na Frequincia

Ab a t i ri o :3 o Qu a d r o de !\ 1 li nos .1a I~s c o 1 a
n tJ a l d
Sargentos .desde 17/l2/Q62,nos t.ermo do ar ..220. lo I
creio-L'i ~0423 d~ 6/12/955
o 10. Sar
Art. lU
gusto Hodngue
,1 c do. da I nt 'ria lud ependent
d (
fesa d Costa nO. 1

3a. Série
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V I - DECLARAÇÕr. S
1 - Estlarecimentos
Declara-se queoo despacho de Sua Exa.o Ministro de 11 de
Setembro de 1962, publicado na O.E. nO.26 de 20 de Setembro de 1962,a págs. 782, que elimina do serviço o
2°.Sarg. de Inf , ~1arco Aurélio Teixeira Martins da Companhia 8isciplinar de Penamacor, só terá aplicação a
partir da data em que seja solucionado o auto de corpo
de delito que tem pendente e cumprida a respectiva pena, caso esta exista. Desde 11/9/962 deve ser considerado nasituação de licenç~ registada. Por despacho de
24/12/962

de Sua Exa

o fthnistro

do Exército

2 - Pp,ctificações
Dec~ara-se que o 2°. Sarg.Ferrador Manuel Rodrigues FIo
r~ndo,que passou a ser considerado na situação de des
11gado do serviço. prevista na parte final do arto.lSo.
do rec.Lei 28404 de 31/12/937. pertence ao D.G.M. V. e
não ao D.r..~·.G.como por lapso foi publicado na O F.
nO.343a. Série de 3/12/962 (pág. 1006/7).
I1ecl?ra SE' que o furriel graduado 2°. Mec. de Armas Li
gearas Ramiro Costa Rodngues Massa promovido a furriel
2°. I\"ec.de Armas Li ge i ras pela O.E. nO.36 3a.Série Je
30/12/962 pág. lC83. foi colocado na Direcçao de Servi
ço de laterial e não no H.I.l, como por lapso se publi
cou.
Oec~ara se que o l0. cabo músico Leonildo Fernandes da
S~lya, constante da relação de aprovados para f~rriel
mUS1CO publicada na O. F. nO. 3 S 3a. Série de 20/12/62
pág. 1023. pertence á I. f. de Moçambique e não á E.r. L
como por lapso se puLlicou.

3

Reformas

Que a partir de 1/1/963.tran itam para a situação de reforma, passando a ser pagos da sua pensões pela Cai
x~,G~ral de Aposentações. conforme vem publicado.no
D1a1'1o do Governo n? 3002a. Sér:ie. de 2.'6/12/962, os
militares a seguir mencionados, cuja pensão anual a
cada um se indica. estando já deduzida do desconto a
que se refere o artO, 13°, do Oecreto-Lei nO.36610, de

28
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no.

24/11/947, rectificado pelo arte.
nO. 39843, de 7/10/954:

do Decreto-Lei

Estado Maior do Exército

2°. Sarg. do Q.A.E. -Júlio Marques Correia
Direcção

21.384$00

do Serviço de Transportes

2°. Sarg, do Q.A.E.-Jacinto Manuel Gonçalves
Regimento de Infantaria

25.020$Cü

nO. 3

2°. Sarg.Serralheiro-José Gregório Viana

20.256$00

escola Prática de Cavalaria

10.cabo ferrador nO.209/56/EP-Manuel Vieira
Dalego

7.26O$Oe

Regimento de Engenharia nO. 2

Sargento Ajudante, Chefe de Mecânicos de Material
Eléctrico,Radioeleéctrico e Electrónico,
Eduardo ~reira Reis Leite
22.956$00
Escola Prática de Administração

Militar

l°. Sarg. do Q.A.E.-Ildefonso Louro

24.756S00

Depósi to Geral de Ma teria L de 'Q.lerra

2°. Sarg. do Q.A.E. - António Romão
Depósito

Geral de Material

21.Q48SOC

Veterinário

2°. Sarg. ferrador -Manuel Hodrigues Florindo

21.Q48$00

Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do arto.15°. do Decreto
Lei 28404 de 3,1/12/937. desde a data que a cada um se
indica, os sargentos abaixo mencionados, por terem atingido o limite de idade (60 anos),nos termos do artO
60°. do Decreto-Lei nO. 28401 de 1937:
l°. Sarg. do Q.A.E.,João dos antos do R.I.5,desde 19 de
Novembro de 1962, 10.Sarg. do Q.A.F. Ismael dos antos
do D.G.M.T., desde 14/12/962, e 2°. Sarg. do Q.A .•
António Romão do O.G.M.G., desde 24/11/962.
Que sejam considerados na situação de desliga os do ser
viço, prevista na parte final do artO. 15°. do
cre
to-Lei nO. 28404, de 1937, os sargentos abaixo mencio
nados. por terem sido jul~ados incapazes de todo o ser
viço, desde a data que a cada um à indica
Sargento Ajudante.Chefe de Mec. de Material El' trico,
Hadioeléctrico e Electrónico,Rduardo Moreira Reis Leite do R.E. nO.2,desde ,30/10/Q62 2°s. ~args. do O.A.E.
António Lopes Parada do R.J.l,desde 4/7/962
Jo;
Marques da Cos ta do D.H.M. n? .14, desde 31/10/962 2 iO.
Sarg. de Infantaria Emídio Lopes Albergaria
o .I ..1nO.14.desde 12/1O/962'e 2°. 'arg.F,nLLuís de S usa Garcia do 1l.~.R. nO. 2, desde 5/11/962.
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4 - Inval idez
Que no Diário do Governo nO. 3CX) - 2a.Série de 26/12/962,
for~m publicadas as pensões anuais de invalidez, conced1das aos militares abaixo mencionados estando já
deduzidas do desconto a que se refere o artO. 13°. do
Oecreto Lei 36610. ele24/11/947, esclarecido pelo ar t ? ,
110. do Decreto-Lei n? . 39843,de 7/10/954, pelo que devem ser abatidos ao efectivo das suas unidades desde
1/1/963. desde quamdo passam a ser pagos pela Caixa
Geral de Aposentações e ficam sujeitos a todas as dis
posiçnes re~uladoras dos~militares reformados
Regimento de Infantaria nO

1

Soldado nO.266/60-Domingos Gonçalves Pereira
"
" 477/60 José Marques da Costa
,

Regimento de Infantaria nO

Soldado n? .13/62

1.080$00
648$00

3

José Victor Marques

816$Cü

5
l°,cabo nO ,808/60 Fermiano Nunes dos Santos
Regimento de Infantaria nO

Regimento de Infantoria nO

10.260r00

6

1° .cabo n? J 05/60 Pe Imiro Almeida e Silva
Soldado n? 62 9/60 Manuel Fernando de Almeida
Guedes
"1272/60 Amilcar José ·zidoro

10.272$00
4.296$Cü
4.296$Cü

\I

Regimento de Infantarta nO

8

Soldado nO.1569/61 Joaquim Mónica Afonso Vaz
Regimento de lnfantaria nO

612$00

11

10. cabo n? .tI,(16/60
António Maria Casinha
Regimento de Infantaria nO

l°.cabo nO.641/59

10.26O$CD
12

José Prata Alves

Regimento de Infantaria nO

10.260$CD
14

Soldado nO.142/60 Manuel da Cruz

624$00

Inf an taria

Centro de Instrução Sargentos Milicianos de

l°.cabo nO.1/60

António Chagas Fialho

3.084$Cü

Escola Prât i ca de Infantaria

Soldado nO.41/60 José Augusto do Carmo Cravinho 4.308$00
Regimento de Artilharia Ligeira

Soldado nO.20/61. Francisco Peres

ri?

1

648$00

Regimento de Loncei ros nO. 2

l°.cabo nO. 339/61 Fernando

á de Assunção

2.568$00

Regimento de Cavalaria nO. 3

Soldado nO.B12/61
.

Amadeu Monteiro

Regimento de Cavalaria nO

1.224.$00
7

Furnel milo. Valdemar Isaías Cabaço Milho
Soldado nO.~80/61 António Maria Antunes
Regimento de Engenharta nO

l°.cabo n ..311/60

Albino ~Ianuel da Silva

16.884$00
4.296$00
2

3.180$00

ORQEr.~ O V EXERCITO
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5 - Vencimentos
Oeclara-se que o 2°. Sarg. Mec. de Viat. Rodas,Adriano
Pereira dos Santos, do C.I.A.A.C. passa a vencer pela
verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei,desde 1 de
de Janeiro de 1963.
Oeclara-se que os 2°s. Sargs. Mecs. de Viat. Rodas, José
Lopes da Silva do ~.I.8, Fernando dos Santos do C.I.A.
A.C. e João Alexandre dos Santos do H.I.3, passam a
vencer pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei. (no.l do arto.324°. do capo.~o. do actual Orçamento do M.E.), desde 1 de Janeiro de 1963.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ü riinistro

Joaquim

do ~xórcito

da Luz ('JWlha

Está conforme

o

Ajudante

General

o

MINISTfRIO

e, M. E.'

DO ExfRCITO

do Exército

Ordem

20 de Janeiro
Publica-se

ao Exército

de 1963

o seguinte
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SAPG8'nos 00 QJADff) PF~1ANENTE

Ouadro

da Arma de Infantaria
Regi ão •.'i i Iita r de,~rrgo 1'3

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria
porque, encontrando se aprovado para este Quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga, o 2°. arg. do Qua
dro Complemento. Virgílio Augusto de Amaral Marcia.
Conta a antiguidade desde 5/5/961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica
graduado no posto de 2°. argento

I I - ~UnANCAS
ARGmIDS

Ingresso
Quadro

m

OE SITUAÇÃO

(JJAIro PEI-fv'ANENfE

nos au~dros
do Serviço

de ~aterial

Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962.
por ter regressado da R. 1. de Angola onde serviu em
reforço á Guarnição I orrna l tendo tido por Unidade Mo
Lili zadora o H.1.11 o 2 0. Sarg 2° .Mec, ia t . Hodas ~la
nuel Afonso ()uaresma. Passa a vencer pela verba Pes

l4
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soa l de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros ".
(Despacho de 10 de Janeiro de 1963)
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962,
por ter embarcado da R.M. de Angola onde serviu em reforço á Guarnição Normal, tendo como Unidade Mobiliz&
dora o R.I.16, 02 '). Sarg. 2°.Mec.Viat.Roda$ [anue l
Rodrigues Lourenço. Vence pela verba • Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".

Quadro de Amanuenses do Exército
Passam a ser considerados nesta situação desde as datas
a seguir mencionadas os sargentos abaixo designados:
Co légio Mi litar
1 0. Sarg, de Inf'. Aníbal Desidério Tavares Costa 22/11/962
Regimento de Artilharia de Costa
l°. Sarg. de Art. João dos Santos Oliveira
22/11/962
Batalhão de Caçadores nO.10
2°. Sarg. de lnf. Manuel Pereira Lopes
~2/11/962
Academia Militar
l°. Sarg. de lnf. Eduardo Silva
22/11/962
Região Militar de Moçambique
l°. Sarg. de lnf. Alfredo Dias de O. Cabeças
22/11/962
Regimento de Infantaria nO. 13
2°. Sarg. de lnf. António Luzia Rodrigues
22/11/962
Região Mi litar de Ango la
2 0. Sarg. de Inf', Manuel dos antos
1/12/962
Distrito de Recrutamento e Mobilização nO 1
l°. Sarg. de lnf. Joaquim de Jesus do O.F.A.D. 1/12/962
Regimen to de Ar ti lharia L tgeira nO. 2
2°.Sarg. de Art. António J.da Conceição Piedad 1/12/962
Regtmento de Infantaria nO. 2
l°. Sarg. de lnf. Joaquim Cruz Gu rr iro
1/12/962
Região Mtlitar de Angola
2°. arg. de lnf. Joaquim Jos' Galhofo
1/12/962
Quartel General da 1a. R. Militar
l°. arg. de lnf. Manu 1 Mor ira dos
nto
1/12/ 62
Regimento de Infantaria nO. 6
l°. arg. de lnf. Martinho Jo ~ d Almeida
1/12/962
Regtmento de infantaria nO. 2
10. arg. de lnf. Jo ' Augusto d Fons a
5/12/ 62
Batalhão de Caçadore nO. 6
l°. argento de lnf. ao é Reino
31/12/ 62

Quadro do Serviço Especial

3a. Série
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Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
r~f~rço á Guarnição Normal, tendo tido por Unidade Mob1l1zadora o R.I.ll, o Furriel corneteiro Joaquim Rodrigues Furtado. Passa a vencer pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".

Passagem

ás ituação de Disponibilidade

Ouadro do Serviço

de Material

Passou a ser considerado n~sta situação desde 1/1/963, o
2°. Sarg. 20.Mec.Radiom. Joaquim José da Silva Monteiro, do R.A.L. nO.l. (Despacho de 10/1/963).

Passagem

ás ituação de Supranumerários

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 7/1/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3° do Dec. 42937 de22/4/960,
para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, o
Furriel de Inf.Joaquim António Pimenta Carvão, doR. I. 15.
Passou a ser considerado nesta situação desde 30/11/962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3° do Dec. 42937 de ~/4/960,
para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, o
Furriel de Inf. Manuel Alves da Costa, do B.C. 10.

Ouadro da Arma de Arti Iharla
Passam a ser considerados nesta situação desdeZ7/10/62,
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, em reforço á Guarnição
Normal da R,M. de Angola, o 2 0. Sarg. de Art. João
r~nçalves, e o Furriel de Art. José Orlando de Faria,
ambos do R.A.C.
Passam a ser considerados nesta situação desde 5/12/962,
por terem sido nomeados nos termos da al1nea c) do
a~to.3° do Dec. 42937 de 22/4/%0, em reforço á Guarn i ção Normal da R.~4. de Angola, os Furriéis de Ar t .
António de Almeida Zuna e Manuel Joaquim Folgoa, ambos do R.A.L. 1.
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Quadro

do Serviço

de Administração

r\1ilit~r

Passam a ser considerados nesta situação desde 29/12/962
por terem sido nomeados para servirem no Ultramar nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de ~ de
Abril de 1960, nas tropas de reforço á Guarnição
or
mal da R.M. de Angola, os Furriéis do S.A.M. Avelino
Teresa Joaquim e José Francisco da Cunha NaLais. ambos
do 2°. G.C.A.M.

au~dro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesla situaç~o desde 8/1/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço á Guarnição em Angola, nos termos da alínea c) do arto.30.oo
Dec • 4293,7 de 22/4/960. o Furriel 2°.~.lec.Viat.rodas,
Homualdo Gonçalves Dias. do R.A.P. nO.3. Tem por Unidade Mobilizadora o R.I.2.
III

-

pnmlOcnfS

SAP.GEN1U3 00 CUAIro PEllIANENTE

Arm~s e ~erviços
Ministório
~scolas

do Exirclto

Práticas d1S Arm1S e ~erviços,
Instrução c UnidAdes

r,entros de

Infantaria
Escola

Prátic~

de Inf~ntaria

furriel de In I, o l° cal.o João Manu I Bodr ign s Al v s.do
G.C.T.A .. contando a antiguidad desde 10/12/962. data
a partir da qual tem direito AO v n im'ntos do novo
posto. Vence pela verta "Pessoal dos Ouadros Aprovn'o
por Lej . (flespacho de 8 de Janeiro de 1963)

neglmento

de InfantariA

nO

16

Furriel rnúsi o exccutnnle no instrulIlBlo Flautim
o l0.
caLo mús i co cxecu tam.o no in s t.r um nt,o '''laut irn' I' I
nando Alvo!':Pe reira , do f .1.12
coutando a nnt izu ida

OPqEM 00 EX~RCITO N°. 2
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desde 20/12/9tX.
data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 11/1/962).

n". 5

9tl ta I hão de caçaneres

Furriel músico executante no instrumento "Clarinete Si I;'
o IO.cabo músico executante no instrumento "Clarinete
Si!." Fernando Pereira imões Pleno. do p..I.J2, contan
do a antiguidade desde 20/12/962.data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Ttespacho

de 11 de .Janeiro

~~talhão

de 1962)

nO. ,~

de ~aç8dore~

l° Sarg. de Inf. o 20 sarg. Alvaro Alves Antunes. contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."
(/)espacho

de

4 de Janeiro

de

1963)

Arti l har i a
Regimento

rie Arti lhar i a Pesada nO. 2

l° "arg. ri Inf. o 20 sarg. Deolindo João de Carvalho lemos, C0rn destino ao C.I.C.A.I, contando a antjguidade
desd~ 8/~/962, data a partir da ~ual tem dir.eito aos
venCImentos do novo posto. Vence pela verba"
Pessoal
dos Ouadros Aprovados por Lei." (respacho 4/1/963)
""t'Hirl

da Artilharia

de GlI:jlnir.ào

n",

Furriel 20 .~·ec.de Radar o 1° caLo Aj .Wec. de Radar João
Luís Filipe Chave i ro Lrunhe ira , do R.A.A. F .. contando
a antiguidade desde 20/12/962. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(nespacho de 8 de Janeiro
de 1963)
Cavalaria
Fscola

Prática

de Cavalaria

1°.Sarg. do S.S. o 2.0 sarg. José dos antas Teresa Junior
da E.P.C .. con t an do a ['ltiguidadc desde e/e/962;,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi

3R
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tal jci a Álém dos ~adros",

Grupo Di vi si oná rio

(Desp, de 26/12/962.)0

dA Carros

de Com~ate

Sarg, Aj. (he fe de Mecânico1:jo 1. Sargo l°omecnviat.
Rodas Automobilistas
Carlos C~mes, do R.L,2,
contando
a
antiguidade
desde 13/12/962,
data a partir
da qual tem
direito
aos vencimentos
do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi tI ícia Além dos ("uadros"
(nO lOdo Artv , 35° do Capo o9° do Orçanento
do M.I'~ )
(Despacho de 4 de Janeiro
de 1963).

Enp,enh ~Hi a
Escola

Prática

(0:>01 destino

de En~enhari~

ao f\atalhão

3)

de Eng.no

de Eng., o 2° Sarg, José Joaquim Pisco,
da En P .1'.
10 Sarg
contando a ant.i gui dade desde 8/8/962, nata a parti r ela
qual tem di rei to aos vcne irnen tos L10 novo posto,
Vence
pela verba "Pessoal de l\lomcaçiio Vital{cia
Mém cios quadros" ( i cspacho de ~() de !:czf")mhro rle 19";2),
1Q

'. ar6
(IL ~':.;:"1 o 2"" ~arf;' .loaquim "levcs : :Ot[UC, ela I'.
t·, I': , contando a ~lnti:"lIj .Iadr. uc,sclc 1/9/9ú?,
data a parti r da tj\l al tem di rei to aos vencimentos
tio IIOVO pos to
Vence pe l a ver-La Pessoal
de No!!' .a<;fo
\'i t.a l ícia AI ém
cios Qt'ad ro s . (Despacho
ele 26/12/%2)

Scrvir.o
Escol

fi

de M"1ini
Prática

strn~ãl) l1i I i t ar

de ,\ctf'1ini strnç30

:li I i t ar

do S /\,n • os 2" s ~iarF,s" I'ern ando Oil1j~ nas to
Lima, do 2°, G. C A M., e Lu is hnaral [erei ra , da C" I) ~.~
~1"
contando a antiguidade
desde ü/8/962,
uata a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto
en~
cem pela verha "Pessoal
de l'fomeaçfio Vi tal ícia i\lém dos
(uadros".
(L~spacho de 26 de fezembro d 1962).

1" s. Sargs,

Serviço

de r.:~teri ai

Escola
Sarg.

Ajo Olefe

Prática

do Sarvi'Ço

~.~ec /\utomohilistas

de Baterial

,o

l0

r

,3a. Série
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'Yiat, Lago Fspeciai s João Francisco Sargento Lopes,
tando a antiguidade
desde 1/12/962, data a partir
qual tem direi to aos vencimentos do novo posto"
(Iêspacho de 4 de .Ianei.rode 1963),

CrlJlnanhi a

ni vi

sionári

a !le r~anutenção

de f.'ateri

conda

ai

2".

SClr,.. 2~. tirti.
Serralhei ro, o Fur r ie.l 2°,Arti,Serraldhediro Fl{sio da Si l va Silvestre,
çontando a antigl,li-.
a e desde 31/127962, data a part1r da qual tem 01re1to ao s, vencimentos
do novo posto.
Encontra-se
em reforço à
~l de l\ngol a (D!sp. de 8/1/963),

n

\1r~ãos de Exe.cl1cão dos Serviços'e
F.st'3~el
fi i vo

ecinentns

EI1lmento:s

Mi I i tares

rSQs
repósito

2".

~utrns

!leral

~e l~aterial

sanitário

~~rl' rio;', f" o 20, ~'arr~Jirart Fausto AUf!Usto dos ~:emédlOs "1 ahi nlio con t ando a antiguidade
d~srlo 30 de
.';:etembro (!t 19dL data a partir
>cla qual t crr (lircj to
aos venr, in entos do novo posto

SuprOntUl.erários

Inf"nttlria
r.egil:1ento
l°

Inféll1t1rianll

2

S?rg de Jnf
20 Sarg .José l-edro Ilasófio, contando a
~t)~idade
desde 10/12/962, data a partir
da qual tem
d1reito aos vencimentos do novo posto
fhcontra-se
na
n M, de Angola, na situação de reforço à G~nição
Normal (Despacho de 11 de Janeiro de 1963),

Estabel ecimentos
Lat>oratório
l°.

~p'

Produto res

fiilitar
de ProdutoS
f a rmacêu t i co s

(joímicos

e

Sarg. do S,
o 20 Sarg António Narra, do mesmo Laboraló~io,
contando a antiguidade
desde 1/9/962, data
a partir
da qual tem direito
aos vencimerrtos do novo
POsto. (Despacho de 26 de Dezembro de 1962)

4n
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l° Sarg. do S.S. o 2°.sarg. José da Silva Saldanha, do
mesmo Laboratório, contando a antiguidade desde 25 de
Se temhro de 1962, data a partir da qual tem direito
aos v.encimentos do novo posto. (Despacho 26/1..2/962).
l° Sar g, do S.S. o 2°. sarg. Pedr-o dos Reis Varão, do
~esmo Laboratório contando a antiguidade desde} de
Setembro de 1962. dat.a a partir da qual tem di rai to aú",
vencimentos do novo posto •.
(Despacho

de ,26 de Dezembro

de 1962)

1~DdJU raaa r

'Re_gi.ão

f,~i I

i .ta.r de .t\ngo I a

l° Sarg. de 'Eng. o 2° sarg. José Francisco Pargana Vieira, contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(T'espacho

de 26 de Dezembro

de 1962)

2° Sarg.2 °.Art.Serralheiro o Furriel 2°.Ar t ,Serralheiro,
Albano Fernandes Guimarães,contando a antiguidade desde 31/12/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (r.espacho de 8/1/963).
Furriel
Jorge
data
novo

2°.Mec.Hadiom. o L? caho Aj.Mec.nadiom. ~r.anuel
Sobral, contando a antiguida~e desde 1/11/962,
a partir da qual tem direito aos vencimentos do
posto. (Irespacho de 7 de Janeiro
de 1963 )

COr.1anrío TA r r i to r i ~I Inde!Jsn(:lJnte

de ilaCNJ

l° Sarg. do S.A.M. o 2° sarg. Pumberto António dos "'eis
Catalim, contando a antiguidade des e 8/8/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
postD. O)espacho de 26 de nezembro de 1962)
Graduações

ao

Posto
Estação

rle

2°. Sargento
Posta I ;. i I i ta r N°.

9

2° Sarg.Grad. o Furriel Grau. João rv:iguelGuilherme r~ap
tista, contando'a antiguidade desde 10/11/962. Conti
nua a vencer pelo Minist~rio do Fxército nos termos do
Oec. fl~. 31495 de 1/9/963. (Despacho de 8/1/963).

3~. Sêri e
·f1'ROHl DO EXERCITO N°. 2
41
********~*******~******~ *~******~***#***********e****
1.10Posto

de Furri'el

'Estação Po st al fii I i tar n

9

Auxiiar de Tráfego-Supra dos C,To T.. Antó Fernandes, contando a an·tiguidade desde
5/12/962 "er-ce pelo Ministério do ExéTcito nos termos
do Uec..314.95 de 1/9/941, (Desp, de 7/1/963) .

Furriel (lrad,
nio pinto

IY·Cnlocações

~ar~entos
Ar,,~s

~ Transf~rôncias

~o Quadro '1'eman:entl

~orviços

fl

!.:ini stário

do EXárci tn

Escol ~s Prátic~~
ctas 1.rM3s e ~~ryiços
Instrllç20
e Unidades

Centro

de

Infantaria
Escoln
Sarg,Aj

Prática

~e Infantaria

de TnL Au,,-;usto(uitério,
(I~spncho de 3/1/963)

l° Sarg.

co ~').S

(Ilcsp

Francisco
de 8/1/963),

Caldeira,

do C.. C,T.A,
do {(,M,P.

Furriel corneteiro
Joaquim Podrj gues furtado
do 11,J, Ll.
Vence pe l a verba "Pessoal de Nomeaç5o Vital ícia Além
dos (..uadros"" (Uespacho de 1l/1/963),

ilc!Iimento

de Infantaria

nO I

de InL Francisco Moreira,
da n,t,1, de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 25/12/962
Ve~ce pel a verba "Pessoal
dos Qaadros Aprovados por
Le i ", ( Despacho de 10 de J anei ro de 1963).

l° Sarg.

Rer,if'1cnto

de Infantaria

nO 7

I? Sarg, de Inf
Eduardo Félix [lias, da HM.
de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 8/11/962,

i11WErA OúEXH1CITO
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Vence pela 'verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
.Lei." {Despacho de 30 de Novembro de .1962)
Ba ta I hão d·e ,1:.aÇ'rd'{)f;e~s n".

1 fl

2° Sarg. de Inf , César Artur de Sousa tlomes: do R.1.no.2
regressado da .n.~~.'de Angol a, devendo ser consi erado
nesta situação desde 24/12/962. Vence pela verba "l')essoa.l dos Quadros Aprovados por Lei. "(flespacho
10/1/963)
,'rtiltr~ria
fs~ola

Prntic1

da ~rtilh~ria

Furriel de Ar t , Joaquim Agostinho ~,'artins, do ['.1\.1\.['.,
'por pedir. Vence pela verba "Pessoal de lomeação Vita.Líc i a Além dos Quadros." (Pespocho de 7/1/1%3)
Hegill'Bnto

rie .'rtilharia

PeSJj,

nO. 2

Furriel clarim '~'drnundoFe rr-ei ra I\guiar do P..C.8,
dir. (Despacho ele 7 de Janeiro de 1%3)

por pe-

r

o.i

2° .Sarg, 2° .~~ec.Viac.Bodas . j\'anuel ·Hodrit:SllesLourenço, do
f'.1.1G. Vence pela ver! a "Pessoal de Nomeação Vi o l
cia Além dos Çuad ros ;" (I'es(lucho de 11/1/%3)
í-

,1 e g i Ir. e n to rl P. h r t i I h 1r i a d e C os t',
L? Sarrs.
A.C .•

ele Ar t.. lrouvent.ur a de Sousa Carvalho,
{Jor pedir.
(Despacno de 8/1/1963)

do C.1.A.

cavat ar l a
r,ru~o

i

ivisionário

de r.arros

t113 ComlJ'~tll

2° Sarg.2° Mec.Padi om. Fernando Haposo Agostinho da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situaçã~
desde 24/12/962,
d a La em que embarcou de regresso á
Metrópole. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vila
lícia Além dos Quz.2ro::;.(LO • .l CD ar o 351)0 de Capo <}> 'b
Orçamento do M.E.. (Despache de 9/1/963)
Engcnhí'lria

~~. ,Série

G~nf'J

no ~IXERCITO

~!o.

2

~*~********c****.********.*********.**.*************.**
~()gif1;ntn

neEn,genharia

n".

43

1

2° . arg. 2° Wec. Viat.I=lodas Fernando Hodr i gues ~.~arques,
~o H.A. P. 3, por pedir.
Vence pela verba "Pes.soa I dos
Çuadros Aprovados por Lei."
(Despacho de .11/1/962).

~:'lrviço
~scf)l1

d'1 MJ~i'f1isll(lIcão

Prátic:J

de ~1mi'nistrl'!ção

PiJit-nr
,'ijHt;Jr

1 ° 'arg (,'0 S,,\ .. 1• .José ~Iartifls dos Heis L1:!iltão, da R.M.
r!e ,\1oçamLique, devendo ser considerado rres.ta si tuaçâo
desde 8/11/962.
Vence pe l a verba ''{;>essoal 'dos Quadros
I\provados por Lei." (Despacho de :xJ/l1j1962)

~8rvico

de

~scola

I atcr

i al

Prática

do ~erviço

ds ~aterinl

1° Sarg. l° 'lec. Vi at , Hodas Lcliano Borges da Silva,
da
I~y. de An~~ol<l. devendo ser considerado
nesta situação
desde f /11, ·()62. Vence pela verba "Pessoal
dos Ouadros
l\provarlos por Lei." (Itespo.cho de.:n/J.l/1962).
2° S,arg. 2° lec.Vi.at.Hodas
Edmundo dos Santos Alves, do
C. r. de Timor. deven o ser considerado
nesta situação desrfc 10/1/%3. data em que lhe foi dada por findu
a sua comissão 'lilital'
nayuela Província.
Vence pela
verLn "Pessoal de, orr.eação Vitalícia
Além dos C)uadros."
(nespacho de 11 de Janeiro
de 19C3)

r.

2° . arg 2
-ec , Viat.l!odas
Fortunato
Ferreira
Alves,
da
I~.~!. de Angola. devendo ser cons i der-ada nesta situação
de~dc 8/11/962.
data em que embar-cou de regresso
á 1\1e
t:opole.
Vence pela verLa "Pessoal
de Nomeação Vitalíca a Além elos Ouadros , I (Despacho de :xJ/11/1962)
2°

arg.

2° ~;ec.

i a t .Podas

Manue I Afonso Ouaresma,
do
'Pessoal
de Nomeação Vitalí"
(J)espacho de 10/1/963)

8:J.11. Vence pela verua
era Além dos (luadros."

Orgãos

rle Execucão

Estabelecimentos'
Estabelecimentos

dos Serviços
i I i tares
d9

Instrução

e Outros

Elementos

ten1',To

'~'e

Instrução
de Sargentu·s
ci ann s de l n f antar ia

Mi I

j-

1" S:U[(. de Inf.

Gonçalo Rocha caspar, da R,[I'. de Angola
devendo ser consiJerado n~sta situação desde 8/11/962,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei"
Jlespacho de )) de Novembro de 962).
o

(

2° Sarg, de Tnf, Humberto Victor da rlata Conçal ves, do
'FI. J. 4. por pedi r. Vence pela verha"Pessoal
dos ,(;uadros Aprovados .por Lei". (Gesp. de 14/1/963).
rstabet ecinen tos P rcdute
l' anu t anc ão

res
11; J i ta r

2° ~:arg Grado do ~,A.M. ~I'anuel Iuar te Folgado, do I? Co,
e".~~.
Vence pela verba Pessoal de {\'omeaç5oVital ícb
J\lém dos (uadros, ( Fespacho de R de J anei ro de 1%3),
~WI

ranuner ár i O s

Infantarill
ile~i!'1ento

de Infantaria

n? 1~

furriel de ln r. Augusto Galvão Gil I\ndré, GO R J .15, t1evendo ser considerac!o nesta situaç~o desde 7/8/962,por
ter mudado de Unidade "oLil izadora Fsta t rans Ier=enci a
foi originada por moti vo di scj.p l i.nar, :'az parte das
tropas de re forço ~ ()Jarniç:;o Normal do ~. T. T. Ja (~in~
I'lOO';!'1p.llto
furriel de Inf. Augusto
vendo ser considérado
l"'idade ~"obilizadora,
C1a foi originada por

~c

Inf"ntar;

a n"

15

(;alv5o Gil Andr', do n,("9, denesta situação por ter mudado de
desde 24/1/962, esta t rans Ierênmotivo disciplinar.
'az parte

das t ro jas de reforço
OIiné

Batalhão

à Guarniç;'ío

ormal de C.T.J.

de C()çadflres

da

nO 10

Fur riel de Inf. ~!anuel AIves da Costa , do C. J .0. E, de vendo ser conai der ado nesta situa ão desd lJ/1l962

~!*
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!ati lhar i a

Dr,gimento dr. Artilharia

de Costa

2° Sarg. de Art. João Gonçalves do C.I.A.A.C., devendo
ser considerado nesta situação desde 27/10/962.

Regiio ~il it3r d~ ~ngola
l° ~arg. do O.A.E. José Reino, do B.C.6,devendo ser conslderado nesta situação desde 8/1/963, por ter sido
nomeado para servir em comissão Militar nos termos da
alínea b) do artO 30 do Oec. 42937, de 22/4/960.
l° Sarg. do Q.A.E. Manuel António Pedrosa, do Q.G.
da
2a.I1J/l.e I? arg. de Art. Henriques de Oliveira ~arin~a da E.P.A., devendo ser consiJerados nesta sltuaçao de~de 31/12/962, por ter sido nomeado para servir
em comlssão militar nos termos da alínea b) do artO 3°
do Oec. 42937. de22/4/960.
(Despacho de 14/11/962),
10~.Sargs. de lnf. Vitorino José de Sousa Magalhães, do
.1.6
Firmino de Par ros Moura, do R.L8, e 2° Sarg.
lVtanuelCarvalho Garrido do C.I.O.f:.,
devem ser considerados nesta situação 'desde 8/1/963, por terem sido
~omeados para servirem em comissão militar nos termos
ua alínea L) do ar t ? 30 do Oec. 42937, de 22/4/960.
(Despacho de 4 de Janeiro de 1962)

2°:n~r?s, de Jnf. Agapito João Ortiz ~alão, do A.I.6, e
t d0ll.10 Urás da D.S.T., por terem elllbarcadopara a cita a Província onde vão servir em comissão militar nos
da alínea c) do artO 30 do Oec. 42937. de22 de
d rd1l de 1960, devendo ser considerados nesta situação
es e 22/11/962.

Abr~

2° R~rg.
I;:

de Inf. António José da Conceição

Realinho,

do

2'/i11, devendo ser considerado nesta situação desde

d
20

2/?62. Este sargento já se enconcr a em Angola, one faZia parte das forças de reforço á Guarnição Normal.

P.

S.

..,",

A Lrg•de Art. João Maria Gonçalo~ordão
~onteiro, do
4, devendo ser considerado nesta situação desde.

I•••

4G

1RDG'

f)fl
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8/1/963,
por ter sido nomeado para servir
em comissão
militar
nos termos da a l j ne a b) do Ar t ? 3° do Oec
42937, de 22/4/960, (Desp de 4/12/962/
Furriel
de Inf, António José f'omeiro, do D,G.,A, por ter
embarcado para a citada
Província
onde vai servir
em
comissão militar
nos termos da alínea b) do Artv 3° do
Der 4Z937 de 22/4/9$0,
devendo ser consiJe ado nesta
situação
desde 8/1/963
Furr-i ei s de Inf', António ~brques de Almeida, do li l 4, e
João AIves da Mota de R I e, 2');' t.cr'ern embarcado para
a citada Província
onde vão servir ,em comissão militar
nos termos da a] ínea b) do Ar t> 3° do Dec, 42937. de
22/4/960, devendo ser copsiderados nesta situação desde ro/12/962)
Furriel
EnL Fi rmi no Augusto Abreu, da E,P, L, por t e e
embarcado
para a citada
Província
onde vai servir
em comissão militar, nos termos da al jnea c) do ArtO 3"
do Deco 42937 de 22/4/981,
devendo ser considerado
nesta si tuaç ão desde 31/12/962

.-!e, JnL .'José Tbmingos Có Sapateiro,
(~o 11,1 7. e
'20 Sarg :l.e Ar t .Jaime Filipe Nunes f1otica, do II A p. 3

furriel

por terem embarcado para a citada Província
onde vão
servir
em comissão mili t ar nos termos da al ínea h) do
Ar t.? 3° do liec, 4293,7, de 22/4/91)11, devendo s er considerado nesta sltuação
desde 31/12/9620

Rep; i;n

11i I i t a r d e rIo ç amb i QU e

1° Sarg de Eng J050 Luis da Fonseca,
do 11 SeF.,
de
vendo ser conaider ado nes ta si tuaçgo desde 29/12/962,
por ter sido nomeado para ~ervir
em cowissão militar
nos temos
da al ínea h) do ArtO 3° do rec
42937, de
22/4/960
Despacho, . de 19 de Novembro de 1962),

.

0,

(

2° Sárg 2° mec Padiom, Alberto Martins,
do G O C C ,devendo s,er.,con~ic!erado
nesta
situação
desde 7/1/963,
por- ter s1(lo nomeado para servir
em comissão militar
no s tenros
da al íne~ b) do Ar t? 3° do reco '12937, de
22/4/961 (Des~acho' de 5 de nezembro de 1962).
2°s Sargso de lnf, Claudio Alterto
de Xavier e Melo
RoI.I,
Romão Francisco Marques Clero, do R.l. 15, ~

do

~:á-

'lr.or:' rn !:JFnCIT1 PJ" 2
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rio Tavares da Costa, da O,~,~", por terem embarcado
para a citada :lrovíncia
onde vão servir
em comissão
nri l i t ar nos tenros
da a I ínea b ) do ártO 3° do ["'ec
429:17, de 22/1/960, devendo ser considerado nesta situação desde 7/1/963
?Os ~'args de In I Al hi no dos Heis Oliveira,
do 11 I.. 15
.108(> do \ale
,';antos, da Carreira
de Tiro da Serra
da
C.arrel!ueira,
e o Furriel
An i l.al Ramiro de ~,Iorais, do
F I 8, por terem embarca-lo para a citada Provincia
01'
de vão servir em comissão militar
nos termos da alínea
b) d~ Ar t: 30 do r ec 42937 de 22/4/9(1), devendo ser
cúns1derado nesta si tuaç50 .lesde 31/12/962

C1mando tnr r to ri ai
í

2°, ~a_rg

cte Inf

da .Guiné

Io aqu in da Si I va ~on'Zintto.

11l1t~r, por ter
de va1 servir
em
b) d? Ar t> 30 do
cons1derado nesta
1;'

1'1~epe'1dente

do Colégio
embarcado para a citada Provincia
oncomiss~o Militar
nos termos da alínea
Dec 42°37, de 22/4/960, devendo ser
situaç~o desde 26/12/962

•

Urnel de Inf
Di amant.i no erro .do Nascimerrto, do C. 1.1\1,
St~ M , por terem embarcaào para a ci.tada província
onde
~a1 servi r em comissão militar
nos termos da alínea c)
sr:: ártO 3' do Dec 12937, de 22/4/') FfJ , devendo ser con
1derado nesta situação
desde 2h/12/962

Furriel do ,J.A ~1. Péricles
Augusto do Livramento Retten
;;our~ P~n to, da 1 ~1 , por ter embarcado para a ci tada
rOV1nC1a onde vai servir
em comissão militar
nos ter
r;s
da aI inea b ) do ártO 30 do (lec 42937 de 22/4/961
evendo ser considerado
nesta situação
desde 2n/12/962

Comando Territorial

2° S~g

de Inf.

Independente

de S Tomé e p r nciue

Mtónio •Afonso

í

Jor~f), do R.I 14, por ter
em arcado para a citada
Provincia
onde vai servir
~ comiSsão militar
nos termos da alínea c) do ArtO 3°
tO ~c. 42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado nesa S1tuação desde 29/12/962)

v-

aNUJR<:D ClJR!:
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.1 - listas nerais da Classificação de A9rovados
Lista geral da classificação dos candidatos aprovados no
concurso para o posto de Furriel do Q.P. do S.A.W..,aberto em 30/8/962 (O.E.no 20-3a. Série de 20/7/962) e
encerrado em 12/1/963.

N~.de
Ordem
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
Não

Unidades

Posto

60ms

elas.

2°.G.C.A.M.-lo cabo José Machado Heitor
15,3
'E.P.A.M.
""
~P.anuelGomes da SilvaB.lro
15.0
E.P.A.~j.
""
Manuel ~lartinsLoureiro 13,9
Timor
""
Joaquim Manuel Ferreira 13,8
Moçambique " " José de Oliveira
13,7
G.O.C.C.
""
Manuel Santos Borrego
13,4
10.G. C. A. ~í. "
"
José Manuel R.Marques
13,
10.G.C.A.M."
" Manuel José de S.S.Bastos12,O
2°.G.C.A.M."
" Máximo de J.Silva Peixeiro12,r
C.I).M.~~. FUr.MH. José Castelo Henriques 12 7
Moçambique 1" callo r,;anuelPinto
12.3
10.G.C.A.M.
"r'ento Mourão
12.2
2° .G. C.A.M.
José Manue l A. Lima
11,9
l°.G.C.A.M.
"José
Maria de M. ')ias 11 R
2°.G.C.A.~/."
" Francisco l~ibeiroCurado 11,8
2° .C.C.A.M.
"
"
Carlos Alberto . nuarte 11,5
2°.r.,C.A. '. " " José Afonso M. Valadas 11,2
E.P.A.~1.
""
Alberto Neves Palme i ro 11,2
estão incluídos os candidatos da H.M. de Angola.
ii

"

Aditamento á lista geral de classificação dos candidatos
aprovados no concurso para o posto de l° Sarg. do S.S.
Militar, aberto pela O.E. nO 7 3a.Série de 10/3/962:
!~o.da
Ordem
l-A
20

U .d d
nl

~

e

P

os t o

I
~ome

~Ias.

~.M.MOçamb.-2° Sarg. João Cardoso Gonçalves

15,9

Francisco A. de Castro

11,0

ti

"

1t

tt

A referida lista foi publicàda em O.E. nO 28 3a.Série
de 10/10/959.
11 - Cursos
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Fraquentou com aproveitamento e a classificação que lhe
vai indicada o curso de Analista de Segurança das
Transmissões que funcionou na Cheret de 15/10/962,a
22/12/962, o seguinte sargento:
R.A.P.3 -2°.Sarg. de Inf. Albino Rodrigues da Silva-Sufi
A este sargento deve ser averbada a especialidade e o
curso de "Analista de Segurança das Transmissões."
Frequentaram com aproveit~mento e as classificações que
lhes vão ind.ica.Ias o curso ~e Analista de Informação
das Transmissões .que funcionou na Cheret de 15/10/962.
_ a 22/12/962. os seguintes sargentos
~.A.L. 1 2° .Sarg. ~lalluelda Cruz Albuquer9ue
Bom
. 1.1
. .anue l Fernandes dos Pe i s
Sufic.
estes sargentos deve ser averbada a especialidade e o
curso de "Ana li s t a de Informação das Transmissões."
T,'re
d . do de
. quentaram com aproveitamento o curso reUZ1
;ransportes Auto que funcionou no C. I.C.A, 3 de 10 de
C Dezembro de 1 ~2 a 22/12/962. os seguintes sargentos:
C·I.C.A.3 2°.Sarg.Cav. José Victor w'oura da Cos~a
R,LeoA.3
"
José Visente Calado Falcao
L. 1
"
".·João
Anastácio
f • LC. 1\.:::
""
Francisco José Branquinho Pal oca
,1
t.""
-.JacintoAntónio Cat.ar ino Lageira
LC.A. 3 ll'urr'iel -José Pimenta Gama
J. C. A. 3
"""
"
-Fami ro Trindade Carvalho
C:~.C. A. ~
"
"Fdu~rdo Ooming?s t~er~andes
~.L,C.A ..)
"
"
.Iac i.rrto
Va len t im Fre i.xa
A_' . 1
-"
"·José
António Cordeiro Lopes
estessargentos deve ser averbado o curso de "Tr ansp ,
AUto".
.

C·

li

"

2·1..
C·
C·

II

Frequent
~
1h
~ram com aproveitamento e as c 1aSS1'f'
1caçoes
que
es Vao indicadas o curso reduzido de Transportes Au
~~ que ~uncionou no C.I.C.A.2 de 2/12/962 a 12/12/962.
R.A. segu1ntes sargentos
,~~
R.A.~,3 -2~.Sa~g.Inf. QP-Teófilo da ConCe1çU? Komao B~m
H.A L·3
Cavo ' ·~~anuel1v'endesFer rei ra
"
I-l.A·P·5"
Ah"
-José ~Iarques dos Santos
"
P..M· .3 " ""
Jerónimo Vidal dos San~os
R.A·tg· -"
""
Jaime Filipe I\TunesFot1ca
"
BIOC .2 -"
""
José dos Santos Serrano
"
R..A P 1 -"
"
"
" T.'crn:u:co
I'.rr.r.r:::
1 Cercia Pl:tr:::."
R'A·P·33 "
"
"
"ó,rmando Pinto
'.
"
"
"
"José
Fernandes
"
II
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R.A.A.F.
- 2°. Sarg. Art. O.P.Armando dos S.Antunes
F~m
P.A.P.
- Fur.Inf.
"Rui
A.N. Evangelista
"
A estes
sargs.
deve ser averbado o "ÜIrso de Transp.Auto

VI - DECl..AHAcDFB

1- üesgr aduaçiies
neclara-se
que o Furriel
Gradu1do, José Louro Lobato,
da
~stBçio
DOS tal
Militar
nO 9, que foi grad ado neste
posto pela O. E. 3a. SéritJlde
30/11/962,
foi desvr aduado
em 1/12/9~2
por nesta data ter sido 2esliga~o
~o ser
viço militar,
regressando
a situação
que tJnha
o ant8cedente.
2-E5cl1recimentos
Passa a ser considerado
como re Ior co a guern i ção normal
em NloGaml:.ique rlesde 26/12/fl62.
por se ter orereci~o
fl"
r a responder
pela Companl ia ele Caça ores nO 383, o }O
~arr;. de InJ. João Lima, que se encontrava
em comi ssâc
nu l i t.nr por oferecimento
nauuela Província.
Tem por r;_
n irlade roLi lizadora
o I~ata Itiio ln'lepenr1ente
de fnf
P'
3~:19Ct i fi caeõns
{ledara -sc chamar se Victor :' anue l ~.;artinho Hoçadas Ro
dr i gues e não Victor
~,Ianuel ~:artills
!~o r i gues
1°
Sar-g , prado
l° mecv vi.ai., rodas que roi t r ans f'e r i lo
n.J\.i\.F.para
o P.C.5. pela O.E. 3a. Séri" nO 34 rlc :3
de I 'ezembro de 1962. pá!! CQ7.
Dec Iar a-se que na 0.1':.
n? 36 3a.Série
de 30/12/962
pág.
1038. onde se lê
2° Sar
elo S.Â..~. ~,~anucl Duarte ..J.,
Folgado deve ler-se
o 2° \.:arg. Graduado do .....A.~1. ~anuel Duarte Folgado.
Chama-se '1anuel dos Santos e não Manuel Lope , o 20 'arg.
do f'. L 13, embarcado
m 22/11/962
para a H.d. d Ango
la. e a que s refere
a 0rdcm do Fxér ito nO 35. ja.
Série
de 20/12/962.
pág. 102l.
4-Reforf113'i
nue

sej~m

consijer~dos

na situaç50

d

desligados

do s'r

~a: Série
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viço, prevista na p~te final do ArtO 15° do Dec.Lei
nO 28.~4, de 31/12/937, os sargentos abaixo mencionados ~or terem sido julgados incapazes de todo o serço milItar, desde ~ata que a cada um se indica.
2° Sarg. Joaquim Romualdo Ventura, desde 26/6/962 e 2°.
Sarg.músico Teófilo Praga ca Silva, desde 3/10/962,
ambos do ll.T.I, e I Sar g , do Q.A.E. Aurélio Guedes
desde 13/11/962. do D.G.A.
?

Cue seja considerado na situação de desligado do serviço
prevista na parte final ~o ArtO 15° do Dec.Lei nO.
211.40/L de 31/12/937, desde a data que se indica. o
caLo aLaixo mencionado, por ter atingido o limite de
i:u~:c (SG anos Lrios termos do Ar t 60° do Ilec.Lei n? ,
284m, de 31/12/937. o l° cabo ce' Inf. n? 3/62·R:1
Artur (los Sant os Araujo, desde 13/12/962. do C. LC.A. 2
?

5-I/p.r.r.imp.ntos
r:eclo.rase r:ue os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pe la ve rl.a "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" (no 1 do a r t ? 324° ,..10 Capo 8° de actual Gr amenta do ,.:.)
desde 1/1/963'
Furrieis àe r t , il/arcolinode .Jesus Sant a r.~aria,da E, P.
A., João ilaptista Chambe l, do G.A.C.A.2, Joaquim Augusto de ~elo Oelga::!o,do R.A.C., Francisco de AlmeiCla
Costa, ,10 1~.A.I', 2, Francisco Ls teves elaSilva do G.A.
C.i\.2, e 2° Sarg. Graduado de Art. José Fernando Melo
Correia, do H.A.P.3 (C.I.C.A.2).
ç

Declara· se que os sargentos a seguii mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos (1uadros Aprovados
por Lei". (nol do Ar t.? 324° do Capo 8° de actual
Orçamento do M.E.) desde 1/1963
2°s sargs. de I'.ng. ( .. apador es ) António Joaquim Moreira
do Q.G. da 1a.B.,'.. e António Castiço Antunes Guerra,
da E.P.E.
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". (no 1 do ArtO 324.° do Capo 8° do ~:tual Orçamento
do M.E.) desde 1/1/963
2° Sarg. do S.A.M. César Fernando Nogueira Neto, do 2° G.
C.A.M. ef?s Furrieis do S,A.M. Cã'dido Melim Vaz, da E.
P.A.M. Joaquim José Campos Faria. do l° G.C.A.~'•. e
Edgar Hui de Mascarenhas Faustino, da E.P.A.~'.
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Declara-se
que os sargentos
a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
Além dos Ouadros"
(no 1 do a r t ? 324° do Capo 8° de
actual
Orçamento do ~1.E.) desde 1/1/963:
2°s. Sargs.
do S.S. Manuel Joaquim neja,
do R.C.5, e Silvano
P3
reira de Figueiredo.
do ru,~.
'I. 4.
Declara-se
que o 2°.Sarg.
de Art. Jaime de Medeiros nita
que por es ta O. E. foi colocado no 1·.A. L. L VCllC3 po la
verba "Pessoal
de l"c!'1eação Ti t.e l Ic ia \lém !~os (\Hdro.' '.'
e não como por lapso sõ.i pul.Li cadc ,
Uecl ar a -se que o Fi.r '~el co rr.e t e iro Jcs
\'ILór:ic ':<"Le~<:
do n. I .14, passou
a vence r pela vc rb a "Pc as oa l doe
Quadros Apro~ados por lei" cesJe 20/11/962.
é

Declara-se
que o Furriel
corneteiro
I!ermenegildo Augusto
tvlelim. do P. L 1.19, passou a vencer pela verta do Pes
soaI dos ()ua.dros Aprovados por Lei" 2esde 1/~/,)62.
se que o /urriel
2° r ec vuad i om, João da kock.
~íartins.
Jo ri.').C.C .. promovido a este posto pela G.r.
nO 1 de 10/1/963 pág. 13 vence pela verba
"Pessoal de
lomeaçâo Vitalícia
Além dos Ouadroa'lf n? 1 do a r t? 35(Jo
do Capo 9° do Orçamento do ~ . :~.) desde a data da sua
promoção.

Irec La ra

Dec l ar-a=se que o sargento
a seguir
rnencionado passa a
vencer pela verha "Pessoal
dos (:ua2.ros Aprovados por
Lei" desde 1/2/963,
2° Sarg. 2° l"ec.Viat.l
odas , Fr an
cisco António Carvalho l'elchior
do f·. L.I.
rleclara
se que o sargento
a seguir
mencionado
passa a
vencer pela verba "Pessoal
dos
ÜJadros Aprovados por
Lei" desde 1/1;<)63, o l° Sarg , do Q.A.E. António Can
cieias, do 0.n.M. 3.

V II
f'obilizaç~o
c i onan a

SlI"I

[1 ETF.B

dos ~:ilitares
promoção

:lOS

~HL~COE 3
com punicões
Que con~i
"ostos
ir.wd i '1 tos

Publica
se. para os devidos
efeitos.
117/P11/62 Proc. 120/3 c'_ 27/7/°62.
do E.~I.E. que é do seguinte
teor

fi

C"

in[ormaçio
la
l-epar

nO.
tiç

âc
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a)Para efeitos de promoção a furriel miliciano sejam tidas em conta, aos lOs cabos milicianos, apenas as punições 'sofridas neste posto.
b)As praças com o C.S.M. com punições que lhe impedem a
promoção a l° caho miliciano sejam mobilizadas como
soldados da sua especialidade ou afim sendo-lhes aplicável a 30utrina do nO 29 das Normas Reguladoras do
Decreto nO. 42937.
c)Os lOs cabos milicianos com punições que os impeçam
definitivamente ,àe ser'~romoviaos.a furriéis milicianos tenham passagem .a lOs 'cabos do Q.P~ e -como tal mo
bilizados, á seme Ihança -do que 'se verifica com os que
terminado o seu serviço não oVtenham informações favo
ráveis para a promoção os 'quais passam á disponibilidade como cabos .do Q.P. da sua eq'pecialidade, ficando
sujeitos á 'moDilização nas mesmas condições das praças
das suas classes. Deve igualmente ser lhes aplicável a
doutrina ~o nO 29 das No~as ~eguladoras do I~creto nO

42937.
d)Os lOs cacos milicianos com punições que os impeçam
temporáriamente de ser promovidos:a furriéis milicianos sejam mobilizados no pOS'itlo·.(ie
1° cabo miliciano
para o desempenho das funções.ldé':fcrr.riel.
e)A todos os lOs cabos mi li'cí.anosç' !Com punições que lhes
condicionem em tempo a promoção a furriel miliciano e
se encontram na pr-est.ação de sei'viço. seja aplicável
o n> 2° da circular nO. 24190 de 3/12/951 da extinta
3a./~a.. isto é, que a promoção possa efectuar-se decorrldo un 'terço da demora imposta para a promoção se
no final neste período obt.iver .boa informação do Comandante da Unidade.
Esta informação mereceu em 7/8/962,<0 se~uinte despacho
de Sua Exa. o Ministro'
"C oncordo. Julgo, porém, que há que ressalvar a hipó
tese da alínea c) de forma a no futuro'não poderem ser
promovidos a Furriel do Q.P., salvo casos excepcionais
como a de promoção por distinção por feitos em campanha ou simiLares ."
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Publ ica-se ao Exército

o seguinte'

I - MUDANÇAS
So\PGENIOS

DE QUADRO

ro <;(JAIR) PERMNENlli

Quadro da Arma de Infantaria
Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Inf., porque, encontrando se aprovado para este Quadro lhe corr
petiu o preenchimento de vaga, o Furriel do Q.C.,Mário
rernando Roseira Dias,do C.T.I.da Guiné, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir da qual temd~
reito aos vencimentos do novo posto.

II - MUDANÇAS
SAIGN10S

DE SITUAÇÃO

m CJJMro

PER\1ANFNTE

Ingresso nos Quadros
Ouadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
reforço a Guarnição Normal, o l°.Sarg. de Inf. José
Soares, do R.I.16. Vence pela verba Pessoal dos Qua
dros Aprovados por Lei.
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962,
por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em
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reforço ~ Glarnição Nonnal, o 2° Sarg, de Inf. António
Augusto Bamaj aI Farinha, do R.I.14" Vence pela verba
"Pessoal dos Qiadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14 de J m ei ro de 1963).

passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962.
por ter regressado da R.M. de Angola, onde se encontrava em reforço à Glarnição Nonnal, o 2° Sarg, de Inf,
César Artur de Sousa Gomes. do R.I.2.
passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962.
por ter xegressado da R.M. de Angola onde serviu em
reforço à Guarnição Nonnal, o 2° Sarg. de Inf. Carlos
António dos Reis, do R.I.14. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", (Jlesp 14/1/963).
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal. o 2° Sarg. de Inf. Custó
dio Afonso da Silva, do R.J. 11. Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei". ([lesp 11/1/963)
si tuaçr:o desde 24/12/962,
por ter regressado da R.M. de Angola. onde serviu em
reforço à Guanição Nonnal, o 2° Sarg, de Inf, Diamantino Teixeira, do Pio1.14.

passou a ser consideraclo nesta

Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962.
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em:'
reforço a Guarnição Nonnal, o 20 Sarg. de lnf. Francisco AIves Miguel, do f\., L 16.
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962,
por ter fegressado da R,M. de Angola. onde serviu ~
refo~o a Guarnição Normal, o 20 Sarg. de lnf. firmlno
da Silva Freire de Lima, do R I.1n
Passou a ser considerado nesta situaçõo desde 24/12/962.
por ter fegress~do da R.M. de Angola onde serviu em
reforçp a Guarnlção Nonnal, o 20 Sarg, Graduado d
Inf, José Carvalho, do J\ C 5.
Passou a ser considerado nesta situaç~o d s 24/12/962,
por ter Iegres~ado da R.M de Angol ,onde
rviu em
reforço a Guarnlção Normal , o 20 rg d Iní Jo ' de
Sousa Carrusca Júnior, do R I.11.

aa.
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Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962
por ter r:.egressadoda R.H. de Angol a,
onde serviu em
reforço à Guarnição Normal, o 2° Sarg, de lnf. José
Marcelino de r~rvalho, do R.I.16,
Passou a ser considerado nesta situação ~esde 24/12/962
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
reforço à GIarnição Normal, o 2° Sarg, de In f, Manuel
Joaquim Escaleira do Espírito Santo, do R,I,16.
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/7/962,
por ter regressado da R,M, de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal, o FUrriel de lnf, Acácio
Lopes Moreira, do R.C.5. Vence pela verba "Pessoal dos
Qradros Aprovados por Lei".
Passou a ser considerado nesta_situação desde 24/12/962,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal, o FUrriel de lnf. António
Santos Sobral, do R.l.16.
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962,
por ter regressado da B,M. de Angola, onde serviu em
reforço a Guarnição Normal, o FUrriel de lnf. Carlos
Pereira de Magalhães, do R.I,16.
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal, o FUrriel de lnf, Eduardo
lliarte dos Santos, do R. 1.11.
Quadro

do Serviço

de Materi

ai

Passou a ser considerado nesta situação desde 24/12/962,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
r~f?rço à Guarnição Normal tendo tido por Unidade Mob1l1zadora o R.l,14, o 20 Sarg,2° mec,viat, rodas Afonso Antunes Henriques. Vence pel a verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Qradros", (Desp . (14/1/973) ..
Passou a ser considerado nesta si tuação I'esde 24/12/962,
por ter ~egressado da R,M. de Angola, onde serviu em
r~f<;>rçoa Guarnição Normal tendo tido por Unidade Mob1l1zadora o R.l.16, o FUrriel corneteiro, António Jó
sé Calços G~.s. Passa a vencer pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia Além dos Qaadros",
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Passagem à Situação de Supranumerários
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 26/12/962.
por ter sido nomeado para servir nos termos da alínea
c) do Arto.3° do Dec. 42937, de 22/4/960, nas tropas
de reforço à Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, o 2?
Sarg. de lnf. Henrique Emídio dos Santos, do B.I.I.17.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 19 de
Janeiro de 1963, por terem sido nomeados nos termos
da a11nea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à Guarnição Normal
da R.M, de Angola, os 2°s.Sargs.de lnf. António Marques de Oliveira, e Endócio Veredas Matos, ambos do
R.1.2.
Passou a ser considerado nesta situação desde 19/1/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do Arto.
3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, o 2°.
Sarg. de lnf. José Aniceto Gonçalves, do R.I.2.
Passou a ser considerado nesta situação desd 19/1/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea ) do artO.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir na tropas
de reforço
Guarnição Normal da R.M. de Angol , o 2°.
Sarg. de lnf. Manuel de Carvalho, do B.C.S.
Passou a ser considerado nesta situação d sd 16/1/963,
por ter sido nomeado nes termos da alínea c) do artO.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para s rvir n
tropas
de reforço a Guarnição Normal da R.M. de Angola, o 20.
Sarg.Graduado, lle1iodoro Domingos Andrad , do R.I.lS.
Passou a ser considerado nesta situação d sd 19/]/963,
por ter sido nomeado nos termos da al1n a ) do artO.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, p ra servir n
tro
de reforço à Guarnição Normal da R.M. d Ang la. Fur
riel de Inf. António Ildefonso da ilva, do R.l.13.
Passaram a ser con iderado nesta situação de d 19 de
Janeiro de 1963. por ter~m ido nomead s nos ~rmo. da
a Línea c) do arto.3°.dQ f)t~('A2q37 Of' 22/4/t}60, para
serV1rem nas tropa de r {orço a Guarnição Norm 1 de
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B.M. de Angola, csFurr ie ls de Inf. Joaquim Matos Este~es, Manuel Martins Louro Carrilho
e Joaquim António
arco Baixinho, todos do R.I.7.
Passou a ser consider.ado nesta situação desde 16/1/963,
-~~rdter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
d .:o Dec , '42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
F e r~forço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, -o
urrIel de lnf. João da Fonseca, do B.C.I0.
Passar~m a ser considerados nesta situação 'desde 19 de
Ji~eIro de 1963, por terem sido nomeados nos termos da
a In~a c) do arto.30.do Oec. 42937 de 22/4/960, para
~ervIr nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.~
e Angola, os Furriéis de I~f. Luis António Fernandes
e Manuel dos Anjos, ambos do B.I.7.

Quadro

da Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 19/1/963,
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforçO,à Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termosda
a~lnea c) do arto.30.do Oec. 42937 de 22/4/960, o Fu~
rIel de Cav. António das Neves Bandola, do R.L.2.

Quadro

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/1/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço à Guarnição Normal do C.T.I.da Guiné,o 2°.
Sarg. de Eng. (Transm.) Urbano Chaves Puim, do B.T.

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 29/12/962,
P?r_ter sido nomeado para servir como reforço à GuarnIçao Normal em Angola, nos termos da alínea c)do Art~
3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, o Sarg. Aj., chefe Mec.
Automobilistas, Baltazar Bento de Almeida, da C.D.M.M.
Passou a ser considerado nesta situação desde 29/12/962.
P?r ter sjdo nomeado para servir como reforço à GuarnIção Normal em Angola, nos termoS da alínea c) do are
3°.do Dec.42937 de 22/4/960 deSarg.Aj. Chefe.Mec.Elect.
Gabriel Campos do Vale da CHERET. Tem por Unidade MohiI LíIzadora a C.D.M.M .• '
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Passou a ser considerado nesta situacão desfce 22/1t/9fi~t
.por ter s1do nomeado para serva r c'óí'IlO re orç
Gilnição Normal de Angola, nos termos da alínea c~ do
ArtO 3° do Dec, 42937 de 22/4/960, o l° sarg.Rad10m.
Armando de Almeida Santos Mendes, da E,M. r1ect, Tem
por Unidade Mobilizadora
a C,o.,M.M,
passaram a ser considerados nesta situação desde 29 de
Dezembro de 1962, por terem sido nomeados para servir
como reforço à Guarnição Normal em Angola, nos termos
da alínea c) do ArtO 3° do Oec. 42937 de 22/4/960, os
seguintes Furrieis 2° meco vi at; rodas, João Garção Hiranda
do C. L S.M, L, e António Franquelim Carneiro, da
B.A,G,l. Têm por Unidade Mobilizadora a Co.M.M.
sar~entos

do Quadro

de Complemento

Por despacho de 18 de Janeiro de 1963, tenham passagem
Tropas Licenciadas, desde 1 de Janeiro de 1963, por
terem atingido os 35 anos de idade, os seguintes Sargentos do Quadro de Cbmplemento:

Ás

Ao

Di'strito

~e Recrutamento

Do Regimento

e MObilização

de Infantaria

nO

nO 1

2°s. sargentos milicianos - Augusto de Andrade Vasconceloe e Sousa, José Delgado, António Vaz Rodrigues Silva,
Fernando da Silva Coelho Ferreira, António José de Oliveira Inácio, Fernando de Almeida Caçapo, Fernando António dos Anjos Ferreira, Fernando Inácio da iIva Rogarirr.
José António Branco de Almeida, ~/anuel Batista Fabião de
Campos, Valentim ~.~anuel Gomes Serra, Fernando Edg ar d
Mendes do Carmo, Aurélio P.orges da Horta e Si! va, Carlos
da Silva Leal, Horácio Caetano Vicente, Manuel Podrigues
Antunes, Manuel Oiniz da Costa, Júlio Augusto Canduzeiro
Vieira, Carlos José Avelar Freire Torres, Manuel Jos'
Maria de Sá Pais do Amaral, Abel Pereira de 1atos, Albertq João Pinto de Oliveira, Alberto Sobral Bernardino
Maria Lima dos Santos Cruz, António José Chaves dos Santos, Armando Raul Lima de Albuquerque Coelho Liberato
Alcino de Sá Bettencourt e Castro, JOSé dos Santos Branco, José Manuel Antunes da Costa, José Castanha dos Santos, João Florêncio Vicente de Carvalho, Rui Sanches Pereira, OrI ando de Abreu Silva, Segismundo Caetano da CAm<;,-ra
Bragança, Fernan~o Sara~ va e Silva, lIenrique José
Ximenez Saldanha, Inác10 Pere1ra de Figueiredo José Maria Marques Rebelo.
'
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00 Regimento

de Infantaria

nO 6

2°s? sargentos milicianos - Alberto de Lima Trindade,
HenX1que Pinto da cruz Teles e FUrriel Miliciano António
Ariosto da Silva Santos •.
[lo Regimento

de Infantari

a n? 16

2°s. sar~eBtos
milicianos - Jorge Agostinho COelho d'Almeida de Oliveira
e Manurl Basílio Ferreira de Andrade,
00 Regimento

de Cavai ati a N° 8

2°S. sargentos
mil icianos
- Rui Manuel de Albuquerque Nogueira Soares, Carlos Font~s Pereira de Melo Vieira
Luís Pereira dos Santos e Carlos Alberto Gerardes Mousacoo

Ao Distrito

de Recrut3llento

Co Regimento
2° Sargento miliciano
lho..
Ao ül st r i tuüe
00

2° Sargento miliciano
Júnior.
1\ O

de Infantaria

N° 2

nO 16

- Manuel Pires Prates de Carva-

Recrutamento

Regimento

e P:lobilizaçãO

e '.lobilização

de Infantaria

nO 3

nO 16

- Manuel Leonardo

Ração Fernandes

Di s t r i to de Rec r u t amcn t o e "o b i I i z aç ão nO 4
00

Regimento

2° Sargento miliciano
Ao Distrito
Do

de Infantaria

- Anibal Barriga Lourenço,

de Recrutamento
Regimento

2° Sargento miliciano
Do Regimento

nO 16

e Mobilização

de Infantaria

nO 5

nO 1

- João Frazão Ferreira,
de Infantaria

nO 6

62

ORDEM 00 EXERCITO

N°.

3

3a.

********************************************************
2°.Sargento Miliciano

Ao Distrito

- José Maria da Costa Almeida.

de Recrutamento

Do Regimento

2°.Sargento Miliciano
so.
Do Begimento

Série

e Mobil ização nO.6

de Infantaria nO.1
- José Maria do Carmo Moreno Afonde Infantaria nO.6

2°s. Sargeptos Milicianos - Joaquim Outeiro da Silva Neves Cruz, João Luis de Castro, Augusto Manuel Teixeira
de Sousa Braga, Candido Ferreira Mendes, Luciano António
Mendes de Magalhães, Jorge Oliveira de Castro Rocha, 00mingos Moutinho da Silva Reis, Rui Manuel Neves Lima,
José Maria de Sousa Ribeiro, Emílio Pedrosa da Silva
Coutinho, Leopoldo Correia Braga Laurinha, Vitorino Cout in l-o Gonçalves
da Fonseca, Manuel Maria Machado Lema
Salomão Correia Ferreira, Firmino Figueiras Lopes, Adriano Oias Barbosa, Francisco Bento Borges, João oe Deus
Macedo de Medeiros, Adélio Amilcar Lobo Ferreira, Manuel
Maria de Faria Lencastre, Edgardo Manuel Carvalho de Matos, José Augusto Teixeira de Morais, António oe Oliveira Rodrigues, Josué Roque Carvalho, António de ~, Augusto Oliveira Silva, Ernasto Marques Alves, João Hilário Monteiro de Magalhães, António de Brito Cortês, António Augusto de Oliveira e José António de Vasconcelo
Pinto da Cunha.

Do Batalhão de Caçadores nO.9
2°s. Sargentos Milicianos - Manuel Gaspar Monteiro Leão
Carlos Fernando Nunes Santos, Joaquim Alvaro Pereira da
Silva e Manuel Brito Coelho de Bessa.
00 Regimento

de Cavalaria

nO.8

2°~. ~rgento~
Mili~ianos
António
iça r~edes Gomes
Te1xe1ra, Ar11ndo Ma1a Seabra Cardoso, Victor Manuel Ca~
vadas Chaves e Silva e Alvaro Jo é Mariani Valente.

Ao Distrito

de Recruta,ento

e ~Qbi Iização nO.6

00 Grupo de Artilharia Contr

Aeron \'

nO.3
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2°s. Sargentos Milicianos _ Paulo Macedo de Sousa António d~ Almeida Mendes; Manuel José de Bessa, Orlando
erreIra da Silva Paiva Alvaro Rodrigues Fonseca João
Eduardo dos Santos Seix~s João Gomes dos Santos 'Artur
Fr~as Tavares, Manuel da Ímaculada Conceição Moreira PereIra, Augusto Oliveira da Costa e Joaquim José Mendes.

Ao Distrito

de Recrutamento

Do Regimento

de Cavalaria nO.8

2°. Sargento Miliciano

Ao Distrito

e Mobil ização nO.7

- Armando Gomes Coutinho.

de Recrutamento

e Mobilização

nO.8

Do Regimento de Infantaria nO.6
2°s. Sargentos Milicianos - Fernando de Araújo Fernandes
Mário Rodrigues Fernandes Marinho Moreira, João Ernesto
Lourenço Vilar e Luis Alberto Rodrigues Lima.

Do Batalhão de Caçadores nO.9
2°s. Sargentos Milicianos - David de Meira Freitas, Júlio Cesar Fernandes. Simão Fernandes Meira Gomes, António José de Abreu Gonçalves Pereira e Manuel da Silva
Araújo.
Do Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO.3
2°. Sargento Miliciano

Ao Distrito

- Armando Rodrigues da Silva.

de Recrutamento

e Mobil ização nO.9

Do Regimento de Infantaria no:6
2°s. Sargentos Milicianos
Aderito Alves Lopes, Manuel
Pereira Oloça, Alberto Man~el Coruc~e Frias e Amadeu Soa-

res da Silva.

.

Do Regimento de Cavalaria nO.8
2°

Sargento Miliciano'-

Ao Distrito

José Manuel Alves.

de Recrutamento

d t.1obilização nO.l0
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Do Regimento de Infantsria nO.6
2°.Sargento Miliciano - Amarilio Carvalho de Oliveira.
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.ll

Do Regimento de Infantaria nO.l
2°s. Sargentos Milicianos - António Louro e Frederico
Martins Teixeira de Carvalho.
00 Regimento de Cavalaria nO.8
2°s. Sargentos Milicianos - José Alves Serras e Manuel
de Matos Sequeira.
Ao Distrito

de Recrutamento

e MObilização

nO 13

00 Regimento de Infantaria nO.6
Furriéis Milicianos - Arnaldo Barradas Dias e Alfredo
Gomes Pinto.
00 Batalhão de Caçadores nO.9
2° •Sargento Milic~

WlO

-

António Teixeira de Barrros.

lo Distrito de Recruta.ento e MObilização nO.14
Do Regimento de Infantaria nO.6
2° .Sarpto

Miliciano - LiDo Barbosa dos s.ntos Silva.
Do Regi..mto de Cavalaria nO.8

2° •Sargento Miliciano - Joaé Oelplo.

lo listrito de Rtcrut-.ento .... iIillçãe n•. 15
Do Regimento de Infantaria no.16
2°.Sargent.oMilicillDO - Joaquim
gueiredo.

Alberto de Oli~ira

Do Regimento de Cavalaria nO.8

Fi-
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2°.Sargento Miliciano - Manuel Couceiro Pinto Albuquerque e Augusto José Pinto da Rocha.

Ao ~istrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.16

Do Regimento de Infantaria nO.l
2°.Sargento Miliciano - Armando Borges Ferreira Estudante
Do

Regimento de Infantaria nO.16

2°s. Sargentos Milicianos - Luis Rafael Ribeiro Calhamar
José Alberto Almaça. Joaquim Lobato Augusto Bacia, Joaquim José Vermelho, José Joaquim da Costa Falcão, João
Henrique Louro de Carvalho Vacas, António José Perdigão,
Gaudêncio Manuel Martins, Fernandes Henriques Aleixo
Falcão e Alberto da Silva Coelho.

Do Regimento de Cavalaria nO.8
2°. Sargento Miliciano - José Jácomo de Abreu e Silva.

Ao Distrito de Redrutalllento ~Mibilização

nO.17

00 Batalhão Independente de Infantaria nO.17
2°s. Sargentos Milicianos - Manuel Tavares Ferreia, Pedro Maria de Alcântara Sodré de Lacerda e Areia, Paulo
Goulart, ~aximino da Silveira Amorim, Carlos de
~~3
Vasconcelos, Manuel Machado Soares de Melo. José
Gabriel Cardoso Flores Bresil, José Correia Gaudêncio,
(larval Avila Goaes dos ~is, Henrique Octávio Henriques,
da a..ra Sea~ra de Omelas Bruges. Fnncisco Vieira
de Sou~
António Simões de Li_ e Adalberto Martins
<nrreia ck Ponte.

Rocn.

'I

listrito de '.crat .. nto I

....ilillçio

n-.lI

Do Batalhão 1.D<IepeMeat.e de I..flntaria nO .17
2° •Sargento Miliciano - Manuel Rodri8'lesQuartilho.
III - ''''U

66

ORDEM DO EXERCITO N°. 3

3a. Série

********************************************************
SAfGN1QS

fi ((JAIR) PERMNENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Quartéis Generais
Quartel General da 3a. Região Militar
lO.Sarg. de Art.,o 2°.Sarg. Manuel Pinheiro Stattmiller
de Saldanha e Albuquerque, contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da qual tem direito aos ven-'
cimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros '.(desp.8/1/963)

Escolas Práticas das Armas e Serviços,Centros
Instrução e Unidades

de

Infantaria
Regimento de Infantaria n°. 1
Furriel músico exect. no instrumento ''Trombone',o 10.cabo músico exect. no instru."Trombone" José Inocêncio
Santana Raposo do R.I.16, contando a antiguidade desde 20/12/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Oesp.14/l/963)

Regimento de Infantaria nO.7

lO

J

l°.Satg. 'de IH ..o 2°.Sarg. Francisco Gomes da ilva laranjeira, contando a antiguidade desde 11/1/963, da a
a partir da q~al tem direito aos vencimentos do novo
posto. 'Vence'pelá verba "Pessoal c\eNomecâo \tt.\liclA. ",lém
Quadros
(Despacho de 16 de Janeiro de '1963)
"

.

Batalhão de Caçadores nO.5

Furriel músico executo no in trum nto "Fago ',0 l0.Cabo
músico executo no insto "Fagote' José do ...ntos Gom
Fróis, contando a antiguidad d d 2 /12/962, d a a
partir da qual te~ dir ito ao~ v n impnto~ d novo
posto. (Despacho d 15,d Jnn ir:od 1963)

Artilharia

3a. Série
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Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.1

l°,Sarg. de Art.,o 2°.Sarg. José de Carvalho Gusmão,
contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da
qual tem dIreito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verra Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua
dros
Vdesparho de 8 de Janeiro de 1963)

Enp,enh;]! I
&

ta nao U' lJlee.aflstas

a rg . \J C'ie fe
p
Ll er t rón i i , n 1

PC' 01

l S

1

d.. Mat El er r Pad ioe Iect.

e

k)diolTl.\-IanuelJoaquim
da Conce i ",<lO Sunt o
cOllt.UI1!r) a antiguidade de sde 29
OP I)czemb10 de ]46<).data a partir da qual tem direito
aos venc in -nt.os elonovo pos t o (Iíe
spacho de 24 1/963)
f"

Gruno de Co~ lnhl's d~ Trem Auto
Sarg.Aj Che fe \IecAu tomoli li s t.as . o 1° .Sarg. 1° .\'ec.Viat.
Rodas He Ian i o José (lomes Segurado. da C.IJJI \1 . con
tando a nntiguidare desde 29 12/962, data a partir da
qual tem ClrClto aos ~enrimentos do novo posto.
(De pacho de 18 de Janeiro de 1963)

Sorvi o de Admlnlstrrlção
2° Grupo

de Co~pHnhi~s

:.iiII tar
de AdmlnlstrRc~o

f

I I Ital

Furriéis de S A.~1..os l°s.Cabos Fr-anci sco Poitejro Curado
José ~Iachado He i t.or . Manuel Gomes da Silva Pedro Car
los..
i to
anches Duarte. todos do mesmo Grupo. e
Manuel Mar t ins Loureiro, da E P.A.M .. contando a anti
guidade desde 12/1/963. data a partir da qual tem di
reito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros
(Despacho de 22 de Janeiro de 1963)

Scrvico
Companhia

de Material
Divisioniria

de Manutenção

de Haterial

Sar.Aj. Chefe Mec.AutomobiJistas.o 1°.Sarg.1o.Mec.Viat.
Rodas [lísio dos Heis Pesca, contando a antiguidade
desde 26/12/962. data a partir da qual tem direito aos
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vencimen to s

do novo posto, (Desp .. de 12/1/963).

2) Sarg, 2° mec,Arti,Serralheiro

o FUrriel 2° artif,Ser,
Bernardino Monteiro Francisco Casaleiro, contando a
antiguidade desde 31/12/962, data a partir da qual t~
direito aos vencimentos do povo posto, .Encontra-se em
reforço à R,M, de Angola, (Despacho de 12/1/963).

2° Sarg, 2° me c, electricista o FUrriel 2° mec, elect,
Francisco Rraz dos Santos, contando a antiguidade desde 30/11/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto, Serve como reforço ao C T,!,
de Timor, (Despacho de 23 de Janeiro de 1963)
Orgãos

de execução

dos Serviços

Estabelecimentos

r~il itares

Estabel

de Instrução

Centro

ecimentos

de Instrução
de Artilharia
Costa

e Outros

El e ran to s

Antiaéria

e de

1° Sarg, de Art, o 2° sarg, Artur ~imão Albuquerque Ma
lheiro da Si.lva, contando a ant.i.gui
dad desd 8/8/962,
data a partIr da qual tem dIreIto aos vencimentos do
novo posto, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi
tal j cia além dos Quadros", (Desp de 8/1 :163),
Centro

de Instrução

de Sargentos
Infantaria

Milicianos

de

Furriel de !nf, ~ l~ cabo Abílio José Domingos, do R 1,3
contando a an~I~ldade desde 10/12/962, data a partir
da qual tem di re'ito aos vencimenLos do novo posto. Vell
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por L i".
(Despacho

de

15 de Janeiro

de 1963)0

Sup r an ume r á r i o s
ln f an t a r i a
Regimento

1° Sarg. d~ lnf

de Infantaria

nO 6

o 2° sar{ Luís narroso
ia, onL nJo
a.an~lguIdade d sde 1/5/992, daLa a p rtir d qu 1 tem
di reito aos ven 1m nto s
rovo poste. I'}\ n t raem

aa

*

ORom 00 EXERCITO N° 3

Sprie

*Ic

***.~******* *"*************

Al'le;ol a na situação

de reforço

Re~imento
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~ Guarnição

de Infantari

8

Normal.

nO 15

l° Sarg. de lnf, o 20 Sarg.José
da Costa Cunha, contando a ant.iguidade
desde 8/8/962,
data a partir
da qual
tem direito
aos vencimentos do novo posto, Fncontra-se
em Angol a de reforço à Guarnição Normal,
(Despacho de 14 de Janeiro
de 1965)

Estabel ecimento

s Produ to res
ManutençãO

'H I i tar

•

I? Sa rg, do S,A M. o 2° Sarg, Anibal Alves Ferreira,
tando a antigui'dade
desde 8/8/962,
data a partir
qual tem direito
aos vencimentos do nova posto,
( Despacho de 12 de Janeiro
de 1963)

conàa

Furrieis
do S.A,M, os lOs cabos Manuel José de Sousa Silva Bastos, Bento Mourão, ambos do lo G.C A.M, , e Manuel dos Santos Borrego, do G,D,e,C, , e José Afonso Medeiros Valadas, e Alberto Neves Palmeiro,
ambos do 2°,
G C A.M , cm t ando a antiguidade
desde 12/1/963,
data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto.
(Tvesp acho de 23 de Janeiro
de 1968)

No UI tramar
RegiãO

nlitar

de Angola

Furriel
Grad. 20 mec radiom, o l° cabo aj.mec.radiom.
António Correia da Conceição,
desde 19/8/962,
data a
partir
da qual tem direi to aos vencimentos
do novo
posto (Isesp acho de 19 de Janeiro
de 1963)
Furriel
grad 20 mec radiom o l° cabo aj mec
radi om
Edmundo da Conceição Segundo, desde 19/8/962,
data a
parti r da qual tem di rei to aos vencimen tos do novo
posto, (Despacho de 19/1/963) .
Furriel
grad 20 mec radiom. o l° cabo ajomecoradiom. Eva
risto Vena.bo Espadinha
desde 19/8/962,
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto,
(Despacho de 19/1/96.?)
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Furriel
Grad. 2°.Mec.Kadiom.,0
10.Cabo Aj.Mec.Radiom.
Fernando Martinho
Romeiro, desde 19/8/962,
data a par
tir da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 19 de Janeiro
de 1963)
Furriel
Grad. 2°.Mec.Badiom.o
10.CaLo
Francisco
António
Duque Gama. desde
partir
da qua l tem direito
aos venc
. posto.
(Despacho de 19 1(> .Ianea ro le

Aj.~lec.lladiom.
19/8/962.
'ata
a
imenr o rln novo
1963

Furriel
('I·nd. 2 .~ ".!nu1('1rl o I •• nt.o .1 .~k, 1-< l iom
José Ca rlos
la r t in iano ~/ r r e t ros , hsde 19!~ 962 ,1 t a
n partir
da qll t t cm d i re i t o
v en- i e ut o J" IlO\O
po s t.o . (D'sp,ll:ho de 19 d .Iaru i 1'0 Ir> l'J(/n
l Gr: ri. 2 J'e
I ud i orn.. o 1 .e bl) ,\j ~e(' IbJiorn
.Iosé August.o Gonça l.vos do Va !o . de de 19/H l62. d" a a
parti l' da 'III a I tem di re i 1.0 vos \cnclmentns
do novo pos
to.
(Despacho de lq de -Iane iro cc 1963)

~UI'r r e

Furriel

CraJ

Manue l Frnnc

2°.~lec lludom .• o 10.\.a);0 i\.i.~lcc.!{ddiorn.
i sco dos Santos Pe squ i ra . desdI' 19/8/962.

data a partir
da qual tem direito
aos
novo posto
(1\'8pacho de ]C) de .lun 'ire.
Furriel
Iii

(Ir)]
'\1<.'

2°)1e(!.lnllom

II

lO (,nbo AJ ~Ic(' Ih(liom.

Ve l cz de OliH!ir
r da qua I t em <1, I' II

. desole ll)/!I

V"T',,>',irno

da t a a pa T ti
nov o posto.
(I) spncho

Região

de 19.1

'Ii II tal

vcnr irnen os do
1963)

ue

()

!lOS

.Janeiro

venr

d

te)

962
o. 00

imPII

3)

de .loçflmbl~lIe

l° .. 'arg. de Jnf .. o 2°.S,1I'g. Arman.lo Al me ida oglleira.
r.ontando a antiguida
le desde 8/R/962.
data a p' rt.jr d
glla 1 tem dir i to aos vene imencos do, novo 1'0, tn
(l)cspac!to de 14 de .Jnn iro de 1963)
2° .Sarg.
2° .Mec.i\rma~
Li~eiJ'as.
() Fu!'!' i 1 20.M ('.i\rmas
Ligeirns,
António Pinto da Silva l'crI' ira
c(ntan
o II
antiguidade
desde 31/12/<) 2, data n ]lnrt.i r ela qual t ·m
direito
aos vencimelltos do novo pnsto.
(Despacho de IS
lnu'ilo
d. 1(63)

cc

Furriel
bano
qual

G~a?

2°.'('cH

l:JTnh<_> (h~ Sl Iv.,

di,.

C:lbo Aj.l c. Ihlio
1
19/8/962
ti t, I I parI ir d
1l!:\OIentos do novo po to.
19 de Jun iro d 1963)
,01°.

,I 'lk

tem dlreito
aos V(
(Despacho d,
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2° Sarg, músico executan.no instrumento, "Clarinete Si b?o
FUrriel ITIÚsicoexecuto no instrum. "Clarinete Sib"Francisco Gmçalo da Costa Abreu, contando a antiguidade
desd~ 30/11/962, data a partir da qual tem direito aos
venCl.mentosdo novo posto. (Desp .. de 15/1/9(j3 )"
FUrriel grado 20 mec.radiom. o l° cabo aj.mec.radio~,
M~uel Martins Fbdrigues, desde 19/8/962, data a parta r da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 19 de Jmeiro de 1963) ..

Comando Territorial Independente de S. Tomé
l° Sa~e ~e InI. o 20 sarg, Ant~io Inácio,
contando a'
~t1~l.dade
desde 8/8/96~, data a partir da qual tem
di.rea to aos vencimentos do nol'O posto. (Desp. 7/1/963).

Graduações
no Posto de

'(J

Sargento

EstaçãO Postal lilitar nO 9
2° Sarg, Grad. o h.txiliar

de Tráfego de 2& cl asse dos'
C T. T. António Sanches, contando a antiguidade desde
al/12/962. Vence pelo Ministério m Exérci to nos ter- .
mos do Dec, nO 31495 de 1/9/941.
( D••pacho d. 23 d. Jan.iro

d. 1963)·

IV - ~LOCAÇ(f.S E TRANSFERE.CIAS
Sargentos do QUadro per.anente .
lr~as e Serviços
~in18t9rio do Elercito
Na Depénd@ncia

do ~artel

Mestre General

DirecçãO do serviço de Transportes
20 Sarg, grad, de Inf, Horácio Henriques Veiga, do R. 1.3,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro,...·
vados por Lei". (oup. de 1611/963)·

3a. Série
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Escolas

Prátic~s das Armas e Serviços,
Instrução e Unida~es

Centros

de

ln fan ta r ia
Escola

Prática

de Infantaria

lO.Sarg. de Infantaria Luis Ferreira Leite Machado, do
R. I.16 .. por ter regressado da H.iVl.de Angola. devendo
ser considerado nesta situação desde 24/12/962. Vence
pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" .
..- (Despacho de 12 de Janeiro de 1962)
F.urrie.~,çleIn L An tóm.o ,Gomes Lei tão, do C. T. I da Guiné
.devendo 'ser considerado nesta s i tuaçâo desde 9/1/963
y~h~e pela v~rba Pessoal dos Quadros Aprovados por L i
(Despacho de 22 de Janeiro de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO. 1

de In I, José Jesus dos Santos. da H.~l de ,10
nes La sit.uação desde
24/12/962. Vence pela verba "I'essoa l dos Quadros Apro
. :'và.dog,'~orLei", (Despacho de H!jJ/963)
l°.Sarg.

çambi.qué , devendo se r considerado

IO.Sarg deTnf , Júlio An tune. Gaspar. da R. 1. de Angola
devendo ser considerado nesLa situa ao d~sd 25/12/962.
Vence pela veda
Pessoal dos Quadros Aprovados por
1m.
(I hlspacho de 10 de Jane i ro d 1963)
I

Regimento

de Infant~rlB

nO 3

,'aJ'l!. Aj , de Art. Ant.óru o .l oaqu ijn nnqllP (;lUça.
El er t
(Despacho de 15 de .Inne i.ro de 1%3)

ela

E.I.

]o.Sarg
de lnf. Joio Persio Pita da Silva, do H.I.16.
pOI' Ler regres sudo ,la 1".'1. (II' AII~'()la, dev ndo St'T' cou
S i de r-a-Io ne s La si Luação (l~sd(
2t1./12/962 V('II( e pp I II
verba 'Pessoal
dos Quft(]n s .f\pt'!l\udos POI' Lt i .
(Despacho ele 12 (iI' J (1111 j ro d,· I 63)
] o

.Sarg
de l n I , M.1T' e l dI" ,1,. II
t.e r n'gl'P surln di l+. .d /\tp 1 a
ncs t.a s i ruuçâo

d·

de

24/12/962.

3a. Série
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soaI dos C)1Jélr1ros
Aprovados por Lei".
(Despacho de 11 de Janeiro de 1963)
Furriel de Inf. António Santos Sobral, do R.I.16, regres
s~do da R.M. de Angola. devendo ser considerado nesta
S1 tuação desde :'4/12/962. Vence pela verba "Pes soa l
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 12/1/963)
~ur:iel -le Inf Mário Vicente Miguel, da D. S ..T.• por pe
1r. Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei" (L'espacho de 16/1/963)

Regimento

de Infantaria

nO.4

2°.Sarg de Inf
Franrisco ~lves íiguel. do R.l.16, por
ter resrressado da R. '. de Angola, devendo ser cons i derado nesta situação desde 24/12/962. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Oespacho de 12 de Janeiro de 1963)
2°.Sarg. de Inf. José de Sousa Carrusca Júnior, do R.
1.11. por ter regressaoo da R.M. de Angola, .devendo
ser considerado nesta situação desde 24/12/962. Vence
pela verba "Pes soa l dos Quadros Aprovados por Lei' .
(Pespacho de 11 de Janeiro de' 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

1° .Sarg de In f Alberto Alves da Hocha, da R.M~ de. An
gola. devendo ser considerado nesta situação desde 24
~e Oeze~bro de. 1962. Vence pela verba 'Pessoal dos Qua
dros Aprovados por Lei". (Despacho de 18/1/963)
1° .Sarg, de Inf. António Chaves Salgado'. do R.L11 por ter
regressado da K .. de Angola. devendo ser considerado
nesta situação desde 24/12/962. Vence pela verba 'Pes
soaI dos Quadros Aprovados por Lei", (Despacho de 11/1/63)
l° .Sarg.· de 1nf. Manue l Afonso Branco. da R.~l, de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 31/12/962
Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lel . (Despacho de 16 de Janeiro de 1963)
2°.Sarg,Grad. de lnf. J0S~ Carvalho
do B.C.5 por ter
regressado da R.~l. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde 24/12/962. Vence pela verba Pes
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soal do~ Quadros Aprovados por Lei".
(Oesp.

de 18/1/963).

Regimento

de Infantaria

n" 8

2. Sarg, de Inf', António doaquim Lopes, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
4/11/962. VeI_lcepela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Le1". (Oesp. de 30/11/962).
FUrriel de Inf. carlos Pereira de Magalhães, do R.I.16,
regressado da R.M. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde 24/12/962. Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei". (~.. p. d. 12/1/963).

Regimento de Infantaria n~ 10
1. Sarg, de Inf, José Antunes Tinoco, da R.M. de t.bçanbicp.te, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Dezembro de 1962. Vence pel a verba "Pessoal dos QJ.adros Aprovados por Lei". (D.. p. d. 18/1/963).
fUrriel de Inf, Edaardo lbarte dos Santos, do R.I.11, por
ter regressado da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/962. Vence pela
verba ''Pessoal dos QJ.adros Aprovados por Lei",
'(O••p. d. 11/1/963).

~

$41"8' - Jnf. Fin.iu da S:ilva Freire de Lima, do R. '
1.16,_ pgressadO da R.M. de Angola, devendo ser oonsj,der~ nesta situação desde 24/12/962. Vence pela ver-.
ba "Pessoal dos Q1adros Aprovados por Lei".
(D•• p.

d.

12/11963).

Regimento de Infantaria nO 13
1° Sarg, de Inf, Joaquim dos Santos, do R. 1.16, per ter
regressado da R.M. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde 24/12/962. Vence pela verba "Pessoal dos Qladros Aprovados por Lei".
(Oesp.

d. 12/1/963).

2° Sarg. de lnf. rhamantino Teixeira, do R.l.14, regressado da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
si tuação desde 24/12/962
Vence pel a verba "p sso I
dos Ç\J.adros Aprovados por Lei". (Oeap. d. 1411/963).

3a. Série
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2°.Sarg. de lnf. José Marcelino de Carvalho, do R.l.16,
p~r ter regressado da R.M. de Angola, devendo ser cons1derado nesta situação desde 24/12/962. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 12 de Janeiro de 1963)

Regimento

nO.15

de Infantaria

1°.Sarg. de lnf. Manuel Vieira Freire, da R.M. de Angola
devendo ser ronsiderado nesta situação desde 25/12/962
Vence pela verba "Pe.ssoaI dos Quadros Aprovados por Le:i.
(Despacho de 10/1/963)

Regimento

de Infantaria
•

nO 16

2°.Sarg. mús;r-o execu • no instrum. "Clarinet Sib' Andrelino José Rato, do R.C.5, por pedir. (Desp. de 7/1/63)

Batalhão

de Caçadores

nO. 1

Furriel corneteiro António José Calças Góis, do R.I.16.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros. (Despacho de 14 de Janeiro de 1963)
Batalhão de Caçadores nO.5
Furriel músico João Augusto da Silva Labaredas, do R.l.6
por pedir. ( Despacho de 14/1/963)

Batalhão

de Caçadores

nD.6

l°.Sarg. de lnf. Alberto Cruchinho de Sá, do R.l.7, por
pedir. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 8/1/963)
2°.Sarg. Grad. de lnf. Manuel Martins Fevereiro, do R.
1.3. por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei'. (Despacho de 12/1/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.l0

l°.Sarg• de lnf. José Trindade Vilela, da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 25/12/962
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 10/1/963
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2°.Sarg. de lnf. Manuel Joaquim Escaleira do Espírito
Santo. do R.l.16, regressado da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/962.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 12 de Janeiro de 1963)

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

2°.Sarg. de Art. Custódio Antonio Mé-Mé, da R.M. de Angola, devenoo ser considerado nesta situação desde 22
de Outubro de 1962. Vence pela verba '~essoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (no.1 do arto.3430•
do Capo. 9°,'do Orçamento do M. E. )

Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

I

n°.3

Furriel Artf. Serralheiro David da Cruz Rodrigues, da E.
P.S.M. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Despacho de'24/1/963)

Cavalaria
de lanceiros nO.l
destino ao C.I:C.A.3)

Regimento
(Com

Furriel de Cavo Francisco Mário Botica Moacho, do G.D.
C.C., por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 23/1/963)

Regimento

de lancei ros n°.2

I

2°.Sarg. de Cavo António de Brito Guerreiro da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/962, data em que embarcou de regresso à M _ ,
trópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíCla além dos Quadros". (Despacho de 16/1/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.8

2° .Sarg. de Cavo Joaquim L al Lourenço,da R.\~. d Angola
devendo ser considerado nesta situação d d 12/1/ 63.
data em que embarcou d r gres~o à M trópol • V n
pela verba "Pessoal d Nom ação Vitalí ia 1'm do Qua-

"
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(Despacho de 16/1/963)

dros",

2°.Sarg.Clarim João Lima, da E.M.Elect.(Despa. 18/1/963)

Engenhar i a
Escola Prática

de Engenharia

2°.Sarg. 2?Mec.Viat.Rodas. Afonso Antunes Henriques, do
R.I.14. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí··
cia além dos Quadros". (Despacho de 14/1/963)
2°.Sarg. de Eng. Joaquim Maria Escarameia, da R.M. de
Angola, devendo ser considçrado nesta situação desde
31/12/962, data em que embarcou de regresso à Metrópole.,Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia
Alem dos Quadros". (Despacho de 17/1/963)

Serviço
Escola

de Material
Prática

de Serviço

de Mat~rial

Furriel Grad. Artif. Serralheiro, Manuel Bruno Mota, do
G.A.C.A.3, por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros. (Despacho 24/1/963)

Companhia

Divisionária

de ~anutenção

de Material

lO.Sarg. lO.Mec.Viat.Rodas Eliseu Gonçalves Constantino~
do C.T.l. da Guiné, devendo ser considerado nesta situaçãQ desde 9/1/963, data em que embarcou de regresso
à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (no.1 do arto.324°. do Capo.8° do Orçamento do M.E. ).(Despacho de 23/1/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabel ecimentos

Mi I itares

'Estabelecimentos

Penais

e Outros

Elementos

la. Com!lan~i!l Disciplin3r
2°.Sarg. de lnf. Júlio Nunes de Azevedo, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
10/11/962. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro-
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vados por Lei". (Despacho de 30/11/962)
Estabelecimentos

de Instrução
Colégio

2°.Sarg.

de Inf.

Mi I i tar

José Teixeira

Rodrigues

Correia,

da R.

M. de An~ola, devendo ser considerado nesta situação
desde 11/1/963, data em que embarcou de regresso à Metrópo1e. Vence pela verba "Pessoa l dos Quadros Aprovados por Lel'. (o .1 do arto.324°.do Capo.S do Orçamento do M.E.). (Despacho de 24/1/963)
2°.Sarg. de Cav. Sidónio Antunes Dia:s, da R.M. de Angola
sendo considerado nesta situação desde 12/1/963. Vence
pela verba 'Pes:soal do::;Quadros Aprovados por Lei".
(no.1 do art~.146°do Cap .3 .do Orçamento do M.E).,
(Despacho de 24/1/963)
Centro

de Instrução
de Sargentos
Infantaria

Mil icianos

de .

l°.Sarg. de In I, Arnaldo Casimiro An ica, do H.Lllr por
ter regressado da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/962. Vence pela versa
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",.
(Despacho de 11 de Janeiro de 1963)
2°.Sarg. de lní. Emídio da Silva, do R.r.IS. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por I..:ei".
(Despacho de 18/1/963)
Estabelecimentos
Hospi tal

Mil i tar

Hospitalares
de Doenças

Infect-Contagiosas

Sarg. Aj. do Q.A.E. Homero Ribeiro Apolinário, los. args.
do Q.A.E. Manuel Cipriano da Costa e João Coelho
os
2°s.Sargs. do Q.A.E. Francisco Duarte Correia e Jaime
Nunes de Carvalho, todos da extinta Assistência aos
Tuberculosos das Forças Armadas, devendo ser conside- 3)
rados nesta situação desde 1/1/963. (De pacho de 22/1/6
2°s. Sargs. do S.S.M. Joaquim da ilva Louro, Manu 1 pi~
res Rodrigues e Gustavo Ferr ira P reira R a. Todos
da Assistência aos Tuberculosos do Exército, devendo

3a. sé r ie
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ser considerado nesta situação desde 1/1/962. Vencem
pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

l°.Sarg. de lnf. Custódio Júlio Lf c i as , do R.I.11. por
tl'rregressado da R.\1.de An~ola, d.vendo ser ronsiderado nes a situação desde 24/12/962. Vpnce pela verba
Pess0a] dos Qlladros Aprovados por I,,,,j".
(Despacho de 11 de Janeiro de 1963)

Depósito

Geral de ~terial

de Guerra

l°. Sarg. do Q.A.E. Luiz Pedro Ramos, do D.R.M.no.1
(Despacho de 23 de Janeiro de 1963)

Supranumerálios
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.2

2°.Sarg. de Inf. António Marque' de Oliveira. do Q.G. da
2a.R. 1., devendo er c.onsideradonesta si tuação desde
19/1/963.
2°.Sarg. de lnf. 'll!iócio
Veredas Matos, do R.I.16, deven
do ser çonsider do nes a 'tuação desde 19/]/963.
2°.Sarg. de Inf. José Aniceto Gonçalves, do C.I.S.M.I.,
devendo ser cons i der-adonJte situação de.de 19/1/963.

ReglmentB

de Infantaria

nO.7

Furriéis de lnf. Joaquim Matos Esteves, do R.I.2, Manuel
Martin Louro Cnr-ri Iho, do R.I.lS
e Joaquim António
Barco Baixinho. da E.P.J., devendo ser considerado
nest~situação desde 19/1/963.
Furriéis de Inf. Lui' António Fernandes, do R.l.6, e Manuel dos Anjo, do R.I.14, devenâo ser considerado nesta situação desde 19/1/963.

Regimento

de Infantaria

nO.13
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Furriel de lnf. António Ildefonso da ilva, da E.P.l.,
devendo ser considerado nesta situação desde 19/1/1963.
Regimento

de Infantaria

nO. 15

2° Sarg. grado Heliodoro Domingos Andrade. do B.l.l.19,
devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/963.
Batalhão

2°

Independente

de Infantaria

nO. 17

arg. de lnf. Henrique Emídio dos Santos, da E.P.I.,
devendo ser considerado nesta situação desde 26/12/962.
Bata I hão de Caçado res nO. 5

2° Sarg. de lní. António Mário Gomes Flores do R.l.14,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 24/12/1962.
2° Sarg. de Inf , Manuel de Carvalho, do B.C.lO, d v ndo
ser considerado nesta situação desde 19/1/963.
Batalhão

de Caçadores

nO. 10

Furriel de lní. João da Fonseca, do B.l.l.19, devendo
ser considerado nesta situação desd 16/1/9.63.
Cavalaria
Regimento

de lanceiros

nO. 2

Furriel de Cavo António das N v Bandola, do C I'gio
Militar, devendo s r onsid rado ne t itua ao de d
19/1/1963.
No Ultramar
Reg i ão ,.. i I i t a r d e An go I a

10 arg. de Art. Alfr do Augus o M ti s, da .P.•. 1., devendo ser consid rado n st situ ~o d d 14/1/963,
por ter sido n m ado p. ra ~ rvir .m omis.ão militar
nos termos da al1n a h) do ar o 30 do
c. 42937, de

22/4/960.

(Despacho
. de 30 de. Novembro de 1962).

10 Sarg. de Cav. Jo é'

perança. do Q.G. da 3a.R.M., de-

3a.
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vendo ser considerado nesta situação desde 8/l/963,por
ter sido nomeado para servir em comissão militar nos
termos da alínea b) do arte 3° do Dec , 42937, de 22 de
Abril de 1960. (Despacho de 11/12/1962)
2°.Sarg. de Cavo Fernando Artur da Costa Varão. do G.D.
C.C., por ter embarcado para a citada Província onde
vai servir em comissão militar nos termos da alínea c)
do arte. 3°. do Dec. 42937, de 22/4/960, devendo
ser
considerado nesta situação desde 19/1/1963.
2°.Sarg. ':ec.Radiom.João Alberto Pinto Cabaços, da E.M.
Elect., devendo ser considerado nesta situação desde
8/1/963. por ter sido nomeado para servir em comissão
militar, nos termos da alínea c) do arte 3° do Oec.
42937, de 22/4/960. (Despacho de 11/12/1962.)
Furriéis de Inf. José David da Silva Araújo, do R.L8,e
António de Jesus Soares, do R.I.I0, por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão
militar nos termos da alínea b) do ar tO 3° do Dec.
42937 de 22/4/960. devendo ser considerado nesta situação desde 19/1/963.
l

Furriéis de Cavo Joaquim Augusto Gomes Ramalho do R.L.2,
e Alípio José Madaleno, do R.C.6, por terem embarcado
para a citada Província onde vão servir em comissão
militar nos termos da alínea c) do arte 3° do Dec.
42937. de 22/4/960,devendo ser considerado nesta situação desde 8/1/1963.
Furriel de Cavo Maximiano Augusto Rodrigues do R.L.2,
por ter embarcado para a citada Província onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea b)do arte
3° do Dec. 42937, de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 8/1/963.
Furriel corneteiro, José Maria Vaz, do 8.C.l,
ser considerado nesta situação desde 8/1/963,
sido nomeado para servir em comissão militar
mos da alínea b) do artO 3° do Dec. 42937, de
(Despacho de 11 de Dezembro de 1962)
Região

Mi I itar

devendo
por ter
nos ter22/4/960

de Moçambique

2°. Sarg.do S.S. Silvano Pereira Figueiredo, do H.M.R.4,

3a. Série
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por ter embarcado para a citada Província onde vai serV1r em comissão militar nos termos da alínea b) do artO.
3°. do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 14/1/963.

Comando Territorial
I

Independente

da GUiné

2°.Sarg. de lnf. José Maria Dias, da E.r.L, e o Furnel
"de Ar t , José Joaquim Alfacinha Pingu inha , do H.L.l,
por terem embarcado pala a citada Província
onde vão
servi r em comi ss âo mi li ta r nos termos da a linea
) du
arto.3°.
de Dec. 42937, de 22/4/960, de endo ser con 1derado nesta situação desde 10/1/963.

v - CONCURSOS

CURSOS E ESTAGIOS

A - Cursos
- Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento
lhes vão indicada
U (;Ul'::;U
funcionou no C. LA.A.C. de
seguintes
sargentos:
R.A.A.F.- Furriel de Art.Q.P.
ClMC
-2°.Sarg.
de Art.Q.P.

e as classificações
que
Predi Lo r El ec t r ónico' que
1S/1O/962 fi 22/12/962,
os
,
António José ()e Mat,o -Su I'i c.
João da Conceição Vieira
Po l va rinlro
---------1 egu L

A e s tes Sargentos
devem ser at rbtulo o cur-so e a e pecial idade de "Pr edi ior F,lec trón ico",
t a ram com up ro ve i t.amen to e as (la
i fie II;Õ
!lU
lhes vão indicadas o cur o "Operador de RadadA .. )"que
funcionou no C.1.A,A.C. de 15/10/962 a 24/12/962, o
seguintes
sargentos;
R.A.A.F. -Furriel
d Art.Q.P. Manuel F. da Si l va Pr go- uf.
CIMC
"
,.
José da .ruz Afou
uf.

Frequen

A estes Sargentos
Operador Radar"

0-------

deu"! ser averbada a especial idade"A
e o curso "Operado, Radar A.A.".

A

Frequentaram com aprov itamento
as elas ificaç5e
qu
lhes vão indicadas
o curso de Sapador de Infantaria
que funcionou na F. P. I. de 15/10/962 a 22/12/962,
o
seguintes militare
do Q.P •.
R. 1.15-2° .Sarg. Inf. -Joâo d Almeida Hodrigu s
ufic.
H.I.2 -Furriel
delnf.-Hamiro
do Nasc irn nto na, cimento ,

3a. Série
ORDEM DO EXERCITO N°?3
*******************************************************

R 1.13-Furriel Inf.Q.P.-Carlos de Oliveira
B. C.IO

f

ft'

-Armando Herberto Ribeiro
-José da Silva Teixeira

83
Suf.
"

B.C.6 -"
""
R.I.14-1o.Cabo Ap.lnf. -Custódio Claudio da Conceição Ramires
R.I.15-Furriel Inf.Q.P.-DarnelMassana Centeno
R.1.10-"
, "-António dos Santos
R.r. 8 "
-José Maria Alves Baptista

Bom

A estes

e o

militares

deve ser averbada a especialidade

Suf.
"
"
"

curso de "Sapador de lnfan taria"

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indiradas o curso de Monitores de Equitação
que funcionou no C.M.E.F.E.D. de 26/3/962 a 26/12/962,
os seguintes sargentos.
E.P.A. -Furriel Art.-Marcolino de Jesus Santa Maria Bom
G.D.C.C.
Cav.-Diamantino Candeias Z. Arrifes Suf.
E.P.r.
" lnf.-José Garcia Henriques
"
R.A.C.·· ~, Art.-Jo~quim Augusto de Melo Delgado "
E.P.C. - "
Cav.-Joao Ribeiro Braz Arreteia
"
A t!stes Sargentos devem ser averbados o curso de Monitores de Equi.taçôo e a Especialidade
de Equitação (Monitor)

2 - Nomeação de Pessoal
Publica-se a lista geral dos candidatos nomeados para a
frequencia do curso de 2°.Mecs. Viat.Rodas aberto pela
nota urgente nO.32654 Proc. 7/2 de 12/9/961 e O.E. nO.
36 3a. Série de 30/12/961·
iO.Cabos Ajud.Mec. Yi a t.Bodas :

Oscar José Barros Gaspar
Policarpo Santos Laranjeira
Armando Glória Vidal
Manuel Pedro Rosa
Albertino da Silva Costa
M~uel Ferreira Araújo
LUiS Ferreira Coutinho
Eugénio de Jesus Silva Mota
Eduardo da Silva Cortes
António Benardino da Silva
Armando Martins Pinto
Moisés Laranjeira Cruz
Afonso Domingos Ferreira
Joaquim António Reis Travanca
Henrique Manuel Faria e Cunha
Jesus da Encarnação Coragem
Rafael Francisco Lopes Baptista

-R.C.7
-R.E.1
-B.C.5
~.C.T.A.
-R.A.P.3
G.A.C.A.3
-R.I.13
-R.I.2
-R.I.1
-C.D.M.M.
-2°.G.C.S.
-R.A.L.4
R.C.7
-G.C.T.A.
-R.I.12
-E.P.S.M.
-E.P.I.

..
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Orlindo da Costa Santos
-B.S.C.F.
José Alberto VàBnte Simões
-R.A.P.3
Francisco Domingos Mineiro
-G.A.C.A.2
José Geraldes dos Reis
-G.C.T.A.
António Rosa Ferreira
-E.P.I.
Adelino Castanheira da Silva
-G.C.T.A.
Arnaldo da Rocha Moreira
-R.I.7
Antero de Sousa
-R.A.L.S
António Alves de Oliveira
-R.I.7
Alberto Lourenço Morgado Almeida -B.6.C.F.
Carlos Domingos Paula
-R.A.P.2
Albino Marques Diogo
-R.C.8
Manuel dos Santos Ferreira
-E.P.E(eliminado)
Manuel de Swsa Gomes
-E.P.A.
Alfredo da Costa Oliveira Brites .R.A.L.4
Américo Ribeiro Diogo
-R.I.7
Armindo Prudente Marques
-G.A.C.A.2
Manuel Lopes da Ascenção Ramos -B.C.6 (Desistiu)
Otílio Guerreiro
-G.C.T.A.(Desistiu)
José António Bento Paixão
"
José dos Santos Nunes
"
Francisco dos Reis Leal
"
António Capela dos Santos
"
Mário Costa Gordalina
-R.A.L.4
António Feliciano Abreu
-G.C.T.A.
João Dias Carrilho
"
Alberto Manuel Moreira
-B.C.IO
José Correia
-R.1.13
Francisco Silvério Bernardo
-G.C.T.A.(Desistiu)
Arnaldo Damaso Lança Romão
-C.D.M.M.
António Domingos da Silva Capitão-lo.G.C.S.
José Alexandre Trindade Magro
-G.C.T.A.
António Jorge Fernandes
-E.P.S.M.
Francisco António M.L. de Sousa -E.P.~.
Carlos Manuel Esteves
-I.A.E.M.
Belarmino Micaelo da Silveira -R.I.IS
Manuel Francisco de Almeida
-R.~.P.2
Celso de Melo Aparício
-R.I.14
António Francisco Venãncio Baleizão-E.P.A.
José Teixeira Venancio
-G.C.T.A.
João Pinto Rosinha
-R.A.A.F.
Constantino Manuel Neves Batoque -1°6.C.S.
Adelino Jacinto Batalha
-E.P.I.
Diamantino Santos da Silva
-G.A.C.A.3 (Desistiu)
João Joaquim dos Santos Trindade -B.C.6-(Oesistiu)
Manuel Francisco Rosa Oias
-R.A.L.3

•
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Fernando Amaro Gil Viegas
-R.A~P.3
José Marques da Luisa
-E.P.A.(Desistiu)
H~berto Silveira dos Anjos
-B.C.IO
An1bal Pedro Ferreira Rodrigues -R.A.P.3
Avelino Guedes de Almeida
-CrI.O.E. (Desistiu)
António Manuel Rato
-E.P.A.
Manuel Frade Guerra
-R.A.L.I
Braz José do Carmo
-E.P.C.
Sérgio Rodrigues André
-R.A.A.F.
Guilherme Augusto do Nascimento -E.P.S.M.
Orlando Bernardo Semedeiros
-G.C.T.A.
Jaime Rosa Ribeiro
-R.M.Angola
António Velez Assunção Ribeiro
"
José Maria Teixeira
-R.M.Moçamb1que
João.AlbertoGonçalves Câmarà -R.M.Angola
Henr1que

da Silva Mendes

Joaquim dos Reis Simões
Manuel Pires Fernandes
Manuel Martins Ferreira
Gemano do Nascimento Bertolo

Manuel Rodrigues da Rocha
Alberto Nobre Maia Ferreira
Leonardo Ri ta Machado

U
n

-C.T.I.Timor
-R.M.Angola
"

-C.T.I.Macau
-R.M.Angola
JS

Arlindo Filipe
-C.T.I.Guiné
Tomaz de Jesus Henriques
-R.M.Angola
António Teixeira Ruivo
"
António João CarneireiroGonçalves -C.T.I.Guiné
Custódio Barbosa Candeias
Horácio Reinaldo da Silva Ferreira -C.T.I.Macau
Joaquim Neves
-B.M.Moçambique
José Luis Salgueiro Lourenço
"
Rui Lopes Machado
-R.M.Angola
João Roque Barreto
-R.M.Moçambique
FernandoLuis Lourenço
-R.M.Angola
Manuel Rodrigues Josué
-C.T.1.Macau
Arlindo Ventura Dordio Neto
-C.T.I.Guiné
Francisco Fortunato Pilar
-R.M.Moçambique
VI

Manuel Joaquim Alves

Matias

Agostinho Pascoal Bernardo
Fernando dos Santos Lopes
Narciso Lúcio Maçaneiro
Orlindo João da Conceição
Alfredo António
Mário Ramalho Nunes
Manuel Carvalho GaIvão
Agostinho Rosa Mendes

"

-R.M.Angola
-C.T.I.Macau
-C.T.I.Guiné
-R.M.Moçambique
-C.T.I.Guiné
"
-C.T.I.Timor
-B.M.Angola
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Gilberto Gonçalves
C.T.l. Timor
José Luis Alves
-B.M.Moçambique
Emídio Carlos dos Santos Paiva-B.M.Angola
Horácio da Silva Baptista
'
Leonardo Coelho Gomes
-R.M.Moçambique
António Antunes Monteiro
-R.M.Angola
António José Borges dos Santos
Jorge da Conceição Fernandes -C.T.I.Guiné
António Baptista S rra Guerreiro-B.M.Moçambique
Carlos da Rocha Martins
-R.M.Angola
Benjamim Pereira Soares
-R.M.Moçambique
Joaquim Diogo Pere~ra
Manuel Diogo Guerra Abrantes -R.M.Angola
Jaime Ferreira Baptista
-R.M.Moçambique
Alcino Castro Barbeitos
-R.M.Angola
Manuel Soares Leitão
Belo da Paixão Franco
"
João Francisco Gomes Travanca -C.T.I.Guiné
João Maria Trindade Abelho
-R.M.Angola
Manuel Adelino Carmelino
'
Manuel José da Bocha Fitas
"
António fiatividadeCampas
"
António Alves Barata
"
João Gaspar Nogueira Louro

"

Mário Dias dos Santos Moreiras
,Jorge Simões Fernandes
~C.T.I.Guin'
João Dionisio Gomes Ferreira -B.M.Angola
Manuel Olegário Luis
-C.T.I.Timor
Manuel Maria Madeira Felisberto-B.M.Angola
Victorino Alberto Henriques
-C.T-I.. Tomé ePríncipe
Mário Augusto Porto
-R.M.Angola
José Manuel Dias Moreira
"
Domingos António Bilolo
..
Manuel Pereira Rodrigues
-R.M.Moçambique
Adriano Henriques ampaioR.M.Angola
Armando Inácio Anastá io Marçal
"
José Duarte Elias
António da Conceição Tavares -n T. I.Guin'
Ernesto da Encarnação Corr ja -R.M.Angola
"
Aníbal Gonçalves Vieira
"
Amil São Jorge imõe
Sebastião Eug'nio Carapinha
"
António Agostinho Chn atns
Manu I Co lho Inácio
"
"
Silvério. imõ s Costa
João Maria da • iIva R lt z r
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Alexandre Tavares
-R.M.Mo~ambique
Carlos Manuel Silva Nora
José Lopes da Rocha
Herculano
Pessoa
do Amaral
-R.M.Angola
Alexandre Jesus Pacifico
Carrilho
António J ovi to Mai a da Si 1va
"
~1anuel Joaquim Valente
B.M.Moçambique
João Carlos Lobo Ferreira
.lanue 1 Pi na SO,) res
fl.M.Angola
Fernando ~;aria Cal <lei ra
José ,lal'ia
r1nrll'l ':~UCS Pe re i r,
Armando Br II !Tel eno
llc rrr.ene. i I elo .Iú l 10 Fi tas Lo
Noé FS'1uma I a ls inha
fUI. Angola
Caetano Abrabtes
Antómo ~larcc tino
Fernando FHI<;tino Na .c iment,o Marque=
\~tónlO de .le su s Lop s
H. 1.~1()çflmhfJlle
Vir-cor ~lan\lel de Azevedo
Ven t.urn
K.~l.i\npola
Manuel Lopes \ lendes
AntÓlllO Sousa Cava lhe i r)
Vtr-ent e 1\ lman
C.T.] .Trmo r
Nlt'lnl .. l Gráno
Damas ~Iineiro
H.\1. loçamb t que
Augusto Manuel Afonso l.ope s Velho
H. I.An~ola
José Jú I i o Pi nt,o Pa Ilo
H. \U1oçaml: I que
Alfredo Hosa Simões
C. T. I.Timor
Gilberto
da Si.l va ~.lartins
.P,M.Angola
Manuel Harrot'u Estanque
João BaptIsta
de Oli,eira
Gomes n.M.~.~oçamLique
Armando Nunes Samôes Bas l i o
R.. 1.Angola
Avelino Frei tas
A.M.Moçambique
~ftanuel Car 103 Garcia Rego
C. T. I.Guiné
R.M.Angolu
Domingos Agostinho
C.Campião
Francisco
Sabino Courela
R.M.MoçamLique
-B.M.Angola
José Aguiar Moreira
Augusto Afonso Pissarra
João Maoi a Matos Alegria
"
Joaquim Fernandes
da Conceição
Amilcar Fernando Miranda de Sousa
"
Fernando das Neves Crispim
I,
Franquelim
Ferreira
V.Dias
-R.M.Moçambique
I

í

Joaquim Manuel Rosado Durão
António Gonçalves Lúcio

"
"

Décio Rosado Correia
"
Joaquim Pereira
Lopes
~.T.I.C~iné
Manuel Victoriano
dos S.Correia-R.M.Angola
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Belmiro dos Anjos Cabral
-R.M.Angola
,
Eduardo José Monteiro Correia
Manuel Filipe
Vivaldo Simão Frade
António Carvalho Graça
"
Bento Farinha Cancio Moita
"
António Manuel
José Maria Ferreira dos Santos
,Júlio Ferreira Areosa
-R.M.Moçambique
Lúcio Joaquim Dias Segurado
-R.M.Angola
Mário Lino Abrantes
-R.M.Moçambique
Joaquim Estriga de Carvalho
-B.M.Angola
Armando Sélrajp<lFernanues ue Melo-R.M.Moçambique
Francjsco Maria do Nascimento
'
António dos Santos St Iva Valente -C.T.I.S.Tomé e Principe
Henrique Tronco Caixinha
-R.M.Angola
Urgel Rodrigues da Costa
-C.T.l.. Tomé e Príncipe
Fernando Gabriel Piscarreta
R.M.Angola
Augusto de Matos S.Pedro
C.T.T.S.Tom' e Prín ipc
José Ganhão da Silva Mata
-R.M.Angola
Manuel Luis Pestana
"
António FranC1sco Afonso Costa
-R.M.Moçambique
Joaquim António Gonçalves Ferreira-R.M.Angola
Manuel Eleutério Vieira
-R.M.Moçambique
Graciano Gonçalves Marques
-R.M.Angola
José Carlos das Dor-e Mas ano
-H.M.Moçambique
José Pereira Jorge
'
António de Bessa Borges
-H.M.Angola
Manuell1ourãoSoares
-R. l.Moçambiqu
Francisco Ferreira
-R. 1.Angola
Fernando António C.Amaral Mota
-C.T.I.Timor
António João do Rego
Sebastião Barros
-R.M.Moçambique
-R.M.Angola
José Cristóvão de Lemos
-B.M.Moçambique
Armando de Castro Gonçalves
Fernando dos R is Remos
-R.M.Angola
Victor Manuel Martins Co lho
-R.M.Moçambiqu
Carlos Alberto
Zacarias
-R.M.Angola
Rui Manuel Pereira dos antos
"
Fernando Augusto Ferreira
"
Raul Marques
"
Fernando Matias Cand ias
-P..M.M çemb i qu
Manuel Agostinho Guimarã Ferreiro "
Manuel de Sousa Precílio
"
Emídio Duarte da iI 'o
Ant6nio Victor de Paiva T ix ira -R.M.Angola
Carlos Alberto Casqui lho d s N v s H.M Mocambi qu
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António Dimingos Lança
-B.M.Angola
José Manuel Ferreira Pratas
-R.M.Moçambique
Belarmino Marques de Matos
"
António Francisco Mourinha Pestana "
Manuel da Silva Filipe
"
José Manuel Braz Avo
"
Rui Vinagre Mendonça
-R.M.Angola
José Pedro Muacho Caldeirão
-C.T.I.Guiné
Manuel José Vinagre de Oliveira -R.M.Angola
José Silva dos Santos
"
Armelim Gui ta dos Reis
1<

João Dionísio Gomes Ferreira

H

Joaquim Maria da Conr-ei çâo Silva··C.T.I.Macau
João Guilherme de Sá
-"
José Ferreira Baptista
.. -R.M.Angola
Sebastião EugénlO Carapinha
"
Emílio da Silva Relvado
"
Orlando Francisco Alves
-C.T.I.Timor
Soldados Ajud. Mec. Vwt Rodas'

António Fernandes

-R.M.Angola

António Bri to Pedreira
"
As restantes declarações foram arquivadas, pelo que, para
futuros convttes os candtdatos terão de efectuar novas
declarações

Publica-se a lista geral dos candidatos nomeados para a
frequ~ncia do curso de 2°s.Mec.Armas Pesadas aberto pela nota urgente nO.32654 Proc. 7/2 de 12/9/961 e O.E.
nO 36 3a. SérIe de 3O/12/961~
Fur~.Grad.2°Mec.Armas Pesav-Pos sidón i o Custódio
-fl.A.L.l
l°Cabo Ajud, "
" -HernunieMartins Esteves-CIM\1
-António Vieira Pereira -GACA 2
José Manuel daS.Gonçalves EPS\1 (Desis.
-António João Cabral Pereira EPA
Soldado "
" -Armindo da Cunha Alves -GACA 3
"
l°.Cabo •
" José Augusto de Almeida-RAL 2
-João Casimiro Lopes
-B.M.Angola
"
"
-Joaquim António Ruivo -CJI Guiné
"
"
"
-Flávio Ribeiro Pereira -R.M.Angola
"
"
"
" -José Piedade Lopes
"
"
"
-José Da Silva Ribeiro ~R.M.Moçamb.
"
"
"
-António Augusto dos fieis
"
"
" -José Patrocínio Horta
"
"
"
"
-CJI
Macau
"
-Joaquim
Maria
Antunes
"
"
"
" -Manuel Barbosa Correia -R.M.Angola
"
"
"
"
" -João Pires de Matos
"
"
"
"
" -António de Sousa Monteiro
"
"
"

"II

II

"

"

"

"

•.

II

I'

II

II

lO

..

IV

II

1\
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As restantes
declarações
ra futuros
convites
novas declarações.

foram arquivadas.
pelo que. paos candidatos
terão
de efectuar

Publica-se
a lista
geral
dos candidatos
nomeados para a
frequencia
do curso de 2°s. Artfic.Serralheiros
aberto
pela nota urgente
nO.32654 Proc. 7/2 de 12/°/961
e O.E.N·.%
3a. Série de 3012/961
Fur.GrarL 2 .ArllÍ.Sel.
\ianuel Bruno da \'ota
E. P. c:;. 1
Antóniu da Si l.ve i ra Gomes
r~ 7
António Augusto Lúci o Ro'l1~o H.:\.P.:2

r

Pe re i ra Coelho
ri Andr-ade
Benjamim :"lunes de Sa
Burt.olomell Au"ustn '-.Costa

)arlUel
Haf.H.d

1.1' ~
!l.LI

'L I.IS
F.n.l'
José Manue 1 Gomes Pi n to
E. P .1:.
Fernando
Il ive irn ~,1.Jdlado F.i'
i rmando Pe rc i ra llcn r ique-,
liM..A2Ult·.,i..,tÍll
José Ant.óm o Vi e i r« C'J:le
! E.P ..
'I
Lsequi 1 Peb i mo V 1squex Gago li C 3
Antón i o Aurélio (ior ()
G.C:l. .
.José Lui s Campan i ço
Al-í l io \hnuel
de .Ie sus Hodr igues '·.P.r..
Jo é e t o ~1endonça
J ) é Da Si I va S~rnballd(J
H.\1. locumh,
.Ioão 'I'ri ndade D11qUC
B.M.Angola
Or l.ando Fe rre i 1'0 da ')j h d C. T. I.Ti mOI

So Id-ido

1 Caio

Soldalo

1° .Cal.o

:-;01 lado
1 v .Cabo

José Joaquim Pereira
Vilela
Gujné
Antóni o João P I'C i ra
~Jacnu
Adri ano Mac i e
fP1. 10<.;umL.

Soldado

Luaém o ~1 r tins Nóbrega

lo. ,aeo •

Ant.omo Viegas I.1.Palmeiro 1~.. 1.~1oçamb.
António Dionl io Trist50
B.M.Angola
Jos
Hibeiro
Lopes
'
António Evari lo da ilva
"
António Amorim Araújo
Alvaro
'anlOs F'lix
R.M.Moçamb.
Manuel Hamos da i lva
R.M.Angola
José Conceição
do Rosário
Manuel G m s dos
antos
"
Aníbal Con eição R.M rque
R. l.Moçamb.
H ;naldo F rr ira
e Oliveira
R.'!.. A,nSO·
Henrique
Rodrigues
do Rei
".
Mário Jacinlo
dos S.Zur 80 C. T.I.GulOe
Oscar Manuel
R.M.Angoltl
Manuel António Neve::;
"

"
Soldado
lO.Cabo
Soldado

"
'
"

L? .Cabo '
oldado "
lO.Cabo"

"
"
"
"
Soldado

I.

"
"
"

•

.."

"
"
"

"

"

"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

nJ1. e Angola

I

~~:,
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As restantes
declarações
foram arquivadas,
pelo que pa
ra futuros convi tes os candidatos
terão
de efectuar
novas declarações.
[., nomeado para a frequê'Cia
do curso de 2°s mecor adi.om,
aberto pela nota urg nO 32654 proç. 7/2 de 12/9/961 e
O Ec. nO 36 de 1'l/12/961. o 10 cabo Aj, mecoradi.orn, Ma
nuel Nunes Pereira
da R,M, de Moçambique, f.ste candidato não figurou por lapso na relação geral publicada
na n, r nO 28 3a Série de 10/10/962 pág 839,

A - Estáp'ios
~verbamen

tos

Frequentaram com aproveitamento
eas classificaçQes
que
lhes vão indicadas
o Estágio
de Artilharia
de Costa
que funcionou no C r. A A C. de 15/10/962
a 22/12/962,
os seguintes
sargentos:
G,A,C,A 3,20 Sarg-de Art Q.P João Augusto R,Parente-Regu,
P,A-A, F, FUrriel"
,
"Raul
de Almeida Rebelo-Sufi,
A estes sargentos
deY~ ser averbado o Es·tágio de "Artilharia de Costa'
Frequentaram
com aproveitamento
e as classificações
que
lhes vão indicadas
o estágio de Tiro de Infantaria
que
fu~cionou na E,P I de 15/10/962,
a 22112/962, os se
gu1ntes sargentos:
Suf'i ci ,
RI, 14 Fur In I, Q P Agostinho Dias
RI. 2"
"-José
p,odrigues ()li veira
"
PIlO"
"
"-José
Carlos Antunes Canas
RI. 13""
-José Maria Reis (}ledes
"
RI. 5-"
"
"
Alftedo José Araujo Pinto
A estes sargentos
Infantaria

deve ser averbado

o estágio

de Tiro

de

Frequentaram com aproveitamento
e as classificações
que
lhes v[;o indicadas
o estágio de Carros de Combate M/14
que funcionou na E P.C. de 5/11/962
a 22/12/962,
os
seguintes militare~.
rrc -FUr Ca Q P -Joaquim AntÓIlio fi> Valentim
Sufici.
FC 6
'i\ntÓl1io
Caldeira Magano
Regular
RC 6
"Manuel
Forçado Parra Carapinha-Sufici.
OC 8-"
" (] C -José '[one Io Carreiro
Re~lar
<n:';fC,'R
Q P. -João dos Santos Marujo ~onso
Mu1~0.rbm
GIX:c"
"
, Joaquim Hui Trindade }ia1xa
SUÍ1C1.

n2
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GITC - Ftlr

Cavo Q-_P. -Manuel

A

Sá Fernandes

R,C8-1°Cab
Apr Cav"Q,P.-João
tv1agueiJa I.)larte
A estes mi li tares deve ser averbado o "Fstág, de

-Som.
Sufí ci ,
m/47"

CC

VI - DF.CLARtÇÕES

E s C I a r e c i f!1 en to
Não podem ser nomeados p ar a ser vi rem em Comi ssso Mi li t a r
por
Ie rec imen to os SHf geu to., que nijo tenham .ri nda 2anos de se rviço n a 'vI trópoJ e depo i s ili sua ú1 ti.- d c I
mis~ão no UI tramar •. A~sirtãO
se~'ão nom,:ôu.os n t.e s dtO
obt.i dn aquel a condi ão (I' s cgurnt.cs 1lI1l 1 tares.
1
sargs
.Iosé Augusto Afonso da Si "a 1ri to,
tónlo
'u
Si I va Ferro,
Sidónio
Fug{nio Jai',I€' narros
de ,\1 lT'ci da,
l° Sarg.mec, arm Tone,
~'lanuel Pint.o Bernardo Sequeira'
2" Sarg. meco 3Im lig
\1mlUe1 Cl emcnt;e Gn rc i a: 2° s sarg
mec. arm peso José Francisco
Ni co l au e » ugust,o dos .;llil
tos Arriegas;
2') Sarg
carpinteiro,
José A",ccnç:\< TIap
ti sta de Frei t as cons t.an tes da li st.u dos o Ie reci des
publicada
na 0, f" 3a Série de 3}/12/9GO

°

ç

2 - rectificações
Frnbarcou para

o C T I de S Tomé e n;io para o C T]
da
Oliné,
con Io rme consta
lt\ O F 1\'> 34 3a Série rl 3 de
l1ezcm}'ro de 1962 pág
1m3, o Furriel
d Tn! Joacluim
~\1arque5 Chaves,
do}~ 1.1.19

[.' cons:idera:lo
em comissão
~liliLar
voluntárja
lia n ,I. de
Angola desde 22/3/961
e não desdf' 2.j12í9G2,
confonne
consta da O l~ 3a Série n02 de 3'1Y1/963 pág. -15 o 2°,
SaT'~ de ln f. António José da Concciç-o Pealinho.
Oecl ara-se
que o 2° Sat'~ grado
o S A 'vi Manuel IÀlarte
folgado,
Vence pela verba "Privativa
da M \1. e não pela de "Pessoal
de nomeação Vitalícia
álém dos ~uadros"
conforme
foi publicado
na 0,1::. nO 2 3a.S'rie
pág. H
de :!)/1/963
Declara
se que o l° Sarg
de Art. Claudio
Norberto
d'
Matos Podrigues,
que pela O E, nO 33 3a, ..éri
de 3J d'
Novembro de 1962, foi promovido ao actual
posto,
conta
a antiguidade
desde 8/8/962,
e não como foi publicado
na mesna
E

°

sa. Série
~RDEM D~ EXERCITO tiO 3
Çl3
**********.~***~:*****************************************
Declara-se
que a colocação
dos lOs, sargs , do S A,M, José
de Albuquerque e Manuel Mendes do P G G A,M, , quando
da sua promoção ao actual
posto,
publicada
em O,F
3~, ~érie n· 36 de 30/12/962,
fica sem efeito,
os refendas sargentos
continuam colocados na M.,M,
Declara-se
que o l° sarg
do S,A,M, José Augusto Carujo.
do 2° G C A M , que pela O E. n? 36 3a Série de 30 de
Dezembro de 1962, foi promovido ao actual posto,
Vence
pela verba "Pessoal
do s C)ladros Aprovados por Lei',
e
n30 pela verba Pessoa
de; Ior eaç ão Vital ídl. Além dos
(\ladras
conforme foi puHi·catlo na me rr a 0, r
Sí rodem
r nomr-ado s
"la o l_lltrwar
c rartír
das datas <';\1(; .1 caJa U' sr> in ir.a, os segu.int e s sargentos
de
f r t
a 1ue se rr-fe ro " () F '3a C'~rie r' 36 de 1:}/12/962
Pág ln 1'), .Io aquir- f\ntÓllio Gal inl-o s , 11), 6/963 e Joa
quim ;\n tunes I ara ta, desde 5/12/963
f)ecl ara se que o I' '"'.lrg de Jnf
António .Júlio Samora
'le ~.I!elo Leo t , foi colocado no n C 5 e n50 na E P,I
conforme consta da ("> r n? 1 de ;I.O/1963 p ág-B.
ecl ~ra se que o 20 Sarg
2° meco radiam. NI tónio da Cem
ce1.ç ão Mar t.ins , pertence
á R ~1, de Angol a, onde serve
P!r comú:s5o ~ilitar
no", t.nrrno s da alínea b ) do Art? 3°
do Dec 12937 e 2~/1,'960, e não ao fIlO
e em reforço
à Guarnição I 'amaI
da r.e.::-na rov ínc i a , como por lapso
se publicou
quando da sua p romoç âo ao actual posto em
O E. nO 30 3a ~I'ie
de :P/10/9fí2
pág, 874
Decl ara se que o concur-so para O posto de 10 sarg. do S
S ~~il
r e Ie r-i do a Pág
48 da O. F n? 2 3a, Série
de
X>/1/963,
foi aherto pcl a O f. nO 7 3a Série de 10 de
Março de 1959 e não de 10/3/962,
como foi publicado.
Chama-se lanuel Jorge de Sousa Si I va Basto e não ~1anuel
José da Sousa Sil va nasto
o f\J.rriel
do S.A,~,l promo
vido ao actual posto pela' pr .~ nte O. E., pág. 69.
Chama. se José Afonso Mandei ro Valadas e não José Afonso
Medeiros Valadas
o Furriel
do S,A,M. promovido ao actual posto pela presente
O E" pág. 69.

3 Refo rmas
Que sejam
viço,

considerados
prevista

na situaçãO

na parte

final

de desligados
do serdo Ar t? 15 do [)ec, 28404
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de 31/12/937, por terem atingido
o limite
de idade (60)
anos, nos termos do ArtO 60° do Dec,Lei 28401, também
de 31/12/937,
os sarg. a seguir
mencionados
desde a
data a que cada um se indica
2° Sarg Fnfer Baltazar
António Sabino,
do I T M,P E , desde 26/12/962,
e 2°
Sarg. do Q,A F Miguel dos ~antos.
do n I 7, desde 19
de Dezembro de 1962.
Que sejam considerados
na situação
de desligados
do serviço, prevista
na parte
final
do ArtO 15° do Dec, Lei
nO 28404, de 31/12/937,
os sargs.
abaixo mencionados,
por terem sido julgados
incapazes
de todo o serviço,
desde a data que a cada um vai indicada
l0 Sarg
do
QAF..
AntÓIlio dos Reis,
da nA.C
desde 30/11/962.
2° Sarg. carpinteiro,
Amaro Alberto
Ferreira,
do B I
15 desde 6/11/962 e o 2° Sar.g do Q A E Manuel Maria
Fst.eves , do n,Co10, desde 7/12/962.

4 - Vencimentos
Declara-se
que os Sargs,
a seguir mencionados
passam
a
vencer pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
por
Lei" (nO 1 do Ar t> 324° do Cap· 8° do Orçamento
do M.E,)
desde 1/2/963,
2° ~arg
de Fng (transmissões)
Pedro
Bernardo Nunes, da sr E , e os Furrieis
de Cav Almiro [)ias, Francisco
António Carlos Vaz, ambos do R C 8.
l)eclara-se
que o
cer pela verba
(n~ 1 do Ar t?
desde 1/2/963,

Sarg, a seguir

mencionado
passa a ven"Pessoal
dos Qradros Aprovados por Lei".
324° do Capo 8° do Orç amen to do ~1.E. )
o 2° Sarg
do S.S. Armando Pereira,
do

H.M,n,l.
Oecl aro-se
que os Sargentos
a segui r mencionados
passam
a vencer pela verba "Pessoal
rios (Ãwdros Aprovados por
Lei ", (n> 1 do Ar t" 321\° do Capo 80 do Orç amen to do
~ F.) Jesde 1/1/%3" 2°0:; sargs de rl
'ernando José
Júlio
da Si.l va, do n G /\ I e António (n er-r-ei ro test.re,

do R,/\,e,
Declara
se que os sargentos
a seguir mencionados
passam
a vencer pala verba "Pessoal
dos ().I dros Aprov ado s por
Lei",
(nO 1 do ArtO 32.1° do Coupo 8° do Orçamento
do
M F.). desde 1/2/963,
2° sarg. de Ar t , José- Cristiano
Leal Iuar ue , do H l\ L 2(C T r. ,\ 4),
o Fu rr-i 1 ele Ar •
Jaime dos Santos Jesus,
(lo H l\ L It
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Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a ~~ncer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lel! desde 1/2/963: 2°s. Sargs. 2°s. Mec. Viat.Rodas,
A4rlano Pereira dos Santos, do R.l.14 e José Moita Domlngos, do G.A.C.A.3.
Joaquim Daniel Fialho
Declara-se que o Furriel clarim
Bernabé, do B.S.C.F. passou a vencer pela verba PessoaI dos Quadros Aprovados por Lei"., desde 5/12/962.
Declara se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei '. (no.l do arto.3240.do·Capo.8°.do
Orçamento do
M.E.) desde 10/12/962, e não como foi publicado
Furriéis de lnf. António Ribeiro Alberto, do Colégio
Militar, João Carreiro Barata, Joaquim Manuel Vieira
Anacleto e Joaquim Ferreira .. todos da Acad. Militar.

VII - DETERMINACOES
Duração do Tempo de Serviço de Compelidos
Refractários

e

Por desparho de 9/10/962 de Sua Ex. O Ministro do Exército. foi fixada com três anos, o tempo de serviço a
prestar no Q.P. pelos refractários e compelidos, sem
prejuizo de uma maior permanência nas fileiras que por
outra qualquer razão lhes possa competi r. Fica revoga
do o prazo de dois anos fixados pela circular 9/R0ir
cular nO.SSlSjPH Proc.12.33 de 18/10/962 da la. Bep. do
E.M. E.• )
,

VI I I -

OBITUARIO

Janeiro Ola 3 20. arg. de Cavo Alexandre Cecílio da Costa,
do G.n.C.c.
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10 de Fevereiro

Publica se ao Exercito

de 1963

o seguinte

JUSTICA

A

.

~ OISCIPLlNA

Condecolacões
Sargentos

('..ondel'ora o COI!' a r-eda l ha de ouro de comportamento
exem
pl ar , em con forn idade com as disposições
do regu l amen
to aprO\ddo P 10 dec re t o nO. 3::;.667. de 28 de idaio de
~94~.os seguintes
argentos
Pl'llTlel roo s rs nt.os do Qua ro
anuenses do Fxerci to.Jof.o
Al~es da Sil\a
da Uir cç50 do Serviço
de Fortifi
(' ções e Ob'A. 'i Ii tar-es
e AI va r o Manuel lorei ra , do
fi gim nto de Infantaria
nO. ]6 .
. egundo'S a rgent.os do Quadro
nanuenses dI) Exérci to. Ma
nue l da Silva S abr
do Ilegimento de Fngenhar i a n? 2
e Anaei to Pereira
alentim
o Distrito
d Recrut.amc.n
e Moi i 1 i z, çâo nO. 7.
A raci ade
com
cruz de gucna
e 4a. c l as e. no ter'
o Hegu.l a ntada
1 lal ha MiLi t.ar a
mo do rt0,120
pr-ov ado pe I o d c re to n? 35 667
de 28 de la io de 1946
S gundo
urgento
ário Vel
da Costa do I ntalhão
de
,Caçadore
na. 88.
!-urr'
d lnfantari
anu 1 de Je U5 P rei ra , da Com
panhiu de Ca adores nO.93 do Ba alhão de Caçadore n".
92 e milicianos.
Jo é !aria
larque
Bar racosa , e
'a
nu 1 Ant n io Cana
da COI! nhi d Ca dor'
nO 133 do
Batalhão
de Caçadores
n .13'2 de Ar t i lh ria.
.loaqu irn
l~l Carv io
da Comp nh i a de r t i l har ia II" .87 do J ata
lhao de Caçadol'e
nO 230
~~P~ho
de 15 de )ezembl'() de ano [indo do Comandan t e
efe d Força Almad s de Angola)
é

í

l~Q

~ROE~~ O~ FXEf.c1T1)

N" 4

3íl.
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2 - o r ac a s
Agraciados

com a Cruz de (~erra
Qe 4a classe,
nos termos do ar t> 12° do Regu I amento da medalha Mi li tar
aprovado pelo Decr-eto nO 35 667, de 28 de Maio de 1946
Primeiros
cabos:
do llata1hão
le Caçadores
137,
Com·
panhia de Comando e ~erviços, n?
'l'l/S9 José Ibsa Lopes
da Cbmpanhia de Cava.l ar-i a 149, n
17/f{I Manuel lun i
fácio ('jlarneca
Travessa.
n?
55/60 ~'artinho
António
Pavi.a Albano, nO Z1/61 Florenti no Ferrei r a Cardoso e
nO 24R/f)1 .Io s.; i\Uf'usto ~;8bino
do 'latalh(ío (le Caçado
res 2::0,
Companb i a de Caval nr-i a 107 n
~?~/60 I·ran
cisco Silvério
da O.ll'ha Carvalho e da Cbmpa:lhia de '\1'
tilharia
87, nO :H5 60 Abj l io Fernandes
da (o st.a do
Ratalhão
de Caç a.lo res 88, Cbmpanhia ele Caç ado res 97,
n? 61,7/(1.) António de Almeida Ferreira,
do Ratalhão
de
Caçadores
155, Cbmpanhia de Caçadores
127. nO 722/(f)
João Hodrigues
de Pinho;
elo Patalhão
de Caçadores
132,
(bmp anl-i a de Caçadores
l'B, nO 258['61 lmtónio
José ]\lu
ncs da Sil va e n>, 324/61 '\iar'inho
Ferreira
Vi alho
Sol dados. rio Ihtalh50
de Caçadores
159, Conp anhi a de Caçadores
1C,~, n? 170/bO António Custódio ~,loreira.
do
Hatalh[;o de Caçndo res 11~, Companlri a ele Caça lores ] 13,
n° 1019/6:) Fe rnan do Vi e i r a ,Ir. Alme i da, elo Patalhr;o
de Caç ador-es 13'), (omp anl.] a de CaçadoreR 133 n? 169 ó1
.José de ~'Üusa lu a rt.e ,nl)
173/61 ~,anne1 Fel cc iano t
dr i.gues
e nO 333/61 l ominr-o s da Fn carn aç 50 Henriques,
do I'egimento de Infantaria
de [fova I.i sboa, 12a r01T'pU
nhia ele Caçadores
natall ii!) cip ('açadorc.
23D, nO2].1/6]
Al fredo Nnnes Lu}s( Por rlespacho ele 15 de nezembro
do
a"o findo do Comandante (hefe das FOT'lías Armadas de I\n
gol a; )

no

Saraentos

do ~1I3dro

Perll1:Jncnte

SUI1r ::H1lll"e r cí r i n s
~uadro
Passou

rlíl ,rma

de Infantaria

a ser con~ ideralo
nesta
si tuaç50 desd
21/1/963,
por ter sido noer,eado para servir
como reforço
ti Guar
nição Normal em Cabo \erele,
nos termos da alínea
c)llo
artO 3° do Ice
1·')l)~7, d 22/1/9({)
0}0 ~'arg de Inf

3a. S{rie
1POF:' ~'l fXF.nCITf1
tl~ 4
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Manuel Martins,
o Regimento

rio

r c9

de Infantaria

Tem por Unidade Mobili zadora

6

Passou a ser consioerado
nesta situação
desde 28/1/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea
c) do artO
3° do Lcc 42937, de 22/4/960,
para servir
nas tropas
ri!' rr- fo rço a ofrfllç na ~oIinal, da R ['vl de ,"ngol a Fu r
rr el dE' Inf Francisco Lopes (;rilo.
do 11 I 15
considerado
nesta s i tuaç;io desde 28/1/91)3
lo nome do no s termos la allnea c) do a rt.>
42 37, de 22 ! 9SD, pf-lra servi r nas tropas
a ('.uarniç30
o rrr a l tia , ~I de Ang-ola Fur
1'1e1 de ln! "Januel António ela Luz Freire,
do R I 11

Pa.; :.'11 a se r
Ilor ter <;1
~ do n
d~ re Io rç i

~uaoro

da Ar~a de Artilharia

Passa.r(Jj a ser considerados
nc st.a s i tuaç ao desde 5 de
T)ezembro ele 1962, por tel~ico
nomeado para servir
como reforço
a Luarnlçi'o
l':OI"1 al em Angola, nos t e rrr.o s
da al jnea c) do ar e? 3° do llec 42937, ele 22/4/9m,
os
seguinte:;
ps
sargs
de J\rtilharia.
AI fredo ~'anue1
(ome s , da f.' PS"
. Fr anc i s co rc rn an elo Afonso de Oli
ve i ra, do G A C A:3 . e nos termos da al jnca l:,) rio Art
30 do Dec 42937 o I? s a rg Fernando ~Iartins,
elo T~ A
L 3 Lni dqde ~lobilizadora
de todo s
Passam a ser considerados
nesta si t.uaç jio desde S/l/963.
por terem si no nomeados no s termos da a l ínea C) do Art
3° do rec
12137, de 22,4960,
para servir
nas tropas
de reforço
a (~uarniçãoorma1
da n ~1 rle Angola, os
Purrieis
ele Ar t \Ianuel António Parreira
de Oliveira,
e \!anuel .Toaquim da Graça Cordeiro,
ambos do n A L 1.

Quadro

de 2ervicr

de "ate r i al

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 5 12/962
p?r ter sido nomeado para servir
como reforço
a Guarnlção
anual em Angola. nos t~OS
da alínea b) do ArtO
3° do Dec 42937
de 27 4/960 o 2° sarg, 2° mec,Radiom
Joaquim Alberto
da Sil va Alp alb ão , da F \1 Fl ec t Tem
por Unidade Mobilizadora
o R A L. 1
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 5/12/962,
por ter sido nomeado para servir
como reforço
a Quar
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nição Normal em Angola
nos termos da alínea
b) do art.
30 do Dec. 42937
de 22/4/960,
o Furriel
2°.~lec.Viat.
Rodas António Alberto
do rU\.L. 1.

do Servico

Quadro

Especial

a ser considerado
nesta situuç·o
desde 5/12/962.
por ter sido non-eudo para servt r como reforço
á Guar
n i ção Normal em Anfola
nos t e rmos da alínea
d 00 art.
3° do De • 42Q37. de 22'4/960.
o "UI riel c 1· rim vnadeu
Pa l inhos . do G.A.C.A.2.
Tem por Un i dade \~()bilizndo,.,
o

PilSSOU

n.A.L. 1.

III
SarEt:llto

PP.('f1l'jÇCF. S
do Ouad1e) Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Ma

Dependoncla
üi recção

do

Quartel

do Servlco

lC Saq;.

de Art . ,l2do a an t.i gu iêud
d
tem d i re i t o 10. 'UI
verba

Pessoa 1 dr

me

PI

Escola

iom

ho te"

~estre

General

de Ir ansnar tes
l- ' Pcrc i ru

e c.mpos,loll
an
rlnta.l
partir
cltl quu l
110\') po vto , Vence
p 1<1
I \ 1 1111 1,
I.f.~ do I. iad r os .
tl« Janei r» de líJô:'?)
')63

Práticas
,,~Ifi
S e xervtços
InstrJr30 e U~ida~e

II~fant~r

cent rcs

ril!

13

Escol~ Pr5tlc
2

do Exército

d. Infaot1rla

al'f.rnú s ic o e
ut . no ln rum II o Bornll rd ino (J Fur
r i e Lr-u 1 o execut , no i nat rnment.o Pomhurd ino. llumher
t.o I' r re t ru Hapt ist c c nt n o a nt iguidn
,de
. 30
d
ovee-l.ro de 19 '2 (IRI
~ r ir
da qu li te,. di I' rr.o
ar oS venc imcnto
do UO\o po t
(De~pad!'J de 2 de F vere.'
de 1 63)
I
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Regimento

de Infantaria

nO. 10

2° Sarg. de Inf. o Furriel Adélio Teixeira Pacheco, contando a antiguidade desde 30/9/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 29 de Janeiro de 1963)
Artilharia
Regimento

de Arti

Iharia

l l ga i ra nO. 1

Furriel 2°.Mec. de Armas Pêsadas. o Furriel Grad. 2°.
Mec. de Armas Pesadas, Possidónio Custódio, contando a
antiguidade desde 15/6/961. data a partir da qual tem
d~reito aos vencimentos do novo posto. Este sargento
f1ca na escala de pro~oção. colocado imediatamente á
esquerda do Furriel 2°.Mec. de Armas Pesadas Manuel
Pereira. da C.D. 10M. que se encontra em reforço á R.M.
de Angola. (Despacho de 28 de Janeiro de 1963)
Grupo

de Arti

Iharia

Contra

Aeronaves

nO. 3

1° Sarg. de Art. o 2° sargento
'1anuel Ara.úJ o
Pinte
.contando a antiguidade desde 1/1/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Ven
ce pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros'. (Despacho de 28 de Janetro de 1963)
Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO. 7

l° Sarg. de Cav. o 2° sarg. João Manuel Figueira Pinheiro,contando a antiguidade desde 26/12/962, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Ouadros. (Despacho de 17 de Joriei ro de 1963)
Engenha r i a
Batalhão

de Telegrafistas

l° arg. l° Mec.Radiom .. 02°, sarg.2°.Mec.Radiom. Antó
n10 Lucas. contando a antiguidade desde 29/12/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 31 de Janeiro de 1963)
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Serviço
1°.

de Administraçao

Grupo ~e Companhias

Mi I i tar

d~ Administração

Ui I itar

Furriéis do S.A.~L os lOs cabos J ore Manuel Hibeiro Mar
ques e José Maria de Magalhães Dias, contando a anti
guidade desde 12/l/9@., data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vi taJ.ícia Além dos Quadros':"

2°, Grupo de Companhias

de Administração

:~ilit'H

L? Sar g , do .S.A.M. o 2° sarg. João Ilenamo r ~~iranda de

Castro. da E.P.A.M., contando a antiguidade desde 8 de
Agosto de 1962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(De sp acho de .21 de Janeiro
de 1963)
Servi~o

de Material

E s c o I a F r á t i c a doS e r v i C o de 1.1a t e r i a I

Furriel 2° Mec.Electric. o Furriel Grad.2~. ft.ec.Electric.
Esuevão Fernando Loureiro Palmela, contando a antigui
dade desde 25/1/962, data a par.ti r da qual tem direi to
aos vencimentos de novo posto ..Este furriel fica na
escala de promoção colocado imediatamente á esquerda
elo furo 2° .~lec.Electric. Manuel 'Mo-reira de '~<elo,do D.G.
r,'. de Transmissões.
[Ite sp acha de

28 de Janeiro

de 1963)

Supranumerários
Infantaria

Batalhão

rie Cac~dores

nO.

5

L? Sarg. de lnf. o 2° s arjr , Simp l c io Vasqu s Fadista
Junior. contando a antiguidade desd 8/8/962, dat a
partir da qual tem djr ito aos vencimentos do novo posto. En on t ra-xo na ['.~1. (1 :qoçambique
m re f'orço 6.
Guarnição Normal. (Despacho de 26/1/1.963).
í

Engenha r i a

3~'.,.Sórie
OROU: no Ex;:nCITO ~:o. 4
us
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Escola

Prática

de Engenh~rla

l° Sarg. de Fng. o 2° sarg. Tolentino António Martins,
contando a antiguidade desde 8/8/l962.data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se na n.'l. de I\ngola em reforço á Guarnição Normal.
(/)espacho de 28 de Jonei ro de 1963)

Serviço

de Administração

MI I itar

2 0. G r u po d e Cr.JInp a n h -; a s d e Adm í n is t r a çã fJ 1·;i I i t a r
10s.Sargs do ~.AY., os 2°s sargs. António Joaquim Touro PereIra. e ,~nuel Teixeira Nunes. ambos deste Grupo
contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da
qual tem cireito aos vencimentos do novo posto. Encontram~Se na B.M.de Angola em reforço á 'Guarnição Normal.
(Despacho

de21 de Janeiro

de 1963)

2° sarg. do S.A.M. o furriel António Pereira. contando a
a~tiguidade desde 31/12/962, data a partir da qual tem
dIreito aos vencimentos do nivo posto. Encontra-se em
Angola na situação de reforço á Guarnição Normal.
(nespacho de 29 de Janeiro
de 19u3)

No Ultramar
Regiio

Mi Iitar d~ Angola

l° Sarg. de Eng. o 2° sarg. Tolentino António rnartins,
contando a antiguidade desde 8lB/962~ data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo post,o.
(Despacho de 28 de Fanei ro de 1963)

Regiáo Uil itar de Moçambique
l° Sarg. doS.S. 02° sarg. João Cardoso Gonçalves, contando a antiguidade desde 1/1/960, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(flespacho de 28 de Lanei ro de 1963)
Furriel grado 20.Mec.Radiom. o l° cabo Aj.Mec.Radiomtad.
Manuel Nunes Pereira, desde 19 de Agosto de 1962, data a parti da qual tem direito aos vencimentos do no
vo posto ..
(Despacho de 24 de Janeiro
de 1963)
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Comando Territorial

Independente

de Macau

l° Sarg. do S.A.M. o 2° sarg. Francisco dos Reis Patada,
contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho

de Xl de Janeiro

de 1963)

SAPGENIOS 00 QJAOO CTh1PLEMENIO
Regimento

de Infantari~

nO. 1

(Batalhão de Caçadores nO.261)
Por despacho de 28/1/963, contando a antiguidade desde
28/2/1962,
2°s.sargentos milicianos, os furriéis
milicianos,José da Conceição Correia e Manuel de Azevedo Silva.Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/1962.
Por despacho de 28/1/1963, contando a antiguidade desde
13/11/1962, 2°. sargento mi1ici no, o furriel miliciano
António Alcino de Azevedo. Tem direito aos vencimentoS
do novo posto desde 13/11/1962.
CompanhIa de Caçadores

no·221

Por despacho de 28/1/1963. contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°s. sargentos milicianos, os furri'is milicianos,Alexandrino de Melo Matias de Magalhães, Aurélio
Eugénio Garcia Machado de Oliveira, Francisco Teobaldo
Porto e José Sebastião Costa de Oliveira. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/2/1962.
Batalhão
(Batalhão

de Caçadores
nO. 10
de Caçadores nO 262)

Por despacho de 28/1/1963. contando a antiguidad

desde
28/2/1962. 2°. sarg nto miliciano, o furriel miliciano
José Manuel Caetano 1onteiro. Tem direito aos v n im )1"
tos do novo posto de 1/8/1962.
Regimento
de Lancei ros nO. 2
(Companlna de Pol ic ia Mil dar nO 257)

Por despacho de 28 '1,1963. contando a anti lidAd desde
28/2/1961, 2°.sargento miliciano, o furriel mili(·inno•
Carlos Eduardo Ferrei ra. Tem direi to <lOS v ncim nros do
novo posto desde 7/6/1962.

~1.

Sári'1

:0.

nnp,:: .lO OFUr.If!l

lli,

4

~*~:****~**~·**c:~~:·~*
..
:~:~~·.~~:~**~*~~*******;:*****~:~::;:.:~
..
,'~.~::
..
;:~:.,.
nG,~ilii')nt ( j,,! !\rtilllílrhl
Pcs"da n".
( «tnr i a de IIrtilharia
nO. 180)

3

m.

ele 28/1/1Q

contando a ant i.gui du.le dcsric
'ur/,ento rriliciano,
o fur ric I nri Li c i an.
Aires Ant in i o ele .lcsus Cardoso Saldanha. 'l em d i re i t.o aos
venc imcn tos Jo novo posLo dr-sc!e 28/2/1962.
Por despacho

21\/2/1962,

')0.

COll1fl'JI'li'l

tlivisionárin

(IJ,>stncamento

li!! ':111I1tenção

de M(m.

[te

1,,'lteri::l1

na 'XJ3)

cl,lfaterial

..

de 28/1/1963,. contando a ant i gui.dade desde
2U/2/1Q62. 20. ~nr"ento miliciano,
o furriel
mi l i.c i ano ,
Por despncho

JdosP Al l erto Jorl:!.(;;da 'ilva.
Tem direito
o novo posto desde 19/9/962.
(Oestacamento

de Manutençõo

aos vcncimentos

de Material

na.

'XJ7)

de 28/1/1963, contando a antiguida-Je
desde
28/2/1962, 20. Sargento miliciano
o furriel
miliciano

Por despacho

Alberto de [larros Osório de Castro. Tem direito
cimentos do novO posto desde 10/9/1962.

aos ven-

IV - COLOCAÇÕES E TRAHSFER~NCIAS
SAl'GlNI03 00 WAll()

Arm~s

C

Serviços
Hinistirio

Escolas

PERMNi'N'lli

do Exjrcito

Práticas das Armas e Serviços
Instrução e UnidadAs

Centros

de

ln tant ar la
Regimento
lo

de [n tantar i a n". 5

arg. de lnf. Manuel da Mota Longo Gonçalves,
da r~.~1
de Angola devendo ser considerado nesta situação
des
de 12/1/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei •

Regimento

de Inf~ntaria

nO. 7

3a. Série
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l° Sarg, de In f, Carlos .Amadode Matos, da R.M- de Angola
devendo ser considerado
nesta situação
desde 16 de
Janeiro de 1963. Vence pela verba "Pessoal dos Qradros
Aprovados por Lei",

negimento

de Inf~ntaria

nC 10

l° Sarg, de Inf, António de Sousa ~reira,
da R.M· de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
6/1/963, Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
l° Sarg de Inf. Manuel Dias da Silva, da H,M de ~loç~bique, devendo ser considerado
nesta situação
desde
1:l/1/963. Vence pela verba "Pessoal' dos (.uadros Aprovados po r Lei.",

Re~imento

de infantaria

nO 12

Furriel músico execu t no instrumento "('I arinete Si b" ~(1anuel dos Santos Lucas, da R ~t de Aneol a, devendo ser
considerado nesta situaçno desde 12/1/963, data em que
embarcou de regresso à MetróPole. Vence pela verba Pessoal ::los (u adros Aprovados por I.ei ", (f1esp.23/1I963)

Ratalhão
Iro

nn ~

Sarrr. de Inf. Arnarleu Jos!': Hl1ostinho Fernandes Moreira
da H ~.1 de An~l a, devendo ser eons id rado nes a si tu
çí'o desde 16/1/%3. Vence p 1a verba "Pessoal dos (uadros Aprovados por Lei".
~~tJI!l"O

Ir>

de C~~~dores

de r.nr.fldorcs ne' 10

SarfT. de Inf. Luis ~1orais Pinto, da R ~1 de ~loçambiql.l
devendo ser consid rac1 nesta situaç50
desde ~ de
Janeiro de 196~ Vence pela v rba "Pes oal d s (ua rcs
J\lrovados por Lei"
Mtilharia
Re~imcnto

de ~rtilharia

(Destinas

10 Sarg

a

Pesada

n~ 2

,TCA2

de Tnr .Jos~ lIih ir,
a ,) M d Mo onhi qu , d
vendo s r consi d 'r d n s t.a si tua -o d d
(,/1/9 3

)a. Séri e
I)RDEf.i (li) EXERCI Tn W' 4
tOQ
*~ .,***.*•••• *.*****.**.****.*********.****.***.****.*~*
Vence pela

verba "Pessoal

dos (.uadros Aprovados por Lei,

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves

nO 3

2° Sarg 20.mec.viat
rodas,Fortunato
Ferreira
Alves, da
F,P,S,\!.,
por pedir,
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeaçr,o Vitalícia
Além dos Ç,uadros". (J)esp de 24/1 963)·

Cavai ar i a
Crupo Djvisionjri~

.

de Carros de com~ate

2° Sarg. de Cav, José Vicente Calado FalCiíO, do R,Lo 1,
prestando
serviço no C L c, A. 3, por pedi r, Vence pel a
verba "Pessoal de nomeação Vi tal ícia Além dos (X1adros"
(nO 1 do ArtO 3~0 do Capo 9° do Orç<IJJento do M,F.. )
Cesp de 23/1/963)
furriel
clarim liamiro Aernardino,
da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado
nesta si tuaç ão desde 6/1/963,
data em que embarcou de regresso
a Metrópole.
Vence
pela verba "Pessoal de omeação Vital ícia Além dos Q.,iadros". ( Desp, de 23/1/963)

f.np,enharia
GruPQ de COMparhias

cte Trem-Auto

FUrriel de Ing, rodoviário,
João Albino Ferreira
dtaves,
da fi ~1. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta
~ituação desde 6/1/963,
por ter embarcado de regresso
a Metrópole
Vence pela verba "Pessoal de nomeaç go Vitalícia
Além dos O-tadros. ( I'esp. de 24/1/963)"

Sp.rviço de Saúde
2 Gruoo de companhias
n

de Saúde

Sarg Ajo José Pinto,
do R.T.,
devendo
nesta situação desde 26/7/962-

Serviço

ser

de ~aterial

Escola Prjtica

do Serviço

de Material

considerado

llO

3a.

Série

2° Sarg , 2° .Ih!c.Via t liodus ,.JoséI\,'oi
ta L'omillgos,do li.
A.C.A.3, por pedir. Vence pe la verba "Pessoal rios()uudros Aprovados por Lei". (nespn.clto de '21,/1/%.'1).
i

Est3IJel nc inen tus ~'iI i t:'f'1S
~stCllJlllecimentos
f,<lmpo de Instrução

de lnst
fie

ruçan

S~Hlt(l

;,1rf~'Hi~r.)

2° Sarr-, 2°.Mec.Elect. ~:ário (la Cunha Pimentel, ('n E.P.C.
por motivo disciplinar. devendo ser considerado nesta
si tuação desde 22/1/9@ '. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Pespacho
de 21,/ 1/9G'?)
IJi var so s

l° Sarg. de lnf. José do Rosário Candeias, do ".1.11,
devendo ser considerado nesta situação desde 12/1/963,
por ter regressado da ItM. de Angola.
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de tntantar

ia

nO. 11

Furriel de Inf. Manuel António da Luz freire,do 11.1.1.18
devendo ser considerado nesta situação desde 28/1/963.

np.gi~ento

na

Inf3ntaria

nO. 15

2° Sarg. de lnf. José Pinto Morais, do 8.C.5, devendo
ser considerado nesta sltuação desde 1/2/963, por ter
mudado de Unidade Mobill'l.·dora.
Furriel de In I, Frane i sc l.0l!'! Grilo, da LP.L, devendo ser considera~" "~rt~ ritu~ç~( dcsd~ ?B/l/qm.
Furriel de Inf. Mi gue l t\ntónia ct~ Arnújo, 10 [l, Ln. f.ncontra-se no C.T.I. r Guin( de reforço á uarniç~o
Normal. (Despacho de 23 dI' Janeiro de 1963).

3a.
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Arti Iharia
Re O; i men to rl€ A r t j , h; 'i a ti g e i r a n= 1
Furriel de Art. Manuel António Parreira de Oliveira, da
E.P.A., devendo ser considerado nesta situação desde
5/1/963.
No Ultramar
Região

,1ilitar

de "Angola

2°s Sar~s. de Inf. Claudino da Cruz, do R.I.6, e Joio
AntónIo Domingos, do R.I.2. devendo ser cànsiderados
nesta situaçio desde 19/1/963,· por terem sido nomeados
para servir em comissio militar nos termos da alínea
b) do artO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960.

(Despacho de 18 de Dezembro de 1962)
Furriel de Inf. José Francisco Branco, da E.P.I., por
ter emLarcado para a citada Província onde vai servir
em comissio militar nos termoS da alínea c) dO'artO 3°
do Oec.42937,de 22/4/960.devendo ser considerado nesta
situaçio desde 22/11/962.
Furriel 20. Mec ,Viat. Bodas José Gomes Murtinheira, do C.
I.O.E., devendo ser considerado nesta situação desde
19/1/963, por ter sido nomeado para servir em comissio
militar nos termos da alínea c) do artO 3° do Oec.
42937, de 22/4/960. (Despacho de 19/12/962).
Região

Mi II tar

de ~oçambique

Furriel de Eng. (Rodoviário) António Fernando Vasques.
do A.A.P.2 (C.I.C.A. 1). por ter embarcado para a citada Província onde vai servir em comissio militar
nos termos da alínea b) do art* 3° do Dec. 42937. de
22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde
28/1/963.
V - CClICURSOS CURSOS E ~STÃG'OS
A • Concursos
- lista
Lista da

Geral

de Classificação

de Aprovados

lassificação obtida pelos candidatos

aprovados

,O'RI! M O O'CX:ERC 1JiD :,N0. 4
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,nO'concurso ordinário"para.o posto ,de Furriel do Q.P.
,da Arma 'de Engenharia Ramo Transmissões, aberto em 12
-de Abril de 1962 e 'encerrado'em 1 de Fevereiro de 1963
:N'O•.de
rdem

n

i

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

~C Iass j fi.c.
JJn j:dath!

E.P.E.
B.T.

PO'S

t.o

'~ome

walo r es

l° cabo António Roque Pibeiro
15,4
~"anuelRodrigues Ahes
14,4
Guiné
"
" José Joaquim ,Caldas ua Silv.a14.2
B.T.
Fernando Ribeiro dos Santos 14.1
R.E.2
Armando Gonçalves Fernandes 14,0
B.T.
Ant.óni.o Soares
13, S
R.T.
António Augusto da Costa
13,5
E.P.E.
.António A.dos Santos Simões 13~ t
B.T.
13,0
" Anérico Tavares Lages
'I
Guiné
José Pascoinho N.Vasco
12,7
B.C.6
Olívio
Correia
rodrigues
12,6
,.
u
B.T.
João da Silva·Martinho
12,46a.
n
"
E.:P.E.
Adelino Fernandes de Sousa 12.46a.
,.
R.T.
João Daniel L.de S.Fernandes12,4
Moçamb.
José Cor're i a Lage
12,3 -6a.
.. .Ioaqu im 'Hi.be i ro -de Mat os 12.3 ôaMoçamL. "
B.T.
Manuel -de Jesus'Chaves
12,3 68.
Guiné
Joaquim da Fonseca
12.3
"
v,
R.C.8
Jorge I\:anuelSimões Dias
12,2
"
., José Maria da Costa
Guiné
12,0 63.
rt
E ..P.E. .,
Armando dos Santos Hor.ta
12,O
Guiné
Bernardino de Amorim Bodrigu~1,8 6a,
u
"
B.T.
António Peixe Marques
11,8
Moçarnb.
Fusébi o Uaquene ~.acovela
11.0
B.T.
Rui Dias 'Madureira
·LO.Q
R.I.4
Hei tor :José Varela
10.8 68.
CD.M ..
~Ianuelliernarde Leitão
10.$
:B.T.
"
" f\méricoGonçal v s
10,7
"

f\'

H

"

fi

~,

'1
"

t1

11

h

tt

",

It

i.

Candidatos nas ,condições regulamentares, muito apto
li
aptos, dispensados da prestação de provas em virtud. de
encontrarem -empenhados em mis ões de ampanha.
29
130

n

33
34

Angola
l° cabo Manuel Maria Geraldo
Angola
" Manu 1 Martin Vi ira
Angola
"
" José ~IariaCardo o
ltulgola
José Culdeira Gonçalv
Angola
"
env:iI de Con eição ·Vel z
"
E.P.E.
" J ãé Martins
"

..
II

..

.O'ROEt1110,EXf'RCITO
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35 B;I.16
1 ° cabo
36 AngCllla
u
"
37 Angola
"
~,
'3~'e.T.
'39 'B.T.
"
ti

H

José Maria da Encarnação Festas
Jorge Marques Crespo
Eduardo da ,Fonseca 'Correia Limpo
AJ:berto -Fer-re i r.inho lOiogo
Jacinto da ,Canceiçiio Labisa

",

São nomeados para a frequência do curso de 2°s. Mec.Viat.
Rodas, aberto pela nota urgente n? 32654, Proc. 7/2 de
12/9/961 e O.L. n? 36 3a.Série de 30/12/961, os soldados ajudantes ,de mecânicos de/viaturas rodas, da R.M.
ce Angola. António da Silva Rocha Gonçalves, Abílio
José Neves Salgueiro e Rui ,da Cunha.
':oe 'Curso B fspecilll

2 - Averbamento

idat1e

Frequentaram com aproveitamento e as classificações
que
lhes vão indicadas o curso reduzido de TJ;8nsporte Auto
que funcionou no C.I~C.A.2 de 7/1/963 a'J.9/1/963, os
seguintes sargentos
RA..p. 3(Cj fA2) _20 Sarg.Art.'('oP-José'Figueiredo Matias-I\pto
PeIarrnino Pereira
."
"
"
"Adriano
"Nunes
António~. 'C. Biquinha
"
,.
'Jollquim António Calinhos "
"
"
"
"
"
"
"José
'Fernando M. Correia ..
"
"
"
Cav." Jorge Augustó dos Reis
"
"
Furriel
Joaquim António B.Moedas "
"
A estes sargentos deve ser averbado o curso "Transportes
Auto (Reduzido)".
"

,

,.,

..

ft

tt

lO

"

ti

I.

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso Sapador Quimico e de Aguas
que funcionou na E.P.E. de 22/10/962 a 15/12/962, os
seguintes sargentos
R.E.2
R.E.l
R.E.l
E.P.E.
E.P.E."

Fur.Q.P. Eng. -José António da Silva •••..••.• Bom
"
•
•
António Rito Barreiros ...•...• Suf
,. Q.C.
Fernando José Regala Mendonça •.Bom
l° calo mil.Eng.Artur Fernando Ferreira Dias ..Reg
"
•
Albino Cavaleiro Mendes ..•.••• Suf
li

.14
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A estes sargentos devem ser averbados o curso de Sapador
Químico e de Aguas,a especialidade de Sapador Químico
e a especialidade de Sapador de Aguas.
C - Estági os

Averbamento
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas.o estágio de Artilharia A.A.(Comandante de Secção) que funcionou no C.I.A.A.C. de 15 de
Outubro de 1962, a 22/12/962, os seguintes sargentos
R.A.C. Fur. Ar t , Q. P. Manuel da Encarnação B. Fatia P~g.
R.A.C. '
Manuel Heis Pereira
- uI.
A estes sargentos deve ser averbado o stágio de Artilha
ria (Comandante de Secção de Peças).
II

VI -

~EClARAÇÕES

1 - E I iminaçân
Eliminado do Serviço, nos termos do artO 55° do Hegulamento d Di sci plina Militar, desd 29/1/963, o Furriel
de ln!. António Manuel Jacob Vieira. do C.T.l. de Timor. Por despacho de Sua Exa, o Mwistro
do Exérci to
de 29/1/963.

2 - Invalidez

(Dec.lei

n". 30913)

Que no Diário do Governo nO 21 2a. Série, de 25 d Janei
ro do ano corrente. foram publicadas as p nsões anuais
de invalidez,concedidas ao' militares abaixo m nciona
dos, estando já deduzidas do desconto a qu se r fere
o ar t.? 13° do Dec .Le.i n? 36.610, d 24/11/947. selarecido pelo ar t.? no do Dec .Le i n? 39.843, d 7/10/95·t_
pelo que devem er abatidos ao efe tivo das suas Unidades desde 1 de Fever iro do ano m ur o,d sd quando passam a ser pagos pela Caixa Geral d Apo entaçõe~
e ficam sujeitos a Lodas as disposições r gul dora rios
militares reformados.
Begimen to de Tn ion tari.a nO. t
01dado nO 1190/60,António\ugusto
d N.Gon alv
Regimento

oldado nO 1159/60,

de InfantnrianO

AntÓI1l ()

4296$(X)

2

Carn ,iro RC'guengo...4.092$OJ

~a . sé r i e
n ROE I. D O E XE RC I TO N°. 4
11 5
********************************************************
Beeueen to de Infantaria

nO

')

1° ?a1o nO. 837/60, Victor ~.!anue1Cavalheiro ..., 3.912$00
S 1d
Regtmento de Infantaria
nO 13
o ado nO.563/60, Fernando Alves Lopes .....•... 624$CX)
S 1~ ,

Re.gimento

de Infantmtt

nO.

:1.5

"

o âacio nO.282/59. José FernaadQ'Gonçalves ••.• 4.Q92~
Regtmento de Infantatia
nO. 16
Soldado nO.654/59. Graça Azevea~ Ventura .:..•..• 636$00
I

Escol:a Prática

de Infantaria

,o dado n? .10:))/60.António íanue I
Bat ar i a de Artilharia

Soldado

n? .

1'8/61.José Carneiro 'Machado
Regimen to de Cavala

Soldado

4.308$CX)

de Guarnição

n? . 103/61.

~a

nO

nO. 1

624$00

8

Valdemar Gonçalves Figueiredo 1032$00

Grupo l)ivtswnáno
de Carros de Combate
Soldado n? .161/59 t Tiago da Trindade ~1ateus.... 3.786$00
Companhw Di.ui.s ioruir i a de Manu tenção de Matenal

Soldado nO. 175/61. Tiers Lopes ~lonteiro ...... 1. 5CX)$OO

3 - Preterições
Encontra se preterido na promoção ao posto imediato.desde 29/12/962, por motivo de doença o 2° arg. 2°.Mec.
Hadiom .. Rui de Oliveira Baptista. do C.I.A.A.C •.

4 - Rectificações
I)eclara-se que se chama Joaquim -da Costa Landei ro e não
Joaquim da Costa andeiro. o Furriel de lnf •• do D.R.
M.no 1, referido a pág. 14 da O.E. nO 1 3a. érie de 10
de Janeiro de 1963.
Declara se que o 1° Sarg. do Q. A.E. Joaquim d IC Jesus não
foi colocado no D.R.M.no 1, como foi publicado na O.E.
n? 2 3a. 'rie de 2 0/1/963. pág. 34 mas sim no D.F.A.D.
Declara se que se chama Amaral cla Costa Gravito e não
Amaral da Co~ta Gravanito. o Furriel d Inf.,constante
da O.E. nO.l 3a. 'rie de 10/1/963, pág.16.
I1eclara-se ~ue o l0 arg. de InI.Francisco Gomes da Sil
v~ Laranjeira. do R.I.7, que pela O.E. nO 3 de 3a.Sé
rre de 30/1/ Ç'63 foi promovido ao actual posto. vence
pela verba Pessoal dos Quadros Aprovedos por Lei . e
não pela verba 'Pessoal de omeação Vitalícia Além dos
Quadros'. conforme foi publicado na mesma O.E ..
r,

,33, Série
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2° Sarg,

do

rep a r ti ç ão Ge r a I
V A, r. 1anuel Afonso llenriques-Regimento

l° Sarg,

de Infantaria

-; - 21.948$00

n° 5

Jo Q A E João dos Santos-----------

24,756$00

REgimento

de :\rti Iharia
lip'ei r a n~ 1
l° Cabo Frutuoso Iíap t i s t,a Lopes-------------10 380~
Centro rle InstruG50
~e Conduç~o Auto n~ 2
l° Cabo de Inf n03/62/~d

I'

Artur

dos S

Araújo--

OePrsi tI] Geral de Materi ai de j r ansmi ssões
:)arg. :' :~.E lsmael dos Santos---- -----24
Ce'1n si t·) Ge r 21 rl e Ad i dos

la Sarg

(.;,A F

Aurélio

!~osoit::1
2° ."arg

Fnf

Luís

()ledes

'-1ilitar
de ~uza

---

Reaioml

- ---------24

8 556$00
756$00
756$00

n° 2

Garcia------------19,

128$00

Vencimentos
Declara-se
que o Sarg
a seguir mencionado
passa a vencer pela verba 'Pessoal
dos VUadros Aprovados por Lei
(no 1 do ar tO 3240 do Capo 80 do Orçamento do ~1,..E),
desde 1/2/963: Furriel
do SAM, António [i r anda Pereira da Si Iva, do l° G·CA M
Declara-se
que o Sarg, a seguir mencionado passa a vencer pel a verba Pessoal dos Q.ladros Aprovados por Lei'
(nO ] do ArtO 3240 do Capo 8° do Orç amento do M,E. ) ,
desde ]/2/963
\ o 20 arg do S,.
Francisco Neves dos
~antos, do Il,M.R,no 1
neclara· se que os sargentos
a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessaal
dos {)ladros Aprovados jo r
Lei" (n 1 do Ar t? 3 4° do Capo 8° do Orçamento do ~' F., )
desde
1/2/9n3,
o 2° Sarg
de Art
Francisco
da T~nte
Melo, da Rat, Tnd Defesa de Costa nO 1. furriel
de Art
Manuel Franci sco Raptista
Sal gue'i ro , da Acd ~1i1
e o
FUrriel
de Cav José Laureano Videira Candeias,
do

r~,C.8

Declara-se
que os Sargentos
abaixo designados passaram a
vencer pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Lei'
(n01 do ArtO 324 do Capo 8° do Orçamento do M.E.)
e não como foi publicado
na O F nO 2 3a
'rie,
de :;D
de Janeiro
de 1963 a pág
52 os 2°s ~args
do S, S
',lanue1 Joaquim Bej a, do O C S. e iI "4no Pereira
de
Figueiredo,
do 11M R 4
'
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Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei", desde 1/2/963
2°s. Sar.gs. do 'Q.A..E., José Barroso, do D.R.M. n*.9, e José'Firmino,
do R.I.6.
~

V~ I - O R IlU'A:R,1 O
Janeiro Di..a217·;Furriel de lnf.
do ILI. 8.
Janeiro dia 29-2° Sarg.
Corado. do R.I.I.

Abili.o Monteiro de Pr-i to

do S.S . .1. João Abílio

~las. ano

OOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOooooooooaoooooooo~ooooo00

n

~inistro

do Exército

Joaqu im da Luz Cunha

Está conforme

'O Ajudante

General

r

I
"

I

_-

I~

/

.

20 de Fevereiro de 1963
Publica-se ao F.xército o seguinte:
I - DECRETOS E PORTARIAS

Por Portaria de 26 de Dezembro de 1962
Manda o Governo da República Portu~esa, pelo Ministro
do Exército, louvar o 2°.Sargento de Infantaria Manuà
Gonçalves da Cruz Magalhães, da companhia de caçadores
na. 133 do batalhão de caçadores na. 132, pela maneira
pronta como tem cumprido as variadíssimas missões de
combate de que tem sido incumbido, contra os terroristas no norte de Angola, desde Agosto de 1961 a Julho
de 1962 e em que tem demonstrado acentuado espírito
de sacrifício e sangue frio. Em especial, é digna de
menção a muita coragem e decisão demonstradas no comando da sua secção que foi a primeira a lançar-se COfr
tra a feroz resistência inimiga na defesa do quartel
do Quesso . Muquiama, em Março de 1962, sob violento
fogo adverso. Há que pôr ainda em destaque a forma inteligente como se tem desempenhado das múltiplas funções burocráticas de que tem sido encarregado e em que,
P710 seu saber. método, organização e desembaraço, tem
sIdo um óptimo colaborador do seu com~ante
de compa·
nhia. Todos estes serviços merecem s~r considerados
extraordinários e importantes. Ministério do Exército,
26 de Dezembro de 1962. o Ministro do Exército,Joaquim
da Luz Cunha.
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Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo Ministro
do fxército,
condecorar
com a medalha de cobre de serviços distintos,
com palma, por se encontrar
ao abrigo
do disposto
na aI ínea a) do artigo
18°", artigo
46° , e
parágrafo
2° do ártO 51° do Begul anento da Medalha Militar
de 28 de Maio de 1946 , o 2° Sarg
de Infantaria
Manuel Gmçal ves da Cruz Magalhães
tvlinistério
do F'xército,
26 de Oezembro de 1962 O Ministro
do Fxército
Joaquin da Luz O.mha,

Por Portaria

de B de

Ianetre de lq63

Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo
linistro
do F'x'rcito,
condecorar
com a medalha da cri.z de Guerra
de 2a classe,
por terem sido considerados
ao abrigo
dos artigos
9°.e
10°,
do Itegu l amen to da Medalha
li l i t ar de 28 de Vaio de 1946, por serviços
prestados
em acções de combate na provincia
de Angola, os seguin
tes Militares
Primeiro-cabo
nO. 666/nd Teófilo
da Conceição
Teixeira,
da Companhia de Caçadores
nO 115 do Rat.alhxo
Caçadores nO 114
Soldado nO, 9R9/60 Adriano Luís da Silva,
da Companhia
de Caçadores
nO 115 de Ratalhão
d Caçadores
nO 11~
Ministério
do Fxército,
A ele Janeiro
de 1963. ') ~l:i'nist.ro do Fxérci to Joaquim da Luz (unha
Manda o Cove rno da República
Portuguesa,
pelo
"i ms t ro
do FxérciLo,
condecorar
com a medalha da cruz' d (uer
ra da 3a classe,
por ~erem sido consid rados ao abri
go dos ar t.i go s 9° e 10° do Pegu l am nt,o da Medalha
Militar
de 2R de Maio de 1946 por serviços
pr st.ado s
cm acções de combate na prov ínci'<l de J\ngol a os segui nLes Mil i tares,
Furr-i e l Mil i ci eno de Fng nharia,
n vi d Fi.gue i rcdo } rus o
Moniz
primeiros
cabos, nO 122/60 Albino coar
da Silva,
ela
Companhia de Caç dor s nO 89 do natalhno
d r adores
n? 23n e nO ~39yrf) ,.1anu 1 Fi l ip
ixinho,
d Compa
nhia d Sapaclor s nO 123 do Pat.al hgo d lng nhari
So l dados
nO 164/61 Armando F rr i ra, da Companhia de
Caçador s n·
140 o Ilat lhoo d Caç dor s nO 137, nO
978/60 Manu I .Joaquim
ar razedo , da Companh i de
\1.1dores nO 115 do Bat.alhgo d
çad r s nO 114
nO 14/d)
Eduardo
Filip
do
Anjos
Roch , d C mp nhia
~
Caçadores
nO 97 o BaL. h~o de
ç dor s n· 88 ',h-

~a: Spri o
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nist~riJ

do Fxército,
8 de Janeiro
de
tro do J'xérci to Joaquim da Luz Qmha,

II

-

1963.

O Minis-

:lUPAU~AS OE CUAnR~

SA!-UI'!10S ln QJAffi) PEH1N-JFl'm·

~uadro da ~rma de Infantaria
~u~ r anuner gr io s

Reai~c~to de Infantaria nO 16
•

Furriel
do ~ P niamantino
Manuel Capela da C,T~í_'1 . »m
passagem ao Q P da Arma de Infantaria,
porque encbn
trando se aprovado para este (!.ladro lhe competiu o preenchimento de vaga Conta a antiguidade
desde 10/12/962
data a partir
da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
Fn con t r a se no C T. I de Timor em reforço
a
Guarnição Normal

III

- !mOAtlç~S

'"APQ'N1DSro

OE SI TU~r.1ín

WAoro PEftM~EN1E

In~rcsso nos Quadros
Quadro da Arma ~e'lnfantaTia
Passou a ser considerado
nesta si tuação desde 10/Jj963.
por ter re&1'essado da R ~1 de .10çambique onde serviu
~ reforço a Guarnição Normal o 2° ~:arg de lnf
;.\Jltó
mo Fernando da Sil va, do R 1. 12·
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 1~/1/963,
por ter regressado
da )1 ~ de .Ioçambique onde serviu
em reforço à Guarnição ~ormal ~ 2° Sarg de Infantaria
João Carlos Martins da .ilva,
do ~ I. 12Passou a ser considerado
nesta si tuaç 80 desde 10/1/963.
por ter regressado
da R M. de Moçambique onde serviu
em reforço a Glrnição Normal o 2° Sa rg. de Tnf Manuel l'uar te Rastos,
do R I 12 Vence pela verba "Pessoal dos Q.ladros Aprovados por Lei".
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Passou a ser considerado nesta situação desde 10/1/963,
por ter regressado da li.M. de Moçambique onde serviu
em reforço á Guarnição Normal, o 2°.Sarg. de Inf. Manuel João Almaça da Cruz do R.I. 12.
Passou a ser'considerado nesta situação desde 23/1/963,
por ter regressado da R.M. de Moçambique onde serviu
em reforço á Guarnição Normal, o 2°.Sarg. de Inf. Victor Manuel Figueiredo Simões, do R.I. 12.

Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/1/963,
data em que embarcou da R.M. de Moçambique onde serviu
em reforço á Guarnição Normal, tendo tido como Unidade
Mobilizadora o R.I.12, o 2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas,
Alvaro de Oliveira Andr ede, Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(Despacho de 8 de Fevereiro de 1963)

Passagem á Situação de Supranumerários
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 28/9/962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da rUA. de Moçambiqu , o
Furriel de Inf. Hermenegildo Pardal Rodrigues Wouro,
do R. L 15.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 6/2/963
por terem sido nomeados nos termos da alínea c}do ArtO
3° do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola. os
seguintes sargs. de Inf. 2°s. args. Franci co Manuel Rosado Rasteiro,do RI 1,Jos' Augusto Lopes. do D.
r.1.19 José imão do RI 6 Joaquim Maria Martinho Jo
sé Paulo dos Santos.ambo do RI 14 José Pinheiro Coe
lho e Albino Marques Correia. ambos do R.I.13, Manuel
das Neves Oliveira do R.I.lS Manu 1 A1ve , Leonardo
João da Silva, e Jorge Aibeiro, todo~ ~o B.C.10,~aul
Carreira Faustino, Amilcar do ,antos Pereira. ambos
do R.L8
Furriéis de Inf'.Armando H rh erto Mar ins d~
B.C.6; e. Jo é Joaquim ~1garre i ro Leal. Mar elino Jose
Ferreira Vinagre e Carlos d Cli V(>' r , oâo O .1. 2.
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Passou a ser considerado nesta situação desde 29/12/962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
d~ reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, Furr1el de lnf. José dos Sant~~ Vaz, do R.I.l.
Passou a ser considerado nesta situação desde 28/9/962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, o
Furriel de lnf. António João Carona Baptista,do R.I.lS
Passou a ser considerado nesta situação desde 2/2/963,
por ter sido nomeado nos termôs da alínea c) do artO.
3° do Oec. 41937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola, o',,~.
s~lLQ.de lnf. Paulino Ribeiro Lopes Pires, do R.I.S.

Uuadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta situaQio desde 22/11/962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, o 2°.
sarg. de Art. Rogério da Silva Branco, do R.A.C •.

Uuadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser con&iderado nesta situação desde 6/2/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, o 2°.
Sarg. de Cav. Balduino Bragança, do R.C.3.
Passou a ser considerado nesta situação desde 17/7/962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal do C.T.I. de Timor, o
Furriel de Cav. Joaquim Gonçalves Lopes Monteiro, do
R.L. 2.

Quadro da Arma de Eng.r.i.a
Passou a ser considerado nesta situação desde 29/1~962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
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de reforço ~ Guarnição Normal da (l.M. de Angola, o Furriel de Eng. (Trans ,) Licínio Alexandre Leal, do H, LI
Passou a ser considerado nesta situação desde 28/9/962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do ArtO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforçú ~ Guarnição Normal da R.M. de Moçambique. o
Furriel de Eng. (Trans ,) João Miguel Horta Silvares de
Carvalho, do R.I.IS.

Quadro

do Serviço .d~ ~3terial

Passou a ser considerado nesta situação desde 6~2/963, por
ter sido nomeado para serviT como reforço a Guarnição Normal em Angola, nos termos da alínea c) do árto.
3° do Dec. 42937 de 22/4/960 o Furriel .2° Mec.de Armas
Ligeiras, Victor Manuel dos Santos Frota, do ~.A.L.l.
Tem por Unidade Mobilizadora a C.D.M.M .•

Uuadro

de Amanuenses

do Exército

Passou a ser considerado nesta situação desde 29/12/962,
o 1° Sarg , do Q.A. E. Abílio Lopes Baptista, do R. r. 7.
por ter sido nomeado para servir como reforço ~ Guar
nição ~ormal em Angola, nos termos da alínea c) do ArtO
3° do I)ec. 42937 de 22/4/960. Tem por Unidade Mobjli
zadora o H. L L

Sarrlentos

do Quadro

Complemento

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1963, tenham passagem
ás Tropas Licenciadas. desde 1 de Janeiro de 1963, por
terem atingido os 35 anos de idade, os seguintes sargen
tos do quadro de Complemento.

Ao Distrito

de Rncrutamento

Do Regimento

e ~obi lização nO 1

de Infantaria

nO 2

2°s. Sargentos milicianos - Abílio Sebastião, José Teo
doro e José Machado Pereira.
Do Regimento
de Infantaria
nO 11
2°s. Sargentos mi.licianos
Manuel ~1arça] Corr ia ~Rla~
qui.as Alber-to de Ol~ 'feiro:~.'onte·;-o~1anuel l'ltllfilTl ~~o"i\~
da Si Iva Pr inci.pe Seia , Mano JOSe Lei tão e Manuel Nunes
Gomes.
Do Regimento

de Infantaria

nO 12

20s. Sargentos milici.anos - Ilídio Dias Jorgeeearlos AI
be r t. o L-ewJf' Gomes de Almeida.
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Do Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa

2°s. argentos milicianos
Helder Ventura Pires. Eduar~o Henriques ~:adeira, Eduardo Dias da Silva. Joaquim
f~rnando Ventura Carrapiço. Joio ~icael Pereira, José
SImões da Silva, António da Conceiçio Tavares. Joaquim
António dos Santos ,1artins Vargem. Fausto Ilídio de Azevedo Soares. Vitor José Infante da Cunha Liz Gomes da
Silva. Fernando Vicente Gomes, Jorge Rodrigues Mendes
Leal, Edmundo de Jesus Vilhena Candeias e Manuel Pedroso
Gaspar.
Do Regimento de Artilharia Pesada nO 2
2°s. Sargentos milicianos
José Soares Correia ·eGonça10'Rui de Albuquerque de Orey.
Do Regimen to de Lancei ros nO. 1
2°s. Sargentos rm li i anos
José da Cruz Fer re.ira e Jaques Candido Lavolaille da Fonseca.
Do Regimento de Lanceiros 'nO, 2
2°s. Sargentos milicianos - Eugénio Sousa Rio Ferreira
Alves, Eleutério nento Rodrigues Correia. Rui Alberto
Rebelo Pires Carvalho. Carlos Alberto Lopes Malheiros
A~gusto Carlos César Pereira de Abreu Nunes, José Antó
nlO M~cário de Pinho Jorp'e Homero Carvalho Pereira e
Mário Afonso Soares Vieira~
õ

Do 1° Grupo de Companhias de Saúde
2°s. Sargentos milicianos - Joaquim Canhot.o 'Cachamela,
Henrique de Pina r-'ascarenhas.Andrelino .Pu.Iqué r.io , José

~aria Ferreira Taborda, Armando Lopes ,de'Matos. Carlos
lberto Marcelino da Silva, António da Silva Rodrigues,
António Simões ~1iguel. Alexandre Ruivo da Costa Pereira.

Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização n° 2

20
Do Regimento de Infantaria nO 2
J s. ~gentos milicianos - Luís Fernando da Costa Pina,
Daqulm lDurenço Domingues e António Bento Alegre Caeta ..
no.
.
Do Regimen to de ln fan taria nO 12
f.u~nel miliciano Francisco,:J~quim Orrto e 2° Sargento miIClano Fernando L ourenço Ponacho dos Anjo~ l'mório.
()J Regimento de Infantaria nO 1,4
2° Sargentomiliciano José Dias J:21gado.
Do l3atalhãode Caçadores nO 1
2° Sargento miliciano - Antálio Alves Dias.
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Do Regimento de Lanceiros nO. 2
2° Sargento miliciano - António Bispo Bairrão
Lopes Pedra.

Ao D'istrito de Recrutamento

e Mobilização

e Abílio

nO. 3

Do Regimento de Lanceiros nO 2
2°s. Sargentos milicianos - Fernando Fernandes Piçarra
Gare i.ae José Coelho Palma e António Horta Raposo.

Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização nO. 4

Do Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa
2°s. Sargentos milicianos - Mário Marcelino'Aleixo Pires
António Mealha Sardinha, Francisco José Batista da Cruz,
José Maria Casimiro e José Monteiro Pimentel.

Ao Distrito

de Recrutamento

e ~obil ização nO. 5

Do Regimento de Infantaria nO. 2
2°s. Sargentos milicianos - Manuel Gomes Alberto e Jorge
Pereira Soares.
Do Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa
2°s. Sargentos milicianos - Manuel dos Santos Rodrigues.
Do Regimento de Lanceiros nO. 2
2°s. Sargentos milicianos - Camilo Monteiro Neves Gaveta

Alves e José Manuel Abreu Rainha.
[XJ 10. 'Grupo de Companh ias de Saúde
2°s. Sargentos milicianos - António Manuel Martinho Mar'
tins.

Ao Distri to de Recrutamento

e Mobil ização nO. 6

Do Regimento de Infantaria nO. 11
2°. Sargento miliciano - António Alberto Vieira.
Do Regimento de Infantaria nO. 12
2°. Sargento miliciano - João Alves Duarte de Carvalho.
Do Regimento de Infantaria nO. j4
2°.Sargento miliciano -Alberto Alexandre da Rocha Matos.
Do Batalhão de Caçadores nO.9
2°s. Sargentos milicianos - José da Costa Vilar e ~uel
Augusto da Cunha Correia Costa Nora.
Do Regimento de Artilharia Pesada nO. 2
.
2°s. Sargentos milicianos - Samuel de Ourique Gouve18,
Augusto do Rosário Camara Rebelo de Andrade, Alb~rltO
Ferreira Soares da Silva, CXist6vão Ramos Pinto da S1 v8

s.
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Clln~a, ~selrrr'o Gomes da .sÜ va, Abel J'osf de Almeida,
.Adr~ano VIeira Teixeira
Limá, Nuno Ant&1io Slll'gado lenha
SO~lro Lacerda,
Arlindo Macedo de Carvalho e Manuel Celestino
Soares CÓrte'z Comingues Pinto. '
,
2° Sargento

00 Regiment1J 'd'ê"'1ancei ros nO 1
"
mi.l i ci ano - Anselmo Ferreira Neto Júnior.
Do Regimento de Lanc~i ros n° 2

20soSargento8 mil~cianos
_ Valdemar Silva
e Alexandre Nunes Soleiro.·'
','

Ao Distrito

de Recrutamsnto

éMo'bili"Zaç~o
,

2° Sargento
Paula.

- 'José Teixeira

,
de Lancei ros

00 Ref!'imento
mi l i c i ano _ Fe~ándo

nO 7

nO 12

Co Rep:JmenttJ rle Infantaria

20,s•• argentos mi~{cianos
no, rv)arques Gmçal ves,

Osório Novais
,

Alegre

n0 '7.

José

e Adria-

\

Santos

1

Bernardo

-

AO O is t r i t o d e Re c r LI t amen t o e l' ob i 1 i z aç ã'O n 8
t:'

.

'

r

[

20
'
00 Batal hão de caçado res n° A
~ s, S~rgentos mílicianos
_ Joaquim da Silva
Hennque da Omha Maci e]

00 Re~im~nto

de Arti Iharig

Anteaéria

.
l~ernardm()

Fixa

2° • argento ~iliciano
Luís AugUsto Fonseca fPdrigues
20
~o RePI~2ntn de Artilharia
Pesada nO 7.
S
Sargentos
milicianos
_ ft.ngelo' da Si'ha
Frei tas
e José I;'ernandes Tão.
'

Ao Distrito
~

Do Regim~nto

2° ~argento

°

de Recrutamento

miliciaho

nO

de Inf~n~aii~

Afonso Henriques

ãn n(lg

13

pires

pardal.

Do negimento de Artilharia
Pesada n° 2
Sargentos mi l ici anos _ Amando F'mesto COto e Antó-

2,8.
nIo Paulo

Mourão thas~

,

.

e ~:tobi I,ização

1.0 ül st r t tu de Recruta~ento
,

'I.

208

An'·

c-

00 Regi~en1.1f ..ltg"Ãn,1 Qf,MH!)_ª:.!1~.J2

vargentos
miliCIanos
tónio
JOs Sousa e JOSUé Ribàu Vilarinho.

2

i zaç

e "oril

~

00 Regimento

° ...,argento miliciano

Victdr,Marques

de Infantaria

- Fvaristo

JOSé de

nO

1~

Mm idà.

rtA

la
dos

1 2a
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00 Re~imento de Infantaria
nO 14
2° Sargento miliciano - Dário da Silva"
Do Refimento de Artilharia
Pesada nQ 2
2°s, Sargentos milicianos
- João Ferreira da Silva
nuel Fernandes de Oliveira Violas,
Ao Distrito

de Recrutamento

e Ma-

e r;'obilizaç~o nO 11

00 Regimento de Infantaria nO 2
2°s, Sargentos milicianos
- António Dias da Silva e António Batista Lopes Manso"
00 Regimento de Infantaria nO 11
2°s, Sargentos milicianos
- Manuel Pires Barbara, Francisco Guilherme, Alfredo de Jesus Farto, Francisco Veriss iroo de Sousa, Jaime Augusto dos Reis JJatalha, José Filipe da Silva, Carlos Alberto de Araujo Ferreira
e 'Iernani Manuel Freire Maldonado.
po Regimento de lnf antar i a nO 12
2°s, Sargentos milicianos
- António Oias e José António
do Nascimen to ~t.endes dos San tos,
00 Regimento de Infantar.i a nO 14
2°s Sargentos milicianos
Herber to Pereira de Almeida,
Carlos Fernandes da Sil va, Haul da Conceição (onç al ves c
José de Matos da Sil va,
no Ratalh50 de C~c~ctores n° 1
2°S. Sargentos mil'icianos
- António Ambrósio Pires e
Alípio Freire de Carvalho.
Do nc~imento de Artilharia
Antea6ria
Fixa
?Os. Sargentos milicianos
- Joaquim llen ni que Gaspar,
Vitor Manuel Marques Coutinho Garrido, José ~,~arques lbrges, Carlos Garcia Gomes, José Augusto Lopes Conturnelias
Armando Branco Alves e (bilherme da Piedade Lima,
Do ~epimento de l3ncei ros nO 1
2°s, Sargentos milicianos
- Anselmo Rarata {)entes Cainço,
Francisco José Manzoni de Sequeira Cabri ta,
no aApimento de lancei ros nO 2
2°s, Sargentos milicianos
- Fernando Santiago Ponce T~tinho, Manuel Silva Graça e Fernando Jovito Correia da
Silva.
Do 1~ Grupo de COMpanhias de Sa~de
2°s. Sargentos milicianos·
Carlos Alberto da Gara Frei
)<0).
, Artur Silva,
Joaquim da Silva Filip ..e, Fernando Machado Be al , Eurico Orlando Simões Migueis
de
Vasconcelos,
Manuel Joaquim (~erreira
Batista
Ataz, e
Jorge Drar te Pinto. Pedro Antunes Pinheiro, F mando \.1
gue l Prego Ferreira Ançâ,

aa. Série
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üi s t ri to de Recrutamento

:'0

no

Re~imcnto

e Mobil ização nO 12

de Infantaria

nn

12

2"s Sargen to s milicianos
- António Macedo Costa, Abílio
~~rreira~
~duardo Hettencc:>ur~ de Avi1?, Carlos Jaime. d~
lnhO 21moes, João de Ollvelra
Cerve1ra, Nelson Cas1mlro
~amos,. Hui Fernando Haylaneq ().Iarte Melo Mendes, José
Os , Re~s Rodrigues,
Mári o Henriques
C-.omesde Andrade,
~?se Plnto Leite dos Sa~tos Alves, António de Sousa e
Qll~a" Manuel Jorge Lopes Çlladros, Henr~que José .Pin~o
duelros de Ataíde e Almeida e Fernando Pinto de F1gue1reo Cardoso Assal ino Marinha,
?
00 Rep,imento de InfantariB
nO 14
2::- Sa r gan t~ m i I i c i anos- Alvaro Dias Cipriano

F1rmino Ferreira

°

•

.0

e Rafael

Go~es de Araujo.

RE~imento

de Lanceirns

n°

2

~.s, "argentos
milicianos
_ Fernando Vasco da Cruz Balsta e Augusto lanuel Pires ]\leves Sousa.

no 1" jruoo

20
t'

SarBento miliciano
lns,

de ror.lpanhias

~o ni st ri to de Recrutamento
20
Sargento

20 "

r.o

Regimento

no

Regimento

miliciano

20

S

e .1obi I i zação nO

de Infantaria

nO

13

2

_ Armando da Costa Palmeira,

._,argento miliciano

Ao Distrito

de ~aú~:e

Augusto Ramalho Branco Mar-

- José

de Infantaria
- Manuel

de Recrutamento

00 Regimento

AI ves

nO 14
de Carvalho,

e ~.lohillzação

de Infantaria

nO

n° 14

12

argento miliciano
Fausto Saráivl Mendonça,
20s S
00 Re~imento de Infantaria
nO 14
.
Ma 'lh~rgentos
milicianos
- Maximiano Coelho de Alme1da
qu!\
aes , Mário de ,1orais Lages, Alcides de AlbuquerJo:,teves
de Oliveira,
Miguel Gonçalves da Fonseca,
aO ,steves de Oliveira
e José de Melo Ferreira.

Ao

Oistrito

20s Sa
Sé

N

Do

de

Recrutamento

i~lobilit81t~o

nO

15

Re~imento de Infantaria nO 12

rg~tos
milicianos
eves Plres.

2° Sar en OO.R~g~mento
g

e

to ml11clano

Mant1el Maria Ferreira

de Artil Aaria Anteaéria
- Paulo Pontífice

de Sousa,

e Jo-

Fixa

I

13D
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,

~

Do Regimento de Artilharia
Pesada nO 2
2° Sargento mil.i ci ancj-, Jqsé M<m~elde Ol i.veí ra,
00 r.oe;imen to de Lsncei r.os n'l 2
2° Sargento miliciano ~ João Capelo Sil va HomãoFi guerredo,

. Do 1~ Grupo ~c ComDan~jas de Sa~de
2° Sargentolmilici~o
- JOsé Martins Vaz Oliveira,
AoDistifi

,

te, dE! Re,crlltamento

e ~lobi I i zaç~o nO 16

(

00 Regimento de tnt ant aol a nO 11
2!? Sargento mi lri ci.arro -, ,lnáciiP li'ran,cirsco Cab~i ta.
00 'Regimento,d-e ArtilJjaria
Anteaéria
fixa
2° Sargento ,miliciano - JoSé. Duarte. Bernardo.
00 1" Gru!w cde Cl)mna~h i as d.e Saúde
2° Sargento mili~~-anQ r Angélico Palma,
Ao 'Di stri

-e ~10~i I i Zalfão no:! IA

tI} de."flltO'rlltal11en,to
tI:

_

'

po natalhão
Independente
de Infantaria
nO 1~
2~s,Sargentos milicianos - José Maria Veríssimo, António CPnçal VE}S SalgadO"JúniQr, l-f:mfique Leonel Alves da
Sil va, Augusto Fernando de Gouveia Mendes, Horácio José
Correia da Silva" Gi~Q.«;-r,~C? Fernandes de Faria Hebolo,
Ivo Cel es tano 0.:>e.lho, ).lbe~,to, Cassiano Matês Nunes da
Luz, José l'gídi'O da Luz Tei.xei ra, ~ato
,Ari to Fi.gueiroa
Lourenço, Antóni9 Diogo Henriques de frei tas, Raul de
Sousa e Manuel Li.no Cbuveia ('pnçalves,
pa Bataria
de Artilharia
de Guarnição n'" ,2
2°s ~argentos 'milicianos - José da Luz Trindade, 'Manuel
poTfírio Andrade e Garlos 'GoTrtes CabraL
I

IY

-t

rp R(lll~r.Õ F.S

'SAffiJWIOS ro WAIID PERvWmm
-.1rmas e Serviç,os

do Elér,cito

II. J"inistir'j~
fscolasijrátioa$
6

daa A{fl1as e services
4f1s t ruç ijo e Un idadas

lnhJSt8ria

r

Itl
.J

Regimento

de Infantaria

nO 16

üentr o de
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Furriel músico executo no instrumento "Cornetim" o lo cabo músico executo no instrumento "Cornet inl " João António Pagará, contando a antiguidade desde 14/2/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de'1-4/2/963).
Artilharia
Regimento

de Arti

(Com destino

Iharia

Pesada n". 2

ao C.I.C.A.

1)

Furriel de Eng.Ramo Rodoviário. o lo cabo José Jorge Magalhães Abreu, contando a antiguidade desde 2 8/1/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
nov~ ~osto. Vence pela verba ~essoal de Nomeação VitahC1a Além dos <{ladras". (Despacho de L1./2/963).
Regim en to d e Ar t i I ha r i a Pes ad ano.

.3

lo Sarg. de Art. o 20 sarg. Armando Morais de Abreu, do
R.I.~4, contando a antiguidade desde 1/1/963, data a
partIr da qual tem direito aos vencimento~ do novo pos
to.Vence pela verba ~essoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros'. (Despacho de 11/2/963).
lo Sarg. do S.S. o 20 sarg. António Neves do mesmo Regiment? contando a antiguidade desde 1/10/62,data a
partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posVence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia A
em dos Quadros". (Despacho de 5 tie Fevereiro
de 1963).

i~'

Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

lo Sarg. de Eng. o 20 sarg. Francisco Manuel Alves, da
mesma
. ao B.T.no 3 " contan do a ant' . Es co 1a, com destIno
1~ldade desde 8/8/962. data a partir da qual tem direrto
ao's venCImentos do novo posto. V ence pe 1a ver b a
"p
esso(alde Nomeação Vitalícia Além dos Quadr05 .
Despacho

de

9 de Fevereiro

de 1963)

1° Sarg d E
lk
•
d
R.E 2' e ng. ~ 20 sarg. Graciano AntOnlO IVJo:al~, o
desde' com destIno ao B.T.n03, contando a a~tl~ldade
ve . 20/11/ $2, data a partir da qual tem d.ire i to aos
denNIment_?s d~ novo posto. Vence pela verba "Pessoal
omeaçao VItalícia Além dos Quadros'.
(Despacho de 9 de Fevereiro
de 1963)
.
j

"

I"
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Serviço de Administracç~o
2° Grupo de Companhias

~il itar

de Administracção

~il itar

l° Sarg do SoAo~oto 20 Sarg, José António Calmeiro. eontando a antiguidade desde 24/3/962, data a partlr da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia
Além dos
(lladros", (Despacho de 11 de Fevereiro de 1963).

Serviço

de Material

Escola Prática

do Serviço

de Material

Sarg Pj Chefe de Meco de Armamento, o l° Sãrg,l·Me~' f:.rmas Pesadas, Luís Lopes Maia Pita, Gbntando a an~l~ldade desde 27/1/963, data a partir da qual tem dlrelto
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Qradros Aprovados por Lei". (Desp, 8/2Y963.),

qrgãos de Execução

dos serviços

Estabe1eciMentos

~il itares

Estabelecimentos

Hospitalares

Hosp ital "i Iitar ne~ional

e outros

EI ementos

nO 1

l° Sarg. do S S. o 20 ~arg Luciano das Neves Vil ares,
Cont d
~
o
dano
a antiguidade desde 28/9/962, data a p art.r r
a qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Ven
~ pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia Além dos
adros" (Despacho de 5 de Feverei ro de 1963),
10~arg do S S. o 20 Sarg. Poberto Manuel neleza de Pi
tOO,dcontando a antiguidade desde 1/10/962, data a par
y~r a qual tem direito aos vencimentos do novo posto,
~~a~~~1a verba "Pessoe l de nomeação Vitalícia Além doe
, (Desp. de 5/2/963).

Sup ran um e rá rios
Batalhão

de Caçadores

nO 5

10c~rg. de lnfo o 20 Sarg. Francisco de Oliveira
Felío, contando a antiguidade desde 8/8/962, data a par-
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tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Encontra-se na R.M. de Moçambique em reforço á Guarnição Normal. (Despacho de 6 de Fevereiro de 1963).

No Ultramar
Região Mi Iitar de Moçambique
l° Sarg. do S.S. o 2° sarg. Francisco António de Castro
contando a antiguidade desde 1/4/96:1, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

(Despacho de 11 de Fevereiro de 1963)
2° Sarg. 2°. artífice serralheiro o furriel 2° artífice
serralheiro José Reis Gorgu1ho, contando a antiguidade
desde 31/12/962, data a partir da qual tem direi to aos
vencimentos do novo posto, (Despacho de 11/2/963)
. Furriéis do S.A.M. os lOs cabos José de Oliveira e Ma
nuel Pinto, contando a antiguidade desde 12/1/963, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do no
vo posto. (Despacho de 11 de Fevereiro de 1963).
2°

'Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

1° Sarg. do Q.A.E. o 2° Sarg, ~~anuel João, contando a antiguidade desde 10/10/962, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11 de Fevereiro de 1'%3)
2° Sarg. de Eng. Trans. o furriel Virgílio Gregório Men~
dança Pereira, contando a antiguidade desde 31/1/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 8 de Fevereiro de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO. 2

(Bat. de Caçadores nO.279)
Por despacho de 30/1/1963
contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2P.sargento miliciano, o furriel miliciano.
Albino Bernardo Martins. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 14/3/1962.

Regimento

de Infantaria

nO. 7

(Bat. de Caçadores nO. 280)

:a. Série
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~~/ despacho de 30/1/1963, contando a antiguidade desde
L'd?/1962, 2°.Sargento miliciano, o furriel miliciano
1 10 Alves Gomes. Tem direito aos vencimentos do novo
posto desde 2/4/1962.
Regimento

de Infantaria

nO 10

~~r despacho de 30/1/1963, contando a anti~ida~e ~e~de
J /~/1962, 2°.Sargento miliciano, o furrle1 ml1lclano
ose Marques Rodrigues de Paula, Tem direito aos venci'
mentos do novo posto desde 15/7/1962.

Regimento

de Infantaria

nO 15

Po
(Bat. de Caçadores nO 325)
28í2d/espachode 30/1/1963, contando a antiguidade desde
An ' ~962, 2°. Sarge~to miliciano, o furriel miliciano
d tonl0 Teixeira Bénardo. Tem direito aos vencimentos
o novo posto desde 7/3/1962.

Regimento

de Infantaria

na 16

~8í2d/espachoode3O/1/1963,contando a anti~ida?e.d~sde
Jo ~962, 2 Sargento miliciano, o furrlel mlllclano
doaqulm António Charneca. Tem direito aos vencimentos
novo ~osto desde 24/3/1962.
~

Batalhão

Independente

de Infantaria

n° 17

Por d
(Bat. de Caçadores nO 356)
28/2/~~pacho de 3O/1/1~~3 contando a antiguidade d~sde
Fern d62, 2°.Sargento miliciano, o furriel miliclano
do nan o Duarte dos Santos. Tem direito aos vencimentos
ovo poito desde 21/8/1962.

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 18

Por d
(Bat. de Caçadores nO 356)
•
28/2/~~~~cho de 30/1/1963, contando a antiguidade desde
José Lú .' 2° .Sargento miliciano, o furriel miliciano
POsto dC1doCorreia. Tem direito aos vencimentos do novo
es e 14/8/962.

Batalhão

de Caçadores

nO 5

Poe~des
(Bat. de caçadores nO 357)
28/2/19~~cho de 30/1/1963, contando a antiguidade d~sde
Lino Mot ' 2° Sargento miliciano, o furriel miliclano
POSto d adda Costa. Tem direito aos vencimentos do novo
es e 12/11/1962.
(Bat. de Caçadores nO 356)
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Por despacho de 30/1/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°.sargento miliciano. o furriel miliciano
Mário Alberto Moreira Gonçalves. Tem direito aos vencimentos desde 4/8/1962·

Centro de Instrução

de Infantaria

de Nampula

Por despacho de 30/1/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1960, 2°.sargento miliciano. o furriel miliciano
José António Rodrigues. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 21/5/1962.

Grupo de Companhias

de Trem Auto

(Companhia de Transportes nO. 336)
Por despacho de'30/1/1963, contando a antiguidade desde
28/2/960, 2°. sargento miliciano, o furriel miliciano
Isaías Duarte. Tem direito aos vencimentos do novo posto
desde 28/2/1962.

Companhia

Oivisionária

de Manutenção

de Material

(Destacamento de Man.de Material n0329)
Por despacho de 30/1/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°.sargento miliciano, o furriel miliciano
Bernardo Julião Coelho dos Santos. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/9/1962.

1° Grupo de Companhias

de Administraçãotli

Iitar

(Bata.de Intendência nO 223)
Por despacho de 30/1/1963, contando a antiguidade desde
711211962, 2°. sargento miliciano o furriel miliciano
Armindo Augusto de Sousa José. Tem direito aos vencimen
tos do novo posto desde 7/12/1962.

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

, (Dest.de Man.de Material nO 198)
Por despacho de 11/2/1963. contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°.sargento miliciano, o furriel miliciano
Mário Marques Gonçalves. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 21/5/1962.

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 17

(Bat. de caçadores nO 184)
Por despacho de 11/2/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°.sargento miliciano, o furrjel miliciano,
Vitor Manuel Gonçalves de Pinho. Tem direito aos venClmentos do novo posto desde 28/2/1962.

!:******************************************************
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~8í2d/espacho oe 11/2/1963. contando a antiguidade desde
A
1962, 2° Sargento miliciano, o furriel miliciano
drtur dos Santos Pereira. Tem direito aos vencimentos
o novo posto desde 28/6/1962.

Batalhão
P

Independente

de Infantaria

nO 1B

(Bat de Caçadores nO 184)

2~r/espacho de 11/2/1963, contando a antiguidade desde
F / /1962. 2° Sargento miliciano
o furriel miliciano
ternando lanuel dos Santos Gonça1v~s Barrocas. Tem direi
o aos vencime~tos do novo posto desde 28/2/1962.

Regimento

de Caval~riá

nO 3

Po
(Bat.de Cavalaria n~o 350)
28í2~~spacho ode 11/2/1963, contando a antigu~d~de ?e~d~
no ~62,
2 s. sargentos milicianos,os furr1e1s m111c1aFis .adeu Gonçalves Eusébio, António Rui Massadas de
Maguenedo, Henrique Zuzarte Matos de Sousa e João Pedro
tordues de Abreu. Têm direito aos vencimentos do novo posesde 28/6/1962.
Por
de
h 0 de 11/2/1963, contando a anti~i~ade .d~s~e
28/2/19Pac
nos J ?2. 0 s.sargentos milicianos os furr1e1S m1l1c1ara °Mse 011veira Galrinho. Manuel Armindo Morais Ferreie anue 1 ~~
.
d a Cruz Terrrei."
venc'
nor'e rra
ro. Tem dia.rei.to aos
1mentos do novo posto desde 27/6/1962~ .

?

Por des
h
28/2/19~~c o de 11/2/1963, contando a antiguidade des~e
nos A
l' 2°s.sargentos milicianos, os furrieis milic1ades. ~~: do.Cr~z Freire Sobral e Joaquim José Flores Men11/7/1962 d1re1to aos vencimentos do novo posto desde
Por des
(Esq. de Cavalaria n~ 181)
?8/2/1~~cho de 11/2/1963, contando a antiguidade desde
António F' 2°: sargento miliciano, o furriel miliciano
tos do
erre1ra Pinto Fontes. Tem direito aos vencimen·
novo posto desde 6/9/1962.

v - COLOCAÇÕF~
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Ministério
Na Oepêndência

do Vice-Chefe

Do Exército
do Estado Maior

Chefia do $erviyo ·deReéDJhecimento

das Transmissões

Furriel

de Cavo José Gomes Miranda, do R.t.2, devendo
ser considerado nesta situação desde 8/7/962. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros aprovados por Lei".
(Despacho de 5 de Fevereiro de 1963).
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO 2

2° Sarg. de lnf. Fernando Vences Cordeiro, do C.T.I. de
Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação desde 25/1/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Desp. de 4/2/963).
.

Regimento

de Infantaria

nO 3

2° Sarg. de lnf. António Viegas Afonso, do B.C.5., por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Desp. de 9/2/963).

Regimento

de Infantaria

nO 8

l° Sarg. de lnf. Elísio Vaz Barros de Lima, do R.I.2, regressado da R.M. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde 5/2/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Desp. de 5/1/963).

Regimento

de Infantaria

nO 10

2° Sarg. de lnf. João Carlos Martins da Silva, do R.I.12
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".

Regimento

de Infantaria

nO 13

l° Sarg. de lnf. José Trindade Vilela, do B.C. 10, por
pedir. (Despacho de 5 de Fevereiro de 1963).

Regimento

de Infantaria

nO 14

~:.
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lo Sar.g. de Inf , António Duarte Costa Pinto,
do C.T.!.
de S.Tomé, devendo ser considerado nesta situação
desde 20/1/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", (Desp de 3/2/963).

Ba t al hân tndependente

nO 18

de Infantaria

lo Sarg, de Inf', Virgínio 'Pacheco, do B.C. 5, regressado
d? H...,\l. de ~loçambique. devendo 'ser considerado
nesta
S1tuação desde 10/1/963. Vence pela verba t~ssoal
dos
Quadros Aprovados por Lei'.
(Desp. de 3/2/963).

,Batalhão

de :Caça'dur.:es nO ,5
I

Sa·rg. ele TnI. Manuel João Almaça .da Cruz, .do B.I. 12 •.
20 Ve
nce pela

verba "Pessoal

dos 'Quadros Ap:rov.aoo,s por LeJ..

'~a ta Ihão ne Caçado'T>e'Sno
lo , Sar
di g. d e Tnf..
António da Silva
pe Ir. (Desp. de 5-2~963),

',10

'
Ferro, ,d o (11"•• 'Yu... 13 ,por

lrtilllaria
fi-eginento

lo Sar

de ~rti luar ia Qige.i'ra '!T" 2
(Des,!inam-se ao ·C:'I.q.A.4).
g, de Inf , Joao.da Cruz Teixe íra l~to,
-do R. I.12,

~~~ ~er regressado
da H.IY;, de Mo-ç atTIb
i que , devendo ser
v bSIderado ne st;a situação
desde 10/1/9:63, Vence pela
er a "Pe ssoa 1 dos 'Quadros Aprova dGS por Lel,,"
20V~al',g, de lnf. Ant:ÓTlio Fernando da "Silva, do 11.1.12.
nce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.
Victor Manuel Figueiredo Simões, do R.l.
da R. 1. de Moçambique, devendo ser
verbl ~~ado nesta situação
desde 23/1/963. Vence pela
a
essoal dos Quadros Aprovados por Lei".

2o~rg.

de lnf.

COn ~dgressado

(Desp

~egimento

de 4/2/963).

de Artillharia

Pesada'no'2

lo Sar
( Com destino ao C.I C.A 1)
'MoÇ~bi de Art. António Coelho de Aguiar,
~a
de
de lOnhe,
devendo ser considerado .nesta sJ.tuaç~o d~~tal"
96~. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao V1l.Cl.a Ale
dos ()ladros".
11
'

F.!"l.
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Regimento de Artilharia Pesada nO 3
(Oestina-se ao G l.CA.2)
2° Sarg. 2° Mec. Viat. Podas AIvaro de Oli vei ra Andrade, do
R l, 12 Vence pel a verba "Pessoal de ~omeação Vital íci a
Além dos Qradro s". ([)esp" de 8/2/963).

Cávalaria
Escola

Prática de Cavalaria

Furriel de Cav, João Silva Fradinho,
do G. D,C C~, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia
Além dos QIadros". (Ijesp, de 11/2/963).

Grupo Divisionário

de Carros de combate

2° Sarg, de Cav. Augusto Verissimo, da E.P.C., por pedir
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além
dos Quadros", (Nos termos do \rtO 3f1'O do Capo 9° do
OrçOOlentodo M.FoO)("Desp, de 11/2/963).

EnRenhar ia
8atalhão de Sa9adores de Caminhos de Ferro
~ 'Sarg, de Fng, Ferroviário António Esteves, da R.M. de
M>çOOlLique,devendo ser considerado nesta situação desde 10/1/%3. Vence pela verba "Pessoal dos Q1adros Aprovados por Lei". (Desp, de 4/2/963).

3atalhão de Tele~rafistas
2° Sarg- de l'hg. Trans, João Fernando da Silva Pereira,
da P.Mo de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situaç~
desde lO/~63, data em que embarcou de regresso a Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vital ícia Além dos \.À1adros",«()esp, de 4/2/963).

3r~ãos de Execução dos Serviços e Outros EleMentos
Esta~elecirnentos ~il itares
Esta~eleci.entos

de Instrução

3~. Sp.ri e
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Escola "ilit~r Electromecânica
Furriel

clarim Baniro Remardino, do G,l1CC ..
(Despacho de 8 de Fevereiro de 1963)

Di versos
Oepósito Geral de Adidos
2° Sarg

de CaVo António Joaquim Redondeiro, da R, M, de
~oçambique, devendo ser considerado nesta situaçao desde. 10/1/963, Vence pela ve rha'T'essoaí de l\:omeaçãoVitalícIa Além dos (,.uadros ".(I'esp de 4/2/9(;3)
SU'H anuas

r a r hlS

Infantaria
Re~imento

de Infantaria nO 1

rsr. JOsé. dos. Santos Vaz, do s.c 5. e FUrriel
fng. (Trans,) Li cjnio Alexandre Leal, da OiEFEf, devendo ser considerado nesba situação desde 29/12/962.

FU~iel de

Re~imento

de Infantaria

n~ 5

20I Sarg. grad,

de In f, Paulino Ribeiro Lopes pires, do Jlo T,
~oI9,devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
evereiro de 1963.

Regimento

de Infantaria

nO 7

OIstódio José Anes I\tna, do R.I. 2 deser considerado nesta situação desdel0/2/963,por
mudado de Unidade Mobilizadora.

2<> Sarg, de Inf,

;:ndo
r

ne~imento

de Infantaria

nO 15

FUfl"iel de I n r,
f
.
r
António João Carona Rapt1sta,
do R.v
5
~ o ~urriel de Eng. (Trans.) João Yiguel ~rta
Silva n:t
e ~arvalho, da OIFRET, devendo ser considerados
a S1. tuaç ão desde 28/9/962.

Batalhão de Caçadores nO 5
FUrriel do
I\, I 1
s., S•. Artur Oailhenne Moreira da Fons~ca, do
• , por motno disciplinar,
devendo ser consIderado
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nesta situação
desde 10/2/963.
E'ste Sarg. faz parte
das tropas
de reforço
à Guarrri çâo Normal da H.M. de

Angola.
Cava I ari a
'Reg i men to de .L ame i rn

S 11°

,2

Furriel de 'Cav. Joaquim Gonçalves Lopes Monteiro,
P.C., devendo ser considerado
de Julho de 1962.

2° Sarg , de Eav,

nesta

da E.
s,it.uação desde 17

BaIdu i.no Eragança , .do B:L13,
nesta situação desde '6/2/963.

ser censiderado

devendo

, '~Io:tJ Itrama r
,Regi:ão 1~,j'Iitar

:IIe -Ango'l:a

2° 'Siu-g.de

1

.Inf , Urb~nõDomiflgues Barheitos 'Pinto, do B.
C. '5, (Unidade Mobilizadora),
devendo s-er ccns i.de nado
nes r.a tsitnaçâo 'desde '25/1/963.
Este Sarg. 'transitou
para a situação de Comissão voluntária.

;'1

,! ,...

'

:f'urràel tlé'Cav~ Silvério José 'Falcão Murta, do R..C.e, por
ter .emba rcado para a citada
província
onde vai ser
'vir em comissão militar
nos termos da alínea b) do Ar t?
3° do Oec. 42937 de .22/4/960, devendo ser considerado
neste situação desde 22/10/962.

'H~g i ot.~ i I i t nr ti ç~11tç'amb i "lue
à

l° Sa:rg. do Q.I\.E. Joaquim i\ssis, da M.M.,
devendo ser
considerado nesta situação desde 2/2/963, por ter sido
nomeado para servir em comissão militar
nos t~rmos da
.al ínea c) lo Ar t? 3° do Dec. 42937, de 22/4/960,

'(nesp, de 27/10/962)

s.r.

l° 'Sarg, de Eng. 'Vitorino T ixeira dos Santos,
do
devendo ser ~onsiderado
nesta situação
desde 2/2/?63,
'por ter sido nomeado para' servir
em comi ss âo mib t T
nos bermas da alínea c) do Arte 3° do [)ec. 42937,
e
22/4/960.
(Uesp.
de 27/10/962).

d

3~. Sirie
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Devem ser considerados nesta situação desde 2/2/963, por
terem sido nomeados para servir em comissão militar
nos termos da alínea c) do ArtO 3°·do Dec. 42937, de
22/4/960, os seguintes sargentos Ra.diomontadores: l°
Sarg. Amilcar Sebastião Viegas Ramos, do H.M.P.} os 2°s
S~rgs. Asdrúbal Júlio Freire Sepúlveda, da E.P.l. Luís
MIguel Vieira Sabino. da E.M.Elect. Manuel Camoesas
Garção, do R.1.1S, e Furriel António da Silva Mendes,
do B.C.S. (Despacho de 27/10/1962).
2°.Sarg. Músico Arnaldo de Sousa Cambóia, do B. 1.1.18,
devendo ser considerado nesta situação desde 28/1/963,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da alínea b) do artO 3° do Oec. 42937, de
22/4/ %0.
(Despacho de 11/12/1962) .

.

2°s,Sarf?s. de Eng. (Trans.) Luís Carlos Pereira da Costa
FranCISCO Cláudio Mário Marques, ambos do B.T. e Fer~ndo.Faria ~e Carvalho, do R.E.2, e os Fur~iéis José
rrela de FIgueiredo
e Manuel Cruz FerreIra, ambos
do BT'
.
.• " por terem embarcado para a citada ProvíncIa
onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) do ar tO 30 do Dec. 42 ~ 7 de ~2/4/ ~O. devendo
ser considerados nesta situação desde ~/2/963.
20 S
. arg. Grad. de Inf. José Monteiro Rosa, do R.I.13,
~r ter embarcado para a citada l'rovíncia onde vai ser;~rdem comissão militar nos termos da alínea b) do art~
o Oec • .f2 937 de ~2/4/960
devendo ser considerado
nesta situação desde 24/11/962.

VI - CO"CURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A - Concursos
- Abertur~ e encerramento
Para o posto de 1°. sargento músico
Para os d 'd
cu
eVI os efeitos se anuncia que está aberto ,c~nrso par
,.
em tod
a ~SICOS de la. classe 10s.Sargentos mUSICOS
os os Instrumentos:

Anúncio da Abertura do Concurso

1~4q'RU'E~fOI)
'&EHt11JN°. 5
'3B. Série
'****:-:<*~'******:~*****:~**1":'*********!::******:~**~,*****t<*****>i10 :'A 'abertura

do concu rso será

anunciada:

a)

Na Ordem das Unidades do O:>ntinente e Ilhas Adjacentes, a que pela sua organização
pertença
Banda de
Música, no dia 13 de Março de 1963.
b ) Nas Prov'i.nc.i as Ultramarinas
de Angola e Moçambique,
na mesma data ou logo que nos respectivos
Comandos
Mili tares fô r recebida
a pr eseevte Ordem do Fxército
3ao Série) se nelas der entrada depois do dia 13 de
Março de 1963.

nsclar~ções

dos Canrlirlatos

2°~A> d ecl arecges

~os candidatos devem ser entregues:
NoCPntinellte
e Ilhas
adjacent.es com a antecedênci a
p.r.ecisa, por foma que seguindo as vias competentes
·d@m ·entr.ada no .Q.liA do Governo Militar
de Li sboa, :até
.ao dia 8' :de Abril de 1963.
'
b ) Nas 'Províncias
UI tranarinasde
Angola 'e '.Moçanbique,
nas .datas que forem fixadas pelos 'respectivos
<:ooumrdps ·\1i1i tar.ês.
'.
a)

'l}oqstituiÇão :dos Júrü
3°-.JUn:to do {Pv.emo Militar .de Lisboa Punci<On.ar.á 1JIll .Jú·.;ri ,a nomear 'nos termos·do ·ArtO 399° do ·H"P.P. I. f.,
-afcer ado pela not.a-circul ar da 3aYla. 'nO 11974 de 14
de.,Julho .de 1937,. pOI .forma=que possa 'ter ',3 suapr'i>
mei r.a reuni ~o no di a 17 de 1\h'rilJ. de 1963~ "
",.. -:.')'tÍnto dos Comandos Militares
.de Angola .e Moçaribique
·ser.á cons ci'tui do conforme se .acha .estaheleci;.I(Hno nD .
3 da nota-circular
n> 11974 da 3a/la.
de .14/7/937, .
funcionando independentemente
do Júri do G.Mo de ,Li,sboa e .subo rdi.nando os seus t.rabaí hos .às disposições
do:R, P. P.l.-E.
'

tondições

de Admiss~o ~o Concurso

5° -Ao presente
concurso só. serão admitidos
que satisfaçam
nesta
data (20/2/963)
exp ressasno Ar t> 395° do R.P.P.I.E.

os candidat,Of'
ás condiçr;es
.

Provas do concurso

ao

6° -As provas do concurso serão subordin~da~
programa
constante
do H,PoP I E, aprovado pela Portaria
nOo
7649 de 31/7/933

33. S.ér i e

"{lROHd
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Classificações

B

~nten:alaçõ'es

·~os candidatos

AprOY3dos

70 -A classificação
de todas as provas dos concursos incumbe:
a) AD Júri que funciona junto do GoM. de .l.isboa a dos
candidatos
das Unidades 40 Continente
e Ilhas Adj acent.es,
b) MUS
A_
Júris nomeados pelos COmandos'~ilitaTes
das provínc,ias de Angol a e Moçamhique a dos candidatos
em
servaço nas mesmas Províncias.
c) Qs processos organi zado s pelos Júris· setão remetidos
a. Repartiç 50 de Sargentos -e Praças.._. ~ ~cç ão d~ Ser- .
vrço de Pessoal onde se prooedet:á.alnbe.rclaçao
de
todos os candidatos
aprovados segaMo as dassificaç?es obtidas
e as.prefer~cia~"l.eg.ais;e
-elaborará a
hsta
únic-a da cl.asai Ei cação final a jpúblicar na OÍ'dem,rlo Exército,
ga • .série. ' .. ':,'
.

,.

D ise O s iç õ-e:s ;n i,,,,elf\ú's
80 - 'N os casos 'não previstos

n:es'tes,itü;ltr.lIÇõ~s.lleverão
ser observadas -as ili.sposições'do
1tP~P..I.'E. e as 81te~ações posteriores,
nomea-&mtent.e, as que constam
~al'PoTtari.a .8212 de 1) de Ago';'to 'de :193'5 e 13595, de
.Juho de 1951, devendo em c~'ide
,qp<v.ida'ser consul~da a ~artição
tle Sargeri1ro:s<e :'P~açaS -!da Direcção
<SerV1:çnde Pessoal do :~'i,~~t;{;t~o<.·~Tci,to.
\,'

, '2 - listas
l>

•

I.

r

~

~

•

Ger a i os de 'C" a'~i·lf'i~iã~ tlto·s' ;A~ro vatlo s
.. , "',

.. ar~f~s devidos efeitos
se publi:ca -a lista geral de cl asSl 1caç ' to s ap'I'ovaélos
..
ra
FU .;;l0 d os can di. da
~o concurso paSé : rra el €nfenneiro
hipioo, ;:áberto piela O. E. nO 25 3a.
1e
~?
d~ ~O/9/962, pág. 771.
Ordem
niâ.
Posto
'lVome
elas"
1
VaLores

d:

2

R.I.!.3
P. C, 7

1° Cabo Leonel ,de R. Figueireoo
..
António Jlíli-o Lopes

Aditamen
.: ,
post ~o a llsta
geral de aprovados no concurso
o
Sér'
/ 10 Sarg. do &A.M, aberto pela () F. nO
No d/e
Ue~d/4/961 ( pág. 227).
Or:dem.
n 1. ada Po s to
Nome
l/A
20
A referid~' C: A ~í 20 Sarg, José António (:almeiro
3a. Sé . hsta
foi publicada na pág. 264 da O· f·
ne de 30/3/962

14,83
14,08
para o
11 3a.
Cl as .
Valor.es

15,1
na

9
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Para o posto de 10. Sargento Clarim
Não houve candidatos aprovados no concurso em epígrafe,
aberto pela O.E. n? 32-3a.Série de 20/11/962, pág. !aI

Cursos
1 - Nome~ção de Pessoal
É nomeado para a frequência do curso de ~;os.Mec.Armas
Ligeiras, aberto pela nota urgente nO 32.654, Proc.7/2
de 12/9/961 e O.E. n? 36..,3
a.Série de 30/12/961, o 10.
cabo ajudante J... Mec.Armas bigeiras António Henriques
Silva, do C.T.l. de Timor. Este cand1dato não figurou, por lapso na relação geral publicada na O.E. nO.
36-3a.Série de 30/12/%2, pág. 1040.

J~

2 - Averbamento
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Operações e P.C.T. de
Artilharia (Campanha) que funcionou na E.P.A. de 15 de
Outubro de 1962 a 22/12/962, os seguintes sargentos.
H.A.L.4 - Fur. de Art. Q.P. Jaime dos S. de Jesus Sufic.
R.A.A. F. - ,-, "
"
João Monteiro Meira
"
A estes sargentos devem ser averbadas as especialidades
de Operações e r.c:r. (Campanha) e o curso de Operações
e P.C.T. (Campanha).
I

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de I.O.L. de Artilharia
(Campanha) que funcionou na E.P.A. de 15/10/962 a 22
de Oezembro de 1 %2, os seguintes sargentos:
E.P.A. 2°.Sarg.grad. de Art.Q.P. Manuel J. Bonzinho-Bom
H.A.P.2 Fur.Art. Q.P. Abílio da Ascenção Preto Regular
A estes sargentos devem ser averbadas o curso e a espe
cialidade de "Informação Observação e Ligação" (Arta.
de Campanha).
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes ~o indicadas o curso d Transmissões da Artilharia que funcionou na E.P.A. de 15/10/962 a 2l/12/%2,
os seguintes militares:
G.A.C.A.3 Fur.de Art.Q.P. ~lan\lel Domingues F.Pereirn-Bom
Crispim Ferreira Gomes
"
li.A.C.
""
:" " José Flor Teodoro
Regular
"
E.P.A. l°•cabo aprov.Art.AntÓllio ~rmo C.Rosário
"

,,".

I

"

3a

Série
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A estes militares deve ser averbados o curso e a especia
lidade de Transmissões de Artilharia.
VII
1- Promoção

- OECLARAÇãES

sem efeito

r~clara se que fica nula e de nenhum efelto a promoção a
2°. ar«, lil. do -urr-i e l do Regimento de Infantaria de
'ova I i sboa , José \lanuel Simões Marques Correia. cons
tante da O.E. nO.2 6 3a. 'érie àe 1962. a pág. 794. por
se tpr verificado que quando foi promovido áquele pos
to. mediante proposta da sua Unidade. já tinha ingres.,
saco no Q.P.
2

ectificações

Declara se que o 2 0. Sargento miliciano de [nfantaria Jo
ão Alves das eves. tem passagem ás tropas licenciadas
e ao Distrito de Recrutamento e Mobilização nO.l. e
não ao Distrito de Recrutamento e Mobilização nO.12
como se publicou na O. E. n? , 33-3a.Série de 3 O de Novem1ro de 1962. a pág. 945.
Declara-se que os sargentos do Quadro de Complemento do
~egimento de Infantaria nO.l. a seguir mencionados.
passaram ás tropas Licenciadas em 1 de Janeiro de 1961
e 1 de Janeiro de 1962. e não em 1 de Janeiro de 190.
como se publicou na O.E. nO.3 3a.Série de 30 de .Ianea
ro de 1%3. a pág. 60. 61.'\64 e 65.
a) Em 1 de Janeiro
Ao

ü

de 1961

i s t r i tn de Recrutamento

e Mobilização

n°

2°s. 'arg ntos millcianos
Carlos José Ave Iar Freire
Torres .. -lanue ] José ~laria de Sá Pais do Amaral. Abel
Pereira de 1atos. AlLerto João Pinto de Oliveira. Al
berto SoLral, Bernardino Maria Lima dos 'antos Cruz.
António José O.aves dos Santos. Armando Raul Lima de
Albuquerque Coelho. Liberato Alcino de 'á Bettencourt
e Castro. José dos .'ntos Br-anco José Manuel Antunes
da Costa. José Castanha dos antos. Joã':>Florêncio Vl
cente de Carvalho. Hui Sanches Perelra
Orlando de
Abreu i Iva , egismundo C etan da Cama ra Draganr,s.,
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Fernando Saraiva e Silva. Henrique José Mimenez Saldaaha
Inicio Pereira de Figueiredo
e José Maria Marques
Bebelo
Ao Oistrito
2° Sargento
Carvalho.
Ao nlstrito

de Recrutamento

miliciano

e Mobil izacão

- Frederico

de Recrutamento

Martins

n°

11

Teixeira

e r~obiliz::lção

n?

de

L

2° Sargento miliciano - Armando Bor-ges Ferreira Ls tudan
te.
.
b) Em 1 de Jane r r e de 1962
ho üi s t r r t o ~e Recrutamento

e "obillzacão

:.0

2°s. Sargentos milicianos
Aurusto de An rade Va.scoI'
celos e Sousa. José Delgado.António Vaz Rodri~les 'iI
va, remando da Silva Coelho Ferreira, António José de
Oliveira Inácio. Fernando de Almeida Caçapo. Fernando
Antónl.o dos AnJos Ferreira. Fernando Inácio da ilv:!
Bogarim. José António Branco de Almeida. Manue l Bati"
ta Fabião de Campos. Valentim Manuel Gomes Serra Fer
nando Edgard Mendes do Carmo, Aurélio Rorl!es da lIort8
e Silva. Carlos da Silva Leal. Ilo'rác i o Caetano Vicente.
Manuel Rodrigues Antunes. Manuel Diniz da Costa E' Jú
lio Augusto Canduzei ro Vi.ei i ..
Ao Distrito

de Recrutamento

2°. Sargento miliciano
Ao Distrito
2°. Sargento
Afonso.
Ao Distrito

5

e I"obilização

nO

6

José Maria do Carmo Moreno

de Recrut1mento

2°. Sargento miliciano

n°

João Frazão Ferreira.

ele Recrutamento
miliciano

e tcni l r zacão

e ~obi I ização

nO

11

António Louro.

Embarcou para a R.M, de Angola em 5/12/962. e não em 5
de Janeiro de 1963, como por lapso foi publicado na O.
E. nO 4· 3a.Série de 10/2/963, pig. 101 e 111, o Furriel de Art. Manue l António fàrreira de Oliveira abatido
i E.P.A .. e aumentado ao R.A.L.l.

3a.

série
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Embarcou para a rUA. de Angola em 5/12/962. e não como
consta da O.E. nO 4-3a.Série de 10/2/963, pág. 101 o
Furriel de Art. tv!anuelJoaquim da Graça Cordeiro.
Têm por Unidade ~.Iobilizadorao R.A.L.I, e não o R.A.L.3.
como fOI publicado na O.E. nO 4-3a.Sérle de 10/2/963.
os lOs Sargs. Alfredo Manuel Gomes. Francisco Fernando
Afonso de Oliveira e Fernando Martin"
rula e de nenhum efeito a colocação no C.T.r. de Macau
do ~urriel de Cavo Joaquim Gonçalves Lopes Monteiro,da
F.P.C. conforme. consta da O.~. n? 21 3a. Série de 30de
Julho de 1962. pág. 663.
Dec lara se que os 2 Os. Sargentos milicianos de Artilha
ria
Fernando Ant6nio dos Santos. José i\lateusGuerreiro
de Oliveira. Estevío Ant.Ónio alvação, Lenine da Glória
Tormenta. Eduardo Hodrigues Ferreira, António Francisco
da SIlva. Oiamantino Mat.ias Castro. Ismael da Fonseca
Carrega. ;.ario Galrão de Sousa Chichorro Marrão. Manuel
~larques Lopes. Amadeu Augusto da Cunha. Mário Alves Pro
ença Peinaldo Agostinho Simões Rodrigues. Rosendo Fer
nandes Camacho e Mi gue l Cardoso d'Orey
têm passagem ao
U.r).~l.n? l. e não ao O.H. I. n? 5. como se publicou na
O.t. nO 33 3a.Série de 30 de Novembro de 1962, a pág.942.
lkclara se que os 2°s. arrentos milicianos de Infanta
rIa
António Luís dos antos e LUls Jorge Pires Correia
Mour ao
tem passagem ao D. (I.~I.n? 9, e não aos D.R.M.
n? 6 e 1). R.M. n? 13, como se publicou na O. E. n? 32··3a.
Série de 2O de lovemhro de 1962. a pág, 916 e 918.
Declara se que se chama José Joaquim Domingues e não Jo
sé Joaquim Domingos. o Furriel de Inf .• do C.T.I. de
Macau. que ingressou no Q.P. conforme consta na O.E.
nO 1 3a. 'rie de 10/1/963. pág.5.
Foi promovido para a Comp. de Art. nO 250 cuja Unidade
Mobilizadora é o ~.A.P.2, e não para o C.T.I. da Guiné
conforme consta na 0.E.3a.Série nO.1? de 20/6/962.pág.
507. o Furriel de Art. Miguel Candido da Silva.do Des
tacamento da M.M. nO.243.
Declara se que os Furriéis do .A.M. José Afonso Mandei
ro Valadas e Alberto Neves Palmeiro. que pela O.E. nO
3 3a. 'rie de 30/1/963. foram promovidos ao ac tual pos
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to. pertencem' ao ,zo.G.C.A.M. e não á M.M. como consta
da mesma O.E. Vencem pela verba Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos Quadros .
Nula e de nenhum efeito a promoção para a E.P.E. relati
va ao 2°.Sarg. Florentjno António Martins, referida na
O. E. n? ,4 3a. Série de 10;2 /963, pág. 105
Declara se que as Unidades dos Militares abaixo indica
dos. constantes da C.E. nO.34 3a.Sérje de 3/12/962. '"
pág ..974 os lOs cabos Al ber to Joaquim Pi nt,o n? 731/60.
e Manuel Joaquim Calais L stalagem. n? 452/60, são aIT,
bos da Companhia de Cavalaria n? .lOS/H. C. 7 e n:lo do
Patalhão de Caç. nO 3 como consta da O.E. em referencia.
Declara-se que o f'urriel do Q.P. da Arma de lnf. Ant'nio
Duart.e Parente. do H.C.5. promovido ao actual posto pe
la O. f. 3la.Série n? 1 de 10/1/%3. se encontra em Ango
la na situaçao de reforço á Guarnição Normal.
lIeformas
Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viço. prevista na parte final do ar t.? 15° do l)ec.Lei
n? 28.404, de 3,1/12/937, por terem atingido o limite
de idade (60 anos), nos termos do Dec. Lei nO 28.401.
de igual nata, os sargentos a se~uir mencionados. des
de a data que a cada um se indica
A rqu i vo Gera l des te Min is té rio
l°.Sargento músico José Lourenço Mafra. desde 16/1/963.
Ihrecção

do Serviço

de Fortificações

e Obras Militares

10.Sargento

do Q.A.E. João Alves da Silva. desde 3/1/963.
Co légio Mil i tar
2°.Sarg. Enf. Fernando de Almeida Valério desde 26/1/963.
lIospital

10.Sargento

Militar

Principal

do Q.A.E. Sebastião Jerónimo.

Ilospi tal Mil i tar Regional.

nO

desde 20/1/963.
1

2° .Sarg. do O.A. E. Manuel Fer-re.i.ra
Tedim desde29/12/962.
Manu tenção

AIl li tar

2° .Sargento do S.A.M. Manuel Mendes. desde 2.,/1/963.
seja considerado na si tunção de d sligado do serviço
prevista na parte final do artO 15° do Dec.Lej nO.
28.404. de 31/L2/937. por ter atingido o limite de ida
de (56 anos). nos t.errnos do ar °.600 do Dec , Lei n .

()ue
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28.401, tamcém de 31/12/937, l° cabo acaixo indicado
desde a data que a seguir se indica l° cabo de lnf.
n? . 88/f:d José ~;~oura.do R.!. 6, desde 29/1/963.

4 - ~enClmentos
~clara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verta "Pessoal dos Quadros Aprovados Por
do
[~i . (n~. 1 do ArtO 324° do capo 8° do Orçamento
\I.E.)
rlesde ] de Mar-ço de 1963 2°s Sa:I!S. de Art. An
r ón i o ~1auricio da Costa Bi qui.nha, do ftÀ.P.3 (C.1.C.A.2
Jorge ~rancisco ~avier de Morais. do O.G.A., Manuel
António Sih éri o. da E. P .A .. e o FuI'.de CH\'. r.ui Fer
['eira Clemente. do R.C.3 2°s sargs. do S.S, Angelo da
Costa Oli\eira do H.A.P.2 José da 'ilva Héglo do H.M.P.
José ~\ontcjro Pinto Fer reira. do R.C.8. ~;anuel Reis Fi
dalgo Se ród io . eloC. I .A.A.C .. e Domingos José da Costa
e Si Iva do H.M.I).I.C.
Declara se que o Furriel a seguir mencionado passa a ven
cer pela \erba Pessoal dos Quadros Aprovados Por Lei .
(no 1 do Ar t? 324° do capo 8° do Orçamento do 1\1. E. ).
desde 1 '3/963. Furriel do S.A.~i. Manuel Mendes Rarros.
do 2°. G.C.A.M.
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei' (no 1 do ArtO 3240 do capo 8° do Orçamento do M.E.
desde 1/3/963 os Furriéis de Eng. (Rodov.) João Pe
rena de OlIveira. e Vicente Borrego Carreto. ambos do
G.C.T.i\. e o Furriel ( apad.) Amándio Pinheiro Machado
do R.E.2. e os 2°s sargs. das (Trans.) Carlos Alberto
Coelho Nunes. da OlERET. e João Fernando da Silva Pe
reira. do B.T. e os Furriéis Licinio Alexandre Leal da
OIEREf . e Manuel Martins de Oliveira, da F.P.E.
neclara_se que os sargentos a seguir mencionados passam
Le ~'encer p..la verba •Pessoal dos Quadros Aprovados por
d)
(no 1 do ArtO 324° do capo 8° do Orçamen~o do ~1.F
desde 1/2/963, o Furriel de rng. (Rodov.) Jose da Ple
Fade Pereira. do G.C.T.A. e o Furriel de Eng. (Trans.)
ernando Lopes de Almeida. do B.T.
De~~a3ase que os Furriéis do S.A.M. constantes da O.E.
a M 3a Série. de 30/1/963. a pág. 69. promovidos para
.M.. se chama Manuel Jorge de ousa ilva Basto.
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Bento Mourão, Manuel Santos Borrego. José Afonso Man
deiro Valadas. e Alberto Neves Palmeiro. Ficam a ven
cer pela verba Privativa da M,~, e não como foi publicado.
Declara-se que o 20 Sarg. de Art. Jaime de W~eiros Rita
colocado no li. A.L.l pela O. E. nO 36 de 30/12/962, páp.
1037. Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vi~alícia
Além dos Ouadros' e não pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'. como consta na referida Q. L.
Declara-se que o furriel clarim ElnílioCândido Rendei 1':0
de Oliveira, do H.A.L.l,
passou a vencer pela ve.rba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei '. desde 5/12/962.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOO000

o ~inistro do Exircito
Joaquim

da Luz Omito

Está con forn.•.

o

Aj"~8nte

General
;
I

.:...i
,"

"

1

.1

/

rAI~ ,STÉRIO DO E t:RCIT

)
__...
A

28 de Feverei ro de 1963

..
P II b I ic 1-

SC ~ o

E xé rc ito o se gu in te:
I - JUSTiÇA

ft - EI imin~cão

E DISCIPlIN~

do Servico

do Exjrcito

- ~~r2entos
Fliminado
do serviço
do Exército,
nos termos do artO 540
do negulamen to de Disciplina
Mi Li tar, desde 29/2/963,
o 20 sargento
de Cav. António Busso, da R.~I. de MoçamLique, Por despacho de 19/2/963
de Sua Exa o Ministro
do "_'xército

I I - ~UOA~Ç~S

~E SITUAÇio

SAlCl'NLOS 00 C,UADlO PI.1l'vlANfNrE

Ingresso

...

GU1dro

nos Quadros
da Arma de Infant~ri1

Passou u ser considerado
nesta
situação
desde 6/2/963
~or Le: regre?s~Jo
da II. I. de Angola onde serv~u. em re
orço a Cuarll1çao Normal, o lO Sarg. de In I, Ant órrio Hap
gsta
Le i tão do H.1.14.
Vence pela verba
Pessoal
dos
~adros
Aprovados por Lei' .
I

Quadro
Passam

de Am~nuenses

do Exército.

as' er conSl J era d os nesta

.
~
sltuaçao

d es J e as ou
] t as

j
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a seguir mencionadas os sargentos abaixo designados
Es col a Prática
de Infantaria
2° .Sarg. Com Domingos(onça l ves de Freitas
29/12/962
Pre s ídio

,1fi Li tar

1°.Sarg.

de Art. Hui Domingos
Regimen to de t aval.ar ia
1° .Sarg. de Cavo Alberto i,onteiro
I

l° Sar'g. de
2° Sarg,

egimen io de Infantaria

1/1/963
n?

•

6

S/1/963
nO

5

João Peres

Jnf,

19/1/963

I sco la Prática
ae Cava laria
de Lav, ~!anuel da Silva
l'egunen tc ae Artilharia
l'e sada nO

2°. Sarg. de Art.
Pegião

nt om.o
II

ditar

1/2/ %3
3

~'oclrigues ria ~,ilva

1/2/963

r.e Angok

2° .Sarg. de InL António lufs Vieira
1/2/963
('uartel
General do C.T.l. da ;:ladeira
2° Sarg.de Inf.l'au1 Joaquim T.Freitas do [llI 19-1/2/96:":
Depôei to Geral

de Material

de Guerra

2° .Sarg. de Art. ~.lanuel~'aria ::l e Almeida Graça

PAssa~e~
QU?dro

1/2/963

ã Situação rlo Oisoanibilida~e
d~

Arma de Inf~ntaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/1/963,
o 2° Sarg. de Inf. Manuel dos Santos de campos Ribeiro
do R.1.12. Por despacho de 26/12/962 de Sua Exa, o Ministro dO Exército.

Passageffl á Situação

d~

Quadro do Serviço

Supranuw3rários
de A~

~illtar

Passou a ser considerado nesta situação desde 6/2/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do art~3~
do Oec. 42 Ç37 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço á Guarnição Normal da H.M. de Angola,o Furriel
do S.A.M. Jo~o José caramelo Simeão, do 20.G.C.J\.~! ..

III - PRO\I(iÇPES
SMGt-N'fCSto ().JAfllOPEH\t-W~NTF

Armas e Serviços

3(1. Séri.
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inistério
F.scol(!s

Pratic~s

do t xérci to

e Serviços,
e Unidades

das Arm~s

Instrução

Centros

de

Inf(!nt~ri'1
Rngimcnt

c de l n íantar

i a n".

1

2°.~arg 2°."lec.l~al'iom,
o l-ur r i e l 2°.Mec.HauiolTl.Damaso
PIna Lijo. contando a antiguidade desde 31/1/963, data
a partir ~a qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fncontra se em reforço á H.I\1. de Ango la.
(lJespacho de 21 de Fevereiro
de 1963)

Re~imento

de Infantaria

n°. 6

2°.Sarg• 2°.~lec.Padiom.o Furriel 2°.Mec.Hadiom. Amilcar
Correia C,regório, contando a antiguidade desde 31 de
Janeiro de 1963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço
á n.~,). (lC Angola. [llespacho de 25/2/1963).

,Ar t i Itia r ia
:1scola Prática

ne Arti.J.hari<l

r'urrIel
.

de Art. o 10 cabo António Joaquim P~rd8lo, da
~esma Escola contando a antiguidade desde ~3/12/962.
ata a partir da qual tem direito aos venC1mentos do
no
~ V'lta:::lCla
".
I ,v~ pos~o. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeaçao
acra Alem dos Quadros ". (Despacho de 23/2/1963),

Furriel
dA'
P'lnto, do
n
e ~rt. o 1° cabo António Jose Hibei
[lI elro
.A.~.3, contando a antiguidade desde 1/2/~3. data a
iartlr da qual tem direito aos vencimentos do novo posVence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vi talícia
em dos Quadros"'. (Despacho de 23/2/1963).

Al',
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d~ Artilhnriíl

de GlIarniçã~

nO. 2

Furriel de Art.,o l° cabo Jorge Anselmo Freitas de Abreu
da mesma Hataria, contando a antiguidade desde 1/1/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia i\lém dos Quadros". (/lespacho de .23/2/963).
Engenha r i a
Escola

PráticA

(Com destino

de Engenhar~n
ao J3.Tm.no.3)

htrriel de Eng. Trans.,o 1° cabo António Augusto dos San
tos Simões, da E.P.E., contando a antiguidade destle
2/2/963. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba' 'Pessoal de No
meação Vitalícia Além dos ().tadros".
(Despacho

de 11J de Fevereiro

de 1963)

Furriel de Eng. Trans., o l° cabo António
contando a antiguidade desde 1/2/963, nata
rua l tem direito aos vencimentosdo novo pasto.
verba "Pessoal dos ()uadros Aprovados por
{Despucho

Hoque Hibe iro
a partir da
Vence pela
Lei".

de 14/.2/1963)

Regimento

de Engenhnria

nO. 2

2° Sarg. de Fng. Sapador, o Furriel José Antóllio da Silva, contando a antiguidade desde 30/4/962, data a par~
tir da qual tcm direito aos verncimentos do novo posto.
(f)espacho de 15 de Feuere i ro de 1963)
Furriel de Eng. Trans., o l° cabo Armando Gonçalves Fernandes, contando a antiguidade desde ~/2/963, data a
partir da qual tem direjto aos vencimentos do novo pos
to. Vence pela ve,ba 'Pessoal dos ().tadrosAprovados
por Lei". (f)espacho ele 15 de Fevereiro
de 1963)
3atalhão

de Telegr1fistíls

Furriéis' de EIW. Tr ans , os los cabos António Soar e.s,;
António Augusto da Costa e \I!'~ricoTavares L:Jg s, coo
t ando a antiguidade
desde 2/2/963, data a par çi z, da
partir da 4UH1 tem direito ao! v~ncimento~ do novo POfto. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos ()l.Iaclros".
({Iespac!to de 1"12/1963)
I

-
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Furriéis de Eng. Trans., os los cabos Manuel Rodrigues
Alves e Fernando Ribeiro dos Santos, contando a antiguidade desde 1;2/$3 ,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ".

(Despacho de 14 de Fevereiro de 1963)

Grupo de Companhias

de Trem-Auto

1° Sarg. 10.Mec. de Armas Pesadas, o 2P sarg. 2°.Mec. de
Armas Pesadas Joaquim de Matos Barradas,contando a antiguidade desde 27/1/963,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Desp. 23/2/1963)

Supranumerários
Engenha r ia
Batalhão

de Telegrafistas

2° Sarg. de Eng. Trans., o Furriel Armando da Fonseca
Pereira, contando a antiguidade desde 31/12/962, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Encontra-se em S.Tomé e Príncipe na situação de
reforço á Guarnição Normal. (Despacho de 14/2/1963).

No Ultramar
Região

Mi I

itar de Angola

Furriéis muS1Cos executo no instrumento
los cabos Armando Marques Ferreira e
Gomes da Costa, contando a antiguidade
data a partir da qual tem direito aos
novo posto. (Despacho de 14/2/1963).

"Cornetim", os
Jorge Mesquita
desde 14/2/963 ••
vencimentos do

0

2

Sarg. 20.Mec.Radiom.
o Furriel José Esperança Palma
Pere~ra. contando a a~tiguidade desde 31/1/ $3, data a
part1r da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 19 de Fevereiro de 1963).

Região MI I itar de Moçambique
lo Sa

.
rg. de Eng.,o 20 sarg. Manuel Marto de Sousa Lige1ro, contando a antiguidade desde 3/11/962, data a par-
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tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16 de Fevereiro de 1962)
Furriel músico executo no instrumento' 'Cornetim", o l°
cabo Eernardino Carlos Arruda Palmeira, contando a antiguil~de desde 14/2/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho 19/2/63)
Furriel músico executo no instrumentd'Oboé", o l° cabo
Leonildo Fernandes da Silva, contando a antiguidade
desde 20/12/962, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 19/2/1963).
IV -

CrLOr.AÇÕESE

S<\RQNIOS
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Armas e Serviços
~inistjrio
Quartéis

do Exjrcito

Generais

Uuartel General da 3a. Região ~i Iitar
2° Sarg. de Eng. Trans. José Maria Mestre, da CHERET.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei ", (Despacho de 18/2/1963).

Escolas

Práticas das Armas e Ser·viços, Centros
lns t ruçin e Unidades

de

Infantaria
Regimento

de I~fantaria

nO. 1

l° Sarg. de Inf. José Bento Coelho, da R.M. de ~oçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 2S
de Janeiro de 1 %lo Vence pela verba "'Pessoal dos OIadros Aprovados por Lei". (Despacho de 21/2/1963).

Regimento

de Infantaria

nO. 2

1° Sarg, de Inf'.António Francisco da Silva Camacho, da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta si-
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tuação desde 2.9/1/9>3, Vence pela verba • Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei ". (Despacho de 21/2/1963).
Regimento

n", 5

de Infantaria

1° Sarg.

de Inf. Arlriano António Crespo, da O.t1. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
29/1/963. Vence pela verba •'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ". (Despacho de 21/2/963).
qe~imento

..

do íntnntar

t

a nO. 6

Furriel de Inf. Agostinho Mendes Carneiro, do C.T.I. da
Guiné
devendo ser considerado nesta situação desde
7/2/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 21/2/1963).
Regimento

de Infantaria

nO. 8

1 ° Sarg. de Inf. António Chaves Salgado, do R. I.6, por
pedir. (Despacho de 20 de Fevereiro de 1963).
Regimento

n", 13

~e Infantaria

2° Sarg. de Inf. Francisco Manuel Caixeiro Macedo, do C.
T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação
desde 13/2/963. Vence pela verba "Pessoal dos Ql.ladros
Aprovados por Lei". (Despacho de 22/2/963).
Regi1ento

de Infantaria

n°.

15

l° Sarg. de Inf. Alberto Peixoto Rodrigues, da R.M. oe
W~çambique, devendo ser condiderado nesta situação desde 29/1/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 21/2/1963).
.
8a ta I tã o de C açadores

nO. 8

l° Sarg. de Art. Lino dos Santos Corado,
por pedir.

da E.M.Elect.,

Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

lo Sarg. de Art. Guilherme

Pesada nO. 3

Lopes Junior, da R.M. de Mo-
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N°. 6
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ç~mbique, devendo ser considerado nesta situação desde
;V/l/963, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Cavalaria
Regimento

de Lancei ros n°.

1

(com destino ao C:I.C.A. 3)
Furriel de Eng. Rodoviário Marcos
guicha, da R.M. de Moçambique,
nesta situação desde 29/1/%3.0
soal de Nomeação Vitalícia Além

Joaquim Parreira Pindevendo ser considerado
Vence pela verba "''Pesdos Quadros".

(Despacho de 20 de Fevereiro de 1963)
Regimento

de Cavalaria

nO. 8

1° Sarg. de Cav. António Inácio Maçarico, do R.A.L.n<>- 2
prestando serviço no C.I.C.A. 4, por pedir.

(Despacho de 15 de Fevereiro de 1963)
Orgãos

de Execução

de Recrutamento

Distrito

e Outros

Elementos

r.li I itares

Estabelecimentos
Distritos

dos Serviço~

e ~o.bilização

de Recrutamento

e Mobilização

n° 9

1° Sarg. de lnf. Francisco de Paula Allen Urgullu
gues Vieira de Castro Ribeiro Maia, da R.M. de
bique, devendo ser considerado nesta situação
29/1/963. Vence pela ver.ba "Pessoal dos Quadros
vados por Lei~. (Despacho de 20/2/1963).
Estabelecimentos
Escola

Mi I itar

RodriMoçamdesde
Apro-

de Instru~'o
de flectromecânica

l° Sarg. de Art. António Boulanger Teixeira Soares Marinho, da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado
nesta situação desde 30/1/963. Vence pela verba "PessoaI de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Centro

de Instruçã

o de Sargentos

íntantar

ia

Mi I icianos

de
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2° Sarg. de Inf. João dos Santos Lavadinho, do R.C. 8
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

C~mpo de Tiro de Alcochete
Furriel de Eng. das Trans. Fernando Ribeiro dos Santos,
cio B.T. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". {Oesp. àe 18/2/963.)

fst1belecimentos
Oficinas

Produtores
Gerais

de Fardamento

l° Sarg. do S.A.M. Manuel José Gonçalves da Silva, da B.
M~ d~ Moça~Q~g~~r devendo ser considerado nesta situaçao. desde .5U/1/':I03.
Sup r anuee rár i ns

lnf an t ar i a

negimento

de Infantaria

nO 1

2° Sarg. de Inf. Francisco iVianuell~sado Rasteiro. do H,
L 3, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Fevereiro de 1963.

negimento

de Infant~riq

nO 2

Furrieis de Inf. José Joaquim Magarreiro Leal, Marcelino
José Ferreira Vinagre ambos da Casa de [leclusão do G .
.I. L. , c Carlos de Oliveira
doR.I.13.

~egimento

de Infantaria

nO 5

Furriel de Inf. César Adolfo Teixeira Alves, da H.M. de
An~ola, devendo ser considerado nesta situação desde
10/12/962. Este furriel faz parte das tropas de reforço a Guarnição Normal da ItM. de Angola.

Regimento
0

2

de Infantaria

nO 6

~arg. de Inf. José Simão, do R.I. 15, devendo ser
slderado nesta situação desde 6/2/963.

Regimento

de Infantaria

nO 8

COIl-

o PD r.l 00 EXEf.CI Tn HO 6
162
38. Série
******~~********~,
******~,***:~*********,~*********~.:~********
2°soSargso de In f, Paul Carreira Faustino do g,.I~7, e Amílcar dos Santos Pereira, do n"e, 10, devendo ser considerados nesta situação desde 6/2/9630

Re~irnento de Infantaria

nO 13

2°soSargso de In f, José Pinheiro Coelho, do loToMoPoEo,e
Albino Marques Correi a, do Q. G. da 3aoRoMo, devendo ser
considerados nesta situação desde 6-2-9630

Regimento

de Infantaria

n~ 14

2°s,Sargso de lnfo Joaquim Maria Martinho, do PoloS,
e
José Paulo dos Santos do n.. C 6, devendo ser considerados nesta situação desde 6/2/9630
Furriel de Inf, Manuel Pedro Monteiro Vieira, do R.. C 10
por ter mudado de Unidade Mobilizadora,
devendo ser
considerado nesta situação desde 10/12/9620
Furrieis de In I, Victor Manuel da Cruz Peyroteo,
~antos Sousa, ambos da HoMode Angola, devendo
siderado nesta situação desde 10/12k962. ~stes
fazem parte das tropas de reforço a Guarnição
da no M.. de Angolao

Regimento

de Infantaria

e Artur
ser conFUrrieis
Normal

n~ 15

2° Sarg, de Inf', Manuel das Neves de Oliveira do ~"J" 7,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/2/9630
Furriel de In f, '1ermenegildo pardal Podrigues Mouro, do
C. 10M
.. de Santa Margarida, devendo ser considerado nesta si tuaçgo desde 2B/9/96?
Furrieis de In f .. Joaquim António Faustino, e Nelson da
Costa Santos, ambos elo !loC 5, por terem mudado de Unidade Mbbilizadora,
devendo ser considerados nesta situação desde 10/12/9620

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 17

Furriel de lnf. Victor Manuel Teixeira dos Santos, da ~
Mode Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 10/12/9620 Fste FUrriel faz parte das tropas de
reforço li OIamição Normal da R.,M., de Angolao
l

~nom
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BatalhãO

Independente

de Infantaria

n. 19

2° Sarg, de In f, Jos/Augusto Lopes, da (flmpanhia 11isciplinar, devendo ser considerado nesta situação desde
6/2/963.
Batalhão

de Caçadores

nO 6

Furriel de ln f. Amando Alberto Martins Ribei ro do R.
C 10, devendo ser considerado nesta situação desde
6/2/963

..

Ratalhão

de Caçadores

nO 10

2°s Sargs. de Inf', Manuel Alves, Leonardo João da Sil va,
ambos da E.P,l., e Jorge Ribeiro do R.ló5, devendo ser
considerados nesta situação desde 6/2/963.
FUrriel de lnf, António Fernando Nascimento Lobo, da P.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 10/1?/962.Fste furriel faz parte das tro~as de reforço à Curnição Normal da R.M. de Angola.

tIo til tramar
Refiio

~ilitar

de An~ola

2° SarE.

dI) S.~. Agostinho Joaquim Pereira da (unha, da
por ter embarcadolp ara a citada Provi.nci a onde
vai servir em comissão Militar nos temos da alínea b)
do ArtO 3° do Oec 4293r, de 22/4/9õO, devendo ser considerado nesta situação desde 6/2/963.

ns.s ..

2° Sar-g, de Art, Tssube Can , do It A.L. 4, e Furriel de
Art, Gabriel Nunes da Silva Pinto, da F. P, S.M", por
t~rem embarcado para a citada Provincia onne vão serVir em comissão Militar nos temos da alínea b) do ArtO
3° do nec. 42937 de 22/4/960, devendo ser consi derado s
nesta si tuação desde 15/2/963.
Fur~el 20.Mec.Viat.Jbdas,João Francisco dos Santos Galnnho, da Cn..M.M., devendo ser considerado nesta sit,!ação desde 15/2/963, por ter sido nomeado para serVir em comissão Militar nos temos da alínea c) do ArtO
3° do r.ec.42937 de 22/4/960, ( Despn de 5/12/962).
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Região ~ilitar

de Moçambiaue

2° Sarg. de lnf. Pedro António Jorge Fernandes, da R.M.
de Angolá, por ter embarcado para a citada provincia,
onde vai servir em comissão Militar nos termos da alínea b) do ArtO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo
ser considerado aumentado ~ R.M. de Moçambique, desde
2/2/963.
Furriel de Inf. Francisco Domingos da Silva, do H. L 12
por ter sido nomeado nos termos da alínea b) do Art~.
3° do IJec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 10/1/963. Este Furriel já se encontra na H.M. de Moçambique.

Comando

Territorial

Indepcndantp.

da Cuiné

Furrieis do S.A.M. Germano de Sousa Lopes, do 2° G.C.A.M.
e Cândido Melim Vaz, da E.P.A.M., por terem embarcado
para a citada Provincia onde vão servir em comissão Militar nos termos da alínea c) do ArtO 3° do Oec. 42937
de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação
desde 10/2/963.

Comando

Territori~1

In~ependente

de Cabo Verde

Furriel 2° Mec , de hadar , José PaclescaPinheiro de Oli veira, da E.M.Elect .. devendo ser considerado nesta situação desde 10/2/96'3, por ter sido nomeado para servir em comissão Militar nos termos da alínea c) do ártO
3° do r~c. 12937 de 22/4/960. (Oesp. de 16/12/962).

v - OECLhR.\CÕES
1 - Hectific~ções
Declara-se que o 1° Sarg. l° l\lec.
Viat.nodas Leliano l~or
ges da Silva, da E.P.S.11., veio da lt~l. de Moçambique
e n,\oda fUI. de Angola corno foi publicado na O. E. n02
3a Série de 20/1/963.
Declara-se que os furrieis gtads. 2.s.Mec ,nadiom. abaixo
designados que ascenderam a este posto pela O.E. n03,3a.
Série de 30/1/963 pág. 69 e 70, pertencem ás unidades
indicadas e não a 11. ~l. de Angola, como por lapso se

aa. Série
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publicou na referida
O. fo:. : t\ntónio Correia da Conceição
do flI.12; Evaristo Venâncio Fspadinha, do I1.G 6; Fernando
~'artinho Pomei ro, do ~r.2; Francisco António J).Ique Gama,
do Fú.8;José
Carlos Martiniano
Marreiros,do
fl.I.7;e
Miguel Ver j saimo Velez de Oli veira,
do f', I. 2· Fsr.es Militares
servem no entanto
em reforço
á r:;uarnição Normal da Roi"'. de Anl!ol a.
Declara-se
que o Fur ri el grado 2°.Mec. Badi.om, Manuel Mar
tins Hodrigues que ascendeu a este posto pela O.E. n03
3a ~'érie de 30/1/963,
pág. 71 pertence
ao
1.14,
e
não á R.11. de ~çambique
como por lapso foi publicado
na referida
O I': Fst,e militar
serve no entanto
em reforço á Guarnição Normal da R,M. de 'v:oçamLique.

no

Decl ar a-sa que o Furriel
grado 2° Mec-Radiam. Manuel Nunes Pereira,
~Ie ascendeu a este posto pela O.F. nO 4
3a ~érie de 10/2/%3
pág. 105 pertence
ao
I 10 e não
á I~" de \loçarr,bique como por lapso se publ i cou na r eferiJa O 1'. ~ste militar
serve no entanto em reforço
á
Olarniç:;o Normal da rVw1, de ~Ioçambique.

n

l'ecl ara-se que o 10 Sarg, de Art, Armando Morais de Ahreu
que pela O L n? 5 3a.Série
foi colocado no BoA,P,3, se
destina
ao G I C. A. 2
!>ertence

ao R L 1, e tem por Unidade ~~bilizadora
o R A.
~'ec. Vi at. fbdas Antón10 Alberto,
a que
se refere a O. E,. nO 4 3a • .._érie de 10/2/963,
a pág· 102

Ln L o FUrriel

•

Bnbarcou para

a R.M de Angola e não para

a R.M. de Mo-

çambique conforme consta na O.E. 3a.Série
nO.2 de 2)
de Janeiro
de 1963 pág. 35, o furriel
Manuel AI ves da
Olsta
de Inf. José Ribeiro se destiDeclara-se
que o 10.Sarg
na. ao C I.C A L e não ao G I.CA. 2, conforme foi publicado na O.E nO.4 3a Série de 10/2/963,
pág. 106.
Fmdaditamento á transferência
do 2°.Sarg
2°.Mec.Viat.fbab~anuel
Rodrigues Lourenço do R.I 16 para o R.A.P 3
~~clicada
na O E. 3a érie nO 2, de ~/1/963
p~g. 4~,
d
ara-se que passa a ser conSiderado
nesta sltuaÇaO
esde 24/12/962
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.,2 - Reformas

Que $~jam considerados na situação de desligados do servi~~, prevista na parte final do artO 15° do Dec. Lei
n? 2 :8404 de 31/12/937, por terem atingido o limite de
idade (60 anos), nos termos do Dec.Lei nO 28401 de
igúal data, os sargentos a seguir mencionados, desde a
data que,a cada um vai indicada.
l° Sarg. do Q.A.E. António Oias do B.C.6, desde 16/2/963'
.2':, 1'"
António Luís do R.A.P.2 '
6/2/963
~o ~T,'
"
Aurélio Ouarte do IlWI.IO "
21/2/963
10
>
,n José Joaquim Marques,ILM.P. "
12/2/963
I

fi

.

,"

,

VI

,Qué sejam considerados na situação de desligados do serviço

prevista na parte final do artO 15° do Dec.Lei 28404.
, de~31/12/937 os sargs. ala ixo mencionados, por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço, desde a da
ta que a cada um se indica'
l° Sarg. de lnf. Serafim Albino Laranjo Oliveira, do R.l.
15,desde 23/11/962, l° Sarg. de Art. Augusto José Bar
.bosa, do R.A.L.l desde 6/11/962.
3 - Vencimentos

Oeclara~se que os sargentos a seguir mencionados passam
. a vencer pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei," (no.l dcar tv 324° do cap. 8° do Orçamento do M.E.)
desde 1/3/963'
2°s Sargs. de Art. Saul Ernesto de Jesus Silva, da B.l.D
C;'''no1, José Augusto ToOOs da 1a.C.O. José Amaro Lopes da Silva, do R.A.P.2, e José Fi~eiredo Matias. do
R.A.P.3 (C.l.C.A.2); 2°.Sarg. do S.A.M. António Gomes
de Barros, do l° G.C.A.M.; Furriel do S.A.M. Manuel
Gil-berto Martins Aires do 2°.G.C.A.M.,Furriel de Cav,
Manuel António Diogo, do R.C.8.
Declara-se que o Furriel corneteiro António José Calças
Góis, do R.C.1 passou a vencer pela verba"Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei' , desde 8/1/963.
Ueclara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a ~~ncer pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados ~or
Le i desde 1/3/963 2°s Sargs.~ftec.Viat ,llodas Agosunho Mendes Vaz, da E.M.Elect., e Fortunato Ferreira
Alves, do G.A.C.A.3 2°.Sorg. Artif. Serralhe'ro Manuel Ramos Duro do R.l.14.
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Declara-se que o Furriel corneteiro Joaquim Rodrigues
Furtado, da E.P.I. ,passou a vencer pela verba' 'Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei", desde 29/12/962.
Passam a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", os seg uintes los Sargentos de Artilharia
Manuel Folgado Crespo - do R.A.P.3
José da Conceição Colaço - do R.A.L.4
Alípio dos Anjos Inocêncio - do R.A.P.2
Jorge Duarte Mesquita - do R.A.L.4
José dos Santos - do R.A.L.4
José Luís Alves 'Ie ixei ra Borges - da R. L 6
António de Carvalho
do R.A.L.4
Manuel Correia Rico - do R.A.L.4
João Nunes Godinho - da E.P.A.
Boaventura de Sousa Carvalho - do R.A.C.
Rogém::o dos Santos Meireles - do D. G.A.
Acácio Trindade dos Santos - do R.A.L.l
José Murta Marque Cadima - do R.A.P.3
Benvindo Gonça lves Durães - do G.,A... e.. A. 3
David Carlos da Silva - do C.I.S.M.I.
Carlos Rodrigues da Silva Barbosa - do R.A.P.2
Adriano Fernandes Martins - do R.A.L. 5
José Vi cente Pacheco - do R.A.C.
VI

-

ORITUKnlO

Dezembro - dia 23, 20.Sarg.de Art. Manuel Poças, do R.A.L.4
Fevereiro-dia 6, lO.Sarg. do Q.A.E. Manuel António Pires,do
R.E.2.
*** * "*

*****
*****

lf,~
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Ingresso

nos Quadros

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 13/2/953.
data em que embarcou no C.T.l. da Guiné onde serviu em
reforço á Guarnição Normal.tendo tido como Unidade Mo
b~lizadora o E.C.5. o 20" Sarg. 2 P Mec.Viat.Rodas. Do
mIngos Francisco Gordo de Carvalho. Vence pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros
(Déspacho de 28 de Feveretro de 1963)

Passagem
Quadro

á Situação

de Di spon ib I I idade

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nes ta si tuação desde 27/2 /963
0.20 Sarg.de Eng. Trans. Manuel de Abreu Maurício Gal
Cla. da R.M. de Moçambique. Despacho de 5 de Feveretro
de 1963 de Sua Exa o Min' s t ro do Exérci to

Passagem
Quadro

á Situação

oe Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passou· a ser conslderado nesta situação desde 27 / 2 /963

110
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por ter sido nomeado para servir como reforço á Guarnição Normal em Moçambique, nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec. 42937, de 22/4/960, o l° Sarg. de lnf.
José Mendes Guerreiro, do R.I.l. Tem por Unidade Mobilizadora o 8.e.lO.
Passou a ser considerado nesta situação desde 6/2/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço á C~arnição Normal da Guiné, nos termos da alínea c) do artO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, o l° Sarg. de lnf. José
Silveira Cardoso, da E.P.I. Tem por Unidade Mobilizadora o R.1.15.
Passou a ser considerado nesta situação desde 22/2/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3° do Dec. 42~7 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal, da R.M. de Angola
o
2° Sarg. de lnf. Ant&nio Joaquim Eloy Aleluia,do R.I.4 •
. Passou a ser considerado nesta situação desde 27/2/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3° do Dec. 42 937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço á Guarniçã.o Normal da R.M. de Angola, o 2 <>.
Sarg. de lnf. Manuel Goulart Bettencourt, do R.I.7.
Passou'a ser considerado nesta situação desde 7/12/962,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do art ••
3° do Dec . .,4293.7de ,22/4/960, para servir nas tropas
de reforço a Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, o
Furriel de lnf. David Lages, do B.I.I. 18.
Passou a s~r considerado nesta situação desde 6/2/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c') do ArtO.
3° do Oec. ~2937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço a Guarnição Normal, do C.T.I. da Guiné, o
'Furriel de lnf. Francisco da Felecidade Jerónimo, do
R. r. IS.

Sargentos

do Ouadro ~e Complemento

..

Por despacho de 6 de Março de 1963, tenham passagem as
Trofas Territoriais,
desde]
de Janeiro de 1963~ os
seguintes 2°s. Sargentos milicianos:

Do Distrito de Recrutamento
Infantaria

e ~obil ização nO 4
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Helder Cavaco de Azevedo, Luís Cordei~o de Mendonça Freitas, Rui Eduardo Glória Centeno, Duarte Simões da Cunha, Luís Félix Junior, António Joaquim Furtado, Marcelino José, Joaquim Silvestre Marinheiro, Leovigildo
Ribeiro da Cruz Rolão Mendas, Joaquim da Sil~a Nunes,
Oiamantino Augusto Piloto, José Sebastião Moreira Ricardo, Joaquim P~is Madeira Santos, Sebastião dos Santos, Humberto Mendes de Sousa, José Martinho Nobre
Vargues, Manuel José Viegas e Ilídio Filipe Pires.

•
Américo Fari~Nunes,
dos Reis Oliveira.
Conceição Gonçalves,
Alexandre Estrelo,
Aguas Trindade.

Arti lhar ia
Armando dos Santos Duarte, José
Manuel Mendonça Romão, Manuel da
José Francisco Barros Cravo, José
António Maria do Rosário e José
Cavalaria

Ade I ino Rocha de Matos.
Engenharia
Manuel Pereira Leal, Eurico Xavier Furtado Guerra e Renato Rodrigues da Silva.
Amanuense
Rogério da Conceição Próspero.

Do Distrito de Recrutamento

e Mobiljza~ ~ nO. 5

Infan tar ia
Maximino Abranches Monteiro Sena Neves, António Casimir~
Ivo Pinto Gomes da Costa Jordão,António Manuel da SilMa, António Emanuel Pinto Garcia da Silveira Bote~ho,
nuel Matias Freitas, José Ant~nio Ma~ti~s, RU1 da
sta Couto, António Manuel Pere1ra e Sérg10 Augusto
Ma rques.

c:

Arti lhar ia
Ca~s

Nune~ ~~rta Cama de Alme~da Bal~a~ar. J~sé d~s
tos Le1r1ao Carreira , Franc1sco Oav~d Monte1to Pe-
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droso. Manuel Augusto Paixão ~arques. Carlos Leão Pa
checo.Haul dos Prazeres Carapau. Jaime dos Santos Ne
ves, Manuel de Sousa Dias Ferreira Deusdado, Leonel
Bernardo. Alberto Mont.ei ro Me lo . Adriano Tavares Ho
drigues Carvalheiro e Augusto Marques Coelho.
Caval.ar

ui

José Adão Matias. António Cardoso Oias. Carlos Manuel
Bibeíro'da Silva de Bragança. José Aureliano Ferreira.
Joaquim António da Fonseca Ventura. Roberto [\'anuelJor
dão OrneI as Monteiro e Mayer Pinto da Fonseca.
Engenharia

Ildeberto dos Reis Bigares, Manuel João Andrade Raposo.
Octávio de Oliveira Santos. Ilenrique Augusto Cabaços,
e Arménio da Silva Santos.

Serviço

da Administração

t'ilitar

Joaquim Manuel Serrão e António Filipe Domi.ngos,
Serviço

de Saúde

José Agrelo Marques do Rosário e Silva e Joel de Jesus
Leitão.

00 Distrito

de Recrutamento

e Nobi Iização nO,9

Infantaria

Manuel Dias Duarte. José Monteiro Miranda. António Sera
fim Regalo. Custódio Leitão da Rocha. Eugénio Pereira
Pinto do Amaral, Manuel José Pires, Miguel da Silva
Tavares e Carlos dos Santos.
Arti lhana

Francisco António Branco de Castro Lopes. Adriano Vaz
Viriato. Amilcar de Moura Guedes e António Marques do
Coval,
Cavalaria

Manuel Maria Marcelo e João Barbas Calvo.
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Engenharia
AntóniQ Matos Ferreira e Francisco Alvares Pires.
Do Distrito

de Recrutanent
Serviço

o a Mobil i.lação

n°.

15

nO.

16

de Saúde

Armando Porto ~lfaia Castelo Branco.

00 ülst r i to de Recrutamento

..

e Mobilizaçã'o

Infantaria

Joaquim José Claudino, Caetano José, Lino Coelho de
Melo, José Duarte Leal Dias de Deus, Manuel Joaquim
Franco, Fernando dos Santos Bento, Isidoro Augusto
Escarduça, Abílio José Proença, Semião Pólvora Correia, José Augusto Velhinho Baetas, Manuel António
Inverno, José Joaquim Saloio, João Manuel ,Caldeira
Vasco, João António Amado e Manuel Augusto Calado,
Cavalaria
José António Massano.
Artilharia
Manuel da Silva Chaveiro, José Pedro Ribeiro Teles Mexia Barata, António Maria Palma, João de Sousa Oliveira, Manuel Dias Descalço Torres Vaz Freire, Rein~ldo Augusto Tristão Luna, Arménio João Marvão Portlo, Julião António Barradas, Faul Dias Sá Mesquita,
. Francisco António David Soares, José Marques Godinho
Canejo. Artur Leandro de Faria, Alexandre Pinto de
Fonseca Zapico e Luís Paquete Godinho.
Engenharia

RU1 ~rges

Ferreira Estudante, Francisco José Paixão,
poao Carlos de Almeida e Sousa 'Margalho e António
alma Guerreiro Prazeres.
'Serviço de Saúde

Luís Fil,lpe
li
de Almeida Lança.
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Do Distrito

de

Recrut~mento

c

Mobilização nO.19

Infantaria
José Rodrigues Paulo, Henriques Leonardo Afonso, José
Oamasio Caldeira, Manuel Figueira Faria, João Henrique Franco Fernandes, Sílvio Fernandes, António Estevam de Freitas
Augusto Dias Gonçalves, Carlos
Agostinho r,:endesGonçalves, Oiniz Inácio Gonçalves,
José 13raz Gonçalves, Fernando Celestino Campos Henriques, João Gomes da Silva Luís,João Batista <::"" ;.;,ta, Flávio ~\tónio Pereira, Carlos Manuel Vieira da
.Rosa, José Rodrigues Tomaz, João Firmino Ezequiel
Veloza, Francisco Nunes de Viveiros, Manuel Xaviér
Ferreira, José Adelino Pereira Gomes,João
Nascimento Natal Jardim,Simeão Jorge, Francisco Batista Serrão Junior e José de Freitas Pinto.
Arti lhar ia
Manuel Gonçalves Amaro, João Gonçalves Borges, Gabriel
Paulo Cabral, José Fernandes, António Manuel Garcia
Novais Crispim Gouveia, Jaime Nunes,Gabriel Maximiano Belmonte Gonçalves Pita, João Gualberto Abreu
e Sousa, Alberto António Pestana e Eurico Costa Dias
Silva.
Amanuenses
Henrique Ribeiro Henriques.

II - PRmlOçÕES
SAfGNlO5 ln (UAlR) PEDMNENIE

Armas e Serviços
Ministério do Exército'
Ma dependência do Ajudante General
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição

de Sargentos

e Praças

10 .Sarg. de Cav. ,o 2°.St>rg. Franc isco Farinha Alves, da
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mesma ~epartição, contando a antigUidade desde 5/1/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 22/2/963)

~a Depend&ncia

do Vice Chefe do Estado ~aior

Chefia uo Serviço de neconhecimento

das Transmissões

Furriel de Eng. Trans ..o IO.Cabo Olívio Correia Hodrigues, do B.C.6, contando a antiguidade desde 22/2/963,
data a partir da-qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 28/2/963).

Escolas Práticas das Armas e Serviços,Centros
Instrução e Unidades

de

Infan ta r ia
Regimento

de Infantaria

nO.2

2°.Sarg. 20.W~c.Radiom., o Furriel 2°.Mec.Radiom. Alberto Maria Josué, contando a antiguidade desde 31/1/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos de
novo posto. Encontra-se em reforço à R.M. de Angola.
(Despacho de 4 de Março de 1963)
2°. Sarg. 20.Mec.Radiom.,o Furriel 20.Mec.Radiom. Filipe
~eron3'
imo de Oliveira Telba,contando a antiguidade des~ 1/1/963,data a partir da qual tem direito aos venClmentos do novo posto. Encontra-se em reforço à R.M.
d e Angola.
(Despacho de 1 de Março de 1963)

Regimento

de Infantaria

n°.4

2°.Sarg.2o.~~c.Radiom. o Furriel 2°.~~c.Radiom. FrancisRodrigues Lapei;o, contando a a~ti~idade
des~e
/1/963, data a partir da qual tem dlrelto aos venCl~tls
do novo posto. Encontra-se em reforço l R.M. de
go a.
(Despacho de 1 de Março de 1963)
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Regimento

'no. 5

de Infantaria

2° Sarg, 2° Mec.Radiom., o furriel
2° mec.radiom. Silvério Marques da Silva,
çontanao a antiguidade
desde
31/1/963, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Fncontra--se em l'eforço.á F.M. ,de
Angola. (Despacho de 4-de Março de 1963).
',._

Regimento

~e Infantaria

0°.

15

2 ° -Sarg, 2'f Mec.Radiom. o furriel
2" mec. radiom. Luís de
,Alrneida Pinto, contando a antiguidade
desde 31/1/963,
'~ata a partir
da qual tem direito
aos vencimentos ao
-nóvóposto.
Encontra-se em reforço á R.M. de Angola .
. - (Despacho de 1 de Março de 4.963)

Batalhão

de Caçadores

nO.

5

2° Sarg. Músico executante no instrumento "Trompete Sib,"
o furriel·músico
execut, no instr.
Trompete Sib, Gualberto Monteiro Fausto Santa, contando a antiguidade
desde2~/2/963.
data a partir
da qual, tem' direito
aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 1/3/963).

Batalhi'o

de :Caçadores

nO. 10

2° Sarg. 2 P Mec.;Radiom.• o furriel
2° mecoradiom. Jerónimo dos Reis. contando a antiguidade
desde 31/1/963 •
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do
novo posto. Encontra-se em reforço á R.M. de Angola.
.
(Despacho de 1 de Março de 1963)

Arti Iharia
Regimento

de flrt'i lhar ia Ligeira

:n0. 1

2° Sarg, 2° Mec.Radiom. , o furriel
2° mec. radiom. Ant.ónio
Monteiro de Andrade, contando a antiguidade
desde 31
de Janeiro de 1!& '. data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço
á R.M. de Moçambique. (Despacho de 1 'de Março de 1963).

Gr.upo de Alti lhar i a Contrtl

Aeron:a,ves nO.

~a

Furriel de Art. r O 10 cabo Fernando Nascimento Matos, contando a antiguidade
desde 1/2/9(» 'r data a partir
da

3a
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qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros". (Despacho de 25/2/963),

Bateria

Independente

de Defesa

da Costa

nOl

1° Sarg do S. S." o 2° Sarg. António

Gonçalves Dias da
Silva, contando a antiguidade desde 25/9/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros", (Despacho de 4/3/963) •

..

Cavalaria
Regimento

de Cavai aria nO 7

l° Sarg. de Cav.lo 2° Sarg. Manuel pais Amaral, contando
a antiguidade desde 8/1/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos ().ladras".
(Despacho de 4 de Março de 1963).

Regimento

de Cavalaria

nO B

2° Sarg. 20.mec.Radiom. o furriel 2°mec, Radiam, Abel da
Silva Ferreira, cont~do a antiguidade desde 31/1/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontra-se em reforço à R.M. de Moçambique. (Despacho de 1 de Ma~o de 1963),

Engenha ria
Escola Prática

de Engenharia

l° Sarg, l0.mec.Radbm.,o 20 sarg. 20.mec.Radiom. Amilcar Nogueira da Silva Fel ix, contando a antiguidade
desd~ 29/12/962, data a partir da qual tem direito aos
venc1mentos do NOvo posto. (Desp. de 1/3/963),

erviço de Saude
1° Grupo de Companhias

de saúde

2° ~arg. E)lÍer Hípico, o Furriel Joaquim Manuel Brigida
F ar! contando a antiguidade desde 31/1/963, data a
part1r da qual tem direito aos vencimentos do novo pos-
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to. Encontra-se

em reforço á R,M. de Moçambique.

(Despacho de 1/3/963)

Orgãos de Execução

d~sServiços

Estabelecimentos

Mi Iitares

Estabelecimentos

de lnst ruçi e

Escola Central

e Outros Elementos

de Sargentos

l° Sarg. de Cav., 02:° sarg. José Francisco da Glória,
contando a antiguidade desde 26/12/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Ven ...
ce pela verba "Pessoal de NOl"'eaçãoVitalícia Além dos
Quadros". (Despacho de 22/2/963).

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. l;

2° Sarg. de Inf.,o f~riel Gaspar José Cerqueira, contando a antiguidade desde 28/2/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em Angola na situação de reforço á Guarnição
Normal. (Despacho de 2/3/963).

Serviço de Administral)'o ~i Iitar
2°. Grupo de Companhias de Administração

Militar

l° Sarg, do S.A.M.,o2°
sarg. Luís Machado Pinto Dá Mesquita, contando a antiguidade desde 8/8/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em Timor na situação de reforço á Guarnição Normal. (Despacho de 1/3/963).

tlo Ultramar
Região Militar

de Angola

l° Sarg. de Eng.,o2° sarg. Apolinário Roque dos Vultos,
contando a antiguidade desde 20/11/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

(Despacho de 1 de Março de 1963)
2° Sarg. 2° Mec.Radiom.,o furriel2.i<'mec.radiom. .Ioã o Alves da Silva, contando a antiguidade desde 3l/1/961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 1/3 /963)

Região f.Iilitar de l:oÇ1mbique
l° Sarg. de Eng. o 2° sarg. António Duarte Gorgulho, con-
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tando a antiguidade desde 2 0/11/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27 de Fevereiro
de 1963)
de Art. ,o 2° sarg. Joaquim Bernardo
Gomes Junior, contanco a antiguidade desde 1/1/96~, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(í espccho o e ~7/r;_/9G3)

1° Saeg,

Com::tndo Territorial

Independente

da Guiné

Furriel grado 2° ~:ec.Viat. Rodas, o l° cabo aj.mec. viat.
rodas Adriano Correia Castanho, contando a anti~uidade
desde 30/1/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (fespocho
c.e5/3/963).
Furriel de !ng. 'lrans.,o l° cabo José .Ioaquin, Cal das da
~ilva, contando a anti~uidade desde 1/2/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (l!espocho «e ~5 ne Fevereiro
c.e 1963).
COI:1ando Territorial

Independente

de Timor

furriel de Inf. ,o i- cabo .Adriano &drigues dos Santos,
contando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir
da qutl teffidireito aos ven~imentos co novo pcsto.
(I espacho c e 2E de Fevereiro de 1963")
Furriel do S.A.~~. o l° cabo Joaquim Manuel Ferreira,
contando a anti~idade desde 12/1/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/3/963).
II I -
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Regimento

de Infantaria

n° 4

2° Sarg, de Inf-

José dos Santos Romão, do CI.S.M.I.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por Lei". (Despacho de 28/2/963).

Regimento

de Infantaria

nO 6

l° Sarg, de Inf, Victor <pmes, do C T.L da Oliné, devendo ser considerado nesta situação desde 19/2/963. Vence pela

verba "Pessoal dos Qiadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/2/963).

Regimento

de Infantaria

nO 13

2° Sar.g. de Inf,

José Luís Catarino,
da RaM. de Angola,
devendo ser considerado
nesta situação desde 6/2/963.
'Vence ~la
verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Oesp. de 28/2/963).

Regimento

de Infantaria

nO 15

Furriel
de lnf. Evangelista
Marques da Sil va, d<0C. T. 1..
da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
13/2/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei").

Batalhã~

Independente

de Infantaria

nO 1~

2° Sarg, Art I, Serralheiro

Augusto Fernandes Araújo, da
CD. M.M•• Passa a vencer pel a verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". desde 1/3/963.
(Despacho de 1/3/963).

BatalhãO

de Caçarlores n° 6

2° Sarg, do Q,A. E Abel de Figueiredo,

da R.M. de Angola
devendo ser considerado
nesta situação
desde 6/2/963,
data em que embarcou de regresso
à Metrópole, Vence
pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi t.al j ci a Além dos
QI adro s" • (Oespacho de 28 de Fevereiro de 1963).

Artilharia
Regimento

de Artilharia

(Des t jna-se

Pesada nO 2

ao CI,C.A.-l)

3a. Série
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2~ Sarg. de Art
Delfim Sereno da Silva Neves, da E.P.A.
por pedir. Vence pela verba' 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
'
Regimento

de Arti Iharia

Pesda na.

3

l° Sarg. de Art. Francisco dos Santos da 'H.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/2/963.
Vence pela verba "Tessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros .
.cavalaria
Regimento de Lanceirus
n~. 1
(com destino ao C.I.C.A.n03)
2° Sarg. 2° Mec.Viat.Rodas Domingos Francisco Gordo de
Carvalho, do B.C.5,drevendo ser considerado nesta situação desde 13/2/963
Vence pela verba "Pe ssoa l de
Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(Despacho de 28 de Fevereiro de 1.963)
I.

Engenharia
Regimento

de fngenhaNa

~~.

2

Furriel de Eng. 'Trans , Manuel Pinto 'Camedz-o, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
7~2/9(D '. Vence pela verba "Pessoal de 'Nomeaçâo Vi talíC1a Além -dos Quadros'. (Despacho de 1. se Março de 1.961~)
Orgãos

de Execução

Estabelecimentos

dos Servi-ços

e Outras

Elementos

Mi I itar~s

Tribunais

20• Tribunal

'M'illtar

T/euiio'rial

20 S

R arg. do Q. A. E. João Rodrigues: de Sousa '.-Ira,de, <!_a
doM. de Angola, devendo ser cons1derado nesta s1tuaçao
te~de 7;2 / $3 data em que embarcou i e :regresso á Me~opole. Vence pela verba ~essoal de Nomeação VitalíC1a Além dos Quedros"
(Despacho.de 28/2/1963).
I,

Estabelecimentos

de Instru~ o

lB2{lRDfl.I'DO

DIRCITO

sa,

N°. 7 .

Sérii

*****************,~************************************,~*
Centro

de Instrução
de Sargentos
Infantaria

Mi I icianos

de

l° Sarg. de lnf. Octávio Azinheira
Gosta, do C,T,I,
da
Guiné, devendo ser considerado
nesta situação
desde
21/2 963, Vence pel a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", (Despacho de 28/2/963).

Escola

~,ilitar

de Electromecânica

2° Sarg,do
Q,A,E, José da GonceiçãoGuerreiro
Balão, da
R,M, de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 6/2/963,
dat-a em que embarcou de regresso ~ Metrópole,
Vence pela verba "Pessoal. dos Quadros Aprovados 'por Lei", (Despacho de 28/2/963),

Campo de Ti ro de AI cochete
2° Sarg, 2°,mec, Radiom, Luciano dos Santos Gonçalves, do
R. T, Vence pela verba "Pessoal
dos ()J.adros Aprovados
por Le.i ;' (Despacho de 1/3/963),

F.stabel ecimentos
Hospi tal

Hosnitalares

Mi I i tar

RegionaJ

nO 4

Furriel
do S,S, Adriano Baptista
dos Santos, da R,M, de
Angola, devendo ser considerado
nesta situação
desde
5/2/963, Vence pel a veeba "Pessoal
de Nomeação Vi tal ícia Além dos Quadros",

Sup.ranumerários
tn f a n t'a r i a
Regimento

de 1nfantari~

nO 2

2° Sarg, de Inf', Trans, José .Paulo dos Santos, do F, C 5
devendo ser considerado nesta situação desde 25/2/963,
por ter mudado .de unidade Mobilizadora,
Fncontra-se
em Angola,

Furriel

e 5,

de Inf.

Armando Hcrherto

r'artins

Ribeiro,

do O.

devendo ser considerado
nesta situação
desde 28
de Feveremro de 1963, por ter mudado de Unidade Mobilizadora,
encontra-se
em Angola,

3a. Série
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Regimento

de Infantaria

nO 4

2° Sarg, de Inf, António Joaquim Eloy Aleluia, do C. I. S.
M.I., devendo ser considerado nesta situação desde 22
de Fevereiro de 1963.

Regimento
2°

de Infantaria

nO 5

Sarg. ~e Inf. Raul Carreira Faustino, do R.I.8, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser consi ..
derado nesta situação desde 15/2/963. Este sargento
encont ra-se em.Angola.
Re~imento

de Infantaria

nO 7

2° Sarg de Inf. Manuel Goulard nettencourt, do R.I.I.17
devendo ser considerado nesta situação desde 27/2/963

Regimento

de Infan tar i.a nO n

2° Sarg de Inf. Joaquim Maria Martinho
do R, r. 14, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/2/963. Este sargento
encontra-se em Angola.

Regimento

de Inhntaria

'nO 13

2° ~arg, de Inf Jorge Ribeiro, do ~,~10, devendo ser
considerado nesta situação desde 15/2/963,. por ter mudado de Unidade Mobilizadora. Este sargento encontra-se em Angola.

Regimento

de Infantaria

nO 1~

2° Sarg•. de Inf, Amilcar dos Santos pereir.a, do flo I. R,
por ter mudado de Unidade ~obilizadora,
devendo ser
considerado nesta situação desde 15/2 963. Fste sargento encontra-se em Angola.

Regimento

de Infantaria

nO 15

FUíriel de Inf. Francisco da Felicidade Jerónimo, do ~
.1·17, devendo ser considerado nesta situação desde
6/2/963.

Re~imento

de Infantaria

n° 16

1'84
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2° Sarg. de Inf.Leonardo João da Silva, do B.C.IO, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser conside rado nesta situação desde 15/2/963. Este sargento
encontra-se em Angola.
Batalhão

Independente

de Infantaria

n".

18

Furriel de lnf. David Lages do B.C.5, devendo ser considerado nesta situação desde 7/12/962.
Batalhão

de C~ç~dores

nO.

5

2°s.Sargs. de lnf. José Paulo dos Santos, do 8.1.14, e
Manuel Alves, do B. C.10, e os fur'ri i s Cal' los de Oh
veira, do R. L 2, e Armando Herberto Martins Pi be iro,
do B.C.6, devendo ser considerados nesta situação des~
de 15/2/963, por terem mudado de Unidade Mobilizadora
Estes sargentos encontram-se em Angola.
é

Furriel de InI. Sapo Francisco Lopes Grilo, do H.1.l5,
devendo ser considerado nesta situação desde 28/2/963,
por ter mudado de Unidaue Mobilizadora. Este sargento
encont.ra-se 'em Angola.
,Bata I hão de Caçadn res n'O. 10
2° Sarg. de InI. Albino Martins Correia, -do R. 1.13, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser oonsi
.derado nesta situação desde 15/2/963. Este sargento
encontra-se em Angola.
2° Sarg. de In f, Trans. Manuel Alves, do B.C.5, devendo
, ser considerado nes ta si tuação desde Z 8/2/963, por ter
mudado de Unidade Mobilizador~. Este sargento,eneontra-se em Angola.
,No UI t rama r
Região

Militar

de :A'ngola

l° Sarg. de lnf. Alberto Luís da 'Fonseca, do R.I.10, devendo ser considerado nesta situação desde 27/2/963,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da alínea b ) do ar tO 3° do Dec.42 97 de
22/4/960.
(Despacho de 24 de Janeiro de 1963).

'Sll, Sér'ie
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l°.Sarg. de Eng. Tolentino António Martins,' da E.P.E.por
ter embaroado para a citada Província ón~e vai servir em comissão militar nos termos da alínea c}do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 27/10/962.Estefsargento, embarcou
sendo ainda 2°. Sargento.
2°.Sarg. de Eng. Amândio da Silva Ribeiro, da E.P.E: por
ter embarcado para a citada Província onde vai servir
em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.,3°
do Oec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde.27/10/962.
2°.Sarg.Grad. Eng.Rui Fernando Bica Pires.do H.S.C.F., e
2°.Sarg• de Art. António Joaquim de Sousa Amorim, E.P.
A. e Furriel de Art.Rui Cristóvão Morais,do R.A.A.F.e
Furriel de Cav. Pedro Manuel da Silva Rapoula, do R.C.
8,por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea b) do
art°.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 27/2/963.

Furriel.'de Eng. Radiotel. Fernando Lopes de Almeida, do
B.~. por ter embarcado para a ci tada Provfnc'i a onde
v~ servir em comissão militar nos termos ~a alínea c)
d~ arto.30~do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo ser cons1derado nesta situação desde 22/2/963.
R~giio

Mi fitar

~e Moçambique

:.-:-'
Furriel de lnf. Francisco António Rego, -do R. I.7, por
ter embarcado para a'citada Província ,onde vai servir
em comissão militar nos termos da alfnea c) do arto.3°
do ~c. 42937 de 22/4/980,devendo ser considerado nes~a S1tuação desde 27/2/963.
tomando 'Territorial

In;dependent·e

da 'Guhlé

Furriel d o S .A.M. Alberto Neves Palme1ro,
.
do 2°.G.C.A.M.
p?r ter embarcado para a citada Província ,onde vai sep
~~r2 n~s termos da alínea c) do,arto.3°.do :Dec •. 4293],
d d2/4/960, devendo ser cons ider ado nesza s r tuaçao
es e 25/2/963.
1 Y - CONCURSOS.

CURSOS
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A - Cursos
1 - Abertura e Encerramento
Para os devidos efeitos se comunica que, desde a presente O.E. 3a. Série, está aberto concurso ordinário
para
Sargento Ajudante mlÍsico "Sub-Fhe fe de Randa" devendo
observar-se o seguinte:

ftn6~cio 1~ A~ertura do Concurso
1° A abertura do concurso será anunciada na Ordem l~egimental de todas as Uni dades na r.'etrópole, Ll l.as Adjacentes e Ul trarrar a que pela sua organi zaçac pertence;
banda de r-Júsica, no dia imediato a que for recebida
na Unidade a presente O. E.

Gecl3raç~o ~ns Candidatos
2° ,,"S declarações dos candidatos devem ser ent.regues:
a) Oxn antecedência precisa,
por forma, que seguindo as
vias cOO\,etentes dêm entrada no t).l'. do G.M.L. até ao
dia 15 de \laio de 1963.
b) As decdarações dos candilatos
das Províncias Ultranarinas, onde não seja possível a constituição
do Juri
serão enviadas a esta ilepartição,
caso satisfaçam
a.
todas as condições de admissão, á data de abertura !~o
concur-so, A estes candidatos
ser-lhe-ão
tomadas em
consideração as r espectivas
declarações,
devendo ser
submetidos a concurso quando regressarem á Wetrápole,
indo intercalar
na lista de presente concurso consoante as classificações
obtidas e respectivas
preferências,

Consti tuiÇ50 ~o Juri
3° O jur i do concurso será constituído

conforme a doutrina do ar tO 441° do l~,P.l • r, E. e funcionará junio do
Governo Militar
de Lisboa ..
/

Condições ~e ~d~issão

ao Concurso

4° As condições de admiss~o ao concurso são as constantes
doarto.
4:JG. don,p.p.T,F.

Classi ficaç50 úas Provas
'I

3a. Série

IIH

n" ., dassificação

de todas as provas, bem como a organização da lista final de classificação por ordem de
preferência, compete ao Juri, devendo o processo ser
remetido á I"lepartição de Sargentos e Praças da O.S.P.
que providenciará para que a referida lista seja publ icada na O. E. 3ao 8érie,

nis~osições

niversas

7° Nos casos não previstos nas presentes instruções, dedever50 ser observadas as disposições do li. PoP. 1.1'." e
alteraç0es ~osteriores nomeadamente,as que constam da
nota circular nv, 11794/10 de 14 de Julho de 194.7e
Po r t ar ias n05,8212 de 30 de Agosto de 1935 e 13595
de 7 de .Iul ho de 1951.
OT~,: Os candidatos devemsatisfazer as condições á data
da presente O. F.. 3a. Série.

B - f.stáCJ.ios
1 -

.'verhaMento

Fre~entaram com aproveitamento e as classificações
que
lhes vão indicadas o estágio de Iluminação que funcio1IDU no CJAA.c. de 7/1/963 .a 26/1/963. os seguintes
sargentos:
n,A.A,F. l-ur, de Art,Q.P. Pedro da Silva de A, ~ato iQ:1
CIA,.\C2°, Sarg, " "
" João da C'Dnceiç50Viei ra
[{)I.t
Polvarinho
HFG
CIMe FUrriel ""
"Gaspar Omto Olerreiro
EUF
G.acA 3 ?o. Sarg."
Sal vador Nunes Pinto
A estes sargentos deve ser averbado o estágio de Iluminação

I - Preteriçijes

v-

(lECUR~~1iES

Fndntra-se preterido na promoção ao posto imediato des~~/6/9ro,por
motivo disciplinar,
o 2° Sarg. 2° Meco
l.om. José Parente .bdrigues, do (j,nocc

2 - Rectificar.ões
Declara
.
. (O
1
f
. -se nula e de nenhum efel.to
a transfer@ncl.a
~~nel de Fng. Badi.ot.eleg, Fernando Hibeiro dos Sal.lad. do B T. para o Campode Tiro de Alcochete, publ i>
c a na O E. nO 6 3a. Série de 28/2/963. pág 161

3a. Sér,ie
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Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação no C.1.S.
M.I.,' do 2°.Sarg. de lnf. João dos Santos Lavadinho,do
8.C.8, publicada na O.E • .n°.6 3a. Série de 28/2/963.
l°.Sarg. de Cavo José,Manuel Figueira Pinheiro, do R.C.7
conta a antiguidade no actual posto desde 5/12/962, e
não como foi .indicado na O. E. n? , 4 3a. .Sér i e de 10 de
Fevereiro de 1963, pág. 103.
Nula e de nenhum efeito a mudança de,quadro referida na
O.E. nO.36 3a.Série de 30/12/962, relativa ao Furriel
do Q.C. de lnf. Diamantino Manuel Capela da Cunha.

3 - Vencimentos
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".(no.1 do arto.325° do Capo.8°.do Orçamento do M.E.
desde 1/3/963: 2°s. Sargs. de Eng. Sapadores Rogério
Edmundo Vaz, do B.S.C.F., Sebastião da Silva Laranjeira, da ~.P.E., Furriel de Art. João da Costa Rita
do Q.G. do C.T.I. dos Açores, Furr,iéis de Cav. João
dos Santos Marujo Alonso, do R.C.8, e Jacinto Valentim
Fre ixa , -do R.L.! <C.LCoA. 3), e o Furs-i.e l de
Enga.
Trans. António Soares, do B;T.
VI - OBITUÁR.'IO

Fevereiro,dia 19,Furriel de Inf, Diamantino Velez Casa, ca do R.I.2
Fevereiro,dia 21,1°.Sarg. de Cav. Jorge Nuno de Moura
Le i te, do R.C.3.
0000,0000000000000000000000000000000000000000000000000000

o

Ministro
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PUblica-se

ao Exército

20 de Março

de 1963

o seguinte"

I - MUDANÇAS DE QUADRO
SAPGEN'IDS 00 ()JACro PERMNEN'lli
Supranumerários
Quadro

da Arma de Infantaria
Região

Mil itar

de Moçambique

Têm passagem ao Q.P. da Arma de Infantaria,porque encontrando-se aprovados para este Quadro lhes competiu o
~reenchimento de vaga, os seguintes sargentos do Q.C.:
~s Sargs. António dos Santos e Joaquim Gonçalves DinlZ e o Fur. Joaquim Maria Miranda Tavares, contando
a~antiguidade desde 10/12/962 data a partir da qual
~em direito aos vencimentos. Os 2°s sargs. ficam grauados neste posto.
Regimento

de Infantaria

nO. 14

Tem p
t assagem ao Q.P. da Arma de Infantaria,porque enconch~do-se aprovado para este Quadro lhe·competiu preendels~nto de vaga, o Fur. do Q.C. Manuel Candido Dias
dat a Couto, contando a antiguidade desde 10/12/962,
no a a partir da qual tem direito aos vencimentos do
reIo pos;o. Encontra se em Moçambique na situação de
orço a Guarnição Normal.
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde
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Tem passagem ao Q.P. da Arma de Infantaria, porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga, o furo do Q.C. Salazar Joaquim Lopes da Silva, contando a antiguidade desde 10/12/962,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.

II - MUDANÇAS DE SI TUAÇAO
Sargentos

do Quadro Permanente

Reingresso na efectividade de Serviço

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação, por ter requerido, desde 1/3/963, iniciando uma comissão de serviço,
nos termos da alínea b) do ArtO 3° do Dec. 42937 de
22/4/960, no C.T.I. de Macau, o 2° sarg. de Eng. R~diotelegrafista, Jorge António Dias, que se encontrava na
situação de ~sponibilidade
naquela Pro,íncia Ultramarina. Por despacho de 7/1/963 de Sua Exa. o Ministro
do Exército.
...

Passagem a Situação de Disponibi Iidade
Quadro da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado

nesta situação desde 16/2/963,
o Furriel de Inf. Alvaro Francisco Nunes Pascoal, da
R.M. de Moçambique.
(Despacho de 7/1/963).

Passou a ser cons1derado nesta situação desde 1 / 3 /963,
o Furriel de Inf. Valdir da Costa antos, da R.M. de
Angola. Por despacho de 19/12/962 de ua Exa. o Ministro do Exército.
Passagem ~ Situação de Licenciado

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação d sde 8/2/963, o
2° sarg. de Inf. Manuel
nlo Cristo ~,
da R.M. de
Angola. Por despacho de 27/12/962 de Sua Exa. o Minis-

tro do Exérci to.

3a. Série
ORDE~ DO EXERCITO N°. 8
191
********************************************************
Ingresso

nos Quadros

Quadro da Arma de Infantaria
passaram a ser considerados nesta situação desde 13/2/63
por terem regressado do C.T.I. da Guiné onde serviram
em reforço ~ Guarnição Normal, os 2°s. sargs. de Inf.
José Manuel Pereira da Silva, José Alexandre Polido,
José Lourenço dos Santos, José da Costa Guerreiro, João António Abrantes Gomes, José Garcia Pacheco e Manuel Moniz, todos do B.C.5.

Quadro da Arma de cavalaria
Passam a ser considerados nesta situação desde 19/2/963,
data em que,embarcaram da R.M.de Angola,onde serviram
em reforço a Guarnição Normal tendi tido como Unidade
Mobilizadora o R.L.2, os seguintes sargentos de Cava.
l° sarg. Joaquim Afonso e 2°s sargs. José António Banjanca Valério e João Teixeira Carlos.

(Despacho de 5 de Março de 1963)
Passam a ser considerados nesta situação desde 19/~/963,
data em que embarcaram da R.M. de Angola, onde serviram em reforço ~ Guarnição Normal tendo tido como Unidade Mobilizadora o R.L.2, o~'~args. de Cav. Manuel
António Gonçalves,
e Mário Aniceto da Silva, que
passam 8 vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".

Passagem

à

Situação

de Supranumerárlos

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 28/2/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço a Guarnição Normal em Angola, nos termos da alínea c) do Art~
3° do Dec. 42937 de 22/4/960. o l° sarg. de Inf. Francisco Pinto, do B·I.I.19. Tem por Unidade Mobilizadora
o R·I.2.
Passou a ser consid r ado nes a situação desde 2~2/%3,
por ter sido nomeado para servir como reforço a Guarnição Normal m Angola, nos termos da alínea c) do ArtO.
3° do
c. 42937 d 22/4/960, o l° sarg. de Inf. João
Pedro Venan io da E.P.I. Tem por Unidade Mobilizadora
o R.I. 7.
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Passou a ser considerado nesta situação desde 27/2/963,
por ter sido nomeado para serVlr como reforço á Guarnição Normal em Moçambique, nos termos da alínea c) do
artO 3° do Dec.42937 de 22/4/960, o l° Sarg. de lnía.
José do Quintal, do 8.1.1.19. Tem por Unidade Mobilizadora o R.C.S.

Quadro da Arma de Arti Iharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 6/3/963,
por ter sido nomeado como reforço á Guarni~ão
Normal
em Moçambique, nos termos da alínea c) do artO• 3°. do
Decreto nO. 42.937 de 22/4/960, o l°. arg. de Ar .Artur Simão Albuquerque Malheiro da ilva, do C.I.A.A.
C .. Tem por Unidade Mobilizadora o R.A.L. 1.

Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta Sltu ção d d 28/2/963,
por ter sido nomeado par
ervir como r forço á Guarni.
ção Normal em Angola, nos l rmos da línea c) do rtO
3° do Dec. 42937 ~ 22/4/960, o 2°
rg. 20 m c.Viat.
roda
Júlio Raposo Es t v 5, da E.P .. t Tem por unidade Mobilizadora o R.J.2.
Passou a ser consid rodo n sl. situ ç50 d de 10/3/963,
por ter sido nomeado pala. rvil' c mo r forço á Guarnição Normal na Gui né , no t 1'100. da . 1ín a ) do r 0.
3° do Oec. 42937 d 22/4/960, o Fur , 2° m c.vi .roda
Oani 1 de Jesus Alv
G par', do H.A.L.3. Tem por unidad Mobilizadora o R.I.lS.

Quadro de Amanuenses

do Exército

passam o ser onsid r.d~ n st .ltu
ão d
por t r m sido nom Idos p 1'0
(JUomição Norm 1 no C;Uiné,no t rmo d
arto 3° do Oe • 42937 ti 22/4/960, o 20
rg •
A· E· Adol fo 01 i v .i rn F rnand
,do
D. H. '.12,
Cal.do do Q·G, di 3a. R. ,.
111
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Armas e Serviços
MINISIDUO IX> EXEfC[1O

Da Dependência

do Vice-ehefe

Chefia do Serviço

do Estado Maior

de Reconhecimento

das Transmissões

~ sarg, de Eng. Trans o furriel Fernando Tavares Ribei
ro, contando a antiguidade desde 31/1/963, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11/3/963).

tsc u as Práticas das Armas e Serviços
Instrução e Unidades

Centros

de

In tanta ria
Regimento

de Infantaria

n~ 1

2° sarg. 2°.mec.Radiom. o furriel Armando dos Santos
Brardo contando a antiguidade desde 31/1/963, data a
parti r da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. ( Desp. de 13/3/963).

Regimento

de Infantaria

•

nO 14

2° sarg 2°.mec.Radiom. o Furriel Domingos Caeiro GouveiaEsturrenho
contando a antiguidade desde 31/1/963
data a partir da qual tem direito·aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 13/3/963).

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada nO 3

l° sar~. l°.mec,Radiom. o 2° sarg. José Adelino Esteves
de Morais, contando a antiguidade desde 2/2/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. ( Despacho de 12 de Março de 1963).

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO 6
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Furriel Enf. Hípico, o 1° cabo António Júlio Lopes, do R.
C.7, contando a antiguidade desde 2O/2/963,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho

de

8 de Março de 1963)

Regimento

de Cavalaria

nO. 8

l° Sarg. de Cavo o 2° sarg.Francisco Marcelo Burgos, do
G.O.C.C., contando a antiguidade desde 1/2/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba '~essoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros"
(Despacho de 11/3/1963).

Engenha r ia
Escola Prática de Engenharia
Furriel grado 2° mec.viat.rodas, o l° cabo Carlos Vicente, desde 12/2/963, data a partir da qual tem dir i o
aos vencimentos do novo posto.
En ontraem reforço á Guarnição Normal da R.M. d Angola.
(Despacho de 5 de Março de 1963)

Regimento

de Engenharia

nO. 2

1° Sarg. de Eng. o 2° arg. Adrian Jorg da ilva,c ntando a antiguidade d d 29/12/962, data
par lr da
qual tem direito ao v ncim nlos do n vo po to. V n
pela verba "Pessoal d Nom ação Vit lícia Além do OJdros", (Despacho de 11 de Março d 1963).

Orgãos de Execução
Estabel ecimentos

dos Serviços
.IiIitares

Diversos
Secção Militar do Ministério
2°

e Outros Elementos

do Ultramar

arg. de lnf., o 'urri 1 M nu 1 J
tando a antiguidad d d 28/9/962,
qual
m dir it
o v ncim n Os d
(Despacho de 6 d Março de 1

Depósito

quim ~
d
n vo p
63)

Geral de 3terial Veterinário

nr d

aa.

Série
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Furriel Enf. Hípico, o l° cabo Leonel de Brites Figueiredo, do H.I.13, contando a antiguidade desde 20/2/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 8 de Março de 1963)

Supranumerários
Engenha ria
Batalhão

de Telegrafistas

20 arg. F~g. Trans., o Furriel Abílio Ribeiro Gonçalves
contando a antiguidade desde 31/1/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-s em Angola na situação de reforço á Guarnição
Normal. (Despacho de 7 de Março de 1963)

Mo Ultramar
Região ~i Iitar de Moçambique
Furri'i de lnf., os los cabos António Bértolo, António
~mão 1aria, Augusto Gaspar Florindo, Armindo Miguel'
PIres, Eduardo da ilva Raposo, Joaquim Martins da Fon~
s~ca, Joaquim P reira Dia Leite, José Jerónimo Moleirlnho, José Grangeio fragoso, José Magro Diogo, José
Me~de
obreiro, José Pereira Leal, Júlio Eusébio,
Ollnto Gonçalves,e Virgílio Rafael Gonçalves, contando a an iguidade de de 10/12/962, data a partir da
qual têm direito ao vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Março de 1963)

,

Graduações
No Posto de 2°. Sargento
Região Mi Iitar de Angola
2 Os arg. grado o auxiliares de tráfego~-~
dos C.r.r.Au
gu o
rnando Pire , e António Atalaia de Nazaré,
c?O~ando a an iguid d desde 14/12/962. Vencem pelo
MInI 'rio do Exército no
ermoS do Oec. 31495 de 1
d
cmbro de 1941. (De pacho de 28/2/1963)0
o
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2os.sargs.Grad. ~s auxiliares de tr~fe80 de 2a (1asse
dos C.T.T. Jos~ Fernandes António, José Tavares de Magalhães e José Alvaro ~as de Lima, contando a anti
guidade desde 15/12/962. Vencem pelo Ministério do
Fxército nos termos do Dec. 31495 de 1/9/941.
(Despacho de 28 de Fevereiro de 1963).
EstaçãO

Postal

Militar

nO 9

~ sarg. Grad. o auxiliar de Tráfego de 2a classe dos C.
T.T. Manuel Mendes Paixão contando a antiguidade des
de 14/12/962. Vence pelo Minlstério do Exército nos
termos do Dec. 31495 de 1/9/941. (Desp. de 28/2/963)
No Posto
Região Militar

de Furriel
de Angola

FUrriel grado o auxiliar de tráfego Supra OOS C.T.T. An·
tónio José Raposo de Morais, contando a antiguidade
desde 15 12/962. Vence pelo Ministério do Exército nos
termos do ~c. 31495 de 1/9/941. (Desp. de 28/2/963).
FUrriel grado o auxiliar de t.ráfego Supra dos C.T.T. An~
tónio Henrique Fonseca Pereira: contando a antiguidade
desde 18/12/962. Vence pelo Minist'rio do Exército nos
termos do Dec. 31495 de 1/9/941. (Desp.de 28/2/963).
FUrriel grado o auxiliar de Tráfego
pra dos CT.T
Ma
nuel Catarino, contando a antiguidade desde 14/12/962
Vence pelo Ministério do Ex'rcito nos termos do Dec.
31495 de 1/9/941. (Despacho pe 28/2/963).
Estação

Postal

Mi I i tar nO 9

Furriel, grado o auxiliar de Tráfego
pra do C.T T. Ael'miro .Bodr i.guea l).1arteEvo, c nt.ando a antiguid de d de 17/12/962. Vence pelo Mini t'rio do Exército no
termos do Dec. 31495 de 1/9/941 ( sp. de 28/2/963).
Furriéts grado os auxiliares de Tráf go pra do C.T.T.
Manuel Branco .borro Arnaldo Faustino Ribeiro, Manuef dos Santos, e Joã~Eug'nia
Feiteiro contando
a antiguidad de de 15/12/962, Vencem p lo Mini t'rio
do Exérci to, no termo do Dec, 31495 d 1/9/941.
( spacho d 28/2/963).
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Furriel grado o auxiliar de tráfego supra dos C.T.T. João
António Oiogo Afonso, contando a antiguidade desde
14/12/962. Vence pelo Ministério do Exército nos termos do Oec. 31495 de 1/9/961. (Despacho de 28/2/1963).
Sc\PCFN'Ia5 00 ÇtJACro OE C <MUMENIO

Regimento

de Cavalaria

nO. 3

(Grupo de Cavalaria nO. 345)
Por despacho de 1/3/19&., contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°. argento miliciano, o Furriel miliciano
João dos Anjos Parreira. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 22/9/1962.
Por despacho de 1/3/19@., contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°. argento miliciano, o furriel miliciano
Fernando do
ntos Pereira. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 17/9/1962.
Batalhão de Cavalaria nO. 350
Por despacho de 1/3/1963 contando a antiguidade desde
28/2/1960,2°.
argento miliciano, o furriel miliciano
Joaqunm 1endonça 80das Pinedo. Tem direito aos vencimentos do novo posto.desde 6/7/1962.
.
Por de pacho de 1/3/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2° . argentos milicianos,os furriéis milicianos António Alves do Rego, Fernando Augusto Falcão Lamy
e Rui ernando Ribeiro Caba1ero y Serôdio. Têm direito
ao ven imen os do novo posto desde 28/7/1962.
PQ~ de~p~cho de 1/311963 contando a aPtiguidade desde
2tl/2/1~Ol.~~l.:5argentosmi11c1anos, os lurrle1s m111c1anos Alber o púlv da Faria, Carlos Alberto Ferreira de
Oliveira, Jos' Goulão Gonçalves e Luís Daniel dos Santos
Oliveira. Têm direito aos vencimentos do novo posto desd 6!l/1962.
Por despacho de 1/3/1963. contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°. arf nto miliciano, o furriel miliciano
João António da i va Condeço. Tem dir ito aos vencimentos do novo posto desde 10/9/1962.
Por d~acho

d 1/3/1963, contando a antiguidade desde

1118
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28/2/1962, 2°s.sargentos milicianos, os íurrieis milicianos Agostinho Lopes Bibeiro, Alfredo Augusto Guarita Gomes, António Fernandes Leite, António Lourenço Quaresma
Alves, Carlos Manuel Cabeleira das Neves, João Vieira
dos Santos, Manuel AI ves 'Ferreira Rraz, To.raz O>rreia
Carapinha e Vitor Manuel Vaz Cerqueira Têm direito aos
vencimentos do novo posto desde 11/7/1962.
Por despacho de 1/3/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1961, 2°, ._argento miliciano, o furriel miliciano
José das Neves Ramos. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 11/7/1962.
Re~imento

n03

de Infantaria

Por despacho de 6/3/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1961, ZOo sargento miliciano o furriel miliciano
José António Cavaco. Tem direito aos vencimentos do novo
posto desde 28/2/1961. nos termos da Oet.4) da O.F. nO.33
3a Série de 30/11/1959 Fica gtaduado z! ~rgento desde
1/5 1961, data do seu ingresso no 0.0,
Regimento de Infantaria
nO 15
(C'otlp.
de Caçadores nO 8Z7 )
•
Por despacho de 6/3/1963. contando a antiguidade desde
28/2/1963 é promovido, a título Póstumo. a 20.sar nto
miliciano o furriel .iliciano ~iel
Novak .z bo, faleci
do em combate na P.U. de Angola em 17/12/1962 'tá direito
aos vencimentos do novo posto desde 7/3/1962. n
termo
da Oet. 4)da O f·: nO 33-3a. 'rie de 1959.
oatalh;io

Inrle~endente

de Infantaria

nO 13

Por despacho de 6/3/1963 contando
antiguidad de de
28/2/1961. 2°, rgento milici no o furriel milici no
JOao Martin
a. i Iva, T m direi to o v n im ntos do
novo po to desde 4/2/1962
(Ratalhão

de Caça~ores

nO 184)

Por despacho de 6/3/963
con ando
28/2/1962
2°, arg n o miliciano
Curri 1 m~ . i
Joaquim Gonçolv
Mart ins Tem di r it.
do novo p sto de de 26/5/1962.

aa Sárie
orde'11 do exercito
nO. 8
1~9
*~****:O:***$****~**$~_**_,**1I<*lr-ll=l(e1t-t(.:c.x:~*.:,**~,,:,~,1.'~'*X'******
Por despacho de ~/3/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1962. 2° argentos milicianos os furrieis milicianos Manue l Ambrósio e Teófilo Augusto Cameirão. Têm
direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/962.
BATALHÃO de Caçadores

nO 10

Por despacho de 6/3/1963, contando a antiguidade desde
28/2 1961. 2°. sargento miliciano o furriel miliciano
Manuel dos San tos France, Tem direito aos vencimen tos do
novo posto desde 2/12/1962.
Por despacho de 6/3/1963 contando a antiguidade desde
14'11'1962 2° sargento miliciano o furriel miliciano
António Nepumoceno Cardoso. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 14/11/1962.
Por despacho de 6/3/1963, contando a antiguidade desde
14/11/1962 2°,sargento miliciano o furriel miliciano
Augusto Mar i a Machado de Albuquerque Carvalho. Tem direi
to aos vencimentos do novo posto desde 14/11/1962.
(Batalhão

de Caçadores

nO. 185)

Por despacha

-

....

-:.-.

de 6/3/963
contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2° Sargento miliciano o furriel miliciano
António Augusto 10reira Anes. Tem direito aos venC1mentos do novo posto desde 28/2/1962 •
Comando Terri

to ri ai

Independente

de Timo'r

(Fsquadrão de Reconhecimento nO 1)
Por despacho de 6/3/1963, contando a antiguidade desde
2R/2/19()2. 2°. sargento miliciano o furriel miliciano
Vitor 'anuel da ilva Pastor. Tem direito aos vencimento do n o posto desde 1/3/1963.
Ra~imento

de Cavalaria

nO. 3

(Ratalhão de Cavalaria n03!1)
Por de pacho de 6/3/1963. contando a anti~idade desde
28/2/1962, 2°.sargent<; ",iliciano o furriel mi li c.iano
Luís Lopes a Fonseca Ribeiro. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/6/1962,
(Grupo de Cavalaria nO 345)
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Por despacho de 6/3/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1962, 2°s.Sargentos milicianos, os furriéis milicianos António da Silva Gomes Pestana, Francisco Angelo
Rebelo Baptista e Francisco Marques Pires. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 27/8/1962.

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO. 2

(Companhia de Artilharia

nO.179)

Por despacho de 6/3/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1963, 2°.Sargento miliciano o furriel miliciano
Francisco dos Santos Ferreira. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2/3/1963.
(Companhia de Artilharia nO.293)
Por despacho de 6/3/1963, contando a antiguidade desde
28/2/1961, 2°.Sargento miliciano o Furriel miliciano
Joaquim António Peralta Abalada Matos. Tem direito ao
vencimentos do novo posto desde 12/6/1962.
(Companhia de Artilharia

nO.349)

de 6/3/1963, contando a antiguidade de de
28/2/1962, 2°.Sargento miliciano o furriel miliciano
Armando Gomes Ribeiro. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 10/11/1962.

Por despacho

{Batar ia de Artilharia

nO.346)

Por despacho de 6/3/1 %3, ontando a antiguidad d sde
29/2/1960. 2°. argento miliciano o furr'el mili iano
Virgílio Ferreira Barreira. 1m dir it ao v n im nt
do novo posto desde 17/9/1962.
Por despacho de 6~i1963, ontando a antiguid d d d
28/2/1961,2°s. argen o mi1i iano o furriéi milicinos Eduardo Pereira Teixeira e Alexandr Va co d
Fernandes. T~m direito aos ven 'm nto do novo
desde 10/9/1962.
(Companhta de Artt lhana

nO,

292)

Por despacho d 6/3/1963, on ando a nn 'guidad d.d
28/2/1963, 2° .•arg nto miliciano
f rri ) ~i)i i r.o
Ant6nio Geralde «tl :"1 va, Tem ti; Tr; o ao, "('1\ ~MI,n'
do novo posto de d\! 2/3/1 63.
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nO. 5

Por despacho de 1l/Março/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°s. Sargentos milicianos,
os
furriéis milicianos Henrique Zarcos Rodrigues Guerreiro e
Hipólito Jacques Gonçalves. !em direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.248)
Por despacho de 1l/11arço/1963t,con tando a an tiguidade
desde 28/Fevereiro/1962 2°s.Sargentos milicianos os furriéis milicianos Eduardo ilveira Escobar e José da Sil
va 10rgado. Têm direito aos vencimentos do novo posto
desde 20 jarço/1962.
(COmp. de Caçadores Especiais nO.60)
Por despacho de 11~1arço/1963,

contando a antiguidade
desde 28/Fever iro/1962, 2°s.Sargentos milicianos, os
furriéis milicianos António Manuel Gomes e Manuel Nunes.
lem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/962.
(Comp. de Caçadores Especiais nO.299)
Por d spacho de ll/Março/1963,

contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°s.Sargentos m1licianos. os
furriéis milicianos António Sequeira Cabrita e Manuel
Mestr> Raposo. !em direito aos vencimentos do novo posto
desde 28/Fevereiro/1962.
(COmp. de Caçadores Especiais nO.3O~)
Por de pa ho de 1l/Março/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°. argento miliciano, o furriel miliciano Francisco Jo é da ilva Duarte Ferreira.
Tem direito ao vencim ntos do novo posto desde 28/Fevereiro/l962.
(Comp. de Caçadores Especiais nO. 304)
Por despacho de 11/Março/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fever iro/1962, 2°s. argentos milicianos. os
furriéi miliciano Aníbal dos Reis Estevinha, José Manuel Pereira Bicho e N lson Tiago da Conceição 8eldada.
Têm dir ito aos ven imentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
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~egimento

de Cavalaria

(Bat. de Cavalaria

nO 3

nO. 350 )

Por despacho de 11 /Março/1963,contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.sargento miliciano, o fur
riel miliciano Abel Gonçalves Vieira. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Junho/1962.
Por despacho de 11/Março/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2° sargento miliciano, o furriel miliciano António Gonçalves Dias. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 11/Julho/1962.

IV ~ COLOCAÇÕES

E TRANSFERtNCIAS

SAIGNIOS 00 (UArro PEftMNENTE

Armas e Serviços
Ministério do Exérctto
Escolas Práticas das Armas e Serviços, Cen trosde
Instrução e Untdades

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO 6

Sarg. Aj. músico João de Oliveira Anjo, do R.I.16, por
pedir. (Despacho de? de Março d 1963).

Regimento

de Infantaria

l° sarg. de lnf. Francis o F rr
devendo ser consid rado nesta
por ter regressado da R.M. d
"Pessoa 1 do Quadros Aprov do

Regimento

nO 10

ira Barbo a do A.I.l.19,
situaçõd d.
19/2/963,
Angola. V n
1 v rb
por L i".

de Infantaria

nO 13

l° sarg. de lnf. F rnand C lvõo do R.I.?, d v ndo
considerado n stn situação d d 19/2/963, por t
gressado da R.M. d Ang 1 . V n p 1 v rb "P
do Quadro Aprovado por L i".

r
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Regimento

de Infantaria

nO 14

2° sarg. de Jní. José Lourenço dos Santos, do B.C.5, de
vendo ser considerado nesta situação desde 13/2/963.
Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei'. (Despacho de 28 de Fevereiro de 1963).

Regimento

de Infantaria

nO 15

2° sarg. de Jnf. Adriano Jesus da Silva Pinto, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 19/2/963. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei '.

Regimento

de Infantaria

nO 16

Sarg.Aj. músico José de Oliveira Rebelo, do R.J.6 por
pedir. ( pacho de 7 de Março de 1963).
2° sarg. de Jní. João António Abrantes Gomes, do B.C.5,
devendo ser considerado nesta situação desde 13/2/963.
Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". (Despacho de 28 de Fevereiro de 1963).

Batalhão

Independente

de Inf~ntaria

n017

2° sarg. de Jní. José Garcia Pacheço, do B.C.5, devendo
ser considerado nesta situação desde 13/2/963. Vence
pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Depa ho de 28 de Fevereiro de 1963).
2° sarg. de Jní. Jos' Manuel Pereira da ilva, do B.C.S,
devendo ser considerado nesta situação desde 13/2/963.
Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.
( spacho de 28 d Fevereiro de 1963).

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 18

l° sarg. de Iní. José Raposo Cabral, do R.I.4,
devendo
s r con.iderado n sta situação desde 19/2/963, por ter
regre ado da R.M. d Angola. Vence pela verba 'Pesoal do Quadro Aprovado por Lei".
2° sarg. d Inf, Manuel M niz, do S.C.5, devendo ser considerado nesta situação desde 13/2/963. Vence pela verba "Pessoal dos ()Jadros Aprovados por Lei".
( spacho d 28 de Fevereiro de 1963).
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Batalhão

Independente

de Infantaria

nO. 19

l° Sarg. de Inf. José Vaz Pinto, do R.I.7, devendo ser
considerado nesta situação desde 28/2/963, data em que
lhe é dada por finda a sua comissão de serviço na R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.

Batalhão

de C~çadores

nO. 1

Furriel de Inf. António Joaquim Pereira de Oliveira. da
E.P. L, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ",

Batalhão

de Caçadores

nO. B

2° Sarg. 2° mec.viat.rodas Domingos Francisco Gordo de
Carvalho, do B.C.S, devendo ser c nsiderado nesta i~
tuação desde 13/2/963. Vence pela verba 'P ssoal de
Nomeação Vi talícia Além do Quadro". (Desp.8/3/963)
(

2° Sarg. de Inf. José Alexandr Polido, do B.C.S. devendo ser considerado nesta situação desde 13/2/963. ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por L i".
(Despacho

de 28 de Fevereiro

de 1963)

Artilharia
Escola Prática de Artilharia
Furriel 2° mec.armas pesadas,Possidónio Custódio, do R.
A.L.l. Vence p la v rba "P ssoa l dos Quadro Aprovado
por Lei'. (Despacho de 2 de Março de 1963).

Regimento

de Arti Iharia LigAi ra nO,

2° Sarg. 2° mec.viat. rodas,Paulo J rg d Torr
ra dos anto, do H.M.P. V nc p la v rba''P o 1 do
Quadros Aprovado por Lei". (De~pacho de 6/3/1963).

Regimento
l°

de ArtilharIa

Pesada nO.

2,

arg. de Art. Alb rto d Aquino P r ir , úo R.I.IO.
por pedir.

•
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Regimento

de Arti

Iharia

Anteaéria

Fixa

Furriel 2° mec.Armas Pesadas Armando de Jesus Vendeirinho,do R.A.C. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Oespacho de 2/3/963).
Furriel de Art. Manuel Joaquim Granadeiro Batata, do G.A.
C.A.2, por pedir. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros (no 1 do artO. 343°. do
Cap. 9°. do Orçamento do M.E.).(Despacho
de 12/3/963).
Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.2

arg. Aj. de Inf. Rodrigo Massapina Gusmão, do R.I.16.
(Despacho
de 22 de Fevereiro
de 1963)
Furriel de Art. João Monteiro Meira, do R.A.A.F.,por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Le i ", (Despacho de 12 de Março de 1963).
Cavalaria
Escola

2°

Prática

arg. de Cav. João Teixeira Carlos, do R.L.2, devendo
ser considerado nesta situação 'desde 19/2/963. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Qua.dros". (Despacho de 5 de Março de 1963).
Regimento

2°

de Cavalaria

de Cavalaria

nO. 3

rg. d Cav. Jo ' An ónio Bajanca Valério, do R.L.2,
devendo er consid rado n sta situação dpsde 19/2/963.
Vence p la verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
do. Quadro ". (De pacho de 5 de Março de 1963).
Grupo

Divisionário

de Carros

de Combate

l°.

arg. de Cav. Jo quim Afon o, do P.L.2, devendo ser
on id rado n ta situação de de 19/2/963. Vence pela
verba "P oa1 de liolluCiio Vitalícia Al'm dos Quadro."
(no 1 do ar °.357° do Cap. 9°. do Orçam nto do M.E.).
(Despacho

Serviço

de 5 de Março de 1963)

de Administração

~i I i tar
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1° Grupo

de Companhi~s

de Administrc~o

Militar

2° sar g, do SAM Jaime de Almei da (omes , do C T I da
(biné, devendo ser considerado
nesta situaç50
desde
26/2/963
Vence pela verba "Pessoal de omeaç go Vitalícia Além dos cpadros".
Orgãos

de Execuc~o

Estahel

dos Servicos

e Outros

Elementos

ec lnen to s Mil i tares

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

J.1ilitar

Furriel de Cav [)emétrio Joaquim Pardal, do R C. 3, enc
pela verba
Pessoal dos Quadros Ap ro vado s por L i".
(n= 1 do Ar t> 324° rap08° do Orçam nto do ~1.F )
(Despacho de 6 d ~larço de 1963).
I

Instituto

Técnico

11ilitar

dos Pupilos

do Exprcito

2° sarg.2° mec Vi a t Hodas,Liberto
Ilodrigu's Guerreiro
C..omes, do n,A L 1 V nc pela v rba "I> ssoal do Qladros /\provados
por Lei". (Ii sp, 6/V963)
Centro

de

í

nst

ruç go de Sarpentos

'lilicianos

~e

Infantaria
1° sarg de ln f •• Jos{ ele Sousa \1iguel, do n
lO, d v ndo ser cons id rodo o s t a si uação d sei 19/2/ )3, por'
ter r gressado ela R. ~~. d Ango l a V ne p
v r ha
"Pessoal
do s Quadre
Aprovado' por L i"
/>

2° sarg
d Tnf. i\ntónio .José ela 11 1 '1\"
go l a dcven d ser
on id r do n
18/2/963. V ne pe l a v
vados por L i".

ela

InI• .los(' da lDSLu (~I 'lT .i ro , do B
5 I
ons ide rud
n s t.a s i t.unç go de
B/2/9)3.
Vence P il u v rbu "I> sso al do \.ladro
t\prov. do por
Lei'.
(I sp 110 d 281 /9 3).
A

v ndo s r

Centro

Militar

de Educação
Física
üe snn r tos

Equitação

e

3:1
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Furriel de In I', Fernando .João Lishoa, do H.I 13 devendo
se r considerado nesta s i tuae ão desde 17/3/963
Vence
pel a verba Pessoal dos ().1adros Aprovados por Lei'
(Despacho de 11 de Março de 1963).
Furriel de Cavo \1anuel Fonseca Afonso, do R 7, devendo
ser considerado nesta situação desde 17/3/963 Vence
pela verba "Pe isoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros" (Despacho de 11/3/963)
Oi versos
a Mi I i tar

Menci

1° sarg.

de Inf.
riel da Cruz Neixa Inglês, do ~ I 1 •
devendo ser considerado nesta situação desde 19/2/963,
por ter regressado da R '\1. de Angola. Vence pela verba
'Pessoal dos, Q.ladros Aprovados por Lei"
Depósito

Geral

de Adidos

1° sarg. de ln f. João da camara Li ra Fernandes do R, I. 14
dev ndo ser considerado nesta situação desde 19/2/963.
por ter regressado da R M. de Angola, Vence pela verba
"Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei".
~UD r anua

e r á r i os

Infantaria
BatalhãO

de Cacarlores

nO 5

2° s arg, d Cav. l\ntónio José de Oliveira Nascimento, do
P L.2, devendo ser considerado nesta situação
desde
19/2/963. por ler mudado d Unidade Mobil izadora, Faz
parte da Comp. Bec. 113/& C. 5.

r' o

U I t r am a r
Região

lilitar

de Anp,ola

In f • .Iosé 'unes dos. antos, do R. I. 1.19, por
t r embarcado para a citada Província onde vai servir
em Comissão .1ilit r nos tennos da Alínea c) do Arte :{O
do [ c 42937 ele 22/ 4/9f{) devendo s r consi derado nesta i tu ção d d 28/2/963.

Fu rr i 1 d

208

ORDEM DO EXERCITO N°.,a

3a. Série

********************************************************

Furriel de Inf. Manuel António

Borges da Silva, do B.

C.IO, por ter embarcado para a citada Província onde
vai servir em comissão militar nos termos da alín a c)
do artO 3° do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo er considerado nesta situação desde 28/2/963.

Região Mi Iitar de Moçambique
Furriel de lnf. Júlio Pinto Moreira, do R.I.7, por ter
embarcado para a citada Provlncia ond vai s rvir em
comissão militar nos termos da alínea c) do artO 3° do
Oec. 42937 de 22/4/960, devendo ser consid rado n s a
situação desde 27/2/963.

v . CONCURSOS

CURSOS E ESTiGIOS

A - Concu rsos
- Abertura e Encerra.ento
Fm confonnidade com o d spacho de

ua Exa. o Min's ro do
Exército de 22 de Jan iro d 1 %3, s ja ab rto concurso extraordinário para o posto de Furri 1 do Q.P
da Arma de Engenharia para esp cialidad d m ~nico
de equipamento p sado d ngenharia, d v ndo ob rvar-se o eguint

Das Condições

da Admissão

1.

)-

•7

i lit do
no d

3a.

Série
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d) -Os los cabos milicianos com o C.S.M. presentes nas
fileiras para cumprimento da obrigação normal de ser
viço e os que se encontram na disponibilidade.
e) -Os 2°s sargentos e furriéis milicianos na efectividade serviGo ou na disponibilidade.
2. ~ndições
de admissão a que devem satisfazer os militares referidos em 1.
a) ·Para os lOs cabos presentes nas fileiras habilitados
com o 2° curso das E.FL e para os que sejam propostos pelos respectivos Comandantes.
l°.
Ter a altura de 1,60 m, no m1nimo.
2°.
Não ter ultrapassado a idade de 35 anos.
3°.
atisfazer ás condições estabelecidas no arto.70°
do R.P.P.I.E. excepto ás condições 4a9~a. e 9a.,
e alterações posteriores.
b) ·Para 2°s sargento.
furriéis e lOs cabos milicianos.
un e outros habilitados com o C .. M.
l°.
Ter a-altura de 1,60 rn, no mínimo.
2°.
ão ter ultrapassado a idade de 35 anos.
3°.
Sat is fazer ás ondições 7a, 8a. e 13a do ar t ? ,
700 do R.p.p.r.E. e alterações posteriores.
c) -Para os lOs cabos do Q.P. na disponibilidade. habilitados com o C .. M.
l°. - Ter altura de 1,60 m, mínimo.
2°. - atisfazer ás condições 7a, 8a e 13a. do artO.
700 do R.P.P.I.E. e alterações posteriores.

Da Abertura
3.- A abertura do concurso terá lugar no dia 15 de Abril
próximo e deverá ser anunciada em Ordem de Serviço
da
nidades e Estabelecimentos da Arma de Engenharia no Continente e nas Ilhas Adjacentes no mesmo dia.
As declaraçõ s dos candidatos devem ser entregues
com a devida antecedên ia, para que, seguindo as
via competente dAm entrada na Secretaria da tmidad ou Estabelecimen o até ao dia 20 também de Abril
próximo. As m smas declarações serão enviadas aos
r pe tivo Júri no dia 24 do referido mês de Abril
devidam nte informadas no termos do artO 73° do R.P.
P.I.E. alterado pela Portaria 8212 de 1935, acompanhada das respectivas notas de assentos.
do candidato r feridos na alínea a} do nO 2 devem ser tamb'm acompanhadas da ópia da informação a
que
ref re a condição lla.do artO 70° do mesmo
regulamento.

3a. Série
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Das Provas
4 As provas

do concurso serão subordinadas ao programa
inserto na O. E. nO 5-1a
'rie de 30/10/956
5. A prova dactilográfica
será prestada
segundo prescrições estabelecidas
no programa inserto na O.E referida no n04.Fsta prova não é eliminatória
mas ser-lhe-a atribuida
classificação
a tomar em conta no
resultado
final do concurso com o cooficiente
1 (um)
e deverá constar do mapa de classificação
final m/7.
6 Para a prova física devera observar-se
o que dispõe
o nO. 13 publicado a pág 323 e329 da O F. nO 22 3a.
'rie de 1958. Esta prova também não ' luminatória
mas ser-lhe-á
atribuida
classificação
a tomar em con
ta no resul t.ado final do concurso com o coeficient
1 (um)e deverá
constar do mapa da classi fica ão fi
nal m/7
na Constituição

do Júri

7•. 50 nomeados os seguint.

júr1s:

Un jun to do (ovemo
Mi I i t ar de Li boa
-Un junto do Comando Mil) Lar d
ada uma da pro
vi nci as Ill t r amar inas ond haj a candidato •
8. A nomeação do Júri ela 1 trópol
s rá
f tunda p 1

Repartições
de Oficiais
por forma a qu o Júri po~sa
ter a sua primei r a r uni 50 no di 2.1 do II' smo m~ d
Abril.
9· Cada um dos J,ín ~ s rá consti tui do por um major
dois capitães da rma d Fng nhur i a, o c so ti , no
Comandos ~i li tur s das Provi nci a
1t.rumar ina
n;-o
hav r o fi ci ai s com a pa tcn t indi ada. poel rão
nomeados com a pat m t im (li atam nt inf r-i or
10 Os j líri s das Provi nc ios tIl t rmt rj nas , s rão nom do
p los r sp ti vos C.om.ndo s ,,111i t ar s qu murcaríio
data para a • b r tu ra do (bncur so , nt.r g. d, de 1 raçõ.s dos c ndi dn to s p r irn ir' r união do Júri
re,ab zuç50 ,da prova
ser i
onfonn
fOI' j u l g do
mai s ,onv nl nt',
t n(h cm visv qu Ludo.
r .1i1.<l
no mu~s. ~rto prazo d tem r •
11. Os oh taIS nom ado para
Júri
~har o, s :viço sem
llmulaçõ _
lnamoVlV 1 nquanto dllr r o
I

Da classificaç~o
12

O

andid

e Intercalação
Lo. aprovado

.

dos Candidatos

no pr s nt

on \Ir

Aprovados
r

li-

3a
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zado nas Provincias Ultramarinas serão intercalados,
segundo a classificação
na lista dos Aprovados no
respectivo concurso na Metrópole
intercalação que
será feita pela repartição de argentos e Praças.
- Diversos
13

14

15

16.
17.

Os júris deverão informar a referida Repartição
o
mais breve possível, do número de Candidatos admiti
dos, data da prova escrita e da prova oral e ainda
do número de Aprovados em cada uma das provas, a fim
de haver conhecimento do grau de adiantamento dos
trabalhos
O' Júris das Provincias UI tramarinas serão dissol
vidos em seguida à entrega do processo do Concurso
no Quartel General do respectivo Comando Militar,
que promoverá a sua remessa imediata a mesma Repar
tiÇão.
As Unidades logo que receb~M a presente O.E, , deve
r-o providenci ar no sen tido de dar conhecimento a
cada um dos 20s. sargentos. furrieis lOs cabos mili
ciano e lOs cabos do Q.P. com o
S.M
na disponibilidade, que tenham averbado o curso de medlnicos
de equipamento pesado de Fngenharia"
de que podem
tomar parte no concurso, se o desej arem, sem di spên
dio para a F" '" con tinuando na si tuaç so em que se
encontram, determinando lhes que declarem por escrito, em meia folha de papel comum se desej am ou não
tomar parte no concurso e .em caso afirmativo, qual
a Unidade onde des jam prestar a prova escrita, tudo
por forma a qu as ref ridas decl araçges sej am recebidas at,' ao dia 22 de Abril {:I f
Comandos
~\1ilitares dos tv:;ores' da Madeira, deve
rijoinformal' a mesma Repar t i.ç go de argentos e Pra
ç s, sobr s ali há ou não candidatos ao concurso
~s aso pr vistos nestas instruções, deverão ser
obs rvadas as disposições do R P P I,r:
e as alteraÇõ . pos erior ,nom adamente as Portarias 8212 de
19:\5 e 13595 de 1951.

8 - Cu rsos
1 - Lista

gera'

de Classificação

de AprovadOS

Prim iro aditam nto à Lista Geral de classificação
dos
Candid to aprovados ao concurso extraordinário para o
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posto de furriel
do Q.P. da Arma de Infantaria
aberto
em 30/5/962.
Candidatos que prestaram provas na Região 1ilitar
de 10çambique
N°s
Un I dade
Postos
Nome
C las.
l-A
3a.h.A
Zoo arg.Mil.Victor
Manuel F.dos Rei i5,1
3·'
Moçambique l° cabo
JoS'é Jerónimo Moleirinhoh.9
46A 9. I.14
Fur.mil.
Manuel Cand ido D.. CoutoB O
5S-A 3a.R.A 2°. arg.mil.
l.uciano Fonseca Jarque
12 O
56-A Moçamb
l° cabo
Jo é P reira Leal
12.8
96-A'
1° cabo
António 13értolo
12,I
104 A"
Fur.mil. Joaquim M.Miranda Tava r
11,9
l08-A"
1° cabo
António Homão lar ia
11.8
l09-A"
l° cabo Virgílio Rafael Gonçalve
11,8
114-A"
l° cabo F~uardo da ilva Raposo
11,6
119 AIO
cabo
Júlio Eusébio
11.5
125-A"
1° cabo
José Magro Diogo
1] .4
128·A
l° caLo
Oomingo Dlas Garcia
Jl,4
133·A"
l° cabo
.Iosé lend sobreiro
11,2
133-H"
l° cabo
Joaquim lartin
da Fon ec .J.l,2
134-A"
l° cabo
Armindo Miguel Pi r s
11,1
138-A"
l° abo
Ol:into Gonçalve
11,0
148 A
flAri:Mil. Al ixo Franci
o do Ro ário
da Co ta ernande
10,8
lS5-A"
1° cabo
José Grang io Fr o o
iO,6
165-A"
l° cabo Joaquim P reira Dia Leit
10.2
165 ..8"
1° cabo
Augusto a par Florindo
10,2
169-A"
2°. arg.Mil.
António do
anto
10 O
169-8
2°. arg.Mil.Joaquim
Gonçalv
Oiniz.
10.0
A lista aditada foi ins rta na O.B. nO.35 - 3.
~ri
d
20 de Oezembro de 1962.
II

2 - Ave rbamento
Frequentaram com aprov
lhes vão indi adas
que funcionou na E.
seguintes
furri'i.:
l°.G.C.~.
Fur.do .. S.
1° G.C.."
".lo.
Ca a RecI. 2a.R.M. Fur.
A

qu

' Mr
do

t s furri' i. d v m .
lidad
d "Laboratório

Fr qu ntaram com PI'(I\·(·j I
lh . vão indi ada. o cur

3a.
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funcionou na E.S.S.M. de 2/10/962 a 15/1/963 os seguintes furriéis:
R.I.13 Fur. do S.S. Mateus de Sousa Amorim
BOM
H.M.P."
" "António Henrique Felicidades
"
H.M.P."
" "Manuel de Jesus Nunes
"
A estes furriéis devem ser averbados o curso e a especial
lidade de "Sala de Operações".
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Material Sanitário que
funcionou na E,S.S.M. de 2/10/962 a 15/1/963 os seguintes furriéis·
O.G.M.S. Fur. do S.S. António Delgado Alves
BOM
R.A.L. 5
"
"..
Manuel Medeiros da Silva
REG
A estes furriéis devem ser averbados o curso e a especialidade de ''MaterialSani tário"•
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que,
lhes vão indicadas,o curso de Explosivos,Minas e Armadilhas que funcionou no R.E.l de 7/1/963 a 16/2/963 os
seguintes sargentos:
Muito Bom
R.E.2 Fur. de Eng. Amândio Pinheiro Machado
"
"
R.E.1 2° .Sarg. .. José Maria Gomes
"
"
R.E.2
"
"Joaquim
Miguel dos Santos
"
"
R.E.1 i-. rg."
Joaquim Anselmo
E'ffi(1E3) l°.Sarg. fJlg.José Joaquim Pisco
Bom
E.P.E. Fur. de Eng. António da Silva Teixeira
Reg
B.C.5
" "Inf. José da Conceição S.Bernardo
Reg
E.P.E. "
Eng, Jorge da Conceição C. Paiva
Reg
A e~tes sargentos devem ser averbados o curso e a especlalidade de "Exp~losivos, Minas e Armadilhas".
\I

C. Estágios
1 . Averbamento

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicada o Estágio de Contra-Insurreição que
funcionou no C.I.O.E. de 23/1/963 a 9/2/963,os seguinte furri'is e lOs cabos milicianos:
Aproveitamento

l° G.C .. Fur.Mil. Valério Eugénio Nogueira
Teve
R.A.P.3 l°. abo mil.Ant6nio Maria da Guia Vieira '
R.A.P.3

"

ti

R.A.P.2
" "
2° G.C.A.M'!
R.A.P.2
""

tt

José Lope

Gonçalves

"

"Ernesto Soares da Silva
"
" Joaquim dos antos T.da Silva"
Júlio Jer6nimo da Silva
"
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A todos os Furriéis e lOs. Cabos Milicianos que concluiram com aproveitamento deve ser averbado aquele estágio.

VI - DECLARAÇÕES
1 - Esclarecimento
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados e que
possuiam a especialidade de "Analista de Tráfego segundo a nova Relação Nominal da ESpecialidades do
Exército Português, aprovada por despacho de Sua Exa.
o Ministro do F~ército de 11/4/962, foram reclassificados e passaram a ter as seguintes especialidades'

"Anal ista de Informação das Transmissões"
2°.Sargento de lnf. José Moura
l°.Sargento de lnf. Amadeu Gonçalves
2°.Sargento de lnf. Manuel Inácio Alface Varanda
2° .Sargento de Eng. Carlos Alberto Coelho Nunee
Furriel de Art.Rui de Oliveira da ilva
2°.Sargento de ln!. Joaquim Soares Guerra Campo

" Analista de Segurança das Transmissões"
2°.Sargento
2°.Sargento
2°.Sargento
2°.Sargento
2°.Sargento

de
de
de
de
de

lnf.
Inf.
Art.
Cav.
Art.

José Joaquim Pires
Ant6nio Dias Soares
Fausto da Costa França
José Corr ia Lope
Fernando Marques Duar

" Operações de Segurança das Transmissões"
2°. rgento de lnf. Joaqujm d ous Mor ir Júnior
2°. argento de Eng. Jaim Augusto Carvalho Gome.
2°. arg nto de Eng. Manu 1 Jo ' d Alm ida

" Operações de Informação das Transmissões"
2°. arg nto d Ar . Ant'nio r
2°. argenLo d ~rt. flui t\n óni
Furr i el d Eng. Oiamnn in P
Furri 1 d Eng. Arm ndo d" FOIl
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2 - loval idez
Que no Diário do Governo nO.48-2a. Série, de 26/2/963 foram publicadas as pensões anuais de invalidez, concedidas aos militares abaixo mencionados, estando já deduzidas do desconto a que se refere o arto.13°.do Dec.
Lei nO.36.610, de 24/11/947, esclarecido pelo arto.1lo
do Dec.Lei nO.39.843, de 7/10/954, pelo que devem ser
abatidos ao efectivo das suas Unidades desde 1 de Março do ano em curso, desde quando passam a ser pagos
pela Caixa Geral ce Aposentações e ficam sujeitos a todas as disposições reguladoras dos Militares reformados:
Regtmento

de Infctntaria nO.1

636SOO

Soldado nO.1418/61,Fernando Jesus Santos
Regimento

de Infctntaria nO.2

4.092SOO
1.032$00

Soldado nO.1172/60,João Vieira Vilhais
"
"1960f61,Fernando
Manuel B. Cabral
Regimento

de Infctntaria nO.5

Soldado nO. 652/59,António de Abreu
"
945/60,Alexandre Pereira Correia
Regtmento

de Infantaria

636SOO
4.092$00

nO.12

1.236$(X)

Soldado nO. 226/59,Leonel Craveiro
Regimento

ldado nO
,

de In ion tar!» ,,°.15

203/60 António Francisco Luca
288/6l,António ~rrão Moreira

Batalhão

Independente

4.092$00
1.032$00

de Infctntaria nO.17

Soldado nO. 4l2/61,José Silva do Espírito Santo 1.428$00
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.1

Soldado nO.562/60. Jorge Manuel Nunes da Veiga
Regtmento

Ligeira

de Artilharia

Soldado nO.367/60, João Augusto Lopes
Regimeri to de Artilharia

648$00

nO.4

3.120$0)
Pesada nO. 2

tO.Cabo nO.6l8/59. Alcino Alfredo Vieira Machado 10.260$00
Regtmento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Soldado nO.3567/6l. Domingos Guilherme Ferreira
Grupo de COmpanhias

852SOO

de Trem-Auto

oldado nO.149/61, Carlos José Lindeza Roque

1.080$00

3 - Preterições
Encontra.
preterido na promoção ao po to imediato des
de 31 1/963. o urriel 2°·M c.R diom. José Inverno
Amado da R.M. d M çambique por mo ivo di iplinar.

216

ORDEM DO EXERCITO N°. 8

3a. Série

*******************.***.**************.*.*****.*********

4 - Rectificações
Declara-se que o 2° Sarg. António Russo da R.M.de Moçambique, foi eliminado do serviço do Exército em 19/2/63
e não em 29/2/963 conforme foi publicado na O.E. nO 6
3a. Série de 28/2/963 pág. 153'.
Declara-se que se chama Armando Marcos Ferreira e não
Armando Marques Ferreira, o furriel músico da R.M. de
Angola promovido ao actual posto pela O.E. nO 6 3a.Série de 28/2/963, pág. 157.
Chama-se Florêncio José Ameixial Peniche e não Floriano
José Ameixial Peniche conforme consta na O.E. 3a.Série
nO 31 de 10/11/961 pág. 926 e foi nomeado nos termos
da alínea b) do ar t? 3° do Dec, 42. ~ 7 de H2/4/960,e
não como consta na mesma O.E.
Declara-se que o 1° Sarg. de lnf. José Bento Coelho foi
colocado no R.l.14 e não no R.l.1 como consta da O.E.
3a. Série nO 6 de 28/2/963 pág. 158.
Declara-se que o 2° Sarg.mil. do S.C.10 Luí An ónio
Martinho dos Santo promovido ao actual po to pela O.E.
nO 1 3a.Série de 10/1/963, a pág. 21, conta a antiguidade desde 28/2/961 e mo desde 28/2/962 como e publicou.
Declara-se nula e de nenhum efeito a colo ação no R.L.I,
do 2° Sarg. 2° mec.viat.rodas Domingos Franci o Gordo
de Carvalho, do S.C.5 publicado na O.E. 3.
rie no.7
de 10/3/963, pág. 181.
Declara-se que a colo ação do 1°
rg. do Q.A. '. Hern ni
de usa Loureiro na Agên 'a Militar, n-o d v $ r onsiderada de d 3 v'8/962, como por 1 p o foi pub li d em
O.E. 3a. rie nO 25 d 10/9/962 pág. 770, m
im d
de 8/8/962.
II

r

rt M

Rib iro
n

O...

Decl raque j
ham Arm ndo li rb r o M r in Rib iro
não Armando Alberlo fr\at't.ln~ R..ibei.ro,O "nrr i 1
lní.
mo con a n O.E. nO.6 d 28/2/96~ pág.163.
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Declara-se que o 2° arg.mil. da C.D.M.M. (Dest.M.M.329)
promovido ao actual posto pela O.E. nO 5 3a.Série de
20/2/963 a pág. 136 tem o nome de Fernand9 JUllão
Coelho dos antos e não Bernardo como se publicou.
5

Reformas

Que a partir de 1 de Março do ano corrente, transitam
para a situa ão de reforma, passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, confor
me vem publicado no Diário do Governo nO 48 2a.Série
de 26 d Fever iro do ano em curso, os mili t.aresa se
guir mencionados, cuja pensão anual a cada um se indi·
ca, estando já d duzida do desconto a que se refere o
art0130• do Dec.Lei nO 36.610, de 24/11/947, rectifi
cado p lo artO. 11°. do Dec.Lei nO. 39.843. de 7/10/954.
Direcção

do Serviço

de Fortificações

e Obras Milttarl's.

l° argento do O:A..E.João Alves da Silva
Regimento

de Infantaria

24.144$00

nO. 6

l° cabo de lnf. nO 88/Ad, José Moura
Regimento

de Infantaria

7.776$00
nO. 15

2°, argento carpinteiro Amaro Alberto Ferreira 18.564$00
Regtmento

de Lanceiros

nO. 2

2° argento enfermeiro Augu to dos antos Morais17A48$00
Escola

Prãttca

de Infantaria

• l° cabo ri? 205/59-Rd,Joaquim Pereira Macedo
•
/lospi tal Mil i tar Principal
• l° argen o do O.A.E. Sebastião Jerónimo
Hospital

Milttar

Regtonal

Técnico

Milttar

24.756$00

nO.1

2°. rgn to do O.A.E. Manuel Ferreira Tedim
Instituto

'3 816$00

dos Pupilos

20.820$00

do Exército

2°. arg nto nf rmeiro Raltazar António Sabino 21.948$00
Manu tenção

2° arg nto do

Mt l i tar

.A.M. Manuel Mendes

21.384$00

6 - Vencimentos
De lara- e que o

sargentos a seguir mencionados passam
a ven er p la verba "P ssoal dos Quadros "provados por
L i (no 1 do artO 325° do capo 8° do Orçamento do M.E.)
d de 1 de Março d 1963
2° arg. do ..• 1 nue l Francisco Proença Aldeão. do
R.I.16,
o Furri 1 de Cav.António Fortes Ba lagu i
ras, do R.C.3.
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Declara-se que o sarg. a seguir mencionado passa a vencer
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
(no 1 do artO 3250 do cap. 80 do Orçamento do M.E.)
desde 1 de Abril de 1963; o Furriel de Eng. (Sapador),
Joaquim de Jesus Salvador Bruno, da E.P.E.

o

nini stro do Elírci to

Joaqui.

do

Luz <lanha

Está conforme:

o

Ajudlnte Cenerll
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Publica-se

TO
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deJ_963
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A'

..

._.

o seguinte:

-I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
- Sargentos
Por Portaria

de 22 de Janei ro de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de prata de valor militar, com palma, a título póstumo, por ter sido
consid rado ao abrigo do artigo 7°. com referência ao
parágrafo l° do artigo 51° do Regulamento da Medalha
Militar d 28 de Maio d 1946, o furriel miliciano de
Infantaria, do batalhão de caçadores nO 158, de Angola
uilh rm Rarros Phalempim e Dantas que, na operação
Vento orte, de nrolada na R gião de Banza Lende, se
comportou d forma h róica, abnegada
vaI nte, praticando um fei o demons rativo de alta e heróica compreen ão do dever militar. Quando prosedia á recolha
da, arma do inimigo v n ido, foi alvejado por um dele .que
ncontrava apenas ferido. O seu último ge 'to, b m r velado!' da .ua sô lida formação militar, foi
o d prot
r a sua arma
as qu tinha apreendido,para qu não fo .em roubadas pelo inimigo. Mini tério do
P~'rcito, 22 d Janeiro de 1963. o Ministro do Exercito, Joaquim da Luz Cunha.
2 - Praças

_
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Por Portarias de 12 de Fevereiro de 1963
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de cobre de va
lor militar. com palma, por ter sido considerado ao
abrigo do artigo 7°, com referência ao parágrafo 2° do
artigo 8° do Regulamento da Medalha Militar de 28 de
Maio de 1946, o soldado nO 529/60 da companhia de cavalaria nO 122, José Fernandes Martins que. na madru
gada de 16 de Agosto de 1962, ao sofrer queimaduras
gravíssimas,em consequência de rebentamento duma mina
sob a viatura em que era transportado. na strada
Toto-Bembe, queimaduras tão graves que determinaram a
sua evacuação para a Metrópole,procurou incutir e manter a calma nos seus camaradas contribuindo em muito
para que estes, verificando o seu exemplo.
e sentissem amparados, e evitassem reacçõ
de esp r da •
Demonstrou,
assim, possuir
um moral el vadí simo e uma presença de espírito verdadeiramente invulgar.Pela sua atitude rara abnegação, vaI ntia
oragem,patenteou as mais altas virtudes militar
dum v rdadeiro soldado .português,ganhando jus ao públi o reconhecimento pelos seus sacrifícios em terra de Angola.
Ministério do .Exército, 12 de Fevereiro de 1963. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.
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manter um moral e uma força de ~nimo tais, que
verdadeiramente impressionaram, tanto os seus superiores como os próprios camaradas. Por estes actos de rara abnegação, valentia e coragem, patenteou as mais
altas virtudes militares dum verdadeiro soldado português,ganhando jus ao público reconhecimento pelos s~us
s~crifícios em terras de Angola. Ministério do ExerClto, 12 de Fevereiro de 1963. O Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha.

B - louvores
- Sargentos
Por Por tarva de 22 de Janeiro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministrro
d~ Exército, louvar, a título póstumo, o furriel miliClano de infantaria, do batalhão de caçadores nO 158
da Região Militar de Angola,Guilhenne Barros Phalempim
~ Dantas, pela forma heróica, abnegada, valente e coraJosa como actuou na operação Vento Norte, desenrolada
na região de Banza Lende, concelho do Songo, d~ qual
r~sultou mais uma vitória para as nossas tropas,Cvalorlzada pela tenaz resistência do grupo inimigo chefiado por um dos mais importantes chefes, ao longo
de
cerca de 5 horas e .30 minutos. -Reduzido ao silêncio
o grupo adversário, imediatamente o furriel Oantas se
lançou na exploração do sucesso, recolhendo duas das
arma do elemen o terroristas,mas acabando por cair
varado pelo tiro de um inimigo que apenas se encontrav~ ~erido. O seu último gesto bem demonstrativo da sua
sollda forma90 militar, foi o de proteger a sua arma
e as que tinha apreendido. para que não fossem roubadas pelo inimigo. Considerado um excepcional comandante de e ção, quer pelos conhecimentos militares, quer
pelo grande espírito de iniciativa sempre demonstrado
quer ainda pelas ua elevadas qualidades de coragem
valentia e abnegação, a actuação do furriel Dantas em
Combate perdurará na memória dos seus companheiros de
luta. Ministério do Exército, 22 de Janeiro de 1963. O
Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

II - JUSTIÇA E DISC IPlItfA

~
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A - Condecorações
- Sargentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar em conformidade com as disposições do regulamento aprovado pelo Dec. n~ 35667 de 28 de Maio de 1946.
os seguintes sargentos.
Primeiros argentos' do Quadro de Amanuenses do Exército
Adriano Lourenço dos antos do Regimento de Infantaria
nO 5. José Manuel Gonçalves Garcia, da Direcção da Arma de Artilharia e Inácio Mam de uerra do Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desporto.
egundos argentosl do Quadro d Amanu n s do ~ér ito,
Artur de Freitas e António Luís ambos do R gimento d
Artilharia Pesada nO.2, António Pir s d R gim nto d
Infantaria nO 5 e Jos; Maria d Oliv ira raga, do R gimento de Infantaria nO 8; artífice carpin eiro, J -o
Viegas Calvinho Júnior; artífic
rralheir, Onofr
Marques. (Despacho de 14 de Março d 1963)

Para os efeitos da última parte do artO 12° do RegulaMento da Medalha Militar informa
qu prd
pa 110 d
22 do corrent do C.C. '.A.A. foi ond corado om
Cruz de Guerra de 4a. lass o furriel mili iano d lnr.
ílvio
teves Fernand s da C.Caç. 27 (R.C.lO).

2 - Praças

8 - Diversos
Ch ma-s Armindo F
lh-o d c: ç dor

old dn
nO

110

763/ 1 do b

262 mAIl
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no r portaria
de 23 de Outubro
de 1962, publ icada na
Ordem do Exército nO 34, 3a.Série de 3 de Dezembro do
mesmo ano.
~ertencem
á
Prlmeiros cabos'
Manuel Joaquim
dalha d cobre
taria de 2 de
Exército nO 34

companhia
de cavalaria
nO, 108 os
231/60 Alberto Joaquim Pinto e 452/60
Calais Estalagem condecorados com a mede valor militar, com palma, por porovembro de 1962 publicada em Ordem do
3a. 'rie, de 3 de Dezembro do mesmo ano.

(Despacho de 14 de Março de 1963)
III

Sup r anuner
Quadro

á

- ~1UOAtIÇ\S OE QUADRO

r ios

da Arma de Artilharia

~egimento

~e Arti

Iharia

ligei

ra nO. 1

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia,porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga. o furriel do Q.C. Mário Mendes
Teodoro contando a antiguidade desde 27/2/963, dataa
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Enc n ra-se na R.M. de Angola nh situação de reforço á Guarnição Normal.
Regimento

de Artilharia

ligeira

nO. 4

T'm pas. ali m ao Q.P. da Arma d Artilharia,porque en on
t randn .e aprovado
para este quadro Iii s compe t.i u o
pr n hirnnto d vaga, os furri is do Q.C. Manuel João
da Cone: iç50 nita. H gério d Barros Venttira c Vald
mar VaI nt Pinho. contando todo- a anti~\lida e desde
12/3/963. data a p rtir da qual t&m dir iLO aos venci
Ir, nto
do novo posto. I'.ne:ontram
s todos cm Angola na
ituaç50 d r forço á lIarnição Normal.
é

Região

~ilitllr

de Angola

T m pa sag m ao Q.P. da Arma d Artilharia,porque
ncontrando-s
aprovado para este Quadro lhe competiu o
pr nchim nto d vago, o 2° arg. do Q.C. António José

3a. Série
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da Silveira Machado Ferreira Pereira Osório, contando
a antiguidade desde 27/2/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Fica graduado no
posto de 2°. sargento.
Têm passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia, porque encontrando-se aprovados para este Quadro lhes competiu
o preenchimento de vaga, os 2°s Sargs. do Q.C. António
Morais de Carvalho e Joaquim Ferreira Campos, contan
do a antiguidade desde 15/2/963, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto. Ficam graduados no posto de 2°. sargento.
!em passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia,porque encon
trando-se aprovados para este Quadro lhes competiu o
preenchimento de vaga,os furriéis do Q.C. Armando Ferreira de Carvalho, José Augusto Jorge Abrantes, Daniel
Gil Bastos Rodrigues
algado e José Jorge Gonçalve
Cobanco, contando a antiguidade desde 27/2/963, data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.

IV - ~UOANÇAS

OE SITUAÇio

SAffiENIOS 00 çuA[l() PEf:lv1ANENIE

Reintegração

na efectividade

de Serviço

Quadro da Arma de Inf~ntaria
Passou a ser considerado nesta situação no termo do
Oec.44559 de 8/9/962 d sd 10/3/963, dat da ue apresentação, por ter sido julgado pronto para ado o
rviço militar pela J .11. 1. reunida no II.M.P. m 25/1/963
o 2° arg. de In I, lIenriqu Coelho d Amorim. do . • 1.

nO.6.

Passagem

á Forç~ Aérea

üuadr o do Servico do Administração

tlll t ar
í

Pas ou a
r consid r do r
ituaç50 de ~ 19/3/9 3.
o 2° arg. do .A.~:. J :::~ ~1 nu 1 l.t rro
da Cunha ,.1(,

C.T.I.

da Gui.né,

3a. Série
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Passagem á Situação de Supranumerários
Guanra da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/3/963,
P?r_ter sido nomeado para servir como reforço á Guarn1çao Normal na Guiné, nos termos da alínea c) do artO
3° do fkc. 42937 de 22/4/960, o l° Sarg. de Inf. \lbin? Pereira da Silva, do R.I.lS. Tem por Unidade Mobi11zadora o R.C.S.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 10/3/63
por terem sido nomeados para servir como reforço á
Guarnição Normal na Guiné, nos termos da alínea c) do
artO 30 do Oec. 42937 de 22/4/960, os lOs Sargs. de
Inf. António José de Almeida Ferreira do O.G.A., e'Domingos Hanos do·R.1.2. Têm por Unidade Mobilizadora o
8.C.I0.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 12/3/63
P?r_terem sido nomeados para servir como reforço á Guarn1çao Normal em Angola nos termos da alínea c) do artO
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, os lOs Sargs. de rnf.
~tónio Joaquim Alexandre do R.I.3, Pedro Augusto de
M1randa, do R.I.S e António Cardoso do 8.C.6. Têm por
~nidade Mobilizad~ra o 8.C.S.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 12/3/63
por terem sido nomeados para servir como reforço á
Guarnição Normal em Angola nos termos da alínea c) do
artO 30 do Oe . 42937 de 22/4/960, os lOs Sargs. de
Inf. Alvaro Alves Antunes do E.C.I0 e Manuel Vieira
Freire do R.I.lS. Têm por Únidade Mobilizadora o R.I.2.
Passaram a ser on iderados nesta situação desde 12/3/63
por ter m sido nomeado para servir como reforço á
Guarn'ção ormal em Angola nos termos da alínea c) do
artO 30 do c. 42937 de 22/4/960, os lOs args.d~ Inf.
Fi li p G rn
R b lo, do 8.1.1.18 e Manuel Cor re i a de
A1 meida N ve •. do B. I.4. Têm por Unidade Mobilizadora
o 8 .C.S.
Passaram a s r consi rados nesta situação desde 12/3/63
~or ter m sido nom ado. para servir m como reforço
a Guarni ão N rma1 !T, Angola no terrnosda alínea c)
do artO 30 do
'.42937 de 22/4/60,os l°s.Sargs.de lnf.

asna:
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Manuel da Mota Longo Gonçalves, do R.l.S e António de
Sousa Moreira do R.1.lO. Têm por Unidade W.obilizadora
o li. 1.1.
Passou a ser considerado nesta situação desde 12/3/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço á Guarnição Normal em Angola nos termos da alínea c) do artO
3° do Dec. 42937 de 22/4/960. o 2° Sarg. de lnf. Emidio da Silva do R.I.l.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 12/3/63
por terem sido nomeados para servir no Ultramar nos
termos da alínea c) do ar tO 3° do Oec. 42gg7 de 22 de
Abril de 1960, em reforço á Guarnição Normal dai
de Angola. os furriéis de Inf. João da Conceição ou a
Bernardo. Adelino Estrangeiro Benga,João Francisco
Oias Picado, Manuel António Favita ilveira e João d
Matos Lopes, todos do H.C.S.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 12/3/963
por terem sido nomeados para servir no Ultramar nos
termos da alínea c) do artO 3° do Dec. 42937 d 22 de
Abril de 1960 em reforço á Guarnição Normal da R. 1. d
Angola os furriéis de Inf. João da Silva Domingue e
Joaquim Rocha de Azevedo, ambos do R.I.7.
Ouadro

da Arma de Arti Iharia

Passou a ser considerado n sta situação desd 12/3/963.
por ter sido nomeado para servir no Ultramar no t r
mos da al mea c) do ar t ? 3° do Oe • 42<X37 d 22/4/960.
em reforço à Guarnição Normal da (.M. d Angola. o
furriel de ÂrL. Manu 1 da ilva P r ir.
do ItI.7.
Quadro

da Arm:J de Transmissões

- Engenhar i o

Passou a s r onsld rado desde siLu 00 d
por t r sido 110m ado p ra s rvir no ltrumnr no t rmos da n l ín li ) do ai te 3° do
. 4·2937 d 22/4/ 60,
m r forço á II< rn i cao Normal da R.~1. ti Angola, o 20.
Sarg, de Eng. Vac tor Tornas Hami r ., do H.l.7.
Quadro

do Serviço

d~ S,úde

Passar m a se r on id .rOllo nc t
i lllUÇÕO d sde 12/3/ 3
por ter m sido nomeado. !l(IS L irmo da nl ín a )do r o
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30 do I)ec, 429:17 de '22/4/9f:!J, para servi r nas tropas
de reforço
a Guarnição
o rmal da R,M de Angola,
os
Furrieis
do
S. Raúl António Fstrada Amaral, do R I 2
e António Jacinto
da iI va, do H I· 1

üuadro

80 serviçc

de :,~aterial

Passaram
a ser considerados
nesta situação
desde 12/3/63
por terem sido nomeados para servir
como reforço
à
Olarniç 50 10rmal em Angel a nos Lermos da al ínea c) do
artO
30 do l~c
42937 de 22/4/960
o Furriel
Radiam,
Joaquim Augusto na Si I va (pmes, do R C 6, e o Fu rr ie 1
meco Viat.l~das
Carlos Marques Simões da FPF
Têm ambos por Ijn i dade ,\bbilizadora
o R I 2
Passaram
a ~er considerados
nesta situação
desde 12/3/63
por terern sido nomeados para servi r como reforço
a
(}Iarniçõo
de Angola nos termos da Alínea c) do ar t" 30
do De reta
n. -42937 de 22/4/960,0
Furriel
Radiam
Mnnuel JOno Lopes,
do C T.0. E. e o furriel
mec Viat
Bodas Fr anc i sco António
Fernandes.
do H, I. 6. Têm por
Uni.dade Iobi li zadora o n Iol.

Quadro

do Servico

. ...

ESIJecial

Pas aram a ser considerados
nesta situação
desde 12/3/9~3
por terem sido nomeados para servir
como reforço
a
Guarnição
'ormal em Angola,
nos termos da al:Ínea
c)
do ar o 30 do I c •• 12937 de 22/4/960,
os furr'i ei s cor
net iras,
Alberto
Afonso Fira Velha, do R 1.1 e António I.uís ~'artins
Oliveira,
do n 1 2.

Quadro

de Amanuenses

do Exerci

to

Passou a . r considerado
nesta
si tuaçgo desde 12,3/963,
po r t r si do n m a o para servi r como reforço
a (;uarni 50 o rmal em Angol a nos Lermos da al {nea c) do Art·
30 do I c. 42937 de 22/4/9(fJ,
o l° sarg, do Q, A E. Ra
f a 1 da Conceiç 50 \Iarqu s do B C, 1 Tem por Um.dade Mo
bi li z do r o I~ T. 7.
ç

v -
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Armas e Serviços
~inistério

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços Centros de
Instrução e Unidades
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

2° Sarg. 2° Mec.Hadiom. o furriel António Flores oares,
contando a antiguidade desde 31/1/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. encontra-se em reforço á B.M. de Angola.
(flespacho de 21 de Março de 1963)

Batalhão

In1ependente

de Infantaria

nO. 18

Furriel mis ico de 2a. lasse execut., no instr. "Cei.xa", o
I? cabo llor ona to Pestana, do B.1.1.18.
ontando a an
tiguirlude desde 28/1/963, data apartir
da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 19 de Março de 1963)

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

2° Sarg. 2° mec.radiom. o furri 1 José Maria une, contando a antiguidade desd 31/1/963. data a partir da
qual t m direito aos vencimentos do novo posto. lncontra-se em reforço á Guarniçáo Normal da H.M. d Angol .
(Despacho de 21 de Março de. 1963)

Serviço de ~aterial
Companhi3

Olvisionária

de Manutenção

de Uaterial

2° Sarg. 2° artífi e s rrnlhe iro o furriel Au us to José
CArta ho Lourenço,cont.anclo
a an iguioad
d d 31;12/l2
data a part.ir da qual tem djr i o ao v n imento do
novo posto. Serv
'III rc forço ó. 'arniçio
orn ) d H. ,~.
d Angola.
(Despaclv: de 18 de Março de 1 63).

Supranumerários
tIo UI tramar

3a.

Série
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~egião

rdilitar

de Angola

2° 'arg. de lnf. o furriel Abel Jacinto Vieira, contando
a antiguidade desde 31/10/962, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho

de

21 de Março de 1963)

Furriel músico 2a. classe executante no instrumento "Fagote o l° cabo António Bernardino dos Santos Afonso.
contando a antiguidade desde 20/12/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18 de Março de 1963)
Furriel músico 2a.classe executante no instrumento "Bombardino" o l° caLo Tito Abílio da Silva. contando a antiguidade desde 20/12/962, data a partir da qual tem
direito ao vencimentos do novo posto.
(I)« pacho de 18 de Morço de 1963)
St\HQ' lU-;

,çuNro

CCMPlHv1ENIO

Regimento

de Infantaria

(Hatalhão

de Caçadores

n",

4

nO 159)

Por despacho de 11/11arço/1963. con t ando a antiguidade
d~sde 2Rj Feve rei ro/1961. 2° Sargento miliciano o furriel
mlli inno .Joaquim Gaspar Husso.Tem direito aos vencimentos do novo po to esde 6/Julhc;>/1962.
Regimento

de

tn tant ar i a nO. 6

Por d pacho d 1l/~larço/1963, contando a antiguidade
d7sd. :U/lo v rciro/1962. 2° ..'argentomiliciano o furriel
mi liei no António Pinto Pcrei r-a.
Tem direi to aos venc irneutos do 110 o po to LI sd 17/Setembro/1962.
(Batalhão

de

açadores

nO 114)

Por despa 110 de 1l,IÍ1arço/l963, contando a antiguidade
cl7,d 28/1' v r iro/1962, 2°. 'argento miliciano o furriel
mi Ii iano .J o 'I..U1.
ilva. T !TI direi to aos vencimentos do
no o pc to d sd 29/ ·osto/l962.

Por de pacho

nO,10

Regimento

de Infantaria

{Ba talhão

de Crzcadores

d

11 1arço/1963.

nO 185)

contando

a antiguidade
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desde 28/Fevereiro/1962,
2° sargento miliciano o furriel
miliciano Fernando Ramos Fs teves, Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2/0utubro/1962
Regimento

de Infantaria

nO 12

Por despacho de 11jMarço/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961,
2°, sargento miliciano o furriel
miliciano Joaquim Leal dos Santos Neves Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 25/Setembro/1962
Regimento
de Infantaria
n° 13
(Bat. de Caç ado re s nO 185)
Por despacho de lljtl.1arço/1963, contando a ant.i.guidade
desde 28/Fevereiro/1962,
2°s sargentos milicianos os Iurrieis milicianos,
Agostinho de Sousa Filipe, AntÓfl-ip josé da Gosta e Silva, Luís Augusto nibeiro Beltrão e 1anuel Harreto ftldrigues
Têm direito aos vencimentos do
novo posto desde 28/Fevereiro/19fi2.
Regimento
de Infantaria
nO 14
(Isat: de Caçadores
nO 1.15)
Por despacho de 11jMarço/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l%3,
2°s.sargentos
milicianos os fu rrieis milicianos Carlos Armindo fogueira Gomes da (bs t a,
Fernando Cardoso e Bgério Rodri~es dos. .anto s, T~ direito aos vencimentos do novo posto desde 28/F v. /1963
Regimento

de Infantaria

nO 16

(Rat de Caçadores nO 1~q)
Por despacho de 11/Março/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,
2°, sargento miliciano o furri 1
miliciano Jorge Fernandes Santos Tem direi to aos venc imentos elo novo posto d sdc ?2/Setembro/1962.

(Rat.de Coç ado res nO 17'2)
por despacho re, 1l/Março/19l>3, contando a an t i gu i dr de
desde 2R/Fevereiro/1962,
2°. sargento miliciano o furriel
miliciano fbgério da Hosa Jo ss , Tem di r i to aos v ncimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962

Baralh"?o Inrle~lmlent() ~e Infantaria
(Rat

de Caçadores

nO

nlJ 17

184)

Por despacho
de lljrvlarçoj196::l,
contando
a antiguidade
d7s~e. 28IFevereiroj1%2,
2°, s a rgen to miliciano
o furriel
mlllclano
lanuel I\ntónio
Pinho,
eixas
Tem direi to aos
vencim ntos elo novo posto desde 28/Fevereirojl9ó2,

BatalhãO
(Rat.Je

de cacadores
Caçadores

nO

nO 6
186)

Por despacho
de lll~arçojl9h3,
contando
a antü'uidade
d~s~le. 28/revereirojl9fí2,
20 sargento
miliciano
o furriel
m:l1cluno
'enriqu
rereira
da tpsta
l' m direito
aos venCl.mentos _lO novo posto desde 16jAgostoj19fí?
Por d
racho de J.1/"larçojl9ó3,
contanno
a antiguidade
d~s~c.28/fevereiroj1960.
0°. sargento miliciano
o f~rr~el
mlllCl< no I orin lo Carlos I.opes d
.arvalho
Tem di rei t.o
ao vencim ntos do novo posto desôe 10j~ctembroj 1962

natalh~o

de caçadlHes

nlJ.D

(OJmpa. de r;açarJor.e.s n01Sll)
Por d spucho d' Jlj~larçoj1963,
-oon ta~d~ ~ .ant.i gu i.d ade
d7s~ ,2RjFever 'Íroj1962.
20. sargen~t,o mi Lic'i ano o ~urr.lel
mi l i c ano
os' Raimundo I~il e i ro tl<! Omita. 'feIO di re i to
ao V' cimentos
do novo posto desde 17j.Abrilj19r2

ne~imento

de cavalafi"a nO 3

Por d sp acho (lc 11/ larçoj19ó3,
cOflt:;a~d~ ~ anr.i gui dad
~scl 2Rj :everf'iroj196?
20 ~,argento mi.Li ci ano o fu rr-i.e l
mlliciuno
.Ioaquirn da Luz Feiticeiro
Calhar.cJaso Tem di re ilo aos v ncim ito: do novo posto desde li)f1'ovembrojl962

ncgimento

de cavalaria

(/. q.,{e Cavalana

nO

nO 7
149)

Por d spa c 10 ele llj,Vlarço, 1963. contar:d~
~ ant.i gu i d ..~c1e
d. s,,2BjF
v r irojl9ó2.
?-o sargen~
mll~,cl.an<;> o,lurnel
mlhclano
I:rn s o Augus o Gaspar PlI'es.
[em d1 reIto
aos
v ncim nto" Jo novo poSlO desde 17 jAgostojl9fí2
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Por despacho de 11/Março/1963, contando a antiguidade de
28 de Fevereiro de 1962. 2°. argento miliciano o furriel
miliciano José da Silva anches. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.

sa ta I hão de Cacada res n". 5
(Batalhão de Caçadores nO.248)
Por despacho de 1l/~,:arço/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°. argento miliciano o furriel
miliciano João do Nascimento Sá. Tem direito ao vencimentos do novo posto desde 28 Fevereiro)l963.
Oegimento

de Infantari

nO. 1

~3atalhào de Caçadores nO. 236)
Por despacho de 1l~'arço/1963, contando a an t i gu idarle
desde 28/Feverei ro/1962, 2°.Sarg -n Lo III] 1ic i ano o Iurr ic 1
miliciano Manuel António Correia. Tem direito aos v'ncimentos do no\o posto desd 24/Julho/1962.
Regimento
de Infantaria
nO. 2
(Eatalhão de Caçadores nO. 92)

Por despacho de 11/Março/1963. contando
antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961. 2° ..'argento miliciano o furriel miliciano Luis Abílio da nceiçõo CacÍLo.T m direito
aos vencimentos do novo posto de 1~Aaio/1962.
Por despacho de 11/Março/1963,
ontando, ,ntiguidad
desde 28/Fev reiro/1962. 2°. argento miliciano o furriel
miliciano José Vitor do' ~anLos. T m dir ito aos \ n imenLos do novo posLo d sd- 1O/Outubro/1962.
Por d spacho d 1] Março '1963. cont ndo
n i ,uidad
desde 28/F vcreiro1962. 2° .•nrgenlo miliciano o furri I
rnilicjano António Joaqultn F rnund s I\o:>a T m dir ito
aos v ncim ntos elonovo posto d . de 17/ r mbro/1962.
(l.

ma tl,zhãf)
d

Por

d

pacho

de Coçndore»

111'1 rço/lQll3

c:l sde 11/J'·\"" il'o/]9G~,
mi l ci nno .10-0 de Alml'idn
,..ruo Têm di, 'ilo ao vencim
í

.

.

.!..

ar:
!lego·
nt.o

/lO

ln

158)
nd

mt.i

aui d II

i Ii c i mo 'JS fllrri~:i'l
Iltll'á ia Silllõ
Corv 1do novo posto J sei 22.d

uto

3a:

Série
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(Batalhão

de Caçadores

nO. 159)

Por despacho d 11 .1arço/l963,
contando a antiguidade
d~s~e. 28/Fevereiro/l961.
2°. argento miliciano o furriel
mlllclallo laurentino
Januário Ferreira r1ias. Tem direito
ao!) vencimentos do novo posto desde l7/Setemuro/1962.
[Ba to lhiio de Caçadores
Por

de pacho

de

11/Março/1963,

nO

contando

186)
a antiguidade

d7s~e.28/l'evereiro/l962.
2°. argento miliciano o furriel
m1l1clallO .loâo José Correia Al v rcs de Frei tas. Tem direi to ao vene imen tos do novo posto desde l2/Dezernuro/62.
Por de pacho de llAiarço/l963,
contando a anti guidade
d~s~e 28/ everciro/lQ62.
20.Sargento miliciano o furriel
mlhciano O car P r ira Lopes. Tem direito
aos vencimentos do novo po to d sue 26/ etembro/l962.
Por despacho de 11/unrço/19G3,
contando a antiguidade
d~ de 28/I'everei ro/l 61. 20. urgente miliciano o furriel
mi l iano .'anuel lar in Pereira.
Tem direito
aos vencimentos do novo po'to desde 10/ etembro/l962.
í

I

(Hatalhão

de Caçadores

nO. 279)

Por de, pacho d ll/Março/1
G3, contando a antiguidade
d~sde 28/F<>v reiro/1962,
20.Sargento mili iano o furriel
mlliciano
Luc iji Pi r
do I asc iment.o- Tem direito
aos
vencim n tos do 1.0VO po to desde 28/Fevereiro/962,
(Batalhão

de Caçadores

nO.

280)

Por d . pacho de 11/. 1arço/1963,
contando a antiguidade
d sde 28/J'c rei ro/1962, 20 .. argento mi lici ano o furrie 1
m~lici no.lo ' Pau l ino de Caires Gouveia e Freitas.
Tem
dnei to no vencimentos do novo posto desde 2/Abril/962.
(llatalhiío

de Caçadores

n?

317)

" antiguidad
o furriel
ao

ven 1m
Por d

p cho de li

,nrço/1963.

contando

a antiguidade
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Jesde 28if:'ev.ereiro/19(12., ?Os, l}arg~ntos mil,ici~anos QS furra ei s ml'llclanos
Antonlo .Jose l~odrJ.gues (,lr()o e \lanuel
de Sousa Cordeiro
Têm direi to aos vencimentos do novo
posto desde 17/Outubro/1963

nep,imento

de Infantaria

(Rat. de Caç ado re s

nl) 2
279 )

nO,

Por despacho de 21/Março/1963,
con t.ando a an t is ui da dc
desde 28/Fevereiro/19ó2,
2°, sargento miliciano o furriel
miliciano Mcino Felix Jlazenga Marques T!J1 Jireito
aos
vencimentos do novo posto desde 7/Março/1%2.

Re~iMento

de InfantarJa

(Rat de Caç adar es

n~ 14
161)

nO.

Por despacho de 21/Março/19ó3,
contando a antiguida
e
desde ,2R/fevereiro/1963,
2°s sargentos mili ianos os fUI'ríeis milicianos
Alfr do Gom s d MaLos, .João d s ,'ntos
Lu ís, JM io Carrlo so AI ves , Manuel Fernando o r.r ia Praz
de r./oura e ~Iannel Lu io Marques Tab >1
Tên. rli r i to aos
vencimentos do novo posto desde 28/J'ev rei r 11963

rO

,p.err,imento de infanbari

a de .t!ova ti S o a

Por «lespacho de ?l/Mar 0/J.963, cont-ando a antign.:i ud
desde 30/.Trrnho/1961, 2°, s'arg nto mi l i.c i ane o Iu rr i 1
mi l ici.ano AnLónio (onça l ves Coelho, 'lem di r i o ao v ncimenLos do novo posto ri sd ?/Outuhro/]9(;2

Centro

ríe tnst ruc sn de tn fant ar i n rlell'ampl1la

por despacho d 21/Març /11)1)1, contando
ant i.eui dad
desde :U/f zembro/l%l,
2" 'arl!, n Lo miI i . no o Iur ni 1
mi 1iciano Adriano lo' mandes '\llllbana T lT1 di r i to
s v ncimentos do novo po to de ri ')/Junho/19tí2

natalh~o cte Caçadores n~ 3
PI) r despacho de 2l/'larço/ !!)()3,
ont.ando Q nt ij-u i dad«
desde 8/10' v rciro/1%:{,
')0 s l"~ nto mil ici ano o Iur rí e l
mi li iano .Jos~ Ilenr iqu rla Si! VQ r sa, T ln di r i l. aos
venc iment.os do 1I0VO po:;lo rl.!ltl
?8/F v l" ir /1963

Ro~imento
(r.rtlpo

de cavai ~ria nO 3
li'

(;llvlll!ln

(l

nO

J!',~)

sa

Série
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Por despacho de 2l!Março/l963, contando a antiguidade
d~s?e.28/Fevereiro/l96l, 2°.sargento miliciano o furriel
m~llclano António Rodrigues ~mbra. Tem direito aos venClmentos do novo posto desde 4/Junho/l962.
(Grupo de Caval ari anO 35J)

Por despacho de 21/Março/l963, contando a antiguidade
d~s~e.28/Fevereiro/l96l, 20.sargento milici~o.o furriel
mlllclano Vitor Manuel Calado Cebola. Tem dlrelto aos
vencimentos do novo posto desde lO/Setembro/1962.
(Esquadrão de Cavalaria

nO.18t)

Por despacho de 2l/Março/l963, contando a antiguidade
d~sde 28/Feverei ro/l962, 20.sargento miliciano o furriel
mlliciano José Duarte aldanha. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l962.
Regimento
(Bat.de

de Artilharia
Artilharia

nO

Ligeira
147)

nO.1

Por despacho de 2l/Março/l963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/l96l, 20.sargento miliciano o furriel
mlliciano Fernando Basílio Rodrigues da Silva. Tem direito aos vencimentos do novo posro desde 19/Junho/l962.
Regimento
de Arti Iharia
Li.gei ra nO 2
(Bat.de Artilharia
n*,J06)

Por despacho d 2l/Março/1963 eont.ando ~ ~ntiguidade
d~sde 28/Fevereiro/l962, 20. sargento mlllclano o furrlel miliciano Pedro Nuno Marinho.Tem direito aos vencim nto do novo posto desde 4/Julho/l962.
Ref!"imento de Arti Iharia
(Bat.de Artilharia
<.>

Ligei ra N° 4
nO 1.78)

Por despacho de 2l/1arço/l963, cont~d~ ~ antiguid~de
d.s~ .28/Feve reiro/1962, 20.sargento mlllclan~ o .furrlel
mlllclano António unes ~atos Coelho. Tem dlrelto aos
vencim ntos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
Regimento de Artilharia
(Rat. de Arttlharia

Pesada nO 2
n() 1.(2)
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Por despacho de 2.l/Março/1963, contando a autigu.iJade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento miliciano o furriel
miliciano Sabino Amaro Vinhais.Tem direto aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Arti Iharia Pesada

n", 3

Por despacho de 2l/Março/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°. argento miliciano o furriel
miliciano Evaristo Lourenço Alves Fortuna da Silva. Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 29/ etembro/
/1962.

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

(Pelotão de Artilharia

Fixa

Antiaérea

n056)

Por despacho de 21/Março/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196l, 2°. argento miliciano o furriel
miliciano António Piloto Morais. Tem direito aos ven imentos do novo posto desde l4/Janeiro/1963.

~ompanhii

Oivisioniria

(Destacamento

de ~anuten~io

de Manutençno

de Waterial

de Matenal

nO. 2(1)

Por despacho de 2l/Março/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°. argento miliciano o furriel
miliciano Urbano Acácio Ferreira Marques. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde lO/Dezembro/1962.
(Destacamento

de Manutenção

de Matertal

nO.246)

Por despacho de 2l/Março/1963, con~ando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962.2°s. 'argentos mili ianos os furriéis milicianos Germano F rr ira dos 'ntos
M nu 1
Augusto Gomes Pereira.Têm dir ito aos v n imcn os d novo posto desd 29/Novembro/1962.
(Destacam4l1to de Manutenção

de Material

nO.343)

Por despa ho d 21/Mar 0/1963,
ntando a nn iguidad
desde 28/Fevereiro/1961, 2°. arg nt,omili iano o furrie~
miliCiano Herculano Alher o das N v . Ferrei ra. T m d/Ireito aos v'n imentos d
d.Ad. JSh t~mhro
/1962.
Re~imento de tn f an tar i a tlo.15
(l3atalhiio

de Caçodor e n0325)

33. Sórie
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Por despacho de 21 ,~arço/1963, conaando a antiguidade
d~s~e .28/fevete1ro/1962, 2°. argento miliciano o furriel
mi Li ciano .\ntónio Luís Vieira Jacinto. Tem direito aos
veucimentos do novo posto desde 7/Março/1962.

Sargentos

do Uuadro Perm~nente

~rmas e Serviços

~~partlção

~inistjrio

do Exjrcito

de Gabinete

do Ministjrio

do Ex6rcito

l°. arg. do lnf. Luís Laymé, do H.I.8, devendo ser considerado nesta siluação desde 5/3/963 por ter regressado
da H.~t. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Na Depend~ncia
Ojr~eção

do Ajudante

6eneral

do Serviço ue Pessoal

Reparttção de Sargentos e Praças
2°. arg. de Art. António José Luís. da D.G.M G. por pedir. Ven e pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Guartéls

Generais

Ouartel

General

da 2a. Região

Militar

2°. arg. d

lnf. Joaquim de ousa Moreira Junior
da
nce pela verba "Pessoal das Quadros Aprovados p r Lei".

ClIERE.T.

Escolas

Práticas das Armas e serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento
l°

arg. d

de Infantaria

nO. 1

lní. Elvino Marques Gomes Neto, do R.I.14,
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devendo ser considerado nesta situação desde 5/3/963,
por ter regressado da R,M, de Angola, Vence pela verba
"Pessoal dos Qiadro s Aprovados por Lei",
2° sarg, do Q,A,F, Gentil da Silva Carvalho, da RM
de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
16/3/963, data em que foi julgado incapaz de todo o
serviço militar. (J)espacho de 19/3/963)
2° sarg. de lnf. Henrique Coelho de Amorim, do D,R M n06
devendo ser considerado nesta situação desde 10/3/963,
data da sua reintegração no serviço efectivo Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Ap.rovados por Lei"
{Desp acho de 14 de Março de 1963)

Regimento de Infantaria nO 2
l° sarg. de ln!, Mário José de Sousa, da R,M de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
26/2/963, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Infantaria

nO 5

l° sargento de lnf.Adolfo da Costa Carvalho,do R,1.7,devendo ser considerado nesta situação desde 5/3/963 por
ter regressado da R,M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
l° Sarg. de lnf. Luís Trindade Carlos, do R 1,13, devendo ser considerado nesta situação desd 5/3/963, por
ter regressado da R.M. de Angola Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.
l° sarg. de lnf. Mário Ramos Vieira, do R 1.14, devendo
ser considerado nesta situação desde 5/3/963, por ter
regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "pessoal dos Qoadros Aprovados por Lei"

Regimento
1° sarg. de ín t. Augusto

de Infantaria

nO 6

AI ves Ferrei ra, do R. I. 13, devendo ser codsiderado nesta situação desde 5/3/963,
por ter regressado da R M. d Angola. Y, nce pel a Verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por L i"

311. Sé r i e
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10 sarg

de lnf • .José Lima de Miranda, do B-C,lO, devendo ser ~onsiderado nesta situação desde 5/3/963, por
t r"'J'êssado da R ~1 de Angola. Vence pela verba Pessoal dos ~adros
Aprovados Por Lei.
Regimento

l° sarg de rnf
pedir (Despacho

de Infantaria

Adriano
de

António

na 7
Crespo,

do R,I,5,por

2J de Março de 1963).

Regimento

de Infantaria

na B

l° sarg. de Inf, Luís António Gonçalves
ampaio, do R.
1. 6. por pedi r (DespaclY:J de V de Março de 1.963).
to

sarf!

de In

f.

porf(rio

Omçalves

da Costa

e Castro

do A T

, dev8ndo ser considerado nesta situação desde
5/3/963, por ter reg-ressado da H.,..,.
de Angola. Vence
pela verba "Pessoal dos Q.tadros Qprovados por Lei",
Regimento

de Infantaria

nO 13

I? sara, de lní Anselmo Hibeiro, da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situaçÃO desde 26/2/9ó3.
Vence pela verba "Pessoal dos Qladros Aprovados por Lei
l° sarg. de Iní Joaquim José Dlas, do R 1,15, devendo
ser considerado nesta situaç~ desde 5/3/963. por ter
re re sado da R , d Angola, Vence pela verLa "Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei".
p.eeimento

de Infantaria

nO 14

l° sarg d rní. Abílio de Jesus, do RC 10, devendo ser
con iderado n tu situação desde 5/3/963, por ter regressado da r. ~1 de Angol a Vence pela verba "Pessoal
dos (..\tadrosAprovados por Lei".
Re~imento

de Infantaria

na

15

la sarg. de Inf Amando Augusto Alves. do R. 1. 2, devendo ser considerado nesta situação desde 5/3/963, por
ter regressado da A •• de Angola. Vence pela verba
"Pessoal dos I.i'u adros Aprovados por Lei".

Batalhão

Independente

de

Inf Intarí 8 n~ 17
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1° Sarg. de Inf. Humberto Cardoso da Si Iva, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
5/3/963, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
l° Sarg. de lnf. José Pereira Machado, do R.I.13, devendo ser considerado nesta situação desde 5/3/963, por
.ter regressado da B.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO. 18

l° Sarg. de lnf. Francisco Alberto ~ntoura desta Unidade, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Março de 1963, por ter regressado da F.M. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Le·"
1 •
Qatalhão de Caçadores nO. 1
l° Sarg.de lnf. Laureano António das Dores Travassos,
do R.I.7, devendo ser considerado nesta situação desde
5/3/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence
pela verba ''Pessoaldos Quadros Aprovados por Lei".
Batalhão

de Caçadores nO. 5

.

l° Sarg. de Inf. ~ário Lopes Portela, da R.M. de Moçam
bique, devendo ser considerado nesta situação desde
26/2/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei '.
Furriel 2° mec.viat.roda Jo é Gouv~ia Pronto das Oficinas G.M.Eng., devendo ser considerado nesta situação
desde 2/1/963. Vence pela verba ''Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos Quadro". (Despacho de 13/3/963).
Batalhão

de Caçadores nO. 10

1° arg. de ln!. Manuel Cardo o Pinto da ilva, desta
Unidade, devendo ser con iderado ne ta ituação desd
5/3/963, por ter regr
ado da R.M. de Angola. Ven e
pela verba Pessoal do Quadro -Aprovado por Lei".

Arti Iharia

Reai.ento de lftilharia Pesada nO. 2
(Coa destino

ao C I.C.A.1)
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2° Sarg. 2° mec.viat.rodas Francisco José Moreira Teixeira, do G.A.C.A.3, por motivo disciplinar, devendo
ser considerado nesta situação desde 23/10/962. Vence
-pela verba "Pessoal dos Quadros 'Aprovados por Lei".
(Despacho de 14 de Março de 1963)

.

'

Regimento de Artilharia Pesada nO. 3 .
(Com. destino

l° Sarg. de lnf. José
do ser considerado
ter regressado da
Pessoal dos Quadros

ao C.I.C.A.

2)

Pinto da Fonseca, do R.I.7. devennesta situação desde 5/3/963, por
R.M. de Angola. Vence pela verba
Aprovados Por Lei".

Engenharia
~scola Prática de Engenharià
2° sarg. 20 Mec.Electricista Hermenegildo Po~sidónio Hoberto, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação desde 26/2/963, Vence pela verba Pes··
s001 de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(Despacho de V de Março de 1963)

Serviço de ~aterial
E~cola Prática de Serviço de'~aterial
l° Sarg. de lní. Joaquim Eduardo da Cruz do C.T.I. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
10/3/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Companhia Oivisionária de ~anutenção de ~aterial
Furriel 20 mec.viat.rodas José Landeira ~iguel, do R.A.
P.3. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos (),.adros"(no.ldo arte 358° do Cap.9° do Orçamento do ~l.E.). (Despacho de 18 de Março de 1963).

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Estabeleci.ento~ ~ilitafes
Estabelecl.entos

de Instrução
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Academia ~;i'itar
l° sarg. de Inf.Albino
Ferreira
da Costa, do R.T. 14,
devendo ser considerado nesta situação desde 5/3/9ó3,
por ter regressado da ~. M, de Ango l a,
l° sarg de InLJoão António Fernandes Cordas, do H C ln
devendo ser considerado nesta situ~ção desde 5/3/963,
por ter regressado da R,M. de Angola

centro

de Instrução

de Operações Especi ai s

l° sarg. de In1. António Dias Grancho Carriço.
por pedir. (Despacho de 20/3/963)

Centro de Instrução de sargentos
Infantaria

do R 1.13

Mil icianos

de

l° sar~. de lnf. Abílio Plácido de Andrade r~rreia,
do
~I.I
17, devendo ser considerado nesta situação desde
5/3/963. por ter regressado
da R.M. de Argola. Vence
pel a verba "Pessoal dos ~adros
Aprovados por Lei.
l° sarg de Inf.Zeferino
Augusto Antunes Leite Pereira.
do R. 1.13. devendo ser considerado nesta si tuação desde 5/3/963, por ter regressado da R M. de .Angola. Vence pel a verba "Pessoal dos (_.uadros Aprovados por Lei"
2° sarg, do Q. A. E João Baptista
Justo da R.M de MoçamLique. devendo ser considerado nesta situação desde
26/2/963, data em que embarcou de regresso a \, trcSpole
Vence pela verba "Pe so al de Nomeação Vital ícia .AI 'nl
dos ()Jadros".(llespacho
de 2213/963)

Esta~el eci'l1entos Produ to res
~ficinas

Gerais

de "aterial

de Env.enhari3

2° sarg, 2° Mec. Vi.at., fbdas Art.ur Augu to Pinto,
\1. ~~. Vence pela verba "rrivbtiva
das" O.G.M••
( Despacho d 18/3/963).

Diversos

da r...f'

l° sar~. ue lnf.
icolau Farinha, do B,I,14, devendo ser
conslderado nesta situação desde 5/3/963, por ter regressado da I~M de Angola Vence pela verba "Pessoal
dos (.tlauros Aprovados por Lei".
Depósi to Geral

de r:lateri

ai de Guerra

2° sarg do () A F. João António Coel ho , da n.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde_S de
Março de 1963, data em que embarcou de regresso à Met:ópole
Vence pe l a verba "Pessoal de nomeação Vi tal íci a Além dos l~adros"
(Despacho de 22/ 3/961).
Sup ranumerários

ln f an t a r i a
Regimento

de

Infantaria

nO

1

2° sarg de Inf, finídio da Si l va, do CI.S 'vI,r. e furriel
do '~,
António Jacinto
da Silva,
do R,L.!' devendo
ser COI siderado nesta situação desde 12/3/963.
Regimento

d~

Infantaria

n~2

Itaul An tónio F.strada Amaral, do R- A. C. ,
Furriel do
devendo er considerado nesta situação desde 12/3/963.
repimento

de Infantaria

na 7

2° sar~ d Fng, Victor T maz Ramires, do Q G, da :~a.H.:\f.
Furr-iel de Ar t íanue l da iI va Perei r a, do C J. A A C
e os fu r r i.eis d ln f .Joaquim Hocha de Azevedo, do C [.
A 1 (_ .10;;0 ela Si lva Ibmingues, do n T 15, devendo
ser con irl rado nesta situação desde 12/~/qf:3,

natal hão de Cacada res nO ~
:?O sarg de Inf', António Joaquim Floy Aleluia, do R.l. 4
por t r mudado de (fnidade Mobilizadora,
devendo ser
considerado nesta situação desde 8/3/963 Fste 2° sarg
enoontr - e em Angola.
F'urrieis de Inf, João da Conceição Sousa Aemardo, do P
I~ 7, Adelino [strangeiro
Henga, do R, I.IS! João FranClSCO Oi8
Picado, do C I.M, de St. Marganda e Manuel
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António Favita Silveira, do O.M.F.Almada, devendo ser
considerados nesta situação desde 12/3/963.

'.0

UI tramar
Região Militar

de Angola

Devem ser considerados nesta situação desde 12/3/963,
por terem sido nomeados para servir em comissão militar nos termos da alínea b) do artO 3° do Oec. 42937,
de 22/4/960, os seguintes militares. 1° Sarg. José
Augusto da Fonseca, do R.I.2, 2° arg. Luís Pinto da
Fonseca Junior, do R.E.2, 2° Sarg. de lnf. Horácio Lopes de Carvalho, do c:r.s. da Carregueira,O 2° Sarg.
Luís Pinto da Fonseca Junior serve nos termos da alínea c) do artO 3° do Oec. 42937. (Despacho 8/2/963).
2° Sarg. mec.armas pesadas Fernando dos Santos Tempera,
da C.D.M.M., devendo ser considerado nesta situação
desde 12/3/963, por ter sido nomeado para servir em
comissão militar nos termos da alínea c) do artO 3°.
do Oec. ~ 937 de 22/4/%0.
(Despacho de 9/2/963).
2° Sarg. grado de lnf. Umbelino José Cota, do R.I.16,
2°s Sargs. de Art. Jos~ Fernandes, do R.A.P.3(CICA 2)
e Jorge Moreira, do R.A.L.4 e o 2° Sarg. do S .. Jorge
de Oliveira Berneaud, do H.M.P., por te~em embarcado
para a citada província onde vão servir em comissão
militar nos termos da alínea b) do artO 3° do Oe .
42937 de 22/4/960. devendo ser considerados ne ta si
tuação desde 12/3/963.
Furriéis de lnf. António Manuel dos antos do R.I.l3 e
José Joaquim Brigad iro, do O.R .. nO 1.fur. d
José Augusto Dias Fer-rira. da E.P.C. o furo d ng.
Manuel Martins de Oliveira, da E.P.R .. por t r
barcado para a citada provín ia ond vão rvir
mis ão militar nos t rmos da alínea c) do artO
Oec. 42937 de 22/4/960. dev ndo ser on iderado nesta
situação desde 12/3/963.
Comando Ie r r i tur i al Independente

de ClIbo Verde

20 Sarg. do Q.A.L J <!~ tnrr soo do O.R.M. n? 9, d vendo
ser considerado nes til .,i tu <10 c1e~·t~ 10/3/9151,por ter
sido nomeado para scrv'rlr cO'TlisQ5o 'Tliliar, n
tcr-

~a.
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mos da alínea c) do artO 3° do Oec. 42937 de 22/4/1960.
(Despacho de 7 de Fevereiro de 1963)
Furriel radiem, António Barnabé Russo, do C.M. da Madeira. devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
rv:~rçode 1963, por ter sido nomeado para sérvir em comlssão militar nos termos da alínea c) do artO 3° do
Oec. 42937 de 22/1/960. (Despacho de 1/2/1963).
Furriel de InL José Domingues Carreira, do .A.P.3,
(C.I.C.A.2), por ter embarcado para a citada província
onde vai 5ervir em comissão militar nos termos da alínea c) do artO 3° do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo
ser considerado nesta situação desde 10/3/963.

VII

- corlcllRsnS,

CURSOS E ESTAGIOS

A - Concursos

- Abu tu ra
Abertura de concurso extraordinário para o posto de furriel do O. P. da Arma de Artilharia.
q~s Condições

de Admissão

1. São admitidos ao concurso desta arma os militares a
seguir indicado .
a) ~s los cabos do Q.r. habilitados com o 2° curso .d~s
E~colas p ~imentais ou com o curso de Sargentos M1l1canos, presentes nas fileiras,
b} Os los ('aLos do Q.P., que não estejam nas condições
da a~ínea anterior, mas que s jam propostos pelo respeCl1VO Comandante e tenham, pelo menos, quatro a~os
de serviço no po to, com louvores ou muito boas ~n.
formaç0es. e um nível d cultura adequado ao exerC1Cl0
da funç;; s de sarg 11 to j
• • •
• .
c) O l0
abos do 0.1. na disponlbllldade, habll1ta~os
Com o C .. ~1. que não tenham completado 27 anos de ldade, á da a da abertura do concurso,
d) Os lo
abo mili ianos com o C .. M. presentes nas fi
l~iras para cumprimpnto dA obrigação normal de servrço e -isque e en 011 ran na.di sponibi Lidade .
e) Os 2~ Sarg.e furriéis ~iliclanos na ~f~ctlvldade de
serviçO ou na disponibilidade;
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f) Os 1.s cabos cornetenros
g)

2.
a)

b)

c)
d)

e)

e clarins e os 1.s cabos ferradores, os 1,s cabos artífices carpinteiros, correeiros e serralheiros;
C
As praças da Guarda Nacional Republicana e da Guarda
Fiscal e os r~ardas da Polícia de Segurança Pública,
habili tados com o 2. curso das Escol as Regimentais ou
com o C~. M., e com pos to de 1° cabo no F.xército,
Cbndiç0es de admissão a que devem satisfazer os militares referidos em 1,
Para os lOs cabos presentes nas fileiras, som o 2°
()Jrso das Escol as P.egimentai s e para os que sej am propostos pelo respectivo COmandante.
la -Ter a altura de 1,60 m, mínimo;
2a -Não ter ultrapassado a idade de 35 anos;
3a -Satisfazer as condições estabelecidas no ArtO 7 °
do R,P.P. I. F, excepto as condições 4a, 5a,6a, e a
e alterações posteriores.
Para os lOs cabos do (kP., 2°s sargentos, furrieis e
lOs cabos milicianos, praças da G,N,R , G,F.e guardas
da p, S-P., uns e outros habilitados com o C M
la -Ter a al tura de 1, nOn, no mínimo;
?a -1\':::0 ter ul trapassado a idade de 35 ano ;
3a -.atisfazer as condições 7a,8a e 13a do ArtO 70°
do n.p.p,I.F.. e üterações posteriores
'Para as praças da G.N, 'R. e G, F e Olardas da P, .?,
habi li tadas com o 2. curso das Fscolas r.egimentai ,as
condições referidas na alínea a).
Para os l,s cabos artífices carpinteiros, corr eiros
e serralheiros, lOs cabos clarins e corneteiros, c l°
caLos ferradores, uns e outros com o 2° curso das Fscolas regimentais ou com o C .~t, a condí.çx s s taLelecidas na alínea a) do present núm roo
Para os lOs cabos o Q P na disponihilidade, habil'tado com o C, •~.' .
la -Ter a al tura d 1. 60 m , mínim
2a -N5o ter ultrapassado a idade d
7 ano Q
ata
da ab rtura do concurso;
3a -. atisfazer as condiçõ s 7a,8a,e 13a d Art· 70°
do R.P P. T.E. e alterações post rlore •

na

Abertu ra

3. A abertura do concurso terá lugar no dia 30 de Abril
próXimo e d verá ser anunciado em Ordem de • rviço
das Unidades
F tatele imento do ron inente e da
Ilhas adj ac n t
no mcsm dia

As dec~arações dos candidatos
devem ser erltregues com
a prévta antecej@ncia,
para que, seguindo as vias ccpetentes,
d6em entrada na &!cretaria
da Pnidade ou Fstabelecimento
até ao dia 9 de Maio p, f. ,
As mesmas declarações
serão enviadas ao Presidente
do
J.íri até ao dia 15 do mesmo mês de Maio, informadas
nos termos do ar t? 73° do R P.P.I.F.,
alterado
pela
Portaria
nO 8212 de 1935, e acompanhadas das respectivas nota
de assentos.
As declaraç~es
dos candidatos
habilitados
com o 2°
curso Ja::; F R.,devem ser acompanhadas da cópia da informaç5o a que se refere
a condição lIa do artO 70°
do mesmo re~lamento
As declarações
dos guardas da P.S.P., devem ser enviadas 4S Uni dades a que per-tencem, a fim de estas prestarem as i nformaçxee
referidas
e seguidamente
enviá-las ao .Júri

Das Provas
4· As provas
do concurso
ser ão subordinadas
ao programa
inserto
na O E. nO 5 la Série de 30 de Outubro de 1956.
5 I)s candidatos
das Unidades com sede fora da localidade
onde s reuna o Júri,
prestarão
a prova escrita
pela
forma es t.abe.l eci.da no artO 82° do R.P.P.I.F:' e perante
uma comissão cow a constituição
indicada no artO 83·,
do mesmo ne(!ulamento,
alterado
pela Po rt.ar i a' n> 8212
de 1935, sempre que da deslocação
resul te dispêndio
com ajudas de custo,
6 A prova escrita
do concurso a realizar
no continente
ó t 'rá lugar quando for determinada
pela Pepar t.i ao
d . ar' reritos e Praças da "irecção
do Ser vi ço d,' Pessoal
des LI' "j ni t' rio
7 /I p rova dact.i l oaráfi cc será prestada
segundo prescrições e: tubel eci das no prop;rama inserto
na O r, referiI, c
I·~,>tapr va niio (. eliminatórin
mas ser-Tl.c-ú
at.r i Lnida c l ass i Ii caçõo a tomar em conta no r sul t arlo
final dI concurso com o coeficiente
1 (um) c ue erá
constnr do mapa de classificação
final m/7.
P i ies t concur C) . rá incluida
a prova US.J.ca, devendo
ob ervar-s
disposições
do n? 13 publicado a pág. 323
e 32? .la () E
o 22 3a
'rie de 1958· !'sta prova também
ç

nÃO ' eliminatória

mas ser-Ihe-á

atribuida

classifica-

ç~ a tomar em conta no resultado final do concurso
com 0dcoeficiente
1 (um) e deverá constar do mesmo

mapa

e CI8SS111C8Ç80

111181.
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Comando ~Iilitar dos Açores resolverá se os cand ida
tos da Unidade com sede na Ilha do Faial df'verão des .
locar-se a Ponta Delgada para prestarem as provas
dactilográfica, prática, oral e física ou se o J~ri
deve deslocar ·se á referida Ilha, para o que deverá
ser tomado em consideraç50 o menor disp8ndio para a
fazenda Nacional.

na

Constituição

dos Juris

10.Serão nomeados os seguintes j~ris
. Um Junto do Governo ~hlitar de Lisboa
..Um .i unto do Comando Terri torial Independente dos Ac:pres
~ U~r'jvn.to do Comando Territorial Indepen. da Madeira
- Um junto da Hegião Militar ou do Comando Territorial
Independente de cada uma das Províncias Ultramarinas
onde haja candidatos.
11.Cada um dos juris será constituído por um major
e
dois capitães da Arma de Artilharia. No caso de, nos
Comandos dos Açores, Madeira e das Províncias Ultra
marinas não haver oficiais com a patente indicada ro
derão ser nomeados com a patente imediatamente infer ror ,
l2.A nomeação do J~ri do Continente será efectuada pela
Hepartição de Oficiais da referida Direcção, por forma a que o j~ri possa ter a sua la. reunião no referido dia 15 de Maio.
Os Júris dos Açores, Madeira e das Províncias Ultra
marinas, serão nomeados pelos respectivos Comando
Militares, que marcarão a data para a abertura do con
curso, entrega das declarações doa andidatos, pri
meira reunião do juri e realização da prova escrita,
conforme for julgado mais conveniente. tendo em vi ta
que tudo se realize no mais curto prazo d tempo.
13.0s oficiais nomeados para o Juri deverão desempenhar
o serviço .sem acumulações
ser considerados inam víveis. enquanto durar o con ur o.
14.0s Juris das Ilhas Adjacentes e das Província Ultrmarinas, serão dissolvidos cm seguida á en rega do
proCesso do concurso no Q.G. do respe tivo Com ndo
que promoverá a sua remessa imediata á ref rida nepar
tição de Sargentos c Praças.

Da Classificação

e lnte rca laçãc

d rs Ca'ldidatos

Aprovados

Série
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15.0s candidatos aprovados no concueso realizado nas
Ilhas Adj acen tes e nas Províncias UI tramarinas, serão
m terca.la-los
segundo a classificação. na lista dos
aprovados no respectivo concurso do ContinenLe. ln
terca Iaçâo que será fei ta pela mesma Hepar t.i
çâo

,

0iversos
16. As un idadcs da I,etrópole e das Ilhas Adjacentes ao
enviarem as declarações ao Júri deverão também reme'
ter á mesma Ilepartição eleSargentos e Praças uma r e
lação nominal de todos os candidatos milicianos. da
qual deve cons\ar o pOSLO. nome completo. filiação.
natura Iio1ade e residência particular.
o caso ue não haver candidatos milicianos. deverão
as uni la, es comuni ar o facto á Hepar t i ção de Sargentos
Praças.
17.0s Júris leverã o também informar a mesma Hepar t i çâo,
o mais depressa possível. do número de candidatos
admitidos, data da prova escrita e da prova oral, e,
ainda, ~o número de aprovados em cada uma das provas
a fim "!e haver conhecimento do grau de adiantamento
dos trabalhos.
18.As unidades logo que recebam a presente O.E., deverão
provid n iar no sentido de dar conhecimento a cada um
dos segundos sarg ntos, furri'is e los cabos milicianos
e l° cabos do Q.P. com o C.S.M. na disponibilidade,
de que poelm omar'part no concurso, se o desejarem,
sem dispên io para a Fazenda Nacional,cont.inuando na
ituaçüo m qu
e ncontram determinando-lhes que de
clarem por e crito em emia folha de papel comum, se
des j a, ou não tomar parte no concurso e. m caso a
f irma t ivo , qual a unidade onde desejam prestar a prova
s r i t . tudo por forma a que as referidas declarações
seJ m rccchi d s a ' ao dia 11 do referido mês de r\laio.
19.0
ria Lll.as Adj acent s e das Províucias UI
rin' • ord !larão o qu for julgado convenientt:
s j. obs rvado o disposto no número anterior
s não pr vi os nesLas instruções
deverão
ser oh rvadas as disposiçõe do R.P.P.I.E.
as alterações po
ri r . nomeadam nte as Por tar i as nO.
8212 d 1935. nO 1235.<1II ]948 e n? 13691 de ]95l.
(])e pacho de 20 de Março de 1963,

1 - tJof1loa~ ão de llessoal

É nomeado para frequencia

do curso de 2°s mecsnviatnRodas
Aberto pela nota urgn na 326S4, Proçe.
7/2 de l~
de Secembro de 1961 e O F.n036-3a :Jérie de ;()/12/961
o
la cabo J\jnmec. vi at, Ibdas Manuel F~TY1tH"l.' _le S"v·,o do
R.F.l.
2 - Abervaolentos

Frequentaram com aproveitamento
e as classificações
que
lhes vão indicadas o curso de Minas e Armadilhas, que
funcionou no R, E.l de 7/l/9tí3 a 16/2/9n3, os seguintes
lOs, cabos milicianos:
Nome

Uni~acte

Class

!~o~i. n11 e r.
35 1°Caho ~liloJ050 Miguel. nllarbosa
R:: lO-a: 414 84,8-f\)m
37
"
"
Octávio Rego ~:Ousa
I:C 5 -CC 402 83,3- "
38
"
"
Ahílio dos ,-iantos Fuque I-C lO-OC 412 P.3,3- "
42
"
"
Ilcl'riqudorge
L.Pimenta PC 10-OC 411 fi?, 2- "
43
"
"
Vi tor Manuel Lopes MatiasTC lo-a: tiH RI. 9- "
46
"
"
Car-los Alberto A-Fonseca TC 5 -CC 1f9 (\1,0- "
47
"
"
Vitor Pereira Lazaola
rc lO-a: 41? 1'0,0- "
4B
"
"
Ilel.der Jos' G. Gouveia
OC lO-CC 103 p[),O "
49
"
"
João l,4arcelino Lopes
5-a: 109 79,4 Heg
Si")
"
"
José Luís h P Cerdei ra ~ 5-(L 405 7P, fi .,
55
"
"
.Tos Manuel n. Gi50
11": 5
413 75, ') "
56
"
"
.Toaquim Fol goadoAIves C 1(' 5 -rr: d07 75, 5
S7
tv'anuel Correia Martins
rç lO-OC 41")8 74,9 "
58
AI cino llcnr i.ques I ias
1'(' 1')-CC 403 74, fi
59
Ant.ónio Per iira do Couto rr: 1')-0: HJ 74,4 "
60
António .Tos~ i\l ve Carn.
5
41)S 74,3
(iI
"
Manuel \~ari(1 .1·~(_rnar-:l si'
5 -o:: 413 74,]
"
6:3
"
"
António .los ç r. de ~ acedo I{ S -(X: 4},) 7~, 7
6t
.Toq.e 1anucl r I'nart
!e ser 410 7 , () "
65
"
M6.rio .lor~ ~.J, ela ('os ta PC r: -fT 4D. 7:~, 1
Mi
Armindo Podrig'llcs
1 . 5 -o:: 4.o:J 7. ,2 "
67
"
"
.Jo·{ 1\1b rt.o (; ~al gueiro 1(' 104(\ f 7 :!, i "
7(1
"
"
Ant0nio('orleiroVar5o
1 .10-CX'4471,9
"
7]
"
l\nt.()nio dos Santos Podri.l{: 10-(\ 1\('4 71,<>
72
"
"
i\rtur Telc!; V, lez (:rilo
, 5 -te 413 71, 7 "
73
.1osé Inácio A C. 1inheiroR:: 10- ,412 71, 5 "
74
"
"
F mando Martins OliveiraOC lO-CC 411 71,n "
75
'Iário f\>sa
Miraldo
te 5 -OC 405 70.8 "
76
"
"
Jo'
Luis n Martin
OC l'l-OC 400 70,7 "
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79 l°Cabo Ii Lf-ranci s o .\1arreircsDuarte
80
"
"
Manue l Fernando A.
ousa
81
Leandro r)uarte S.Bento
82
"
" Manuel A.~larques Igreja

PC lO-ex: 408-70,1-fieg.

84

PC 5 -OC 406 69,S-St)f.

"Aníbal

Jorge

V. Duarte

PC 5 -CC 407 70 O
BC lO-CC 403 70,0
I3C 5 -CC 406 70,0

85
"
"
Alcino da Costa fi.Lopes
BClO-a: 411 69,4
R6
"
" Aristides Aug.Freixinho
BC 5 -CC 407 68.0
87
José Luís de O. Fonseca
PC 5 -cc 410 67,1
'ota. Os instruendos que obtiveram a classiflca~ão
r-.:uito
iom
horn-são especialistas com apt idi o para ins
truendos
monitores e chefia de grupos de pesquisa,
detecção, limpeza
neutralização.
l:er,ular-sãoesp cialistas com aptidão para chefia de grupos de p sqi a, detecção. limpeza e neutralização .
. ofrível-nã
devem ser considerados especialistas, mas
êm aptidão para s rem enquadrados em grupos de pesqui a, d tecção, limpeza e neutralização.
1au-são inaptos para quaisquer ~unções além da pesquisa.
A todo o lOs calos mili ianos que con luiram com apro~
veitamento deve ser averbado aquele curso.

1 - Rectificações

r

lara-se qu o 2° arg. de tng.: José An 6n' o da Silva,
do R.E.2 promovido ao a tual
soo pe Ie O.E. nO 6 3a.
'rie de 28/2/963, c nta a ant'~dad
desde 17/8/962,
não orno foi publi ado na O.~.a ima mencionada.
clara-o qu
e chama .Joâo da Con eição Guerreiro Balão e nã Jo é da Con ei ão Gu rreiro na.lão,o 2° arg.
do l).A. L regr sado da A. 1. de Angola e colocado na
E. '.El trom. onforme consta na O. '. n? 7 3a. 'rie d
d 10/3/963. pág. 182.

2 - Reformas

Ou

Ja
na ituação d d sli~ado do serviço pr vi. a na p rt final do artO 15° do Dec.Lei nO.
?8.404, d 31/12/937, por er atingido o limite de
ldad (56 anos). no.
rmos do artO 60° do lk .Lei nO.
28.401, da m ma d tn, o l° cabo ab ixo indicado, des
d a data qu lh vai ir (Ii 1.(1 • 1 ° abo te r. v António M nu 1, qu foi n? .1/61-Hd daCa H d li clu ão de

"
'
"
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Moçambique, desde 28/11/962.
Que sejam considerados na situação de desligados do Serviço, prevista na parte final do ArtO 15° do Dec.Lei
nO 28.404, de 31/12/937, os sargentos abaixo mencionados, por terem sido julgados incapazes de todo o ser·
viço, desde a data que a cada um vai indicada 2°.
sarg. do O.A.E. Álvaro do Carmo Rodrigues. do E.M.E.
desde 5/2/963, e l° sarg. l° mec.radiom Herculano dos
Anjos Ribeiro. do B.T., desde 8/2/963.
Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do ArtO 15° do Dec.Lei
nO 28.404, de 31/12/937. por terem atingido o,limite
de idade (60 anos), nos termos do ArtO 60° do Dec.Lej
N° 28.401. da mesma data os sargentos em seguida mencionados, desde a data que a cada um vai indicada
Estado Maior do Exército
2° Sarg.do O.A.E., Luís Vieira da Silva. desde 15/3/963
Direcção da Arma de Cavalaria
19 Sarg.do O.A.E., Albano Alves da Mota, desde 22/2/963
Quartel General da 2a Região Militar
24/2/963
2° Sarg.do O.A.E., Carlos da Silva. desde
F.scolaPrática de Cavalaria
1/3/963
20 Sarg.ferrador , António Heitor, desde
Regimento de Engenharia n02
20 Sarg. do O.A.E. Felisberto P. do Couto desde 1/3/963
Hospi tal Mi 1i tar Principal
l0 Sarg.do O.A.E.,Luís José da Silveira, desde 26/2/963
Depósito Geral de Material Sanitárto
10 Sarg.1° mec.viat.rodas,Salvador Nunes,de de 23/12/962
Agência Mi Ii tar
1/3/963
l0 Sarg. do Q.A.E., Joaquim da Cunha, desde
3 - Vencimentos
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba P soa] do Qu dros Aprovados por
Lei (n01 do ArtO 325° do Capo 8° do ~çam n Q do ~.f.)
desde 1/4/963 . 2° sarg. de Ar
r nt'Ísco oão Vaz
Aleixo, da R.S.P./o.s.r., fllrri.cir
~ " ..t. '.1a'1U 1 P.r~rdo da Silva. do P' .. A P.~ ~ ~I")":.:_l .!C~C;."1. ,"!'~· ...hc, ':!~
E.P.A. furriel de Cav .. \!tiro A'.;~1;.
c ~lcC:~ cc r.C.5.
Furrieis de Eng. Trancn-. !ln~OT'1(' tl'/o~ , '." r1. 0'., •. dr
B.T. e António Augu. ti) dos .O'ltoc; Si'llí'í
,~n ~.P.I..
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Declara-se que os 2°s sargs. do Q.A.E Abel de Figueiredo, do B.C.6 e João Rodrigues Sousa Andrade, do 2?
Tribunal Militar Territorial, passam a vencer pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei"desde 1/4/63.
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam a
vencer pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros. desde 1/4/963. 2°s sargs Artifices Serralheiros Jo é da Costa Sousa, da C.D.M.M. e Augusto Fernandes Araujo, do 8.1.1.19.
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela ~rba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por
Lei' desde 1/4/963 2°s sargs. mec.viat.rodas, Manuel
Rodrigues Lourenço do R.A.P.3, Emidio Manuel Saiote
da E.P.A., Manuel Afonso Quaresma. do R.I.ll. Afonso
Antunes Henriques, da E.P.E. e Edmundo dos Sentes AI·
ves. da E.P.S.M. e o furriel José Gouveia Pronto do
8.C.5

IX - Oeterminações
Despacho de 17/4/962 de Sua Exa.o Ministro

do Exército

Como as actuais circunstâncias militares aconselham a
centralizar no Ministério do Exército tudo o que diz respeito ao movimento de pessoal, deter~ino que cessem as
delegações conferidas aos comandantes Militares das
Provincia Ultramarinas, por despachos ministeriais de
26/6/957.

Esclarecimento

sobre a Portaria n· 13.595 de 7/7,'Q51

Esclarece-se que a Portaria n· 13.595 de 7/7/951 publicada na O.E. nO 5-1a Série de 31/7/951 é aplicável nos
po tos inferiore do Exército, abrangendo também os
cabo. ( ota n? 1292/Rv1de 20/3/963 da la Rep. E.M.E.)

X - OBITUARIO
Dezembro~dia 11-10 rg. d Q.A.E. Galileu Paiva. do B.
E.1
Fevereiro-dia 5-10 arg do Q.A.E. Florêncio de Freitas
do R.L8.
Março-dia 6-20 arg. de Cav. José Pinto Fontes Guedes.da
R.M. de Angola.
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l\linistrü

do Exercito

Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

o

~judante

General
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N°. 10

10deAbrilde1963

Publ ica-se ao Extrcito o seguinte:
I -

JUSTiÇA

E

DISCIPLINA

A - Condecorações

- Sargentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto nO.35.667, de 28 de Maio
de 1946, os seguintes sargentos:
Primeiro Sargento do Quadro Amanuenses do Exército António Oias Serras do Regimento de Artilharia Ligeira n04
Segundos Sargentos do Quadro Amanuenses do Exército, Manuel Joaquim Barradas, do Centro de Instrução de Sargentos Miliciano de Infantaria, João Cardoso Rego, do
Regimento de Artilharia Ligeira nO.4 e Amadeu Pinto
Marmelo, da Manutenção Militar. (Despdcha de 1/4/196~
Para efeitos da última parte do arto.12°.do Regulamento
da Medalha Militar informa-se que, por despacho de 13
do corrente do OCFAA, foram condecorados com a Cruz de
Guerra de 4a.classe os seguintes militares:
Furriel d lnf. Hernani da Conceição Colaço, da C.Caç.
166 do B.C ç. 158 e Furriel Milo. de lnf. João Rosa
Coelho David, da C.Caç.166 do B.Caç. 158.

2 - Praças
Para efeitos da última parte do arto.12°.do Regulamento
da dalha Militar informa-se que, por despacho de 13
do corren e do OCFAA,foram condecorados com a Cruz de

~~~~,*,~,~*~:~:,~,:"~QM,ºrJ~g2~:~HÇ,U~~:~~~*,:,,Ig,~,:
Guerra de 4a.classe~s
seguintes militares
Primeiros cabos 145/60 António Luciano Pancadas e Armando dos Santos Teixeira,
ambos da C Caç 166 do ~ Caço
nO 158,
So Idado s 357/A, José Garrancho ....anches, da C Caç , 164 do
&Caç, 158,53/60, Ven j ci o Raposo, da C. Caç 195 do R
Caç 158 e 603/6(), Manuel Pereira Simões, da C Ar t , 118

II - r~UDh!lCAS DE SI TUAÇAQ

S~RGENT~S DO QUADR~ PERMANENTE
Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 16/3/63
por terem regressado
ria R,~1, de Ango l a onde serviram
em reforço
a Guarnição Normal, o 2°,
arg. de In I,
Eduardo Joaquim Pernas J1i zarro do R l 1 e o furriel
de
In f, Manuel Francisco Pereira
d c R C. 5. Vencem pela
verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Passagem
Quadro

à situação

de disponibilidade

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado
nesta s ituaç 'ãO d sde 4/3/963,
o 2° sarg de lnf Luís Domi ngues Guedes da R \1. de
•10çambi que Despacho de 18/1/963 de f'ua Exa o Mini st ro
do Ex' rci to
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 27/3/963,
o 2° sarg de lnf. Manuel Duarte Bastos do R l.no12.
Despacho de 20/3/963 de • lia Fxa o Ministro do Fx 'rcito

Passagem
Quadro

à Situação

de Surranumerários

da Arma de Infantaria

passou a ser considerado nesta situação desde 21/3/963,
por ter ..sido nOlne,~J p.n ,o"rvi t cotllorefol"ço a Olarnição Normal da Oliné, nos L rmos da al ín a c) do ArtO
3° do Oec 42937 de 22/4/960 o l° sasg de Inf. Ad lino Mlérico Marçal das Neves, do H,l.5. Tem por Unidade
Mobilizadora o R.C. 10

Passam a ser considerados
nesta si tuação desde 12/3/96~,
por terem sido nomeados para servir
como reforço
a
().Iarniç ão o rmal em Angol a nos termos da aI ínea c) do
ArtO 3° do Oec. 42937 de 22/4/960,
os seguintes
l~s
sargs, António Júlio
Di.reito,
do C,I
So,Relchior
Alves Carneiro,
do R C 10 T~ por Unidade Mobilizadora
o
R c 10

°

Passou a ser considerado
nesta
situação
desde 21/3/963
,
por ter sido nomeado nos termos da alínea
c) do ArtO
3° do ()ec. A2937 de 22/4/960,
para servir
nas tropas
de reforço
a ().Iarniç5o Normal do GT lo da Guiné o 2°,
sarg
d Inf- Manuel Ribeiro,
do R G 10,
PaS&ArYla s r considerado
nesta situação
desde 19/3/963,
por terem sido nomeados nos termos da al ínea c) do Art?
3° do Dcc,
2937 de 22/4/960,
para servir
nas tr cpas
de reforço
a Guarnição
~ormal da R M de Moçambique
os Iurr-i ei s de ln f, AI berto
avier da Si I va Mar t.i.ns , do
l.1-1 c Joaquim António Praças Ventura,
do R,C 5
Passou a se r considerado
nesta
si tuaç ão desde 19/3/963,
por ter sido nomeado nos teTmOS da alínea
c) do ArtO
3° do
c. 12C)37' de 22 4/960, p ara servir
nas tro pas
d~ r forço a (}.Iarnição
o rmal da RM. de Angola, o fur ..
F1 1 de Inf,
António Augusto Caló, .do r T 2.
Passaram
a er considerados
nesta sÍLuaçilo desde 12/3/63,
por terem s:i do nomeados nos termos da al ínea c) do Ar t?
3° do
c 42937 de 22/4/960/
para servir
nas tropas
de re forço h Guarniçno
'ormal da n '1 de Angol a, os
furri
is de In f José Carlos Teixeira
r~dinho e Manuel
Per ira Cavacoj âo B.C.10.

r

Passou a ser con si il r ado nesta si tu aç ão desde 25/3/963,
por t r sido nomeado nos termos da aI [nea c) do ArtO
3° do
c 42937 de 22/4/960
para servir
nas ~ropas
de reforço
a Guarnição
o rmal do C T ro da GU1fié, o
furri
1 d In f, ~fanuel raldeira
dos Santos,
do RI.8.

Ouadro da ,rma de cavaI aria
Passou
a ser considerado
nesta
s i tuação desde 27J3/963,
por t r sido nom ado rara servir
como reforço
a GuarnlÇõO No rmal em Angol a nos termos da al ínea c) do Art
3° do r c. 42937 de 22/4/960,
o l°
arg de Cav. João
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Manuel Figueira Pinheiro,
Mobilizadorá o R.C.3.

do R.C.7. Tem por Unidade

Ouadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 7/2/963,
data em que embarcou de regresso a Metrópole vindoda
R.M. de Angola, onde serviu em comissão militar por
imposição o lO.Sarg. Grad. Torneiro Mec. Manuel Cons
tantino de Almeida Lopes. Desembarcou em Lisboa em
21/2/963, tendo entrado em gozo de licença a que tinha
direito até 21/3/963. Marchou em 22/3/963 para a Fábrica Militar de Braço de Prata, data em que é consi
derado desgraduado passando à sua anterior situação
(operário civil de la.classe). Deixa de ser abonado de
vencimentos por conta do Ministério do Exército desde
22/3/963, data da apresentação na Fábrica Militar de
Braço de Prata. (Despacho de 25/3/963)

III - PROMOÇÕES
Sargentos do Quadro Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Na dependência

do Vlce-Chefe

do Exército
do Estado Maior do Exército

Chefia do Serviço de Reconhecimento

das Transmissões

Sarg.Aj. Chefe Mec. de Mat.Elect.Radioelect. e Electrón.,
o lO.Sarg. lO.Mec.Mat. Criptográfico, Angelo Marques
Ferraz. do Q.G. da 2a.R.Militar, contando a antiguidade desde ~/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Desp. de 29/3/963)

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantaria
Regimento de Infantaria nO.l
Furriel Corneteiro,o

lO.Cabo Ant6nio Duarte das Dores.do
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R.I.4, contando a antiguidade desde 12/3/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 26 de Março de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.2

2°. arg. 2°.Mec.Radiom.,o Furriel Clemente José Trindade
Pisco. contando a antiguidade desde 31/1/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
po'to. Encontra-se em reforço à R.M. de Angola.
(Despacho de 26 de Março de 1963)
Furriel Corneteiro, o l°.Cabo músico. Francisco Ramalho
Cardoso da E.P~J., contando a antiguidade desde 12 de
Março de 1963. data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(Despocho de 26 de ,~farçode 1963)

Regimento

de Infantari~

nO 7

2°. rg. 2° .~ec .Badi om. ,o 'turriel Hermenegi Ido Ferreira
Rico Lopes. contando a antiguidade desde 31/1/963, da
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço à R.M. de Angola.
( Despacho de 25 de Março de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.12

2°.~arg.músico exer.utante no inst.Caixa,o Furriel Idília
Martins F rnand s, contando a antiguidade desde 31 de
Março de 1963. da a a partir da qual tem direito aos
ven im ntos do novo posto. (Despacho de 1/4/963)

Regimento

de Infantaria

nO.16

2° ..arg. 20.M .R diom.,o Furriel Manuel Correia Pires.
contando a antiguidade d sde 31/1/963, data a partir
da qual t m dir ito aos ven imentos do novo posto. En
contra-se em reforço ~ R.M. de Angola.
(Despacho de 1 de Abril de 1963)

Cavalaria
Regimento

rle Cavalaria

nO.3

1 iro Correeiro,o Furriel Celestino
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José Sinog~s, contando a antiguidade desde 31/3/963.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.(Despacho de 1 de Abril de 1963)

Engenhari;J
Batalhão

de Telegrafistas

2°.Sarg. 2°.Artif. Seleiro Correeiro,o Furriel Adelino
Ramos, contando a antiguidade desde 31/3/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
pos to. (Despacho de 1 de Abri I de 1963)

Serviço

de Material

Companhia

Oivisionjri~

de ~anutenção

de Material

Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,o
l°.Cabo Aj.Mec.Viat.Rodas,
Sebastião José da Cruz Carlos Antunes, do 2°.G.C .. ,
contando a antiguidade desde 1/1/963. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros '(no.l do arto.358 do Capo.9°.do Orçamento do
M. E. ) (Despacho de 2 de Abri I de 1963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

e Outros

Elementos

E s tab e Iec ime n tos I,'iI it a re s
F.st~beleci~en~os
Centro

~j

de Instrução

litar de Eduçação

Física

Equitação

e Desportos

2° .Sarg. Enfer , Ilrp.i co o Furriel Gabriel Pereira Hego Bra
vo, contando a antiguidade desde 31/3/963. data a partir da qual tem direito ao ven imentos do novo posto.
(Despacho

de

1 de Abri I de 1963)

Suprllnumerários
No Ultramar
negião

Mil itar de ~oçambiQue

1°.Sarg. de Cav.,o 2°.Sarg. João Bap ista Prado, contando a antiguidade desde 8/1/963, data a partir da qu 1
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tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 26 de Março de 1963)
(

2°.Sarg. Enferm. Hipico,o Furriel António Novais Henriques contando a antiguidade
desde 31/1/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Despacho de 26 de Março de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.2

(Ra ta lhão de Caç ado res no 317)

•
Por despacho de lAbril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196L2°s.Sargentos
Milicianos os Furriéis Milicianos António Esteves Teixeira, Nelson Forbes
Costa e Orlando dos .antos Antunes.Têm direito aos venCImentos do novo posto desde 1/Maio/1962.
Por despa 110 d 1/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro;1962,20s. argentos Milicianos os Furriéis 1ilirjanos Amilcar Romão Ramos de Brito, António
Fernando.António Joaquim Baptista Martinho, José António
Azevedo da ilva Agostinho,José Manuel de Oliveira Benavente, José
an os Guilhermino, Licínio Gonçalves da
Silva.
bastião Balta~ar Pinto Cardoso e Vitor Manuel
Marques MirandaJ'êm direito aos vencimentos do novo posto desde 1 1 io/1962

Regimento

de lnf~ntaria

nO.16

Por de pacllo d 1/Abril/1963,
contando a antiguidade
desd 28/Fevereiro/1963, 20.~ar~ento Miliciano o Furriel
Miliciano V ntura Jo é Pereira Angelino. Tem direito aos
ven imentos do novo posto desde 8/Março/1963.

Regimento

de Cavalaria

nO.3

(Grupo de cavalaria nO. 350)
Por de pa ho de 1/Ahril/l963,
contando a antiguidade
d~~~e 28/Fev reiro/1962.20s.Sargentos Milicianos os F~rrIeIS Miliciano
Irlando Manuel Raposo Alves e RamIro
Nunes Mad ira. Têm dir ito aos vencimentos do novo posto
desde 27/Junho/l962.

Grupo de Arti Iharia de Campanha

de Luanda
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Por despacho de l/Abril/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Armando Augusto Aleixo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.

Regimento

de Arti Iharia ligeira

nO.2

Por despacho de l/Abril/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Argélio de Miranda argentos.

Regimento

de Infantaria

N .. 7

(Batalhão de Caçadores nO 96)
Por despacho de l/Abrll/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João José Pereira Fernandes. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde lS/Junho/l962.
(Batalhão de Caçadores nO.159)
Por despacho de 1/Abril/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Elísio da Silva Santos. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 31/Março/l962.
Por despacho de 1/AbriJ/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°. argento Mili iano o Furriel
Miliciano António Morrtei.roGodinho. Tem direito ao vencimentos do novo posto desde 2/Abril/1962.
(Batalhão de Caçadores nO 186)
Por despa~ho de 1/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962.2°s. argentos Milicianos os Furriéis Mi licianos Alfr do Claudino Caeiro Pisco. Carlos
Alberto Abrant ) dos Santos arrido, Jaim Nogueira imões e Salvador Almeida Ao ho. Tem direito aos ven im ntos do novo posto desde 23/Julho/l962.
(Batalhão de Caçadores nO. 279)
Por despacho de 1/AbriJ/1963,
nntando a antiguidad
desde 28/Fevereiro/1962,2°<; ';;"r$cntoqMili 1ano<)os Furriéis Milicianos Aníbal Cos t a ca Cunh , Cl m n t Coe lho
de Sousa Anastácio, Fernando da Costa Pinho, Gualberto
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Borges Cabral, Higídio Costa Neves Pimentel e Vitor Manuel Borges Pinto. Têm direito aos vencimentos do novo
posto desde 28/Fevereiro/l962.
(Batalhão de Caçadores nO,280)
Por despacho de l/Abril/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Aníbal Manuel da Palma Ferreira, António Alves Teixeira,David Marcelo Gouveia e Silva, Ferdinando Marciano Marques e José António Espírito Santo
Bicho. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
31/Março/1962.
_
Por despacho de l/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Eduardo Rangel Dionísio.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2/Abril/1962.
Por despacho de 1/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 20.Sargento Miliciano o Fur*
riel Miliciano Manuel Mocho Mateus. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 6/Abril/l962.

Batalhão de Caçadores nO.5
(Companhia de Caçadores nO. X>2)
Por despacho de 1/Ahril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Godinho Gomes Pimenta. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 21/Fevereiro/l962.

Regimento de Cavalaria nO.3
(Coapanhia de Cavalaria nO.252)
Por despacho de 1/Ahril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Pedro Luís Fernandes Agudo. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l962.
(Grupo de Cavalaria nO,345)
Por despacho de l/Abril de 1963,contando a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/196l, 20.Sargento Miliciano.o ~urriel
Miliciano Carlos Manuel Pereira de Deus. Tem d1re1to aos
vencimentos do novo posto desde 4/Junho/l962.
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I V - CflUOCAr,ÕES

F. TRANSFEREMCI

AS

~AffiE!lIOS fi Q_Wlü PEFMANtNIF
IHfI1as e servicos
9iqist~rio
Ma Denend@ncia

do Exército

do Ajudante

General

Di recção do Serviço
de Pessoal
Repartiç50 de Oficiais
2° sarg de Irif .João Francisco Pissarra,
do H I L de
vendo ser considerado
nesta sn tuação desde 16/3/963,
por ter regressado da n M, de Angola, Vence pela Verba
"Pessoal dos (u adro s Aprovados por Lei' •
(Despacho de 2 de Abril de 1963),
Furriel de Cav '!anuel de Jesus (':pnçal ves , ela E PC,
por
pedir
Vence pel a verba "Pessoal
de Nomeação Vi tal{cia Além dos {)ladros" (Desp a de 21/3/963)
ni recção
Bepartição

do serviço
de Pessoal
d :argenLos e Praças

2° sarg de Jn f', José Manuel Iburacla \1endes, do n 1 L
devendo ser considerado nes ta situç50 desde 16/3/96'~;
por ter regressado da B M de l\ngol a Vence pel a verba
"Pessoal dos Quadros Apro v arlo s por J ci,"
(F'espachc ti 2 de \larço de 1963).
tla üeuendênci
Dire~GGo

a do Guartal
cio Serviço

;,~estre

Ceneral

de Ilatcrial

l° sarg, de In I, \1ário r~unlo rlosal'ir
s , do n.1 L de;,vendo ser considerado nestn si tuaç50 desde 16 3/963 ,
por ter regressado da r '1 de i\ngol a Venc pel a verba
"Pessoal dos Cua.lros Aprovados por Lei"
(Desp acho de 2 d Abril de 1963)
Quarteis
Guartel

Generais
General

~a 2a.

Região

t,1i I i tar
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1o sarg

de In f José Jorge,
da F. P, r. por pedir,
(Despacho de 26 de Março de 1963).

I}uartel

General

da 3a.

Regi ão Mi I i tar

2° sarg
de Cav Flias Maria Mira, do Q.G. da 2a.R.M.,
por pedi r Vence pela verba "Pessoal
dos Q.tadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 27 de Março de 1963),

Escolas

Práticas
das Armas e Serviços
Instrucão
e Unidades

centro

de

Infantar.a
Regimento
l°

de Infantaria

sarg
de In f Alhano Celso Fernandes
Dias Mei r a de
Oliveira,
do n C 5, os 2°s sargs. de lnf
João Lopes
Ribeiro,
do r C 5 e Manuel (J:mçalves Pêga, do R I L
devendo ser considerauo
nesta situação
desde 16/3/963
por terem regressado
da R 1 de Angola Vence pela verba "Pessoal
dos (uadros ,\provados por Lei".
(I spacho de 2 de Abril de 19ó3)

Re?,iOJento de Infantaria
Fur r-i al

B
oras

de Jnf

António Joaquim Borralho
Arranhado,
do
Vence pela verba "Pessoal
dos Çuaro vado s por Lei"

de Infantaria

nO 6

sar«
(le In I António nib iro Guedes. do n c. 5, devendo ser considerado
nesta si tuaç go desde 16/3/963, por
ter re re sado da H \1 de Ang la
Vence pela verba Pessoal tios ._AladI s Aprovados por L i". (Desp de 2/4/9113)

Regl~ento
2°

nO 3

8, por p ed i r

Re~inento
l°

nO 2

de Infantaria

nO 7

arg de ln f Jo.,;' \'azlnrtins,
do R I 1. devendo ser
considera
o nesta si tu aç ão d sd 16/3/963, por ter regr ssado da
1 d Angola
Vence leIa verba "Pessoal
dos ç dro Aprovados por L i". (Desp , de 2/4/9(3).

Regimpnto

de Infantaria

nO 11
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2°.Sarg. de Inf. Manuel Francisco Nicolau, do R.I.I, devendo ser considerado nesta situação desde 16/3/963,
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 2 de Abril de 1963)

Regimento

de Infantaria

N~. 15

l°.Sarg. de Inf. Caetano João Bigares Carreto,do B.C.S e
2°.Sarg. de Inf. Joaquim de Jesus Figueiredo, do R.I.1
devendo ser considerados nesta situação desde 16/3/963
por terem regressado da R.M.de Angola. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 2 de Abri l de 1963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

N~. 17

l°.Sarg. de Inf. José Gomes Serpa, do B.C.S e 2°.Sarg.
de Inf. João Pereira Cassis Júnior, do R.I.1, ,devendo
ser considerados nesta situação desde 16/3/963, por
terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 2/4/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

l°.Sarg. de Inf. Raúl Correia, do R.I.1, devendo ser considerarado nesta situação desde 16/3/963, por ter ~~o
da R.M. de Angola. Vence pela verba " Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 2/4/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

l°.Sarg. de Inf. Luciano Marques dos Santos, do R.I.1S e
Furriéis de Inf. Ant6nio Carlos Fernandes Trindade e
João Arlindo Gomes Mendonça, ambos do R.I.1, devendo
ser considerados nesta situação desde 16/3/963, por
terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 2 de Abril de 1963)

Batalhão de Caçadores nO.5
l°.Sarg. de Inf. Fernando Joaquim Orestes Gonçalves, do
R.I.1, devendo ser considerado nesta situação desde
16/3/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence

......
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pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho

de

2 de Abril

Batal6ão

de J.963)

de Caçadores

nO.a '

Furriel de lnf. António Manuel Pedrosa Barreto das Neves
do R.I.I, devendo ser considerado nesta situação desde
16/3/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 2 de Abri l de 1963)

Batalhão

de Caçador~s

nO.8

2°.Sarg. de lnf. -Artur Cipriano Caramelo Mé, do R.I.lS e
Furriel de lnf. ~onisio Rodrigues Gonçalves Militão,
do R.!. 3, por pedir. Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão

de Caçadores

nO.l0

lO.Sarg. de lnf. Jaime de Carvalho Rodrigues, do R.I.7,
devendo ser considerado nestosituação desde 16/3/963,~
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (De sp . 2/4/63)
2°.Sarg.Grad. de lnf. José Pedro Morais, do B.C.S, por
pedir. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei.
(Despacho de 2 de Abril de 1963)

ArtIlharia
Regimento

de Arti Iharia Ligeira nO.2

(Com destino

ao C.I.Ç.A.

4)

1°.Sarg. de lnf. Matias Esteves Cipriano, do B.C.S, devendo ser considerado nesta situação desde 16/3/963,
p'0r ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho

Bateria

de

2 de Abril

de 1963)

de Arti Iharia de Guarnição

nO.2

Furriel 20.Me . d Radar Virgílio Rodrigues Fernandes,do
R.A.C ••Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Despacho de 28 de Março de 1963)
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2° sarg. de Ãrt., Manuel da fbsa da Silveira [u t ra, 00 R.
A.L. 2, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos ~a dros Aprovados por Lei", (Desp, de 1/4/963),

Cavalaria
Rep;imento

de tanceircs

nO 1

ao C. r. C. A,3)

(Comdestino

2° sarg, de lnf. António Lopes de Almeida Ruas, do R I 1
devendo ser considerado nesta situação desde 16/3/ 963,
por ter regressado da n,M de Angola. Vence pela verba
"Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei". ([)es. 2/4/963).

Re~imento

de Cavalaria

nO 6

2° sarg. de Cav. Manuel Pinheiro Martins Coelho, 00 R C 3
sua Unidade M:>bilizadora., devendo ser ccnsi der ado nesta
situação desde 9/3/963, data em que embarcou da R.M. de
Angola, de regresso à MetróPole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Alér.• dos {).1adros",
(Oesp. de 3 de Abril de 1963)

[ngenha ria
Escola

Práiica

de Engenharia

l° sarg. de Eng Lm s Ildefonso das D:>res Pontes, do C.T.
I, da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 10/3/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos o,tadros". «()esp., 22/3/963),

8atalh~

de S3péJ~Ores de Caminhos

de Ferro

l° sarg, de Fng Francisco Costa S>ares, do C.T.I de Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação desde 13/3/963. Vence pel a verba "Pessoal de Nomeaç5o Vitalícia
Além dos Qaadros", (Desp, 22/3/963).

Serviço

de ~aterial

Escola
1° sarg,

Prática

do Serviço

de Material

de ln f. Pedro Pinhei ro O:mçal ves, do S. C 5

de-
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vendo ser considerado nesta situação desde 16/3/963,
por ter regressado da n ~1 de Angola. Vence pela verba
"Pessoal dos (pauros Aprovados por Lei". (Cesp. 2/4/963)
2° sarg 2°mec.Annas Pesadas César António paeta Pi cardo, da H M de Angola, devendo ser considerado nesta
situação desde 21/3/963, data em que embarcou de regresso à \I1etrópole Vence pela verba "Pes soal dos
Qudros Aprovados por Lei". (Desp de 3/4/963).
Or~ãos

de Execução

dos Serviços

Estabel

ecimante s 'li I i tares

Distritos

de Recrutamento

Oistrito

e Outros

Elementos

e Matilização

de Recrutamento

e I!.obil ização

nl)17

1° sarg de In f • alomão Avelar de \<1en
donça , do R 1.8,
devendo ser considerado nesta situação desde 16/3/963,
por ter regressado da B M de Angola Vence pela verba
"Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei" '
(~spacho de 2 de Abril de 1963)
Estabel

ecimentos

de instrução

Academia

Hil itar

1" sarg. de In f Augusto da Silva,
(Despacho de 26/3/9631.
CamlJO de Instrução

:lil i tar

da E.P.I.,

por pedir.

de Santa Marearida

)

2° sarg de Iní. Nicolau Jesus (bnceição, do R.I.l,
devendo ser considera~o nesta
situação desde 16/3/963,
por ter regres sado da 't;.A, de Angola. Vence pela verba
"Pessoal dos \_uadros flt)rovados por Lei". (Desp 2/4/963)
Centro

de instrução

de Sar~entos
Infantaria

~ilicianos

de

l° dsarg. de ln! Tolentino da Conceição Dias, do R, 1.7 ,
evendo ser considerado nesta situação desde 16/3/963,
~or ter regressado da R. \t, de Angola. Vence pel a verba
Pessoal dos ().tad:'Os Aprovac:bs por Lei". «()es. 2/4/963)

.' 272
ORDEM Di· EXERCITO N°. 10
3a. Série
'ç~~~
*********************************************************
}~'

Centro Militar

de Educação
e Desporto

Física E.quitação

2°.Sarg. de ArtO. João Manuel Mendes Pinto, do R.A.P. 2
(C.I.C·A.l). Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 27/3/963)

Supranumerárlos
Regimento

de Infantaria

N°. 2

Furriel de lnf. António Augusto Caló, da E.P.S.M., devendo ser considerado nesta situação desde 19/3/63.

Regimento

de Infantaria

nO.5

Furriel Rodrigo Alberto Pinto da Silva, do B.C.3(R.M. de
Angola), devendo ser considerado nesta situação desde
10/12/962. Faz parte das Tropas de Reforço à Guarnição
Normal da R.M. de Angola.

Regimento

de Infantaria

nO.7

Furriel de lnf. António Manuel da Silva, do B.C.5, por
ter mudado de Unidatie Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 10/12/962.

Regimento

de Infantaria

nO.8

Furriéis de lnf. Augusto Manuel Dias, do R.I.4 e Luís
Vieira da Silva, do B.C.5, por terem mudado de Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação
desde 10/12/962.
Furriel de lnf. Manuel Caldeira dos antos, do Presídio
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
25/3/963.

Regimento

de Infantaria

nO.13

Furriel de lnf. Manuel Fernandes Domingos, do R.l.4, por
ter mudado de Unidad Mobilizadora, devendo ser conSlderado nesta situação desd 10/12/962.

Regimento

de Infantaria

nO.14
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2° sarg~ de rní António Marques de Oliveira,
do p,r,2,
por ter mudado de Unidade ~pbilizadora,
devendo ser
considerado nesta situação desde 1/2/963,
FUrriel de Inf Alberto Xavier da ~il va Martins, do R, r" 1
devendo ser considerado nesta situação desde 19/3/963
Regimento

de Infantaria

nO 15

Furriel
de In f Manuel Ramos Mourão Andrade, do R L 7,
por Ler mudado de Unidade Mobilizadora,
devendo ser
considerarlb nesta situação desde 10/12/962 •

..

Batal hão de taç ado res nO 5

2° sa r g

de Inf
Manuel Goulart
Bettencourt.do
R 1·7
devendo ser considerado nesta situação desde 8/3/963,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora,
Phcontra-se na
R M, de Angol a,

Furriel de lní. Joaquim António Praças Ventura, da [).,S. T
devendo ser considerado nesta situação desde 19/3/963,
I

FUrriel de In f- Jorge Garcia da Sil va, do R.l.lS,
devendo ser considerado nesta situação desde 31/3/963, por
ter mudado de Unidade ~bilizadora,
Fsta Transferência
foi originada por motivo disciplinar,
'

,

8atalhão de caçadores nO 6
2° sarg. de lnf. Manuel de Carvalho, do B.C,S, por ter
mudado de Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 1/2/963,
Batal hãO de Caçado res nO 10

2° sarg

d In f, Manuel Jtibeiro, do r..,l.O.F.,devendo
considerad c nesta situação desde 21/3/963.

ser

FUrriel d r-r, José Car.hs Teixeira(,e~"CI.M.
de ._ta
~1argarida
Ianuel Pereira Cavaco, da F..M EIectrom.
devend
r considerado nesta si Luação desde 12/3/9153.
Furriel
ele Inf.~~anuel MarLins Jbdrigues,
da R M, de
Angola, d vendo ser consi derado nesta situação des:le
1~/12/962
Faz. parte das Tr o jas de Ref crço li ().larni.
çao l"bnnal da R M de Angda.

c
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No Ultramar
Região Mi II tar de Angola
1°.Sarg. de lnf. Oeolindo de Carvalho Lemos. do R.A.P.2.
por ter embarcado para a citada Província onde vai ser·
vir em comissão militar nos termos da alínea b) do ArtO
3°.do Oec. 42937 de 22/4/960. devendo ser considerado
nesta situação desde 27/3/963. (Desp-acho de 7/2/96?)
2° .Sarg. de Eng. (Radiotel.) Carlos Pinto de Fonse a do
Campo de Tiro de Alcochete, por ter embarcado para a
citada Província onde vai servir em comi são milItar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937
d_
22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde
27/3/963.

Comando Territorial

Independente

da Guiné

Furriéis de lnf. Manuel Francisco Amaro de á FranCl co
Ferreirinha Lu isa , ambos da E.P.I. e Manuel de Ol ive i
ra Roldão. do Presídio Militar e o Furriel do .A.M
José Maria de Magalhães Dias, do 1°.G.C.A.M., por te
rem embarcado para a citada Província onde vão servir
em comissão militar nos termos da alínea c) GO arto.3°
do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados
nesta situação desde 3/41963.

Comando Tel ritori31 Independente

de S Tomé e PrínCipe

Furriel de lnf. Domingos Correia Moreira. do R.r.l e
Furriel de Cav , Manuel da Conceição amôes • da E. P.C ..
por terem embarcado para a citada Provín ia ond vão
servir em omissã militar nos t rmos da alínea c) do
arto.3°.do Oe • 42937 de 22/4/960 devendo ser con-n
derados nesta situação desde 19/3/963.
»

,

V - CONCURSOS,

CURSOS E ESTAGIOS

A - Concursos
Abertura
s anuo ia qu eSlá aLerto cnn
Para os devidos ef it
ao pns t o t FUI'rj
corn t e iro
curso para promoçã
clarim.
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Anúncio

da Abertura

do Concurso

e Seu Início

10.A abertura do concurso será anunciada
a}-Na Ordem das Unidades Metropolitanas. nos C.T.r.dos
Açores e da Madeira no dia imediato ao que fer re·
cebjda a presente O.E.-3a.Série.
b} Nas Províncias Ultramarinas, na mesma data, isto é.
logo que nos respectivos Comandos Militares for re
cebida a presente O.E. 3a.Série.
c} As provas terão início no trigés imo dia a partir
daquela em que for publicada a abertura do concurso.

Diclaração

de Candidatos

2°.As declarações dos candidatos devem ser entregues
a} No Continente e rlhas Adjacentes, com a antecedên
cia precisa, por forma que seguindo as vias compe
tentes dêem entrada no Q.G. do G.M.L.até ao dia 30
de Abril de 1963.
b} Nas Províncias Ultramarinas nas datas que forem fi
xadas pelos respectivos Comandos Militares.

Constituição

dos Júris

3°.Junto do G.M.L. funcionará um júri a nomear pela Re
partição de Oficjais da O.S.P. e pelo G.M.L. por for'
° ma que possa ter a sua primeira reunião em 3/5/963.
4 .Junto de cada Comando Militar das Províncias UItra
m~r~nas em que houver candidatos, constitujr-seá um
Jurl com a composição de um oficial Superior.um Che
fe de Randa de Música e um l°. argento músico se não
fo~ possível constituí lo com a composição que pre
Celtua o arto.2720.do R.p.p.r.E .. funcionando independentemente do Júrj do G.M.L. e subordinando os
50 eus trabalhos ás disposições do R.p.p.r.E .•
.Nas Províncias Ultramarinas em que não for possível
c~nstituir Júri em harmonia com o nO.4destas instruçoes. os 10s.Cabos corneteiros. clarins e músicos
i~ecutantes em instrum ntos de bocal. em serviço mi
ltar no Ultramar que reunam a data da abertura do
presente concurso todas as condições de admissão ao
mesmo serão admi idos a prestar as suas provas após o
s(eu r~gresso à Metrópole: perante o Júri do G.M.L.
se alnda não tiv rene rrado os seus trabalhos} ou
p~rante o novo Júri, e serio intercalados na respec
tlva lista delas
ificação final.
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Os candidatos des t as Províncias entregarão as suas
declarações dentro de 15 dias após o anúncio da abertura do concurso na respecti va Pro v-nci. a as qu ar s
serão remetidas à Repartição de Sargentos e Praças
da I) S P , devidamen te m Io rmadas e acomp anhad as c.:
uma nota de assentos a fim de serem tomadas em COIl.,;
der aç go na devida al tu r a

Pro vas do Concu rso
6°

As provas do concurso serão subo rdi.narlas ao program
inserto na Portaria
de 25/9/957, publicada na O F
la, Série de 30/10/957

Classificação

e intercalação

dos Candidatos

Aprovadas

7°- A classificação

de todas as provas do concurso in
cumbe:
a) Ao Júri que funciona junto do G,M.L., a dos can~idatos das Unidades do Continente e Ilhas Adjacen tes,
b) Aos Júris nomeados pelos O:>mandos\1ilitares
das Províncias UI t rmar'i n as , e dos candidatos
em serviço
nas mesmas,
c) Os prodessos organizados pelos Júris sereo remetidos
h repartição
de Sargentos e Praças da n.~,P., onde
se procederá à intercalação
de todos os candidatos
aprovados segundo a cl assificação obtida e as preferências legais e se elaborará a lista única da clasai fi caçso final a publicar em O. f, -38 Série.

Oispmsições ~erais
Nas Urri dades onde não houver mestres de corneteiros
para passar a infonnação acerca 00 méri to artístico
a que se r fere o parágrafo l° do artO 13° da Portaria de ?5/9/957, inserta na (J. E. nO 6 la 'rie de 31
de Outubro
1%7, devem os Comandos das Unidades provid nci ar p r que os candidatos sej am examinados
pelo rres r
r irn t iro
da Unidade mais próxima a
fim ele po c
oh ervada aquela fo rmal i dade e não
haver p rej
.ir a os interessados
9°- No
I ~o )r~visto
nestas instruç5es
d verão
ser observ 11.!, s di spos i çges no Regulamento para
p romoçjio IIOS til to!> inferior
s do Fxército e as alt rações ,H' te tores nomeadamente as que constam
das Port.nr-ias
H212 de ~/8/935 e 13595 de 7/7/951.
(10-

(1

I
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1 o Sa r P' e n t o CI a r i P'

Nula e de nenhum efeito
a declaração
publicada
na O,f,
nO 5 3a • érie de ?O/2/96~,
pág, 146, de que no concur
50 para
10 :-::argento, cl ar n. , abe rve f€ :3 c.r. n 32-3a,
~éri
de "8/11/962.
pág
931 não houv
candidatos
Clf'rov>:>.a,
.

C rsc

I

1 - !1::JlTleaç21) de Pessoal
?ubl ic~-se

ljbta
geral dos candidatos
nomeadQs para a
f r-equ õne i.a do curso de 2°s mecãrri co s Radiomontadores
aberto
pele nota urgente
na 32952, Processo
7/2 de
3/9/ G" e 0 F nO ~R 3a Série de 10/10/962 pág. 840.

n.c

r,
meco ra(,tO .Io rge 0scor !r/achado Teixeira.
f)llílio
.lo
s
s
S.
de
Macedo
...
C
n.
.\f.M
"
"
?" (Ir .... 'ívl i ci . "
~ l varo Armando 41 i ronda. '''''. de Ango L a
.,
I/anuel de O. Ri vai s.. . PM de Ango l a
~V(;QLA
" Armindo n.da S. (uimarnes
10 (al)() Aj. '!lec.
" Francisco de A Moura.: .~~ de Angola
"
" "
" /'ranctSCO de J. ,Qodrigues FM k1gola
Jos'; Vint8n de S Amorim/{V.de Angola
"
Joamâm A da S. podrigueslM.Angola
"
"
"
" Aparício Lopes rios Santos crI Macau
"
" Luts Antfnio r.nutma Pereira~f.Angola
Carlos IfanuelPuivo
Antunes TM.Angola
"
f)iamantino
,\f.Henriques
T Drinct
"
"
"
"
" I\fanuel ffenriqne F. aa (bsta f',' An{!olrz
ClI. Timor
"
"
" f.!orácio palmeirê'IJ Atres
Júlio
Vieira
peretrn
...
P'1?Anl1o 1 a
"II
"
" "
.. PM An~ola
"
" Abel Augustó r Pibeiro
pI' Ango la
"
" "
" .To;;o da Pesa Louro
1~'.Angola
"
"
" Josf Carvalho Jermimo
. mI. Angola
"
"
" Fernando "leves Serrano
RH. Ango III
"
" "
" "'ário Hartins Vicente..
. 1M. Angola
"
" "
" rl.taldino Cardoso
de .'0usa
FM. Angola
"
" ~anuellfarques
Ant&1io F de Almetao
de i..' r. u
"
" "
So L tia
"
CTT ele Timor
"
" (;arlo A T fodinho

10

r'1")

)

nu

m.s

ri

crt

As rcstllllt
s cclaraçõeb
forum arqui vada!:i, IJclo que, para
futuro
onntC'
O!:i cannidaLos
terílo ri, f ctuur novas
ucc1 an\l;õ S

'l7R
'ORDEM DO 'UEoR-cJ'fiO 'N.Q.Hl
38. S'ér·he
.... :,~:"::'~.*******************************11<***************
PuLlica-se .a iis'ta ·geral dos candidatos DOlJIeadospara a
freqaência do,
curso de 2°s.mecênicos Electrecis'tas
aberto pela not.a urgente n? 32952 Processo 7/2 de :3 de
Setembro de 1962 e O.E. nO 28-3a.Série de 10/10/962,
pág. 840.
1°Cabo-Aj. -mec-El éc tre . -An tónio Faria Malaquias .. .R.A.A.F
"
"
"
"
-Antónw
Barreto
Martins .. C D.M.M
"
"
"
"
-Joaqu im dos Santos Reis .. C D.M.M
Soldado
"
"
-Raul da Conceição F.Dias C f).M M
1° Cabo
"
"
-Jo sé do Nasc imen to Correia R A C
Soldado
"
"
-Lu is Ferreira
.....
,.
T?P.C,
"
""
-Gilberto
Manuel M.Heleno. P.P.S M
1° Cabo
"
"
An tónio A.Moreno Fazeres ~f Ango
Fur imi.L»
"
"
-Hernani. F. dos Santos
RrI.Ango
1° Cabo
"
"
«Joaquim de Jesus Pereira
R11 Ango
"
""
-Joôo Martins Marreiros
JW.Ango.
"
""
-Joõo da Graça Ferreira .. mi. Moça.
"
""
-Manuel Ferreira
Gomes ... EM Moça
"
"",
-Abíl io Pedro A. Barata .. lN Ângo
"
""
-António
Júlio Martins ... lfr1.Ango.
"
""
-António
José B. Veríssimo
crI.C. Verde
As restantes declarações foram arquivadas. pelo que, para

futuros convites os candidatos terão de efectuar novas
declarações.
.
Publica-se a lista geral dos candidatos nomeados para a
frequência do curso de 2°s.mecânicos de Radar aberto
pela nota urgente nO 32952 'Processo 7/2 de 3/9-962 e
O.E. nO 28-3a.Série de 10/10/962, pág. 840.
1°Cabo-Aj.-mec-Radar-Antero
Leal Cerol
B.A.G 1
"
"
"
"
-Lu is Maurício Martins MO.,.MO R.A.L. 2
""
"-João
Maria Rodrigues...
r: A.C.A 3
""
"-José
de Castro. .. . . .. . ..
R.A C
""
"-José
Folga.do Cunha.
C.I.A A C
JlA.A r;
""
"-JoaquimDuarteo.•
""
"-João
nomingos B. Faral a
. R.A.A. F.
""
"-LUíS
candtdo G.Baptista
C Ti I: C Verde
""
"-Manuel
Joaquim do N. Viegas C T.I Guiné
""
"-José
Carvalho do Rio
R.M. Angola
""
"-[)uarte
Miranda
R A C
As restantes declarações

foram arquivadas, pelo qu,
para
futuros convites os candidatos t rão d efe tuar nova de

cl araçges ,

sé r i1l
OlfllEM 'Dll :tXfRCtlil 'r. 1'0.
:219
******~*************************************************

3a.

. ..2 - AveTbsmen10
'Frequentaram com aprovej.t.amerrto
te as c Laes.ifacaçêes que
lhes vão indicadas o curso de Operações P.C.T.e Observa~::>de Costa, que funcionou no C~I?A~A?C~ de 7/1/963
a .lS/3/963 os seguintes sargentos:
CIMC - 2<' sarg. de Art.Q P. An tónio José Diogo ..... lXM
BAG.no 1 Furriel de"
"
Higildo Ildefonso Baptista Bonito.
.....
. .REG
AAG.nO 2"
""
José F' Fernandes...
"
A estes sargentos devem ser averbados o curso e a especialidade de "Operações P.C.T. e Observaç.ão de Costa"
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de polícia Militar que funcionou no R.L.2 de 7/1/963 a 2/3/963 Os seguintes sargs.
R L29o$arg Cav Q.P Fernando N. Pereira Norte
BCM
R L2"
""
António de Bri to Guerreiro
Suf.
C.I C A .1 -F'ur" "
Jacinto Valentim Freixa.......
"
R.L 2
"""
Joaquim António C. Massoas....
"
R L. 2
"""
Manuel Amaro
Reg.
A estes sargentos devem ser averbados o curso e a especialidade de "Polícia Militar".

c-

Estági os

- Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o Estágio E 1 de Contra Informação,
que funcionou no C.I.O.E. de 11/2/963 a 9/3/963, os
seguintes los. cabos milicianos'
.
fi' P.I -1°Cabo-milo-António
ManuelR.dos S.An~H~~~~tJ~~·
"'.P.I
"
"-An
tónio Fel iz Castelhano Pires
"
R P.I
"
"-José
Amado Luís........
..
"
R PI"
"-Policarpo
Paiva Sabino
"
R I 1
"
"-Gabriel
Teodoro de França.....
"
R I 1
"
"·AntÓnio
pires Sargento.......
"
R I 2
"
"-Avelino
F. Ribe i ro Barbosa....
"
R I 2
"
"-António
Pires de Oliveira.....
"
R I ?
"
"-Luís
P E.Oliveira
Machado....
"
R I 2
"
"-António
Augusto R.R. de Almeida"
R.I.6
"
"-António
F Martins Reis??O?o.
"
R.I 6
"
"-José
I de A Lmei d« Conceição.
"
R.I6
"
"-António
de Almeida G.Figuetral
"

c
2BO

~R[jEP 01 FXEP.CIH

~;".

11
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************~:**~**~~~*(::.*~"~****~*~*:~~***~:~*****~*
Aprovei t am
R.I.h-tQr-obo-milo~Joro
Antnnio da rosto e Silva
Teve
1'.I.1.""
-Jo s s Luis r.il;·.
planas
"
P.L, 1. 'í-Lu ís Frei r e Cor i e Real r~mes
"
P.J.1&C"-Luís
,'anuel de ,COusa ,l"acedo
"
r.I.tf:"
"
-Lsa to.s Antrínio Iiarr ei ra
"
R.I 1()-"
-({ugo 1,endes Lourenço
"
P I tr;- "
"
-t1anuel do N. Pst eues Vaz
"
n r &C
"
"
Augusto Manuel r.. F de Fi.gue ir edo
,.
pr.1i
"
"JoroT.uíst!eOliveiraReis
"
H r. Ii - "
"
JosP üenri que waxinino s'achdo
"
R. r. 'i
"
"
Fug sn.io vonuel. Per ei r a
,.
R. (;.1.0"FrancLsco
J Ferreira
Sequeira
"
H r 10- "
"
"Jo õo 1.agarte Nunes
"
2"(:('A,
"
"
Ant6nio \1anuel C Vassalo Hirandrt
"
?Or.CAo\f/S:;'!N"
- 'ôrio Adelino Sanches Vieira
"
'l' rrAH/ srnv 1°r.. \,0 Ai f r edo Fernonde s pai s ao ..• CO ares "
<'r('rA1f/CfP'''-'' " "<Nel son Leitr.o S. de Figueiredo
"
fI.(;.,J
torabo-miloLuís\1onteiro
Ferraz
"
'~?r??
" -Josf Joaquim V. Fernandes
"
Rt..,r-..2(Rlr1)"
-Antmio"oreira
II/arQues
"
PAP.?
"
"-T'omingos
Saldanha da Si Lu« romes
"
·~AP.2
"
"-Antnrao
Augusto n.Pereira
Fodr igu es "
P-1,". ?
"
"-Au(!usto
(;arvalho .~ares
Comes
"
?O(CA l/rl·pl'
-Rui Alberto.
anta
Vieira
"
Ir

Nota' i\ todos os JOs. cabos milicianos
que concluiram
ap rovei U:rnen1..0 d ve ser averbado nque1e es tágio

com

VI - OF.ClhR!,r,1~S
1 - Esclareci~ent~
Declara-se 4ue o :-argento l\iudanl..e de Tní Joaquim \1a·
ria CUstódio \louco, c.lon 1\ P 3, r1eixou de prestar
cr·
viço no C T C i\ 2, desde 22/10/96"
2 • Invalidez
(\.te no Piário tio C'l>vCrll(1110 71-2a ~éri , d 25 de ~larc;o
do ano do corrent. , foralll plllll i r:adas a.s pensões aJluai:->
de invalitlcl,
cone
di
;1()
mi. Ij Lar s vai xo mencion •
dos cstlUldo já ri 1( 'T.i 111 d) de:> onlo .1 qu se r f r o
1\1t ·13° ,lo I 'C I.el
:~(l610,de 24/11/947,
e cl arcci,10
!lI)

3a. Sé r i e
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pe Io artO.nO.do
lec. Lei'.n°·~,39.\843,
de 7/1C/954, pelo
que devem ser abatidos ao 'efecti,vodas suas Unidades
desde 1 de Abril do ano err curso. ~esde quando passam
a ser pagos pela Lai.xaLer-aI ue~posentações
e ficam
sujeitos a todas as disposições Feguladoras dos lVilitares reformados.
Regimen to de Infantaria
n .1.
Eoldado nO. 1221/6C ,Fernando Pereira de (astro
Regimento de Infantaria
nO ~
'oldado nO.1428/6C,Artur Ferreira Bodrigues
O

Batalhão

~e Caçadores

Soldado nO. ~9/61.João
Escola

816$00

de CavalaM.a

Soldado nO. 2S6/6O José Alves de Araújo

3 - Preterições

-4..C92$((

N .• AC

dos Santos GaJhano

Prática

1.296$CC

660$00

(

Encontra-se preterido na promoção ao posto imediato, desde 31/3/963, por ter auto de corpo de d~lito,pendente,
o Furriel 2°.Artífice Selei~o Correeiro, José Piedade
Candeias. da E.P.A ..

4 - Rectificações
Declara-se que na O.E. 3a.Série nO.9 de 30/3/963 pág.230
onde se lê l°.Cabo Honorato Pestana, do B.I.I.18, deve
ler-se 1° .Cabo Honorato Pes tana do B. L 1.19.

o 2°.Sarg.

Milo.da 3a.R.A., Luciano Fonseca Marques, obteve 12.8 valores e não 12,0 como por lapso foi mencionado no primeiro aditamento à lista geral de classificação dos candidatos aprovados para o posto de Furriel
do O.P. da Arma de Infantaria publicado a pág. 211 da
O.E. nO.8 - 3a.Série de 20/3/963.

Embarcaram para a R.M. de Angola, onde se encontram a
prestar serviço nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960 nas tropas da Guarnição Normal
desde 3/6/961 e não como consta da O.E. 3a.Série nO.18
de 30/6/961 os sargentos abaixo designados. da E.P.E.
2°$.Sargs. de Eng. Aurélio Ferreira Serigado e Joaquim
Marques Borrego.
Declara-se que o 2°.~arg. Miliciano Daniel Novak Szabo,
do R.LIS. promovido a título póstumo pela O.E. nO. 8

aa. sé r i e
ORDEM DO EXERCITO N°. 10
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3a. Série de 20/3/963, a pág. 198" conta a an t.i
guidade no posto desde 28/2/962 e Qão 28/2/963,
como se pibl i.cou,

>

Declara-se que (S sargentos abaixo designados, e do R,
1.15, embarcaram para a R.M. de Angola, em 28/9/962,
onde servem em comissão militar nos termos da alínea
c) do ArtO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960, e não como
consta da O.E. 3a, Série nO 5 de 20/2/963 pág. 122 ,06
furrieis de In I, Hermenegi, ldo pardal Fodr i gues Mouro e
António João Carona Baptista e furriel de Eng. João
Miguel Horta Silvares de Carvalho.
Declara-se ser 2° sarg, Grad. de Eng. e não furriel de
Eng. conforme foi publicado na O. F.. 3a.Série nO 16 de
10/6/962 pág. 469, o militar cujo nome é Joaquim dos
Reis Alcobia que pela referida O.E. foi colocado no
B.

s.c F.

5-Reformas
Que a partir de 1 de Abril do ano corrente, transitam
para a si tuaç go de reforma, passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações conforme
vem publicado no Diário do Governo nO 71 2a.Série de
25 de Março do Ano em curso, os militares a seguir mencionados, cuja pensão anual a cada um se indica, es
tando já deduzida do4esconto a que se refere o ArtO.
13° do Oec. Lei nO 36610 de 24/11/947, rectificado pe
lo ArtO 11- do Dec Lei nO 39843 de 7/10/954.
Arqui vo Geral deste Mín is :t~rio

1°Sarg,músico-José Lourenço Mafra

23.520$00

DirecçãO da Ardia de Cavalaria

1°Sarg, do Q.A,F -António dos Reis

23.520$00

Regimento de Infantarua

nO 1

2~Sarg músico-Teófilo Braga da Silva
BatalhãO de caçadores

16.884$00
nO 6

1°Sarg.do Q. A.FoO-An tónio Di as

24.756$00

BatalhãO de caçadores

n010

20S3rg. do Q. A. FoO-Manuel Maria F.steves
Regimento de Artilharia

2°Sarg, do Q. Ao r~-António Luís
.

22.512SCO
n02

20.820$00

COlégio Militar

2°Sarg.Enfer.- Fernando de Almeida Vai 'rio
Distrito

de Recrutamento

21.948$:0

e MobilizaçãO ~10

aa.

Série

ORDEM DO EXERCITO

10

N°.
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l° Sarg. do Q.A.E.-Aurélio 1)larte
Hospital Militar Principal
I? arg, do Q.A. E. Jo sé Joaquim Marques

24.144$00
24~7S6$O)

6 - Vencimentos
Declara-se os sargentos a seguir mencionados passam a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" (n> 1 do Ar t? 325° do Capo 8° do Orçanento do M.E. )
de~de 1 de Abril de 1963, Furriel
de Eng. Transmis.
Américo TaNares Lages, do B.T., Furriel de Cavo Antonio José Ânaral, do B C.8 e FUrriel do S. S. Manuel Fernando G:mçalves Neto, do R.M.Rono 1.
Declara-se que os 20s. sargs, milicianos do n.c 3 ( Grupo
de Cavo n· 3~), António Alves Rego Fernando Augusto
Falcão Lany e ~i Fernando Ribeiro Cabeleiro j Serôd io ,
promovidos pela O.E. nO 8 3a.Série de 20/3/963 a pág.
197, t"'em direito
aos vencimentos do novo posto desde
28/6/962 e não desde 28/7/962, como se publicou.
Dec Lar a-ue que 020 s arg.mi L do R.C.3, destacado na P.U.
da Guiné com o Fsq. de Rec. nO 54, Edmundo José Pimental Pereira,
promovido pela O.E. nO 24 3a.Série
de
30/8/962,
a pág. 736, tem direito
aos vencimentos do
n~o posto desde 29/9/960 e não desde 29/8/960 como se
pub.li cou
I

- V 11Curso

de Sapador

DEl'ERM 1NAÇOES'

Guírnic,oede

19uas

Declara-se que.aos instruendos que frequentaram, o curso
de .apador ()limico e de Águas, cujo aprovei tamento foi
publi cado na O F n? 4- 3a. Série de 10/2/962 a pág.
113/14, devem ser averbados'
a)- rgentos do Q.p
- especi al i.dade. Sapador de águas
-aptidão especi al . Sapador <!Uímico
b)-Sargentos e lOs. Cabos do Q COado que não existem aquelas especialidades
para graduados do Q.C- mantêm a especialidade
anterior (Sapador);
Devem ser-lhe averbados, as duas aptidões anteriores'
-Sapador químico
-Sapador de águas.

3a. Série
ORDEM 'no E~fflC'1 TO 'N°. 10
********************************************************
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V,III

- ,~B ITUÁRHl

Março ..dia 17 - lO.Sar.g. lO.Mec.Viat.Rodas José do Carmo
da Cunha e Costa, da E.p.r .•
(

Março-dia 20-Sargento Ajudante Mec.Material Elect.Radioelectrico e Electrónico Gabriel Camp9S do Vale da
C.D.M.M.
Março-dia 23 2°.Sarg. do S.A.M. Ago'tinho Catalão Gonçal
ves. da R.M. de Angola.
00000000000000000000
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20 de Abril de 1963
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Publ ica se ao txérclto

.
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o seguinte

MUDANÇAS DE QUADRO
SAffiENID3 00 (lJA1ID

Quadro

PER.1ANEN1E

da Arma de Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

Tem passagem ao O.P.da Arma de Infantaria. o 2°.Sarg. do
O.C. José Russo Pedrinho. do B.C.6, porque, encontran
do se aprovado pa ra e -te Quadro lhe competiu o preen
chimento de \aga. conlando a antiguidade desde 10 de
Dezembro de 1962, dala a partir da qual tem direito
aos \encimentos do novo posto. Fica graduado no posto
de 2°. arg.Vence pela verba 'Pes~oal dos Quadros Apro
vades por Lei". (Despacho de 6/4/963)
Tem passagem ao O.P. da Arma de Infantaria, os Furriéis
do O.C. José da ilva Teixeira e Manuel Costa Carvalho
ambo do B.C.6, porque encontrando·se aprovados para
este Ouadr-o lhes competiu o preenchimento dI' vaga.
Contam a antiguidade desde 2/4/962, data a partir da
qual tem di rei to ao. vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba Pe soaI dos Quadros Aprovados por Lei .
(Despacho de 6 de Abri l de 1963)

Regimento

de Infant~ria

nO.16

1m pas 'ag m ao O.P. da Arma de Infantaria, o 2°. Sarg,
do O.C. Jo~o Martins Cabrinha, do R.I.16

porque en-
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cmtrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga, contando a antiguidade
desde
10/12/96Z, data a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. Fica graduado no posto de 20.
sarg. Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados
por Lei".
BatalhãO

Independente

de Infantaria

n° 19

Têm passagem ao Q.P, da Arma de Infantaria,os

2°s sargt:Q.C.
João Grazina Galama e Luciano Francisco Serrano, ambos
da mesma Bata., po rque encon tranda:- se aprovados para
este Quadr r lhes competiu o rreenchimento de vagas,
contando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, ficam graduados no posto de 2° sarg. Vencempela verba
"Pessoal dos Qradros Aprovados por Lei",
(Despacho de 6 de Abril de 1963),
Batalhão

de Caçadores

nO 5

Tempassagem ao Q.P, da Arma de Infantaria,
o 20 sarg, do
Q,C,AmadeuJúlio Teixeira de Miranda Tel es, porque,
encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu
o preench~ento de vaga, contando a antiguidade desde
2/4/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto Fica graduado no posto de 20.
sarg, Vence pel a verba "Pessoal dos Qaadros Ap rovados
por Lei", (Desp. de 6/4/963).
Quadro

do Serviço

de Administração

2° Grupo de Companhias

de Administração

r,tilitar
flilitar

Tem passagem ao Q,P, do S.A.M., o furriel
do Q.c, Jos'
Castelo Henriques, da C (} M.M, porque, encontrando-se
aprovado para este {).ladro lhe competiu o preenchimento
de v~ga, contando a antiguidade desde 12/1/963, data a
p arta r da qual tem di rei to aos vencimentos do novo
posto, Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia
Alên dos Q.tadros".
Supranumerários
Quadro da Arma de Infantaria

aa. Série
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Região fdiIitar de Moçambique
Tem passagem ao Q.P, da arma de Infantaria,

o furr.i el do
Aleixo Francisco
do ~sário
da CDsta Fernandes,
porque encontrando-se
aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento
da vaga.CDnta
a antiguidade
desde 10/12/962, data a partir
da qual tem direito
aos
vencimentos do novo posto,
(Desp, de 6/4/963),

Q,C,

II - MUDANÇAS
SAIGNIOS

m

OE SITUAÇÃO

ÇtJALlO PEfMANFNIE

Ingresso nos Quadros
Quadro de Amanuenses

do Exército

Passam a ser considerados
nesta situação
desde as datas
a seguir indicadas
os sargentos
abaixo mencionados:

C.T. I. de Macau
l° Sarg,

de Sousa Torres, ,,1/3/63
de Infantaria nO 13
Sarg
"-Carlos
Mendes", •• ~.",.,.,.".,.1/3/63
c. T. I. de Timor
Sarg,
"- António Pedro Ri bei roo •• " ••• " .. 1/3/63
Batalhão de caçadores nO 5
Sarg,
"-Octávio
de Sá Ferreira.,.,
••••• , .1/3/63
Região Militar de Angola
Sarg
"- Victorino José de Sousa Magalh6esl/3/63
Região Militar de MOçambique
Sarg.
Art.-José
Lima Medinas ••••••••••••
1•• 1/3/63
Regimento de cavalaria nO 6
Sarg
Cav.-João G:>nçalves ppla ••••••••••••••
1/3/63
Regimento de Lanceiros nO 2
~arg.
-Fernando José Aaptista.,
•••••••• 10/3/63
Agência Militar
arg
mús -Olegário R.Correia da Silva ~n6-10/3/63
Chefia dg serviço de Orçamento e AdministraçãO
Sarg,
~s. -Carlos da Sil va Matos, do R. C. 5•• 10/3/63
BatalhãO Independente de Infantria nO 19
/
Sarg.
Mús. -Luís .:pafrodi to C. ~ínola •• , •••• 12/3/63
Região Militar de Mça.bique
Sarg,
Cavo.Álvaro passos Simas ..... ~ .......... 12/3/63
Regi.eRto de Infantaria -fiO16
de Inf.-Manuel

~beiro

Regimento

l°
2°
l°
1°
2°
I?

2°
2°
1°
2°
l°

3a. Série
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l°.Sarg.de 1nf.-João Albino da Conceição Tend.
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

12/3/63
nO.9

l°.Sarg.de 1nf.-Óscar Fernandes da Costa-C I O.R.12/3/63

Pas~agem
Quadro

à

Situação

do Serviço

de Supranumerário
de Material

Passaram a ser considerados nesta situação desde 3/4/963
por terem sido nomeados para servir como reforço aGuar
nição Normal na Guiné, nos termos da alínea c} do ArtO.
3° do Der. 42937 de 22/4/960, o Sarg. Aj. Chefe Mec.
Electricista, Alfredo Freire. do R.A.A.F. e Sarg. Aj
Chefe Mec. de Armamento Lu rs Lopes Maia Pita, da E.P.
S.M. Tem por Unidade Mobilizadora a C.D.M.M.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3/4/963
por terem sido nomeados para servir na Guiné, nos ter
mos da alínea c} do ArtO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960,
os seguintes sargentos lOs sargs. Mec.Viat.Rodas, Joa
quim da Ascenção Barata. da E.P.S.M. e Victor Manuel
Martinho Roçadas Rodrigues. do B.C.S. e 2°s sarg .
1saque de Jesus Car\alho Ramos, do 1.M.P.E., António
Luciano Alves Diz. da C.D.M.M., Vasco Manuel da Silva
Costa, da E.P.S.M., José Alberto da Silva Aguinha, da
C.D.M.M. ,António Eduardo da Silva Tavare s, da E.P .. ~~.
e Manuel Rodrigues Gaspar Santos. da C.D.M.M .. 1 s.
Sargs. l°s.Mec. de Radar António José Duarte, do R.A.
L.2 e Eduardo Luís de Sousa Vasco. da E.M.Elect. e
2°.Sarg. 2°.Mec. A.L. Manuel Clemente Garcia. da E.P.
S.M. e Furriel 2°.Mec. A.L. Ramiro Costa Rodrigues
Massa. da D.S.M. em por Unidade Mobilizadora aCD.M.M.

III
AfGNIDS

PROMOÇOES
00

ÇlJAl)()

PtllW\NINIE

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependencia
Chefia

do Exército

do Vice Chefe do Estado ~alor do Exército

do Serviço

de Reconhecimento

das Transmissões

Furriel de Eng. Trans ,,o IO.Cabo Adelino Fernandes de
Sousa, da E.P.E., contando a antiguidade desde 12/3/63
data a partir da qual tem direito aos vencim:,ntos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 4/4/96.1)

Escolns Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
tntantar

í

e

Escola Prática de tnfantari!
1°.Sarg. de Inf.,o 20.Sarg. Alcino Manuel Pires,
C.8, contando a ant.i gu idade desde 8/8/962. data
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apeovados
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

do B.
a parpostar
por Lei.

lO.Sarg. de Iní.,o 20.Sarg. Antero Cardoso Martins, do
I.T.M.P.E., contando a antiguidade desde 1/1/959, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal dos O.llMros Aprovados
por Lei". (Desp acho de 6 de Abr il de 196.1)
J /
Furriel de Inf.,o l°.Cabo FranciscoC.da~Costa ~"'chach9,
do B.C.S, contando a antiguidade desde 10/12/962, data
a partir da qual tem direito ~os vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Despacho de 6 de Abri 1 de 1963)

Regimento

de Infantari~ nO.l

Furriéis de Inf. .os lOs.Cabos Vasco tino de Oliveira
limão e .Iosé António Lopes,contando a antiguidade
d~ 2/4/962, data a partir da qual te"l direito aos
Cl.mentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal
Quadros Aprovados por Lei". (()espacho de 6/4/963)

Regimento

Codes-

vendos

de Infantaria nO.3

Furriéis de In L ,0· IOs.Cabos António P"rdal Cor-re ir ,
Fraltci sco Dias Hodrigues e José Baptista Gonçul ves ,cor.tando a antiguidade desde 10/12/962, d"t;.. pnr t i r da
qual tem direito aos vE'ocimcntos do novo pfl~"O. Vencem
pela verba "Pe:>soal dos Quadro Aprovado"! por Lei",
(Despacho de 6 de Abril tk 1!J(i? I
ó;

3a. Série
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Regimento

de Infantaria

N°.4

~o.Sarg. de Inf.,o 2°.Sar~. João Nunes Mateus, contando
a antiguidade desde 1/5/962 data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 6 de Abri l de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.l0

lO.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg. Hermano Gualter Barbosa de
Castro do R.I.6, contando a antiguidade desde 8/8/962
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 6/4/963)

Regimento

de Infantaria
•

nO.ll

Furriel de Inf.,olo.Cabo Custódio Cláudio da Conceição
Ramires, do R.I.14, contando a antiguidade desde 14 de
Julho de 1962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos' do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 6/4/963)

Regimento

de Infantaria

nO.12

Fur'riel do S.S.,o lO.Cabo José Ermida Esteves, contando
a antiguidade desde 1/2/962. data a partir da qual tem
(direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.14

Furriel de Inf.,o lO.Cabo António Augusto da Vila, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

Furriel de JnL,o l°.Cabo Leandro Vi ira Bar los, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a artir da
qual tem direito aos ven im'n oq do novo fX' t . Ven
pela verba "Pessoal dos ~adro
Aprovados por Lei".
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

c
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Batalhão

de Caçadores

N°.5

Fu~riéis de Inf.,os lOs.Cabos Floreano Constâncio Rebelo
Jorge Pedro Gonçalves Colaço, Manuel Crisanto Francisco Esse Lobo, contando a antiguidade desde 2/4/962,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei' .(Despacho
de 6 de Abril
de 1963)
Furriel de Inf ..o lO.Cabo Marcelino José Guerreiro Barata, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela~erba
'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei'.
(Despacho
de 6 de Abril
de 1963)
Furriel de Inf.,o lO.Cabo Virgílio Rodrigues, contando a
antiguidade desde 4/9/962, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(De spacho de 6 de Abri l de 1963)

Batalhão

de Caçadores

N°.l0

lO.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg. Manuel Ledo Teixeira ~o R •.
I.13,contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei.
(Despacho
de 6 de Abril
de 1963)

Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

de Costa

Furriel de Art.,o lO.Cabo José João Gregório Morais, do
C.I.A.A.C .. contando a antiguidade desde 12/2/962. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros", (Despacho de 6/4/963)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

N°.6

2°s.Sargs. de Cav.,os Furriéis Manuel da Cunha Ferreira
e João Domingos Miguel, contando a antiguidade desde
31/3/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto:' (Despacho de 5/4/963)
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REGIMEHTO OE CAVALARIA N°. 7
lO.Sarg. de Cav.,o 2°.Sarg. Carlos da Silva Almeida. contando a antiguidade desde 21/2/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 6 de Abri l de 19(3)
2°.Sarg. de Cav.,o Furriel João Firmino Dinis Gonçalves,
contando a antiguidade desde 31/3/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 5 de Abril de 1963)
Furriel de Cav.,o lO.Cabo José Joaquim Lopes Barbosa,
contando a antiguidade desde 5/3/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros", (Despacho de 6 de Abril de 196.11

Regimento

de

C~valaria nO.8

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Melino Moreira Raimundo,contando a antiguidade desde 31/3/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
'(Despacho de 5 de Abril de 1963)

EnRenharia
Escola Prática
(Coa destino

de

Enaenharia

ao B.Eng.

nO,.1)

lO.Sarg. de Eng.,o 2°.Sarg. Sebastião da Silva Laranjeira, contando a antiguidade
desde 20/11/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
e Iém dos ()Jadros". (Despacho de 6/4/96.7)

Batalhão de Telegrafistas
Furriel de EIl~. Trans..
lO.C.lbo João da Silva Martinho,
cout ando a ant ieui dad ; desde 12tV963. da ta a par t ir
du qual tem .li reat o !o,, vouc imentos d novo posto. Venr-e pe l, ver L... topes, oc.l (1""'1~'<'Çg(\
\'it.,lí ia além d ..,
Quadros" • (Despac! f) r.' L ..:p .t..!.ril ,,'p 196.1)

Serviço de Ad~jnistraçao Pilltar

ORDEM
nó E'XERCITOC
N°. 11
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Escmla Pritica

de ~dministração

Mil itar

2°s sargs. do S.A.M. os furrieis
António José Rodrigues
Quintino e José Carlos da Piedade Santana, contando a
antiguidade
desde 31/3/963, data a partir
da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp. 5/4/963).
2° Grupo de Companhias de Administração

Militar

2° sarg do S. A.M. o furriel
Manuel Martins, contando a
antiguidade
desde 31/3/963, data a partir
da qual tem
direito
aos vencimentos do novo posto. ([)esp. 5/4/963).
FUrrieis

do . A.M. os 1. s cabos Maximino de Jesus Sii lva
e José Manuel MIado Lima, con tando a antci.guidade desde 12/1/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Al~ dos Qradro s",
(Despacho de 6 de Abril de 1963).

Pei.xerre

Orgãos de Execução dos Serviços
Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instrução

a Outros Elementos

.

,

CoIég io LIij it a r

1° sarg.

de Inf. 02° sarg.Âlvaro/de01iveiraLemos,
concendo a antiguidade desde 8/8/962. data a partir
da
qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Qladros Aprovados por Lei".
(Despacho de 6 de Abril de 1963).
Ca~po de Instrução

MiI itar

de santa Margarida

l° sarg de lnf. o 2° sarg. Mário António Gomes. contando a antiguidade desde 8/8/962. data a partir
da qual
tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba"Pessoal
dos Qladros Aprovados por Lei.
(Despacho de 6 de Abril de 1963).
Centro ri'litar

de Educação Física

Equitação

e Desporto

2° sarg. de Cavo o furriel Manuel Fonseca Afonso, contando a antiguidade desde 31/3/963. data a partir
da qual

3a. Série
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tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 5 de Abril de 1963)

Diversos
Destacamento

do Forte de Almada

l°.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg. António Pedro Evangelino
rais da Rocha, do D.F.A.D., contando a antiguidade
de 8/8/962, data a partir da qual tem direito aos
cimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
()ladros Aprovados por Lei". (Despacho de 6/4/963)

Modesvendos

Supranumerários
Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

2°~.Sargs. de Art.,os Furriéis Manuel Pereira Alemão e
José Franco Bezerra, contando a antiguidade desde 31
de Março de 1963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos co novo posto. Encontram-se na R.M. de
Angola na situação de reforço à Guarniçéo Normal.
(Despacho de 5 de Abril de 1963)

Grupo de Arti Iharia Contra

Aeronaves

nO.3

2°.Sarg. de Art.,o Furriel José da Rosa Caldeira, contando a antiguidade desde 31/3/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
na R.M. de Angola na situação de reforço à Guarnição
Normal
(Despacho de 5 de Abril de 1963)

Cavalariíl
Regimento

de Cavalaria

nO.6

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel José António Azenhas Trindad
contando a antiguidade desde Jl/3 963, data a par ir
da qual tem direito aos v n(imntos do novo posto. Encontra -se na H.M. d Moçamb i.que n
ituação ~ r for o
à Guarnição Normal. (f)espnch()de 5/4/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.8

3a. Sér i e
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2°~.Sargs. de Cav.,os Furriéis Moisés Dionísio, José Pedro Miguel Camilo, José Mendes Trindade Bagorro e José
Bimbas dos Santos, contando a antiguidade desde 31 de
Março de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontram-se na R.M. de Angola na situação de reforço à Guarnição Normal.
~Despacho de 5 de Abril de 1963)

Estabelecimentos

de Instrução
COlégio

Mi Iitar

lO.Sarg. do S.$.,o 20.Sarg. José de Pina Cabral, contando a antiguidade desde 1/3/962, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Estabelecimentos

Produtores
~anutenção

Mi litar

l°.Sarg. do S.A.M.,o 2°.Sarg. Manuel Silveira, contando
a antiguidade desde 24/3/962, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho

de 6 de Abril

de 1963)

No UI t rama r
Região Ni I itar de Angola
l°.Sarg.de Cav" o 2°.Sarg. Lúcio Lopes Dias, contando a
antiguidade desde 21/2/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo.posto.
(Despacho de 10 de Abril de 1963)
Furriel Grad. 20.Mec.Viat.Rodas,01°.
Cabo Aj.Mec.Viat.
Roda
ernando Norte Pedro, contando a antiguidade desd~ 12/2/963, data a partir da qual tem direito aos venCImentos do novo posto.(Despacho
de 4/4/963)
Furriel Grad. 20.Mec.Viat.Rodas,0
Rodas.João José imões da Silva,
a partir da qual tem direito aos
posto.
(Despacho de 4 de Abril

l°.Cabo Aj.Mec.Viat.
desde 12/2/963, data
vencimentos do novo
de 1963)
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RaBi.aste

da

Infantaria

(Bat. de Caçadores

nO

nO 16
248)

Por despacho de lO/Abril/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano João da Luz Santarem. Tem direito aos vencimen.
tos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.

BatalhãO
(Bat

de Caçadores

de Caçadores

nO 5

nO

303)

Por despacho de lO/Abril/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l96l, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Isidro João Canoa Casimiro. Tem direito aos
vencimentos d9 novo posto desde 2/Oezembro/1961.

Batal hão de caçadores
I

n° 6

Por despacho de 10YAbril/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2° sargento miliciano o furriel
miliciano António Luís Vaz. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Re~imento

de Artilharia

(Bat

de Caçadores

Pesada N° 3
nO

236)

pOr despacho de 10/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os furríeis milicianos Cristiano da Silva Martins Cbelho e Fernando Nuno Ferreira Araujo. T@m direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.

Regimento

de Artilharia

Pesada nO 3

Por despacho de 10/Abril/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2° sargento miliciano o furriel
miliciano António Pereira Martins, Tem direito aos venC1mentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l962.

2° Grupo de Companhias

de Administração

uilitar

Por despacho de 10/Abril/1963, cantando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2° sargento miliciano o furriel
miliciano Mário Guerreiro Martins
rpa. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 3l/Agosto!l962.

3a
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l°.Grupo

de Companhias

de Saúde

Por despacho de lO/AbrIl 1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2 .Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João de Deus Ferreira Lopes Rodrigues.
Por despacho de lO/Abril 1963. contando a antiguidade
desde 28/Fe...
ereiro/1962.2cs.Sargentos Milicianos os Fur
ri i s Mi l i c iano António de Jesus Caldeira, Francisco
Alberto Guerreiro dos. antos Martins e José Dias Bras.
Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
é

Companhia1livislonária

de Manutenção

de Material

Por despacho de lO/Abl·j1/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 20.Sargento Miliciano o Furriel
Mi li iano JO'é Castelo Henriques. Tem direito aos encimentos do novo posto desde 28/revereiro/1962.
Regimento de Infantaria N°.l
(Batalhão

de Caçadores

nO 158)

Por despacho de lO/Abri 1/1963, contando a antiguidade
desde 28 Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano. erafim dos Reis Rodrigues. Tem direito aos
vencimento" do novo posto desde 17/Setembro/1962.

Regimento
(Ba talhão

de Infantaria

nO.2

de Caçadore s nO. 279)

Por despacho de lO/Abril/1963, contando a antiguidade
d7s?e.28/Fevereiro/1962, 2°. argento Miliciano o Furriel
M1l1clano Manuel Joaquim Neves do Polme. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.

RegImento
(Batalhão

de Infantaria
de Caçadores

nO 7
nO,137)

Por de pacho de lO/Abri 111963, contando a antiguidade
d~s~e.28/Fevereiro/1963. 2 .Sargento Miliciano o Furriel
Mlllclano José Júlio da Cunha. Tem direito aos vencimen
tos do novo posto de-de 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Infantaria

N°.14
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Por despacho de lO/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os furrieis milicianos Armando Dias Ferreira, João Abel de campos de Carvalho, João Maria Lemos Amaral e Luís Machado
de Oliveira e Cunha.
Por despacho de lO/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Jacinto de Medeiros Câmara. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento de Cavalaria nO 3
(Bat. de cavalaria

nO

350)

Por despacho de lO/Abril/ 1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Germano Ferreira Lima Raposo. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Junho/1962.

2° Grupo de Companhias
(Hospi tal Md i tar

nO.

de Safide
24t)

Por despacho de 10/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°s.sargentos milicianos os furrieis milicianos Alberto de Jesus Gilde e Elísio Rabaça
Gaspar. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
28/Fevereiro/1963.

Distrito de Recrutamento

e Mobil ização nO 2

Por despacho de 10/Abril/1963, contando a antiguidade
desde 1/Janeiro/1959, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano José ROSG dos Santos.

IV - COLOCAÇÕES

E TRAHSFERENCIAS

SARGENTOS 00 (JJAfID PEltMNENfE

Armas e Serviços
~inistjrio

do Exircito

Ma Depend€nci~ ~o ~judante General
Repartição Geral da Direcção de Sewiço de Pessoll
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l° sarg. do O.A.E. Manuel Braz Tanqueiro, do D.R.M.l.
(Despacho de 4 de Abril de 1963).

Dependência

Na

Direcção

do Quartel

do Serviço

Mestre

General

de Material

2° sarg. do O.A.E. José Pedro de Lourdes de Melo Xavier
da R.M. de Angola devendo ser considerado nesta situação desde 7/3/963, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia Além dos Quadros". (Despacho de 8/4/963).

Guarteis

Generais

üuar t al

General

da

2a.Reglão

Militar

2° sarg. do O.A.E. Edmundo Gonçalves Lima, da R.M. de
Angola, devenào ser considerado nesta situação desde
9/3/963. data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela verba 'Pessoal de nomeação Vitalícia Além
dos Quadros'. (Despacho de 8/4/963).

Escolas

Práticas das Armas e Serviços
Instrução e Unidades

Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

Centro

de

nO 3

2° sarg. do O.A.E. António Lopes, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situaç.ão desde 8/3/963,
data em qu embarcou de regresso à Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros". (Despacho de 8 de Abril dto 1.963)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO 7

l° sarg. de Cav. João António Pires Ferreira, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
8/3/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros'. (Despacho de 6 de Abril de 1963).

Serviço

de M~t~fial

3a Série
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Esco ~ Pritic8

do Serviço

de Material

2° sarg. 2° mec.viat. Rodas José Rafael Lourenço, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação des
de 24/3/963. Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vi
talícia Além dos Quadros. (Desp. de 5/4/963).

Orgãos

de Execução

Estabel ecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

'liII tares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobil ização
e Mobll Ização nO 1

2° sarg. do O.A.E. Antómo Maria PasmaI, da H.M. de Angola, devendo ser conslderado nesta situação desd
9/3/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t.alIc.ia Além
dos Quédros . (Despacho de 8 de Abril de 1963).

Distrito

de Recrut8mento

e Mobil ização nO 2

2~ sarg. do O.A.E. Alberto Marques Granja. da R.M. de
An~ola, devendo ser considerado nesta situação desde
23/3/963. data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verra 'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros'. (Despacho de 8/4/963).

Distrito

de Recrutamento

e IItobillzação nO 4

2°.sarg. do O.A.E. António Rocha, da R.M. de Angola, de
vendo ser considerado nesta situação desde 8/3/963,
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence
pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros". (Despacho de 4 de Abril de 1963).

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO 6

2° sarg. do O.A.E. Fernando Augusto de M 10 Macedo, da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesra situação
desde 9/3/963. data cm que embarcou de regr o à Metrópole. Vence pela v rha 'Pes ·oal de ~omeação Vitalícia Além dos Quadros. (Dspa ho d 8/4/%3).

ORDEM no EXERCITO

3a. Série

N°. 11

301

********************************************************

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização nO 11

2° sarg. do Q.A.E. Manuel Podrigues Lopes, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
24/3/963, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole
Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadro"
(nespacho de 4 de Abril de 1963).

F.stabelecimentos

de Instrução

Academia

Militar

]0 sarg. do Q.~.E. Fradique Lopes Bastos, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
24/3/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalíc1a Além
dos Quadros". (Despacho de 8 de Abril de 1 %3).

Escola Militar

Electromecânica

2° sarg. 20 meco Radiom. Alberto de Oliveira
Magalhães
Lacerda, da E.P.E .•por pedir. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Desp. de 9/4/963}.
~

Supranumerárlos
Regimento

de InfantariR

n015

2° sarg. de lnf. António Marques de Oliveira, do R.l.14,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 15/4/963. Este sarg.
encontra-se em reforço à Guarn1ção Normal da R.M. de
Angola.

Batalhão

de Caçadores

nO 5

2° sarg. de lnf. José de Campos, do R.I.ll, devendo ser
considerado nesta situação desde 3/4/963, por ter em·
barcado para a R.M. de Angola onde vai servir nas tropas de Reforço à Guarnição Normal.

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Antiaérla

Furriel de Art.Manuel

Silvares Jerónimo,

Fixa
do R.L.2 por
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ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/4/963. Este Furriel encontra-se a prestar serviço na tropas de reforço à
Guarnição Normal da R.M. de Angola.

Cavalaria
Regimento

de Lancei ros nO.2

Furriel de Art. Armando Pereira Bordonhos, da B.A.A.F.
por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser con
siderado nesta situação desde 15/4/963. Este Furriel
encontra-se a prestar serviço nas tropas de reforço a
Guarnição Normal da R.M. de Angola.

Serviço

de Material

Comp~nhia

Divisionárla

de ~anutenção

de Material

2°.Sarg. de Art. Artur da Glória Pacheco, do R.A.C. e
Furriel de Art. José de Oliveira Fadigas da E.P •• M.,de
vendo ser consideradrnnesta
situação desde 3/4/963,
por ter embarcado par o Ultramar onde vão servir nos
termos da alínea c) do arto.3 do Dec. 42937 de 22 de
Abril de 1960 em reforço à Guarnição Normal do C.T.I.
da Guiné.

v A

CONCURSOS.

CURSOS

E ESTÁGIOS

Concursos
Aditamento
Aprovados

à Iista geral de classificação

de

Aditamento à lista geral da classifiGação obtida pelo~
candidatos aprovados no concurso extraordinário para o
posto de Furriel do Q.P. da Arma de Infantaria. aberto
em 25/5/961, relativo ao~ candidatos que prestaram provas no Estado da Indin.

N°.de
Ordem
5A
25 A
26-A
29 -A

Unidade

Posto

Ilomes

Classi
(VaI.)

B.C 5
R 1.1

R 1 1
BC6

1 Cabo Jorge Pedro Conçalsn:« Col aço
, -Vasco Lino de O.Colimão
Fur.Mtl,lntómo
Manuel Matias dos S.
, , An tónio da Cruz Temudo

15,2
14,1
1'1,0
13,9

nRon.J
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43-A OC.5
47-A OC.5
63 A RAP3
73-A OC.6
80-A BC.6
91-A RI 11
114-A Indi a
149-A RI 5
225 A PC 5
248 A Indi a
267-A 13C ')
'268 A RI 14
273· A Lruii a
273·B Indra
3Y5 A ei 1

.":?17A Indi

a

l°Cabo
-Lu i s Fil ipe G. da Silva
13,8
"
-Flo r i ano Constâncio
Rebelo
13,7
Fur.Milo-Emílio
Silva Ferreira
13,4
"
-Manuel Costa Carvalho
13,2
"
José da Silva Teixeira
13,1
"
-José Luís Vilela Barradas .. ~.. 13,0
l°Cabo
-Sadrú Agá
,
12,9
Fur Miro Francisco
Domingos Raposo
12.4
l°Cabo
·Manuel José C F. Esse Lobo
11,7
Alexandre
E do Carmo Colaço
11.5
20sar MilAmadeu Júlio T. deM Teles
11,2
Fur Mdo Rogérw
da Silva.
11,2
l°~abo
Lourenço Luís de Sá
11,2
"
Esvon ta Utom a Roo to De es ai . 11. 2
. José An tónio Lopes.
10,6
Ramil Roo Rames Sar Des sai
10. 2
"

4f lista aditada foi publicada na O.E. nO 12 3a.Série

so Abril

de

de 1962.

VI

DECLARAÇÕES

1 - Rectificações
Declara-se nula e de nenhum efeito ~ .colocação no C.I.S.
M.I. do l°. arg. de Inf. Tolentino da Conceição Dias
publicada na O.E. nO.lO-3a.Série
de 10/4/963. Este
Sarg. é colocado no R.I.4.
Declara-se que o 2°.Sargento Miliciano do Regimento de
Infantaria nO.6 ~romovido ao actual posto pela 0.E.no.9
3~. 'rie de 30/3/1963, a pág. 231, tem o nome de ArménIO Pinto Pereira e não António Pinto Pereira, como se
publicou.
Declara-se que os 2°s.Sargentos Milicianos do Hegimento
de Infantaria nO.2. Horár.io Simões Curvelra e João de
Almeida Rego, promovidos ao actual posto pela 0.E.no.9
3a. érie de 30/3/1963, a pág. 234. contam a antiguidade
de"de 28/F vereiro/]Q62 P. não desde 11/2/1%2,
r.:omoSp
publicou.
Dcclara-l;e que os 20~,"'<'rgentos \1i licianos do Regimento
de Infantaria 110.2. António JO'é Rodrigues Girão e Manuel de .ousa Cordeiro, promovidos pela 0.E.no.9-3a.Sé-
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rie de 30/3/1963, a pág. 236, Têm direito aos vencimen
tos do novo posto desde 17/0utubro/1962 e não desde
17/10/1963, como se publicou.
Declara se que o 2° sarg. 2° mec.Radiom. Domingos Caeiro
Gouveia Esturrenho, promovido ao actual posto pela O.E.
n? 8-3a.Série de 20/3/963 pág. 183.pertence ao R.L14,
enco~trando ..se em reforço ~ R.M. de Moçambique.
Declara- se que o 2° sal'g.2° meco Radiom. Armando dos San
tos Brardo, promovido ao actual posto pela O.E. nO 8
3a.Série de 20/3/963, pág. 183, pertence ao R.I.l1 e
não ao R.I.1 conforme por lapso se publicou na ref rida O.E. Encontra·se em reforço à R.M. de Angola.
2 - Refo rnas
Que sejam considerados na sjtuação de desligados do serviço, prevista na parte final do ArtO 15° do Dec.Lei
nO 28.404 de 31/12/937, por terem sido julgados inca
pazes de todo o serviço, os sargentos em seguida men
c i onados., desde a data que a cada um vai indicada. os
2°s sargs. do Q.A.E. Bernardo da Costa Soares do R.
1.11, desde 22/2/963, e Virg1lio da Silva, da R.A~L.I
desde 8/2/963.
Que sejam con iderados na situação de des lrgados do serviço,prevista na parte final do ArtO 15° do Dec.Lei nO
28.404 de 31/12/937, por terem atingido o limite de
idade (60 anos), nos termos do ArtO 60 do Dec.Lei
28401, também de 31/12/937, os sargentos em seguida
mencionados desde a data que a cada um vai indicada;
l° sarg. do Q.A.E. Carlos Lopes, da R.O. da O.S.P., desde 27/3/963, l° sarg. músico Jerónimo Augusto do Carmo
do B.C.5, desde 20/2/963 e 2° sarg. do Q.A.E. Artur da
Costa Rodrigues, do D.G.M.V., desde 25/3/963.
3 - Vencimentos

Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei nO 1 do ArtO 325° do Capo 8° do Orçamento do M.E.)
desde 1/5/963, 2°s sargs. de Art. Mário de Jesus Ro·
drigues Guimarães, do c:r. Alcochete,Diamantino Toureiro Rúbio, da E.P.A. e 2° sarg. de Eng. Sapadores Alípio
Simões, da E.P.E.
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Ministro

do Exército
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30 de Abri I de 1963

Publica-se

ao Exército

o seguinte.

JUSTiÇA
A

E DISCIPLINA

Condecorações
- Sargentos

Para efeitos da última parte do ArtO 12°. do Regulamento da Meda1ha Militar informa se que, por despacho
de 3 de Abril do C.C.F.A .. , foram condecorados com a
Cruz de Guerra de 4a. classê os seguintes militares'
Furriel miliciano de Cav. Fernando da Conceição Nunes da
C.Cav. 107 e o Furriel miliciano de lnf. Joaquim Lemos
Ferreira 1endes, da C.Caç. 93 do F.Caç. 92.
2

Praças

Para efeitos da última parte do Arto. 12°. do Regula
mento da Medalha Militar informa-se que, por despacho
de 3 de Abril do C.C.F.A.A., foram condecorados com a
Cruz de Guerra de 4a. classe os seguintes militares:
1os. Cabos.no.306/60 José Alexandre de Castro Soares,no.
584/60 Ellsiário Gurreiro Candeias, ambos da C.CavaI.
nO. 107, nO. 74/60 António Russo Dias Fórmiga da C.Caç.
81, nO. 169/60 José Carvalho Correia da C.C.129 do B.
Caç.155, l°. Cabo Enfo. nO.618/59 Alcino Alfredo Vieira
Machado da C.Art.l02 e soldados nO. 873/60 João de A
raújo Que i r oz , nO. 874/60 era fim da Costa Marques.
nO. 875/60 Fernandes Nune~ Pinto. todos da C.Art. 102
Soldados nO. 373/60 Júlio Afonso Gonçalves Pereira, nO.
87/60 António Zeferino Alves Carneiro ambos da C.Cav.
nO 107.
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- 8aix~ de Posto

Que tenha passagem à classe
de soldado,
o furriel
2°,Mec.
Radiom. do (\ladro do Serviço
de r,!aterial,
Carlos
.1anuel Gcrd,inho da Silva.
do C T.I. de Timor. de de 18 de
Março Eindo
!lOS
termos do parágrafo') 1'1 ico no t,rtO 40°
do Código de Justiça
Mi l i.t ar Fst a Pr-aça uma ve z regr(:ssada
a ~'(>trópole lerá
[\s~ager, a di spou u, 111 lade
ao escalão
que lhe pe r r ence pe Ia sua idade
PI r ,jesp.l
cho de lO/tJ.,'9G:') '~ 'U3 FXd. O ~Ji'1ist,..
do Lxér ci t.o ),

- 'lU ,NCA',

Il

'-;AhGI'N1US

üuadro

O: QUAD

n

I).) (J)I\I'X'O PFK.IANF

1),

r!'1 ,~r!l1~ de In tan ar i a
Ui r )(,çã'j

lo Sr.rviço

de Pesso«í

venar t tcãc Geral
'tem passagem ao O.P. da Arma de Infanta; a a, o ~o Sar&,. do
Q.C. Fernando Carlos Br:i to Gonçalves.
do Il.l.l,
p rquc
encontrando
se aprovadr
para este
lundro lllf' con pe t i 1
o preenchimento
ele Vé'l!;d. Conta a an t i gu i dac fi' rle~',
10/12/962
data a par cir da qual t.em di re i h aos veucimentos
do novo posto
Fi.cc vradua30 n » pr s to
')0
sarg.
"Vence pela verl c Pessoal
(los Ouadros
provados
por Lei \ . (Despacho de (i de A hril d.e 1963).

ce

fscola

Prátic1

ne

Inf1ntnri1

Tem passagem ao O.P, da Arma de Lnfan aria,
o Furriel
do
( C Francisco
Domin·!us Haposú,
'0 I . I.5, porque
~ncon
trando se a lrovado
para este <.luadro lhe competIU
o
Jrcenchiment
de v"g-a. Conta a antiguida
e desd
2 de
Abril de 1962, datfl a parti r da C'Jual tem d' re~ to
os
venCLm'.'IIOS do nov) ['osto,
PIl e pela
verba ',esf;oal
dos (,\,w:ros Aprova 'O~. por Lei (J)espocho de 6/4/9G3).

ue

Tem paSSH",em ao <).P ri, I\r.).
nf utaria.
o furriel
do
V.C. José Fernandes ~:ore.jr· , lO tl C.6, porque enconHan
do-se aprovado
para
e."<t ';
\ladro
liL" competiu
o
preenchimento
de vaga. C'Álllva a antigui lade desde 10 de

i" r; 1
_,
i.>:
:: t
i.
J ~
.*~~u~·~~~,**~~*·~~~\~~~**~~:***~~*·~:t~~~~*~~c~~
:1·~~~~~*·~~:).~f
I

I esembro de 1 S62. data a partir
da qual
aos ven uueutos Jo novo posto.
Vence pela
soal dos Quadros Aprovalos por Lei".(f)esp.

teu d i r e i t.o
verba "Pe s6/1j1."f).·))

Tem paSSR"em ao ()•• da Arma de Infantaria.
o 'lo sarg.
do Q.C Joséhcolam
Rufino
porque encontrando
se
anrova io JUra este ().Iadro lhe rompetiu o preenclriu.ent.o
(te varra. .ont.a a ant.r (fuidade L'psde 10/12 'Q62
;aLJ
o.
par t.i r a qun l tem d ir e i t o 0(,8 vencimentos do novo pos
te. Fa ca gradua o 110 posto d,~ 2° s arg
er ce ue a ver
ln L'CH colos
Cua zros I\pr'~vn los- por 1:,"] I
í' espaclio de
(e
br i I de 19(3)
í

'cm

pa.;su<J:=n

ao

J.P.

ela

1

1"

('e In ant.ar i e
í

(', furriel

oo

(J. i~.I·og<~no na ~,]v 1, no. ~lIç r ncon t ranrtc s aprove-lo
para est;e {<ua.ro lhe compet iu (1 preenchimento
de vaga.
<..011 a a unt i.eu i dade desde 2/ t/962, !.leve ser convocado
da IISpO .il.i Li Jar'e. Vence pe l o verba
'I'e ssoe I
os 0<1"
dr-os Aprovados por L~'
(Des=acho de 6/4/963)
l

Tem ~ass'f!f.:n ao n,!> da Anm
'- In Iant ar i o o I,'rnel
'1"
C•. José I uís Vi 1('];-' t-ai-r adas , p..Jrl ue encorn.r lTlOO-S~
aprovado para est
(ua ro JI,e CO;TI'lt;tiu o I>reelld,imento
rl~ vatra , Conta a an t i gui da.b desce 2/4/962,
at.a a !'ar
t1r ca qual tem dlleito
aos v . cimentos do novo pusto •
Vcnr-» P' la verla
'Pessoal
dos tuadros
" provados pL r Lei
(Despacho de 6 de Abril
de (/)963).

Pllta l han de r,'lÇ<ld rr es

nO

Tem passavem ao () P da Arml' de Inf'antari
a. o 2° sõJ.r'.
do Q,C. José T-onseca Cardoso,
porqu":! encontn:'lclo
ó'C
Aprovado para este Cuadro lh", competiu o preenchirn~nt0
de vaga Conta a anti Tuidade desde 10/12/962
da 8. a
partir
da qual tem direito
aOR vencimento:,
do novo po.~·
to Fica Graduado no psto dc 2° sarg. V€nce p,..l& vcrbf:1
Pessoa) dos ().ladras Aprovados por Lei".
(Despacho de 6 de Abril de 1%'3).
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Regimento

de Artilharia

(Com destino

Pesada

nO.3

ao C,J.C.A.2)

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Infantaria, o Furriel do
Q.C. Emílio Silva Ferreira, porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento de
vaga. Conta a antiguidade desde 2/4/962,data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo ~pDsto.Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Ouadro

da Arma de Artilharia

Regimento

de Artilharia

(Com destino

ao

Pesada

C I,CA

nO.2

1)

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia. o Furriel do
. Q.C. Jaime Manuel Machado Carneiro Leão, porque encon
trando se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 12 de
Fevereiro de 1962, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Pes
soaI dos Quadros Aprovados por Lei '.(Desp. 6/4/963)

Presídio

Mi litar

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia, o Furriel do
Q.C. Manuel da Piedade Moura, porque encontrando ..se
aprovado para este Quadro lhe compeliu o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade desde 12/2/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia
alem dos Quadros". (Despacho de 6/4/963)

I II - MUDANÇAS
SAfGNIOS 00

Passagem
Ouadro

a Situação
do Serviço

DE SITUAÇÃO

Ctwro PETh1ANINfE
de Dlsponibi

I idade

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde ]3/7/962,
o 2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. José Felino Monteiro Lopes
do G.A.C.A. 3.

3~ Séri
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Passagem

à Situação

de Supranumerários

nu,~ro d? Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/4/963.
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guar
nição ~ormal em S Tomé e Príncipe. nos termos da alínea c) do artO.3° do Der. 42937 de 22/4/960. o l°.Sarg.
de Inf. Celestino da Rocha. do B.I.I.18. Tem por Uni
dade Mobi l i zador a o R.!. 2.
Passou a ser considerado nesta situação desde 16 4.963,
por ter sido nomeado para servir como reforço aGuar
nição ormal na Guiné nos termos da alínea b) do arte.
3°.do Dec , 42937 de 22/4/960. o l°.Sarg. de TnL JOB
quim Gonçalves Diogo, do H.C.6. Tem por Unidade Mobi
lizadora o R,I.15.
Passou a ser considerado ne:,;tasituação desde 20/4/963
por ter sido nomeado para servir como reforço aGuar
nição Normal em Angola nos Lermos da alínea c) do arte
3° do
c 42937 de 22/4/960 o l°.Sarg, de Inf. Jos{
Pinto d Fonseca, do H.A.P. 3. Tem por Unidade Mol::ili
zadora o R.I 7
Passaram a ser considerados nesta situação desde 10/4/63
por ter ~ sido nomeados para servir como reforço a
Guarnição
ormal em Angola, nos termos da alínea c)
do art°.3° do Der.42937 de 22/4/960, s seguintes JOs,
args Serafim Figueiredo Gouveia. do C. LO,E., Henrique Samora Correia do R.!. 1.19 e Hami ro Gonçalves do
R.L'" 'lem por Unidade Mobilizadora o n 1.16,
Passal'an a ser considerados nes ta si tuação desde 10/4/963
por terem sido nomeados para servir como reforço à
Guarnição
ormal em Angola nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, os l°s.Sargs. de
Infantaria Manuel Joaquim Pato, do R.I.5 e José dos
antos Barata. do n. T 13. Tem por Unidade ~Iobilizadora
o B.C.S
Passou a ~er considerado nest' situação desde 10/4/963,
po)r ter embarcado para o UI tramar nos termos da al ínea
~ do. ~to.3°.do
Dec 42937 de 22/4/960 em reforço à
M arnlçao Normal da R.M. de Angola, o 2°.Sarg. de lnf.
anuel Martins Gonçalves do R.I.13.

:3a. ~~r i t
O"<tdro

da Mma de Artilharia

Passaram a ser consi de.rados nesta situação
desde 10/4/113
por terem s i do nomearJos para s e r vi r corno. reforço
ii
Guarnição No rma] em Anvo1a, nos termos da alínea
c) do
Ar t? 3° do De c, 42937 de 22/4/960,
os 1° s, sa rgs. de
Ar t .João Sobreira
de Almeida Júnior,
do noA Lo 1, Arménio do Nascimento
Veiga, João J~sé de nrito
figueira
e Alberto
Marques Araúj o, t.odos do. H A P 2 Tem [>0 r
Unidade Mobili~adora
o R A,P 2

Quadro

do Servico

ele saúde

"assou H ser cons l der-ado 1\1''' ta si LU2Ç;'0 desde
n ,~/<)~3,
por ter si h nome-a-lo a 'U er vi r com' reforço
~I
Cuarniç:io ~,onnal em ffl"l.lnn",
t ermo s da al juea
c ) cio ,\rtO
3° do rec
~')q'F dr' '~' 1960 O I:' sar.
elo;"; ~ ;\n te'í,i,) \llIr(;~ dr. r.ltÍ ic , r O II M II n 1 tem ror Uni darlc
i1lobi 1 . ;(.,\:10 ra (. ') (; ,',

Passaram a ser cons i .lorados sncs t.a si cuac.,o desde 1()/4/n'~
por terem sido nomeados para servir
como reforço
a
r.uarnição
NOITllal em A'1~o 1 a, nos termos rla al {nea c) do
Art* 3° do Pec
1~:!9:i7 de ?''!/4/960, os Fur r-i.e i s mec
v i at s Po da s t\ntr1ll'1O nuues Pomão, do n,A"1. 4 e Ads r i to
['ehe l o oa vo , do P C h Têm por Unidade \'o11lizaJora
o i, A P ?
Passaram
a ser cons i de rado s nesta
s ituac so desde ln/4/6~
por terem sido nomeados para servi r corno reforço
ii Guarnição
ormal em Angol a, nos termos ela alínea
c ) do Ar t
~o do Dec
42937 de ')2/1/96;'), o furriel
Padi om. Pavi d
Simões Frei rc , do I) (' ~~T e o furriel
~.~ec"Viat l-brlas
J010 Jacinto
~'oares,
da
E Têm por Unidade ,~obilizadorô o H. C 5

r.p

Passaram <> ser conslderadus
nesta sÍLuaç~o desde 10/4/63
por terem s;'lo nomealos
para s 1'vir como reforço
d
(,'uarniç~o I\ormal na nJin6, nos teImos da Al{nea c) do
Art· 3' do I 'Cc 42937 ti.. '22/4/%0, o furriel
Serrall-ei
ro Fernando l\IaLais Ferreira,
da F P ;: ~1 ,e o .furriel
carpinteiro
~lanuel II rrci 1':.1, do II J, 10
passou

a ser

considerado

nesta

:,ituação

desde

lO/4/9b~,

:~a -Ser I e

I' ~:1:

U0 E:"E~ I Tn t!O

I~

;\,

J

~~:*~~:*~~~~*****~:~:~:*~·~\.f*~.********************:~~:
~~*;::**~:~;~~

rTJ r t~lr s i rio nomeado para servi r como reforço ii r:Uarnjçno normal em S Tomé e Príncipe,
nos termos da aI (nea c) do Art> ~O do Dec, 42937 de 22/4/960, o furriel
mecovi at fudas, Francisco
Fl ias, do fl, ç 8 Tem por Ilni da
lade i\bbilizadora
o P I 2
Quadro

do Serviço

Especial

!'assou a ser considerado
nesta situação
desde 10/4/963,
nor ter SIdo nomeado para servir
como reforço
a fluarn iç so i:ormal om Atll.wla, nos t.ermos da ui ínea c) do Ar t.?
·~c do T'rec 42q37
de 22/,Lj96n,
o furriel
corneteiro
Fernanlo
'ILHj {is, elo r. T O F Tem pOL Unj dade '!obili1.ador a o 11C -

!V .

rm

'''r;'1FS

io

II

('\1110

!llnistério
t

(1

II(l'Je"dêncl'l

;

1)11<'.1.\'1',

'II

tio Ex~rcltG
Aiu('ante

nener<11

'lo servico
(I epart i ç;;o de ')f'

Jc l)essoiJl
C1 at s)

O

Oi receno

2° sarple Cav, o lo' r r i : "tnud
ele .l e su s f;onc;al v e s ,
cont audo a an t i rru'idarlc
de ?r/2/9(!'~, data a par t i r
ua qual tem li rei to aos vencimentos
do novo posto
(Despacho de 6 l',. IJJl'~l de 1%:')

~li recç~o
(':epartiç8o

do ,f'rllirn

~c °essn11

de ~~aI'lrentos e PraGas)

?O sa r
de Jn [, o Fu r r r c l pda! herto OrufroTl! \ a r t i.n s ,
contando a ant igui.da-le desde S/12/9G?, dat.a a p<1 t i r
da qual tem Jireito
aos vencimentos do novo posto
(l;esjJacho de 18 de Abril de 191)j\

tia Op.'lel1d encin
A

do Vice-Chefe

Chefi a do servieo

do Estano

de Reconhecimento

'laior

do fX8rr.ito

das Tnmsmi ssões
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2°.Sarg. de Eng.,o Furriel Virgílio Fernandes Jorge, contando a antiguidade desde 31/12/961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos rlQ novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

QURrtéis
Quartel

Generais

General

do Comando

Territorial

Indep.dos

2°.Sarg. de Art .. o Furriel João da Costa Rita
a antiguidade desde 31/12/961. data a partir
tem dIreito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

Açores
contando
da qual

de

ln fan t fi r ia
Regimento

de Infantaria

nO 1

2°. Sarg. de lnf.. o lur ri.el Flaviano Fontes Lousão , con
tando a antiguidade desde 30/9/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de ]963)
2° .Sarg. de lnf.. o Fur riel Mário Mendes do Carmo, COIl
tando a antiguidade desde 30/6/962
data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.4

2°.Sarg. de lnf ..o 2°.Sarg. Graduado Jorge Bernardino
Primitivo, contando a antiguidade desde 31/7/962. dat.a
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.5

2°.SarlMec.Armas
Ligeiras
o Furriel Francisco Tó ~Ia
deira Monteiro, contnu<1o a antiguidade desde 31/7/962
data a partir da qua 1 t.ern d.irr-i Lo aos ven imentos dq
novo posto. (Despacho de 15 de Abril de 1963)
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2°.Sarg. de Cav. ,o Furriel Serafim Francisco dos Santos
contando a antiguidade desde 28/2/962. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
Regimento

de Infantaria

nO.l0

2°.Sarg. 2° Mec.Radiom ..o Furriel Ilídio José da Costa,
contando a antiguidade desde 31/1/963, data a partir da
qual tem direi to aos vencimentos do novn posto. Serve
em reforço a Guarnição Normal da R.M. de Moçambique.
(Despacho de 16 de Abril de 1963)
Regilllento

de Infantaria

nO.11

2°.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg. Grad. Oleg'rio Carre~as
Amante contando a antiguidade desde 31/10/962, data a
partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
<Despacho de 6 de Abril de 1963)
Regimento

de Infantaria

nO.13

2°.Sarg. de Inf ..o 20.Sarg.Grad. Olivério do Poço Sanches contando a antiguidade desde 31/1/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
Regimento

de Infantaria

nO 14

2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom.o Furriel Guilherme da Conceição
Parrança. contando a antiguidade desde 30/9/962, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto
(Despacho de 15 de Abril de 1963)
R:} t "lI hão I n d ep en d en t e de I n f an t a r i a nO. I 7

2°.Sarg•

de Inf ..o Furriel Adriano Teixeira Soares. COD
tando a antiguidade desde 31/7/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos d( novo .posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
Batalhão

de Caçadores

nO. 1

2°.Sarg. de Inf ..o Furriel Jerónimo Ventura Curado, contando a antiguidade desde 31/7/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

:lrDF.;~ D1 EYfnCITS

oatalhão

;~a, ~p r i e

~'~, L.

de cacadores

nO R

2° sarg, de TnL O Furriel
José Carlos Pereira
da Costa
contando a anti~uidade
desde ?R/2/962,
data a partir
da qual tem di rei to ao s vencimentos
do novo pos to
(Despacho de h de Abril de 1963)
2° sarg
de InL o Furriel
José Ramos Folgado,
a antiguidade
desde 3O/ó/962,
data a partir
tem direito
aos vencimentos do novo posto
(Desp, de 6 de Abril de 19ó3)

contando
da qual

2° s sargs,
de InL o 2° sarg. grad
José Maria Ventura
da Silva Balonas e o furriel
Manuel Gardete,
contando
a antiguiJade
desde 3l/7/9ó2,
data a partir
da qual
tOm direito aos vencimentos do novo posto
(Ijespacbo de ó de Abril de 1963),

atalh80
:'0

rls

r.açndores n° R

surrr. de 1nL
Fil rriel
Manue l José ~'arçal
r.auricl,
contando a ant.i.vui da.le desde ~')/6/CJ62, data a partir
ua qual tem di rei to aos vencimentos do novo posto
(Cespacho de C; de Abril de 1%::3)

natalhfo

rl~

t-ac.adorf'~ N!.!'1

2° sar-r. de JnL o Furriel
Luis
To~uei ra, con tanr'o a ant i eui da.lo desde
30/~/9ó2,
.l at.a a parti r da qual ter
rlirei to <lOS venc imen to s do novo p csto
(I :espacho de ó/4/%::l)

Ar til

111 r i 1

Oeril'lento

[ir:;

~rtilhélfia

Urrt>irn

n" 1

o l-ur r i e l ,1050 llliício da Silva,
elo a ant i~lli Jade de.::, lfc 2R/V%~,
dat.a a partir
terr di rr.i t.o aos vcnc tmont.o s elo novo posto
(Desp acl.o de 15 de ,\bri I l:e j_%~)

~') ::.arf"o de Art..

t-urr i el

conL<'nda qual

de :'rl
o l° ('<11(l l\llr}l~to
,lo;' ('ar aço I~o",
<:ont.ando li ant ii ui dade .lc s (l(, l')/"/96?,
rlat'l a pa rt.i r ela
qual te'!T' , i r< i to 10::' V"II( i pr )!3 do novo posto
V.:nce
pela ver-Lu "Pe s so u l d
UI e:..
If:iio Vital íciJ "1 ~lTI .los
lua 1I'o~;P. (llc:>p:tCIlO dI' () 1 ,\bril
de 1°

:n

3 a. ,p' r i c
1R C t." j D~ fX E R C I Ti) t, . l:
'; 1
~:*~::;**~~~.~~;~****~:~:::t.*~~*~:***~*********~:~***~;~
..:

Regimento

de ~rtilharia

Pesada

nO 2

(C, I C Ao 1)
2 s, sa ras

de Cavo os furrieis
António Costa Teixeira
e
Augusto Loureiro
da Assunçno, contando a antiguidade
desde 30/4/96?, data a partir
da qual tem direito
aos
vencimentos do novo posto, (Desp, de 6/4/963),

2° sarg
mões,
partir
posto

de Cav o furriel
Joaquim Augusto de Arede ~,1contando
a antiguiC!ade
desde 28/2/962,
data a
da qual tem direito
aosvencimentos
do novo
(De sp acho de ó de Abril
de 1963)

perrimento

de Artilharia

Pesada

nO 2

Furri ~ de Ar t , o I? cabo ['duar do dos Santos Martins,
contando a ant.i.cui dade desde 2/~/962, data a partir
da
qualte~
direito
aos vencimentos
do novo ~osto,
Vence
pe l a ve rba "Pe s so a l do \'omeaç[ío vi tal j c i a Além dos
Quadros
(I e sp acho de fi .le Abril
de 1%3),

Qcrrimento

~e

~rtilharia

(G. I. C.
2') sar

e. r'e Cavo

o 2~ s a r«

Pesada

n° 3

i)
«r

arl. Jor!1'c AI.!!."llsto11eis,

contando a an t ijru i dadc desde 31/ tl./9iÍ~, -Iata a parti
ela qual tem direi to aos vcnc iroco tus -lo novo posto,
(l 'es acho le fi de 1\1 r il ti 1%3)

f

n rr

imao t o ri E!

.\

r

r t i I h (' r i a ;',n t i ar r i a F i x a

.-·arj
.i- re I'e mec de Materi,d l"léct ladi o l _ I l ectr()lll o, o l° ~ar'!
}O mecvdo ~laLeriaJ CriptoL'r,;fico
A~el Co st.a ela ~.ilv~ Axeve,]o, da "0nTIT' contan lo a éllt1~Uj (1" le desde 3/4/963,
data a partir
da qual tem direi t.o aos vencimentos
do novo posto,
Vence pe l a verba
!)essoal ,le 'omcação Vital ícia A] ém rlos (ll<l lro s (nO 1
do Ar t . 30 do rapo 90 do Orçamento do \. I,
(1)<" ac' o de C)(\ ele Abril de lQr;:;)
2') sar»
2) mec. Armas Pesadas o furriel
Armando de .Ie sus
\enrle:irlilLo,
contando a antiguidade
desde ~1/7/q()C,
datu a partir
da qual tem direi to aos vencimentos
lu
novo p:lsto,
(f)espaeho de 15 de Ahril de 1963)·

Cavai ar i a
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Regimento

de Lanceiros

nO. 1

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Manuel João Fróis Caldeira,
contando a antiguidade desde 31/3/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Regimento

de lanceiros

nO 2

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Avilo Joaquim Ramos Cadete,
contando a antiguitlade desde 31/3/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 15 de Abril de 1963)
Furriel Grad. 2°.Mec.Viat.Rodas,o
l°.Cabo Aj.Mec.Viat.
Rodas João Pereira da Costa. desde 18/2/962, data
a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 20 de Abril de 1963)

Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°s.Sargs. de Cav. o 2°.Sarg.Grad.Francisco da Silva Braz
e o Furriel Joaquim António Gomes Frade, contando a anti
guidade desde 31/3/963, data a partir da qual tem direi
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15 de Abril de 1963)

Regimento

de Cavalaria

nO.6

2°.Sarg. de Ca~.,o 2° S~rg. Grad. Francisco Soares, con
tando a antiguidade desde 31/3/962 data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Regimento

de Cavalaria

nO.7

2°. Sarg. de Cav., o Furriel Mário Fernandes dos antos.
contando a antiguidade desde 31/3/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Engenha r ia
Escola
2°.Sarg.

Prática

de Engenharia

de Eng. Trans.,o

Furriel António Nunes Ramos,

'.

03 S5rie
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contalldo a antiguidade desde 31/10/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Escol~ Prática

de Engenharia

(Com desttno ao B.Trans.no.3)
Furriel de Eng. Trans.,o 10.Cabo João Nogueira, contando
a antiguidade desde 22/1/962, data a partir da qual
tem direjto aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba' Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
2°.Sarg. de fng.,o Furriel Henrique Lopes do Coito, contando a anti~idade
desde 28/2/962,data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo postQ.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
Regimento de Engenharia nO.1
2°.Sarg. de Eng. apador,o Furriel António Rito Barrei ..
r~s. contando a antiguidade desde 30/4/962, data a partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Oespacho de 6 de Abril de 1963)

Regimento

de fn~p.nh~ria nO.2

2° .~rg. 2° .Mec. Hadaom ,,o Furriel Américo Santana Galv~o. contan o a antiguidade desde 2/4/963. data a partlr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
HJespacho de 6 de Abril de 1963)
2°.~rg. de Eng.Trans.,o Furriel Hilário Gonçalves Fe rreIr~, contando a antiguidade desde 31/1/962, data a
partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Uespacho de 6 de Abril de 1963)

Bat~lhão

~e Sapadores õe Caminhos de Ferro

2°.Sarg. de Eng. ,o Furriel Gabriel Lopes Amaro, contando
a antiguidade desde 28/2/962, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
0

2 .Sarg. de Eng. Sapador, o Furriel Helder Soares ~ires,
Contando a antiguidade desde 30/4/962, data a partIr da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

~ervico
Escola

de AdministrRçau
Prãtica

~i I itar

de ftdministraçao

ti I it?r

2°.Sarg do S,A ~l"o Furriel João Lopes Silveira. contan
do a antiguidade desde 31/3/963, data a partir ~a qual
tem ireito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 15 le Abril de 1963)

Servico
Esco

de

Itaterial

la Prá t lca ele Serviço

1"teri11

de

2°.'1arg 2°.Artíf Seleuo Correeiro,o Furriel João Pi
res Salgueiro, contando a antiguidadC' desde 31/3/963
data a partir da qual ~em direito aos venCImentos do
novo pos to, (Despacho de 15/4/96 )

Orgaos

de

Execuc~o

~os Serviços

Est1belecrmentos

~I

E~tqbelBcimpntos

Pen1is

e

Outros

Elemen~~s

I itares

Pres íd io r:i I i t ar
2°

e In f , ,0 turriel I<ui Podr i gues i\io~lIeira,
COI
~['p'
tando a antiguidade desde 31/7/962, data n jl<\rtirlIrI
qual tem direl.to ao::>vencimentos do novo post
(Despacho de 6 dp Abril de 1963)
I

Forte dR ~rnc~
2°.Sar~ (leCav ..o Furriel
anu 1 .Iosc de Jesus napt.i.sl..:l
con t audo a an t ruu i dade l ':-.de
30/ L 962 data a partir
da qual tem di reit.oHO vencimentos
do novo poste
(I)e<;pa('hn
(Ie 6 de AI ril de 1%3,

s: hr. i ec lnen tos
AC"llll'11:}

e C.t.\v' ,0 l'ur rir

2".:alg.
r.ando

qual

(I

ullt1gllidaut:1c:udt

tle

ln. ruçaa
i i I i t ,r
J irne f' r i '1H", [I. .'f)usa.«III
2 l /0')2, d t.u
lartj r r

tem di rci t,o <105 vvuc unen t.osdo IIll\"O
(I) spucho
lo:
de Al.r i de J..,03)

1'(1

t.o,

Escola

',ilitar

Flectromecânica

2°"::'arg
2°"Mec.Elect.
,o Furriel
Ami Lcar Jordão Gaspar
contando a antiguidade
desde 30/9/962,
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto
(respacho de 15 de Abril de 1963)

C~mp1 de Instrução

iii

I i t ar L1e Santa

~'8rearida

2:);.~arg~
d" (.av •• os Furriéis
António da Si Iva e Albano
~rra.no.
contando a antiguidade
desde 30/4/962
data a
lRrtlr'da
aual t~m direito
aos vencimentos
do novo
}losto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

Centro

de-Instrucão

de Oper~ções

E~peci8is

2°s.~args
de Inf', .os í-ur r i i s Américo de Freitas
e Oc t a
vio Perellu
contando a antiguidade
desde 31/7/962,
data a partir
d. qual t~m direito
aos vencimentos
do
novo pos t.o (I,espacho de 6 de Abril de 19(3)
é

Gantr

ClJ

Instrução

ele Artilh:Hi"1

Antinórea

e de Cost<l

2° ~arg. 2° 'iee ~,i:ctrIC. ) l-ur r ie l Gaspar Couto Guerreiro
Contando a a t igui dade desde :~r)/9/962, data a partir
da qual tem da rei to a os vcnc i.nen t os do novo !JUS to.
(I spacho de IS ,1.. '\Ln] de 1963)

Estabp,lJcimcntos

liosl i t;J1 ar es

llosp i t.a l ~,Iilitar Principal
2° ,Snrg. do •
o Furriel
Alberto Fernandes
.Iún i ar.
t and
fi d1ltiguidade
desde 30/6/962,
dat» a partir
qual tem direito
aos vencimentos
do novo postq.
()e:-;pacho de 6 de Abril de 1963'1

Suur

COI'

1lJ.'lcréÍrios

Inf1ntl1flíl
Rezimento
2

0

de Infantari~

nO 1

. al'g. d~ Inf ,0 Furriel
Augusto Per-e i ra NO"ULHi,
'C'!
tando u antiguidade
desde 28/2/963,
dúta ,. l' t i r ,I"
qual t.en
i re i t.o aos venc imcntos do novo 1 ""tJ
.nco l
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tra-se
em Angola na situação
::le reforce
à Guarnic.;ão
Norma" ,
(Despecho de 15 de Abril de 1963)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.1

2°.Sargs.
de Art.,os
furriéis
Marcelino Maria Valérlo,
Octávio José Horta, Manuel Henavente Neves e António
da Piedade Santos,
contando a antlguida~e
des~e 31 ~e
Março de 1963, data a partir
da qnal te~ d'r.ltu
aos
vencimentos
do novo posto
Encontra
s_ em Angola
a
situação
de reforço àpGuarnição Normal.
(Despacho de 15 de Abril de 1963)

Pegimento

de Arti

Iharia

Antiaérea

Fixa

Furriel
de Art., o 1° Cabo António Carmo Cecihano
do
l-osár i.o , da E. P. A., contando a antiguidade
desde ~4 de
r" vereiro de 1962, data a partir da qual tem direito
aos venc imeru.os do novo posto. (Despacho de 6/4/963)
Furriel
de Arto.,o
L? . ..abo Francisco
António Lleuténo
Casimiro l)ioa (sio, contando a antiguidade
desele 12 'k
Vevereiro
de 1962, dala a partir
da qual tem direÍr,o
aos vencimentos do novo pOSlo.(Oespacho d 6/4/963)

C~va t a r i1

Regimento de lanceiros n° 2
2°.Sarg.
de Cav.,o 2°, arg. Grad. Ilumberto Jorge Mota
Nogueira,
cont.ando a antiguidade
desde 31/3/963,
data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto. mcontra-se
em Angola na situação
de reforço à
C.uarnição Normal . (Despacho de 15/4/963)

Fst~belecimentos

Produtores

Manutencão

~ilit~r

2°.Sarg.
do S.A.M.,o l-ur r ?1 Jnc;~ ni·-\s C rdei ro , contan·
do a antiguidade
de'3-:1~n/A i()G~, ~hl.'"~;r,~~ti r -la q~l~l
tem direito
aos v nc i.n- ·~v -lo novo :,r,.-to.
(Despacho de 6 de '\I~rj 1't. 1%3)

Ja. Série
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2°.Sarg. do S A.M.,o Furriel ALei Pereira Leite, contando a antiguidade desde 28/2/962, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
No Ultramar
Região

Mi I i tar

de +.:oçambique

l° Sarg de Eng .•o 2° Sarg. Augusto de Sousa Rosa, contando a antiguidade desde 29/2/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15 de Abril de 1963)

..

COIi1:Jndo Tp.rritorial

Independente

da Guiné

l°.Sarg de 1nI.,0 2°.Sarg. Candido Augusto dos Milagres
Lopes Pereira, contando a antiguidade desde 8/8/962,
data a Y:J..rtirda qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 6 de Abril de 1963)
. AfGtNTOS 00 (VArro

OE CU1PU1I-iFNlD

Inf1ntflri~
Heglmento

de

í

n t an t ar i a nO.16

2°, arg l'vliloo, Furriel ~lilo.Lourenço José Piment.âovcon
tando a antiguidade desde 28/2/Q6l, com direito aos
venC1mentos do novo posto desde a mesma data, nos termos da Oet.4) da O.E.no.33-3a.Série de 1959.Fica Grad.
2°, arg. desde a data do ingresso no Q.P.
(Despacho de f2 de Março de 1963)

V - COL1lCAÇÕES E TRAMSfERrllr.1 AS
S<\RJENlU5 00 (lJAIR)

PEftMNENfE

Armas c Serviços
Ministério
Uuartéis
Uuartel

do Exército

Generais
General

da la.

Região

~i I i tar

33. Série
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10,Sarg.
de lnI. António Pereira
Monteuo,
do H.loS, sua
Unidarle Mob1izadora,
devendo ser considerado
nesta
si tuaç ão desde 2/4/963.
por ter regressado
da H ivl. de
Angola
Vence pela verba
'Pessoal
dos Quadros Aprova
dos por Lei'.
(Despacho de 20/4/963)

Quartel

l1eneral ria 2a

Região

,Qlitflr

2° Sarg. do O.A. E. Joaquim Peralta
Maia da It~'. de Ango
la devendo ser considerado
nesta situação
desde 3D de
Março de 1963. data em que eml:arcou de regresso
ê ~le
trópole
Vence pela verba "Pessoal
de l\Iomeação Vi tal í
cia além dos Quadros.
(Oespacho de 15/4/963)

Escilas

Práticas das Armas e Serviços.
Instrução e Unidades

Centros

de

ln íant ar i
Reg imentu

de Infantaria

nO. 1

l° Sa rg . de Inf. .José Joaquim Pires
da n ". de voçambi
que. devendo ser considerado
nesta
situação
desde 23
de Mar-ço de 1963. Vence pela verba "Pessoal
dos Qua
dros Aprovados
por Lei . (r~spacho
de 16/1/963)
l°.Sarg
de Inf
Ventura Dias da Silva Cunha
do H.I 2
sua Unidade Molilizadora
devendo ser considerado
nesta situação
desde 9/3/963.
por ter regressado
da 8 M.
de Angola
Vence pela verba 'Pessoal
dos ()ladros Aprovados por Lei"
(Despacho de 10/4/963)

Regimento

de Infant(jria

nO 4

lO.Sarg
de Jnf
']'olentjno
da Conceição
Dias, do ~.J.7.
sua Unidade ~:obilizadora.
devendo ser considerado
nes
ta si tuação desde 16/3/963.
por ter regressado
da H.~:
de Angola
Vence pela verba 'Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 11/4,963)
2°.Sarg.
Vence
Lei'.

de Inf. João Cabrita
Pocha, (lo R1.3,
por pedir.
pela verba "Pe
J,tl dos Ouadr os Aprovados
por
(Despacho
de 10 re Al.r il d. 1(63)

Regimento

Me Infantnria

nO.5

~a. éri'3
rRn~, no fXERCITP ~IO. 12
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l°.::'arg.
de InL Luis Barroso Guia, do R.I.6,
sua Unidade ,.'obihzadora,
devendo ser considerado
nesta situação desde 2'V3/963,
por ter regressado
da R ~~. de Angola. Vence pela ve r] a Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei'
(Despacho de 10 de Abril de 1963)

Regimento
2°,Sarg.
de
~ambique
23/3/963
vados por

de Infantaria

nO 7

rnf
Joaquim Caetano Vieira,
da R M de Mo
devendo ser considerado
nesta situação
desde
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
Lei.
(Despacho de 16/4/963)
(

R P. g I~ en to d e In f <1 n t a r iano

8

~arg de lnf. Fr anc i sco Tavares de Almeida. da R rv'
de Moçamlique, devendo ser considerado
nesta s~tuação
desde 25/3/CJ63 Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aproyado.s por Lei
(Oespacho de 20/4/963)

1°

Roeimento

de Inf<1nt3ria

nO lO

,,, S

. arg. de ln f', Serafim Lopes da Lomba. do H 1. 8 sua
ln1dade ~obilizadora
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 2.V3/963. por ter regressado
da H,M. de
Angola. Vence pela verba 'Pessoal dos üuadros Aprovados
(.lor Lei". (Ilespacho de 5 de Abril de 1963)

20. ·~rg. de Inf
Antero Augusto Teixeira.
do 1\ C.lO sua
Un1dade ~.loLilizadora
devendo ser considerado
nesta
situação
dpsde 1/3/963,
por ter regressado
da R.M. de
~loçatnb1que Vence pela"verl:a"Pessoal
dos Ouadros Aprovados por Lei'
(Despacho de 16 de Março de 1963)

Regimento
l°.

~rg.
U~1dade
sHuação
~gola.
os por

de Infant~ria

nO.13

de Inf. João Teixeira
Granja
do r'.C.lO, sua
Mobilizadora,
devendo ser considerado
nes~a
desde 9/3/963,
por ter regressado
da p.~. de
Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprova
Ll'i".
(Despacho de 10/4/963)

1 °ÜS~rg
de Inf'. José Hodr i.gues Calrr a l do fi r.6, SU3
~1dad
~obilizadora
~evendo ser considerado
nesta
~tuação
desde 2/4/963,
por ter regressado
da R.M. de
d gola
Vence pela verba 'Pessoal dos (Juadros Aprovaos por Lei".
(Despacho de 20 de ALriJ dr! 1963)

aa, Série
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Regimento

de Infantaria

nO.14

2°.Sarg. de lnf. Eduardo Correia Viegas, do B.C.lO. sua
Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta si
tuaçio desde 1/3/963
por ter regressado da ~.M. de
Moçambique Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei", (Despacho de 16/4/963)
2°.Sarg. de lnf. Fernando da Fonseca Reis da R.M de
Moçambique. devendo ser considerado nesta situaçio des
de 25/3/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei"
(Despacho de 20/4/963)

Regimento

de Inf~ntari~

ln.S<lrg. de In1. Francisco
SU<l Unidade ~obi Iizadora,

nO.16

dos Santos

Pisco,

do R.1. 5

devendo ser considerado nesta situaçio desde 2/4/963,por
ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei '. (Despacho de 20/4/963)

10,Sarg, de Inf', llelder Victor ['Iório,do n,L6, sua Ln i
dade ~~obilizadora, devendo ser considerado nesta situa
çio desde 24/3/963, por ter regressado da ~.M de Ao
gola Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovado~
por Lei '. (Oespacho de 10 de Arril de 1963)

Ratalháo

Independente

de Infantaria

n°.17

2°. Sarg. de In f . António Mariano, do C,'L 1. de Timor
devendo ser considerado nesta situaçio desde 15/4/963.
Vence pela verba "Pessoal dos <)ladros Aprovados por
Lei". (Oespacho de 17 de Abril de 1963)

B~talhão

Independente

de Inf3nt~ria

n°.18

10.Sarg. de lnf. Gil Cordeiro, do R.l.7, sua Unidade Mo
biliz~dora, devendo ser considerado nesta situação desde 24/3/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por .Lei".
(Despacho de 10 de Abril de 1963)

Bat~lhão

de C-:.lçadores nO.5

20.Sarg. de lnf. José Teixeira Hodrigues Correia, do COlégio Militar, devendo ser considerado nesta situação

,,1. ~éria
Of'OF' I" EXE~lClrrl ~io. 12
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desde 20/4/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
(Oespacho de 20/4/963)

8at~lhüo

de Caçadores

nO.8

10.Sarg.
de lnf. ~ui Alberto Oubraz e Carmo do R.I 2,
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nes
ta situação
desde 24/3/963. por ter regressado
da R.M.
de Angola Vence pela verba 'Pessoal
dos (hadros Apro
vados por Lei". (Despacho de 10/4/963)

Batllhao

de Caçadores

N°.l0

•
de Inf. Francisco
iaria Branco, da H M. de An
devendo ser considerado
nesta
situação
desde
7/3/963 Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei"
(Despacho de 10/4/963)

1O'arg.
gola.

l° .Sarg. de Jnf João Par r rgas Filipe.
do n. I 2, sua Uni
dade ~lobiliza ora devendo ser considerado
nesta situa
cão desde 9/3/963: por ter regressado
da II. ~I. de Ango
la
Vence pela verba "Pessoal
dos Ouadros Aprovados
por Lei
(Despacho de 5 de Abril de 1963)

Artilharia
Rsg inan tn de Artilh'Hi"

Ligeipl

nO 1

Furriel
de Ar t , Francisco José Pite ra Patinho,
da P.",
de ~oçambique
devendo ser considerado
nesta situlç~o
d~sd , 2~ /3/963 Vence pela verba "Pessoal de Nomeacâo
VHahCl,1 além dos Quadros; (Despacho de 16/4/963)

Regimento

de Arti l nar ia Ligei r~ nO 2

(Com destino ao C.I.C.A. 4 )
I ° s Sarg . de lnf
Virgolino da Trindade l)uart~. do n.L11
ua Unldade ~1oLilizadora
devendo ser conslderado
nesa situação
desde 9/3/963 por ter regressado
da R.M.
e Angola. Vence pela verba "Pessoal dos (luadros Aprovados por Lei',
(I~spacho de 10/4/963)

à

Regimento

de Artilharia

LigúrCl

nO.4

2°RSarg., de Art António Maur c i o da Costa l+i quí.nhe , do
d·A.P.3(r.IC'A 2), por ped i r, Vence pela verba "Pcssoa l
Os Ouadros Aprovados por Lei". (Despacho de 10/4/963)
í

~:o.
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Regimento

de nr t i Ihar i a Pesada

nO.2

(Com destino ao C.I C.A.i)
l°.Sarg. de lnf. A1merindo Pereira Monteiro, da R.~. de
Angola. devendo ser considerado nesta situação desde
24/3/963. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Apro
vados por Lei'. (Despacho de 5/4/963)
10s.Sargs. de Inf , António Augusto Cesar ~Iesquita e Joa
quim da Silva Machado. ambos do li l 5, sua Unidade Mo
bilizadora, devendo ser considerados nesta situação
desde 2/4/963. por terem regressado da RM. de Angola
Vencem pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por
Lei" . (Despacho de 20 de Abril de 1963)
Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.J

(Com destino ao C.I C.A.2)
2°.Sarg. de Art. Armando Mendes Neves, do R.A.L.4, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(l1espachode 10 de Abril de 1963)
2°.Sarg. de lnf. Joaquim Augusto Fernandes Carriço, do
13.C.10, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consid~
rado nesta situação desde 1/3/963, por ter regressado
da R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei" . (Despacho de 16/4/963)
Regimento

de hrti

Iharia

fesada

nO.3

2°.Sarg. de Art. Mario Afonso Buri ves , da R.I'.l.
de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 29/3/963.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". (Despacho de 16 de Abril de 1963)
Regimento

de ArtilhHia

Anti-aérea

Fixa

Furriel 2° .Mec. de nadar .João Luis Filipe Chaveiro Brunheira, da H.A.G.l ,Venr~'pel'1 ve , ba·Pe~,..,oa do" Qufl
dros Aprovados por ~i'
(l1espachode 17/4/963)
Regimento

de Arti

Ih1riq

de Costa

20.Sarg. de Ar.L. Daniel Limpo Mzstins, da H.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 30/3/963.
Vence pela verba "Pessoal dos Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 16/4/963)

~~. SériA

OkDFI'

~"

OEpr''Il{l

N°. 12

331

~*********************~***~~:**~::~****~*~*****************

Cavalaria
Escola Prátic~

ds C~valaria

Furriel EnÍer. IlípicoJosé Renavente Lino Pouca Pena, do
I.A.E.M
(Despacho de 15 de Abril de 1963)

Regimento

de lancei ros nO 1

(Com destino ao C I.C.A. 3)
2° Sarg. de Ãrt José Conceição Camoesas. do R.A.L.2.
( C I.r A.4)
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros' .(l~spacho 22/4/63)

Regimento

de lancei ros nO 1

2°.Sarp do S
Manue l Marmelo Branquinho do H.M. ft 4
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos (}uadros (Despacho de 8 de Abril de 1963)

~ogimento

de Cava1~ria

nO.3

Furriel de Cav Gabriel de Jesus Magalhães Pascoal, da
R ~1. de Angola, devendo ser consider.adonesta situação
d~sde 29/3/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
VItalícia além dos ().tadros".{Oespachode 16/4/963)

Engenharia

,
Batalhão

de Tel;egulfistas

lo.~arg. àe Eng. Júlio Humberto Almas, da R.M. de Moçam
tIque, devendo ser considerado nesta situação desde
f~/~/963. Vence pela verba '~essoal de Nomeação Vita
lCla além dos (Nadros' .(Despacho de 16/4/963)

Servico

de Saúde

1° Grupo de Companhias

de Saúde

2°dSarg. do S.. Oiamantino Alves, da B.M. de Moçambique
Vevendo ser considerado nesta situEç~o c1~sde,1(3/Q6~.
dence pela v rba Pessoal de Nomeaçao'Vltallcla alem
os Quaclros".(Despacho de 10/4/963)

Serviço

de ~aterial

:J32

3~

[scol,

Prjtica

do

ervico

série

d~ ~aterial

2° Sarg. de Art

António Lopes de Campos, da lU,l. de An
gola. devendo ser conSIderado nesta situação desde
24/3/963. Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Ouadr c.s". ( spacho de 10/4/963)

Companhia

ü

i vt

s tunár

ia

de lanutencão

de l-ater i a l

10.Sarg de lnf Armando Almeida Nogueira
da H.M. de
I~çambique. devendo ser considerado nesta situaçio
desde 25/3/963 (Despacho de 17/4/963)
-

Orgãos

Execucão

de

dos Servicos

E s t;)b e I e c ime n tos

l_I

'stabelecimentos

dr Instrução

Fscn!a

e

Outros

Elementos

i I ita re s

:ljlitq~

Clectrol11ednic1

2°. Sarjr.de ln r

Oscar de .Jesus Pimenta 'Pinto, da H.~·.
de Angola ~evendo ser considerado nesta situação de5
de 2 tj3/963
Vence pe la verba "Pe s oa l do. Ouadros
provados por Lei
(flespacho de 10/4/963)

~3mpo

de

Instrução

~ i I itar de Senta ~1rg~ridn

2° '-,arli,.de
Inf.lanuel lho 'o Ve lez

da PIde
~~oçambique
devendo ser conSIderado nesta situação desde 23/3/963
Vence pel a verLa 'Pessoal dos Ooadros Aprovados por Lei'.
(I spocho de 16 de Alril de 1963)

Instituto

Técnico

i l i t ar nos Pupilos

do Exército

l° ')arp;.d Tnr. Carlos José de Oliveira Vitorino, do
II I L 18. 110 União e Moh 1 i z adorn , dev ndo ser con
siderado nesto situaç50 de~lp 9/3/963, por ter r gressado da 1:.~1. ele AIwola. (Despacho de 10/4/963)

Estabelecimentos
~Ios

p i t 31

"osnit~lnrcs
~. i I i ta

r P r i n c i p 31

(10
.S. António I' r-rui ra Salvar
r rn, da H.,l. de
Angola, devendo ser con ri de rado nesta situação desde

20.Sarg.

3:1. Série

Ordem

do exercito

n?

12

333
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24/3/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 10/4/963)
Furriel do S S. Joaquim Maria Duro Toscano, do l°G.C.S
por pedir. Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros '. (Despacho de 8/4/963)

Hospital

t

iI i t ar Regional

nO 4

2o.~arg. do '.S. José da Silva Rézior do H.W.P .. por pe
du. Venr;e pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei.
(Des acho de 8 de Abril de 1963)

Estabelecimentos

Produtores

Uanutencão

Mi Iitar

20• Sarg. do SAM
Jorge Augusto Pessoa de Vasconcelos,
do C.T.I. da Guiné. devendo ser considerado nesta si
tuação desde 23/3/963. Vence pela verba "Privativa da
Manutenção Militar' .(Despacho de 10/4/963)

Diversos
Oen6sito

Geral de ~aterial

de Guerra

lo À Sarg. de Inf , Fernando Joaquim Orestes ~nça~ ves , do
1 1.1 devendo ser considerado nesta s1tuaçao desde
6/3/963. por ter regressado da H.M. de Angola. Vence
pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15 de Abril de 1963)

Serviço
(Dtvtsão

lo

Cartográfico

do Fxército

de Fotografia e Cinema)

. arg. de lnf. 'José Pereira Dias Pilroto, do R.I.1S,
SUa Unidade 1oLilizadora devendo ser considerado nes
ta .
d Sltuação desde 24/3/963. por ter regressado da R.M.
e Angola. Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de lG/4/963)

Supranumerários
Infant"ria
Regimento

de

í

n tan tar i a nO.1

3~. Série
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2°.Sarg. de InL José Sequeira Car ri lho , do 1~.C.5, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaçio desde 15/4/963. Este 2°.Sarg.
encontra-se a prestar serviço nas tropas de reforço à
Guarnição Normal da rt M. de Angola.

Regimento

de Infant~riR

nO.2

Furriel de lnf. Joio Maria da Conceição da E.P S.M•• de
vendo ser considerado nesta situação desde 10/4/963.
por ter embarcado para o Ultramar nos termos ~a alínea
c) do art ° 3°. do Dec tJ..2937
de 22/4/960 em re forço a
Guarnição Normal do C,T.J. de S.Tomé e PnncIpe

R3t~lhio

de Caçadores

Furriel de lnf Albino
ter mudado de Unidade
derado nesta situação
contra se a prestar
Guarniçio
ormal da

N°.5

Graça da Fonseca, do H.1.1 por
Mobilizadora. devendo ser consi
desde 15/4/963 I~te Furriel enserviço nas tropas de reforço a
R.M. de Angola

Furriel de Inf , António Augusto Calé.do H.I.2, por ter
mudado de Unidade N'oLilizadora, devendo ser consider
do nesta sItuação desde 1/tJ./963.Este Furriel encontrase a prestar serviço nas tropas de reforço a Guarni
ção Normal da R.M. de Angola.
Furriel de ln f. Hodr igo Teixeira da Cunha, do R. J. 7. de
vendo ser considerado nesta situaçao desde 10/4/963,
por ter embarcado para o 1']tramar nos termo~ da alínea
c) do a rt.? , 3°.do Dcc 42937 de 22/4/960, em re forço a
Guarniç 10 •[orrna na hl. de Angolu

nat~lh5o

rir Caç8dores

nO.10

Furriéis d Inf. Fernando Fraa Pinto, do H.I.13 e Jono
lliLeiro,do C. I .C.A.3,ck·vcn lO ser cons id r-ades nesta si
tuação desde' 3/'1/963, {'or ter lJI cmlmr ca lo para o Iuro
mar no termos da ui ín
c) Jo arto.3°. ln : er , ,12937 de
jne
22/1/960 em reforço
I u II ni.ç 10 • iorrna l
o
T do (,u
I

~.r.

~rtilli~rié1
Rp.gir.lento

rle Artil1i1ri'l

P sana nO.2

I

?~. Sé ri o
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Furr i i s de Art. Joaquim Mourato Passadas
do R.A.L.l,
Amadeu Mar t i ns Moreira, do C.I,A.A.C. e Joaquim de Sousa Pires, do H.A.L.l, devendo,ser considerados nesta
situação desde 10/4/963, por terem embarcado para a R.
M-de Angola nos termos da alínea c) do arto.3°.do !)ec.
42937 de 22/4/960.
é

Mo Ill t r ana r

Regiao

Ni I itar de Angola

l° Sargs.(le ln! "Ab li o de Jesus, do R.I.H
João Antó
nio Fernandes Cordes. da Academia Militar. devendo ser
c?nsiderados nesta situação desde 20/4/963, por terem
sIdo nomeados para servir em comissão militar no ter
mos da alínea c) do arte 3'.do [)ec. 42937 de 22/4/960
(r e spacho de 28 de Março de 1963)
í

l° Sarj.;.de Cav .Ioão Fernandes Hesende Vieira. da Aca
demia 'ilitar devendo ser considerado nesta situação
des~e 21)/4/963, por ter sido nomeado para servir em
comIssão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do
I~c 42937 de 22/4/960 (Oespacho de 21/3/963)
lO~. ,arv>; de Inf. José Antunes Tinoco, do H.LIO
e
Francisco Mo re i ra , do n. T 1, devendo ser considerados
nesta situação desde lO;t/963, por terem s'do nomeados
para servir em comissão milita:r;nOS termos da alínea
c) do art .30.do Dec 42937 de 22/4/960.
(l spacho de 28 de Fevereiro Jr' 1963)
2°.Sarg
H.C.7

s leiro correeiro Jos6 Franci 'co AIJerto. do
devendo ser considerado nesta situaçúo desde
2~/4/963 por ter sido nomeado para servir cm comissuo
~llltar nos t rmos da alínea b) do arto.3°.do Ikc.
2937 de 22/4/960. (Despacho de 13/3/963)

20 s,,S arg

elo :).~. José Luis Hechar t o, da r. ,.b.2, Joa
.foflo.do G.A.C A.3 ,Ant~l1io.
.
20.Sarg de Eng Jos Mar i a Gomer , do flol'"l
o Furriel de Eng. Victor Manuel Poença do '.l.C•. 1,
evendo ser considerados nes ta sitUII<Jíodesde 1 / /9(3)
~or t~rer" embarcado para a citada Província no t.ern.os
a ahnca b) do arto.30.do Dec, 4·29.'17
de 22/1/ b(

doUImIUI.~
~u usto
1;

â
0

2 • Sarg.

tí. ico José Joaquim Alves do P. C. 5, devendo

.er
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considerado nesta situação desde 10/4/963. data em que
embarcou para a R.M. de Angola. por ter sido nomeado
para servir ali em comissão militar por oferecimento
nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec. 42937 de
22/4/960.
2° .Sarg.Músico Clavicorne"José da Conceição Luis.da EPI e
o 2°.Sarg ~lúsico'Clarinete Sib' Luis José Soares Cor
reia. do 8.1.16. devendo ser considerados nesta situação desde 20/4/963, data em que embarcaram para a H.M.
de Angola. por terem sido nomeados para servir em co
missão militar por oferecimento nos termos da alínea
b) do arto.3°.do [)cc. 42q37 de 22/4/960.
Furriel de Eng. Alexandre de Jesus Hodrigues. do H.T.,
devendo ser considerado nesta situação desde 10/4/963
por ter embarcado para a citada Provlncia nos termos
da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 224/960.
Furriel Mec. Vi at.s Hodas Amandio Manteigas Domingues. do
R.En1. Furriel corneteiro Gonçalo de Almeida. do H.r.l
e Furriel Radiam. Manuel Correia da Conceição, do R
E.2. devendo ser considerados
nesta situação desde
10/4/963, por terem sido nomeados para servir em comissão militar nos termos da alín a c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960. ('~spacho de 6/2/963)
Furriel do S. S. José Ermida Es teves. do H. 1.12. devendo
ser considerado nesta situação desde 10/4/963, por ter
embarcado para a citada Província nos termos da a1lnea
b) do arto.3°.do Dec 42937 de 22/4/960.
Região

Militar

de Moçambi~ue

2°.Sarg. Seleiro Correeiro António dos Anjos, do R.E.2
devendo se.r considerado nest.a situaçâo desde, 2O/~{963.
por ter s1do norreado para serVlr em comlssao mi ltar
nos termos da alínea li) do ar tO 3°.do Oec. 42937 de
22/4/960.
(Despacho de 13/3/963)
Comando

Iar r i to r i al Independente

da Guiné

20. arg.de Eng. António
Esteves. do P. '.C.F., devendo
ser considerado nesta situ,ç5o desde 10/4/963, por ter
embarcado para a citada Prov:íncia nos termos da alínea
c) do arto.3°.do [~c. 42937 de 22/4/960.

2°.SaTf:.

de Ar t , João.Marqueos;~J.gueiras,
d~ Col.Mil.
'e Fur r i i.s do S.A.M. José :AfÓDSO Mandeiro Valadas do
2°~G~.C.~.~. e Manuel Dua-:t::,;~9.igad~; d.a Man.Militar e
'Os l'uTl'xe1s de Inf. Bonil:fàCildWerlsslmo,
do R.1.1 e
A.rlindo João Verdugo Al face., do B.C.9, devendo ser
çonsiderados
nesta situação uesde 10/4/963, por terem
.embarcado para a citada Proxí~cia
onde vão servir nos
termos da alínea c) do arto.3° do Dec. 42937 de 22 de
Abril de 1960.
é

,.

IO.Sarg. de Art. Guilherme Lopes.JÚnior,
do R.A P.3, devendo ser considerado
nesta situa~ão
desde 10/4/963,
por ter sido nomeado para ,servir em comissão militar
nos termos da alínea
c) do arto.3°.do
Oec. 42937 de
22/4/960. (Despacho de 8 de Março de 1963)
!

VI - COtICURSOS,

I

CURSOS tJSTÁGIOS

A - Concursos
- t t s ta

Geral de Classificaç'ão

de

Aprovados

Para os devidos efeitos,
se pü~iica a lista
geral de
classiflc
ção rios candidatosl'8F.Qvados
.no concurso para o posto de 10. 'arg. C.lariml~rtJo
.pe Ia Q_;E.no• 32~3a.
o ~ríe
de. 20/11/962, pág •. '9.31.
'·,A::, .
NO .ue
Unidade Posto
',,·IOJlIl~ r 'i",
valnres

, .i {t

r dem

'A.

1

1.de

2"

..:

gola 20 arg.Mús.Jo~):Pod:írio
Glória
""
Cfn';iw1'Manmtl Robalo Nunes

.'

G - Cursos

,,

- Lista Geral de Candidatos

14
10

,"

A~fovados

PUblica-se
a lista
geral dos candidat~~
aprovad~s no
curso c e chefes de ~Iecânicos de Armament.o,' real i zado
no ano lectivo
de 1961/62 e que de~~rreu de 9/4/62 a

26/1/963
~o.Sarg.lo
"
""
"

Mec.Armas Pesadas Luís L.Maia Pit..a-E.P.S.~I.-13,8
"
"
Ligeiras Albino G.Castelo EPs\l
13,7
"'ToI re Manuel P. Bernardo Sequeira 0';1\1 1375

2 - ~omeação

de Pessoal

ORDEM 00 EIERCITO
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]O?

12

3a. Sirie

*******************************************************

É nomeado para frequência do curso de 2°s mec.viat.rodas
aberto pela nota urg. n? 32654 Proc. 7/2 de 12/9/961
e O.E. n? 36 3a.Série de 30/12/9610 l° cabo aj.mec.
viat. rodas João Gonçalves da Silva, do R.A.P.2.

É nomeado para' frequência do curso de 2°s meco e1ect.
aber-to pela nota urg. n? 32952 Proc. 7/2 de 2/9/962 e
O.E. nO 28 3a.Série de 10/10/962, o l° cabo aj.mec.
e1ect. Casimiro Paulo dos Santos, da R.M. de ~Ioçambique. Est~ candidato não figurou por lapso na relação
geral publicada na O.E. nO 10 ~a.Série de 10/4/963
pág. 278.
São nomeados para a frequência do curso de 2°s mec.radiomontadores, aberto pela nota urg. nO 32654 Proc.
7/2 de 12/9/961 e O.E. nO 36 3a. Sé'rie de 30/12/961,
os lOs cabos aj.mec.radiom. a .seguir indicados, cujos
nomes, por lapso não figuravam na relação geral publicada na O.E. rr? 36 3a.Série de 30/12/962, -,
.pág.
1040, João Alfredo Viegas, Florido Joaquim Pereira e
Júlio Ferreira, todos 'da ''R.M. de Angola.

VII - Lt ClAHACÕES
1 -

Rectificações

Nula e de nenhum efeito a colocação do Furriel de Inf.
Domingos Fernandes Trindade, no n. I.7, continuando
colocado na R.M. de Angola como consta da O.E. nO 19
3a. Série de 10/7/961.
Declara-se que se chama Manuel José Cr i sento Francisco
Esso Lobo e não Manuel Crisanto Frane i sco Esso Lobo,
o Furriel de Inf , promovido na O. E. n? 11 3a.Série de
20/4/963, pág. 291
Declara- se que o 10 sarfo de ruí. Eduardo Félix Dias
colocado no H.l 7 pela O.E. nO 2 3a.Série de 20/1/963
pág. 41 deve ser considerado nesta situação desde 1 de
Novembro de 1962 e n50 desde 8/11/962 conforme foi publicado.
Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação no !l.C.5,
do L? Sarg. de In I, Fornando .louquirn Ores tes Gonçalves
do H LI, publi cada em O.E. nO 10 3a.Série de 10/4/963.

~~~ Série
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Declara-se que na O.E. nO.lO 3a:Série de 10/4/963 pág.
279, onde se lê Estágio E.l de Contra Informação, deve
ler-se Estágio E.l de Contra Insurreição.

2 - Reformas
Que sejam considerados na situação de desligados do serviço prevista na parte final do arto.15°.do Dec. Lei
~0.28.1u)4 de 31/12/937, por terem atingido o limite de
Ioade (60) anos, nos termos do arto.60°.do Oec. Lei nO.
28~1 de 1937,os seguintes sargentos do Q •. \.E. em se
gu i da mencionados, desde a data que lhe vai indicada'
Chefia

do Serviço

de Orçamento

e Administração

2°.Sarg do Q.A.G. Manuel Augusto Ferreira desde 9/3/963
Comando da ia

Região

Mi li tar

2°.Sarg do Q.A.E. Manuel Lidório Romano desde
Regimento

de Lascei

9/4/963

ros nO.i

10.Sarg.do O.A.E. José Joaquim de'-Ãndradedesde 4/4/963
i°.Grupo

de COmpanhias de Saúde

10.Sarg. do Q.A.E. ~JanuelCardoso
lh",trito

de Recrutamento

desde15/3/963
e Mobilização

10.Sarg. do Q.A.E. Haul FerreIra Dias

nO.7

desde29/3/963

~e sejam considerados liasituação de desligados cioserVIço prevista na parte final do ·arto.15°.do Dec. Lei
nO.28.404, de 31/12/937, por terem sido julgados inca~azes de todo o serviço, os sargent~s ~baixo mencionaos, desde a data que a cada um sOe1l1dIca'

° '

Estado

Maior

do Exército

2 .Sargento do Q.A.E. Manuel H. Baptista desde 8/3/963
20
Regimento
de Infantaria
nO.4
.Sarge. lo Q.A.E. Manuel Sebastião
desde 18/2/963
20 '
Depósi to Geral de Adidos
.Sarg do O.A'E. Aníbal de (,l.Novais desde 27/2/963
20
Direcção
do Serviço .de Material
.Sarg

20

do Q.A.E. Manuel Joaqutm
desde
1/3/963
Ila t dhão Independente
de Infantaria
nO.J.9
.Sarg. 'i 1 ico Manuel Damião
desde 18/2/963

3 - Vl'ncimentos
Declara se que os sargentos a seguIr
. mencIona
. dos passam
Le~~ncer pela verba 'Pes;oal dos Quadros Aprovados po\
dI.
(no 1 do arto.3250.do Capo.8°.do Orçamento do ~.l.l·.
Fu e~de 1 de Maio de 1963
rrIel de Art.Joaquim de Sousa Feliciano, do IJ.F.l\.D.

GRilHl
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3a. S'Ér ie'

Hft'Cl Hl ~~f.,,12

Fur~ie:l. do :S.5'. ',Joaquim'Glleri;ir~ P~rei.rà, do R.I.l
,"
""
An tónio Soares de,A.l:meida do R.1.12
'furriel de Eng. (Transv ) Manuel, Pinto Carneiro do R.E.2
,"
""
(Rodov.) João Albino F.Chaves, do G.C.T.Á.
"
""
(Sapad.) Manuel F.Rosa Ramalho do R.E.l
"
" Cav.
Joaquim Barata Pereira do +LC.6
VIII

,tondiçies

-1)~TERfoJlINAt.Õ~S

~e Promoção a Furriel
nos Ser.v i çus

Publica-se

e 2°~Sargento

Mi Ilc(ano

para os devidos efeitos, o texto da nota nO.

1688/PM de 10/4/963 da la. Repartição do E.M.E .• que é
'do teor seguinte:
l-O
número 170 do R.G.I.E. estabelece que não poderão
ser promovi.dos a Furriel os los.Cabos Milicia'los das
Armas e do Serviço de Administração Militar que não
tenham tomado parte numa E.R •.
2 - O arto.47°.do R.P.F.LE.
estabelece como uma das condições de promoção a 2°.Sargento Miliciano ~ ter tomado parte, como Furriel Miliciano, numa E.R. ou em
dois períodos completos de manobras ou .exercícios,
de duração total não inferior a dezoito dias.
Não é feita qualquer distinção entre os furriéis das
Armas e Serviços.
3 Oado que pe~a natureza nas suas funções a grande maioria do pessoal dos Serviços não conseguiria obter
as condições de promoção o que representa uma injus,tiça em relação ao l-essoal das Armas, informo a V. •
Exa. que deve passar a adoptar-se o seguint procedimento:
a)(1)-

Promoção
~erviço

a

furriel
t.ater

de

Miliciano(no.171'
lal

do Il.G.I.E.)

A condição a satisfazer

será a de frequência de uma
num orgão oficial qu
numa Unidade de Apoio Directo úo erviço de Material,
com 10as informaç6's quanto a parte ,técnica.

E.R. ou um período

(2) - Servlco

de

6 meses

de Intolld~lIci:]

- Ramo de Intendincia
Devem frequentar uma l'.1., CúOlO ccndi ção de promoção.
fiamo de Contabi I idade e p'lgadoria
l;m per-íodo de 6 !II 'ses de serviço num Conselho Administrati vo de uma Uni dade ou Fst.abeLe imento

J1.

Sé r i e
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fl?OE

:~ ;;~ ::~ ::: ~ •.

nrUF..Glfnn°.

l2

:! .;:',~ ;.~::~:'~::~:~~:;~:;~.:::~::~:;::~:::: ::~::: :;: :;: ~::::: ::: ::: :;: ~:.::: ::~:::! :;:~;:~:::;:::: ::: ::•• : ~

.
0";'

~ilitar, ou nas Oirecç5es do Serviço de Orçamento
e Administraçõo e do Serviço de Verificação de Contas, com boas informações como condição de prorroção

- Rgmo A I inentação
Uma L H. ou um período de 6 meses numa Unidade no
desempenho de funções correspondentes à sua especialidade com boas infonnações como condição de
promoção.

(3) - Sorvico d9 Pessoal

b)

Ramo Amanuenses
6 meses de serviço no desempenho das funções da
sua cspeci~lidade com boas informações,
como
con liçâo de promoção.
Promoção a 2°.Sargento Milician~ (J\rto.45°.do R.P.
P. LI'. )

(1)- Serviro de r!terial
As condições estal:,elecidaspara promoção a Furriel

(2)- Serviro de Intendenci~
A" condições estaLelecidas para promoção a Furriel
miliciano em cada Ramo.
(3)-

Servj~o de Pessoal
As cond.ç~es cstaLclecidas para promoção a Furriel

(4)- Servico oe Sa~d~
Un período de 6 meses de serviço no desempenho de
funções correspondentes à sua especialidade, como
toas infonnações, como condição de promoção.
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lG de ~ai~
PUblica-se

ao EJW3rcito

o seguinte:

I - nECIITOS

~

de 1903

E POnTARIAS

Condccnrnç3es
- ~::lrgentos

Por Portaria

ue

21 lle ilar

o Llt: l::1ô3

Manda .o Governa da República
Portuguesa,
pelo Ministro
do f',xercl to condecorar
com a medalha da Cruz de (-ue rra de 4a.classe,
ao abrigo dos artigos
~o. e 100 do
}{egulamento da J\ledalha r,íili tar, de 28 de Maio de 1946
sor se:-VlÇos de campanha prestados
no Estado Português
p a.lndla.
os seb~lntes
militares
.
. u~lel
milici'lno
da Cornpanhil'1 rJo Caçadores 1O.Sebastião
. st.a Chu; Furriel
miliciano
do Destacamento de Enge
~har~a do E, P. T.; Américo José da Concei~ão G~mçal v~s;
JU:Tlel de artilharia
da Bataria
de Artl~hana
4010,
. ?~o da Costa :~1.tC4·Fur r i éi s da infantana,
da Compa~hla àe Caçaàores
'12 Li hor i o Pi i es Ga rido e Ant óni,c
~lado da Cruz n~nhei~o; Furriel
miliciano
de infanta
~la.da
Companhia 'e Caçadores
nO 12, Manuel Adriano
l~mllo I)ias. Miniscério
do ~lxército,
21 de Março de
63. O ~linistl'o
do l:.xército .Ioaquam da Luz Cunha.

2 - Praças
Pr.Jr Pnnari::Sde

21 de ~'arr c de 1963
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha da Cruz de Gue~
ra de 4a.classe, ao abrigo dos artigos 9°e 10° do Regulamento da Medalha Militar. de 28 de Maio de 1946,
por serviços de campanha prestados no Estado Portugues
da India, os seguintes militares
Soldado nO.301/60, da Bataria de Artilharia 4-0io, Ilí
dio Marques Nogueira; Soldado nO. 55/61A do Agrupamento
Constantino de Bragança, João Antunes Robalo; Soldado
condutor-Auto no.377/60, da Companhia de Caçadores 12
António Vieira Barbosa. Ministério do Exército, 21 de
Março de 1963. O Ministro do Exército Joaquim da Luz
Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de cobre de valor militar, com palma, nos termos do artigo 50°.,com
referência ao artigo 7°.do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o 10.Cabo nO. 55/Agr.AA,
Valdemar Marques, pela forma decidida e corajosa como
combateu na Ilha de Angediva contra as forças armadas
da União Indiana. A sua actuação foi ao ponto de, após
ter ficado numa situação de isolamento, tomar a iniciati
va de com grande arrojo e valentia atacar com granadas
de mão, elementos inimigos, circunstância esta que só
por si, provocou um novo bombardeamento naval ~ referida ilha. Revelou coragem, decisão, despego pelo perigo, extraordinária combatividade e uma noção exacta
d~ cumprimento dos deveres militares, tornando-se assin, digno do maior apreço e admiração. Ministério do
Exército, 21 de Março de 1963. O Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha.

B - Louvores
- Sargentos
Por Portarias de 21 de Março de 1963
Manda o Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar o Furriel de Infantaria da C.C.12,
António Calado da Cruz Semedo, pela decisão e coragem
com que combateu em Demão contra as forças armada~ da
União Indiana. Voluntáriamente desloc?U7s~ numa v~atdra, por uma estrada batida pelo fogo 1n1m1go, a f1m e
re.unciar o posto de Varacunda, desempenhando
t~as
as missões de que foi encarregado com valentia, arroJO
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p~ssuir a noção exacta de cumprimento dos deveres millt?res. sendo. por isso. merecedor de muito apreço e
admiração. Ministério do Exército, 21 de Março de 1963.
U Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
d~ Exército, louvar o Furriel de Infantaria. da C.C.12
Llbório Pires Garrido, pela forma valorosa como combateu em Damão contra as forças armadas da União Indiana
r:v71ando qualidades de comando, coragem, decisão"esplrlto de sacrifício e grande força de ânimo. chegando
a desempenhar tarefas que competiam aos serventes das
armas da secção.de morteiros que comandava. Por tudo,
mostrou possuir uma noção exacta do cumprimento dos
deveres militares, sendo, por isso, digno de maior
apreço e admiração. Ministério do Exército,21 de Março de 1963.0 Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Potuguesa, pelo Ministro
0~xército.louvar
o Furriel de infantaria Manuer
drlano Camilo Dias. pela forma como comandou a sua
secçao,
que guarnecia o posto de Varacunda, durante o
ataque das forças armadas da União Indiana,resistindo
a um inimigo que dispunha de manifesta sUp'erioridade,
qu7r de efectivos, quer de material, revelando, assim,
U1ta coragem e decisão. É pois, merecedor de pública
M?u~or. Ministério do Exército 21 de Março de 1963. O
lnlstro do Exército Joaquim da Luz Cunha.

1

L

Manda
.
d
o,Go ~erno da República Portuguesa, pe 1o M'lnlstro
o Exercito, louvar o Furriel Miliciano do Destacamento de Eng. do E.P.I. Américo Gonçalves, um dos militaJes mais graduados da guarnição da ilha de Angediva,
Iur~te o ataque efectuado pelas forças armadas da União
ndlana, pela forma acertada, decidida e val~rosa
domo orientou o combate contra um inimigo que dispunha
de esmagadora Superioridade
quer de efectivos, quer
e m~terial.Lutando com gran'de valentia, espírito de
sacr~fício, combatividade e arrojo, incutiu ânimo e
. d o assim
.
dconhan
.. ça nos seus subordina d'os, contrl bUln
aeclSlv~_nte para a tenaz resistência apos~a por t~a
qu~~rnlçao da Ilha. Revelou pois, possuir notávels
cU: l~ades de comando, a pa; de uma noção exac~a do
d' prlmento dos deveres militares, sendo, por lSS0,
19no do ma~r apreço e consideração. Ministério
do
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Exército, 21 de Março de 1963.
Joaquim da Luz Cunha.

a Ministro

do Exército,

Manda o Governa da República Portuguesa, pelo Mi ni s t ro
do Exército, louvar o Furriel João da Costa Rita pela
forma Jecidida e valorosa COtllO actuou na de.fêsa do pus
to policial de Gogolá,em Dio, aonde acorrera em reforço da respactiva guarnição, contra os ~ariuli ataques
efectuados pelas forças armadas da Um âo Indianr.. f·; de
salientar que, com granda arrojo e desprezo pelo peri
{io. atingiu o referido posto debaixo de intenso foro
do inimigo. Hevelou possuir enorme valentia, not6vel
espírito de sacrifício e de combatividade, a par de
uma noção exacta do cumprimento dos deveres militares
sendo, por isso, merecedor do maoir apreço e admiração.
~1inistério do Exérc ito, 21 de Março de 1963. O ~"inis:
t ro do Exército, .Ioaqurm da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo ~;inistro
do Exército, louvar o Fur Ít::l
Mi Li.c i.ano de Infanta
ria Manuel Augusto PereIra da Silva, pela forma dcci
di '1 e valorosa com" actuou, duranr.e o ar.aune das for
C::1S
Amadas da União Indiana a Damão, designadamente
na transferência do P.C do Agrupamento C~nstantino de
Pr agança, que efectuou co P <lcciíoda avi ':\(.'f\O inimig<>
e no extenuante trab lho que teve para contactar com
os diversos po~t s da rede de transmissões. ~""el"\l,
pois, possuir coragem espírito de sacrifício e uma
noção exacta do cumIrirnento OClC:; (Ieveres militares,sen
do, portanto. merecedor de muito apreço. Ministéri"
Exército 21 de Mar o de 1963 O Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha

co

~..
anda o Governo da ~epública Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar" Furriel Miliciano da C.Caç.1
Sebastião Costa Ch.iu, um dos militares mais graduados
da Guarniçio dD Ilha de Angediva, durante o ataq e
efectuado pelas forçc1s armadas da UnIão Indiana, pela
forma aceitada,
ecidida ~ valorosa como orientoU o
cornldte contra um inimigo que dispunha de esmagadora
superioridade quer de efectivos quer de material Lu
tando com grande va Ient.it •. cspf ri to de sacri Hc io com
batividade e arrojo
illcuLil:ânimo t::con Li au- '-~ nc'f,
~ells suhordinados. contrib1l1ndo assim d('cis'va!TIen~~
o
para a tenaz rt::sistenciaopa ta por toda a guorniçn
da ilha. Revelou, pois possuir notáveis qualidades de

,

I

.comando, a par de uma noçao 'exacta do cumpr imento'.dos ',i
qeveres militares, sendo, ,por 'ÍSSQ, ,.dignode ma ior,,''::
ap~eço e consideração. Mi'ni.st~riodo Exército, 21 de'.'s~1arço de 1963. O Ministro do ~iército Joaquim 'da-Luz :' '
Cunha.

2 - Praças
Por Portarias

de 21 de ~arço de 1963

Manda o Governo da República Portugu~sa; pelo Ministro
do Exército louvar o 10.Cabo nO.38 da C Cav.3. Nelson
~ragança, natural da India Portuguesa, pela forma va
orosa com que. actuou na ilha de Angediva contra o ata
q,:,e_dasforças Armadas da União Indiana, revelando de
~Isao, dinamismo e uma noção exacta do cumprimento dos
7ve:e~ militares, pelo que é mere,cedor de apreço.Mi
~ls~e:lO.do F,xército, 21 de Março ,de 1963. O Ministro
o ExercIto Joaquim da Luz Cunha.
Ma~da o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
dO Exército, louvar o soldado condutor auto n ..377/60,
da C,C,12.António Vieira.~arbos~. 'porque ~urante o ataque
das forças armadas da UnIao IndIana' a Damao, com gran
e valentia. sangue frio e arr)!>j' o . deslocou se diver
~:s vezes sob observa~ã? da ~ri~~ão inimiga, ~ frente
combate, para rernum.c i ar oS/seUs <:amaradas. No de
sempenho das funções da sua es~:eó'alidade actuou sem
sre Com decisão e com a noção<'exacta do cumprimento
os deveres militares pelo que é digno de grande apre
admi:a~ão. Ministério do Exército, 21 de Março de
• O ~.1InIstrodo 6xército,Joaquim da Luz Cunha.

1963

Manda
o GIM'
.
d
loverno da República Portuguesa, pe o InIstro
dO ~xército, louvar o soldado condutor auto nO.697/6O,
da .Art.3, Luís Fernando Pereira de Carvalho, por,
Dur~nte o ataque das forças Armadas da União Indiana a
~mao, ter incendiado uma viatura de autoridades admi
nIstrati
'
der do v~s ~ eVI.,
tando aSS1m que. a mesm~ ~daIssa
em po'
s- d InImIgo, mostrando, por 1SS0, nItl a compreena ao os deveres militares, pelo qU\3 é d.iGnv de mu:ito
Ministério do Exérc
lnl
..
,_ ~ito , 21 de ~~arço de 1963. O
M~r~ço.
stro do Exército Joaquim da Luz Cnnhn..
Manda
do ~ o,G o~erno da República Portuguesa, pelo Ministro
~xerClto, louvar o soldado nO 55/61.A João Antunes
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operador

do posto director

13

de Comando,do

Agru-

pamento Cons tantino de Pragança do E.P. 1., pela forma
decidida e valorosa como agiu, durante o ataque das
forças armadas da União Indiana, exercendo com serenidade, arrojo e competência as suas funções) sob inten
so bombardeamento da artilharia inimiga. E de salientar que se recusou a transmitir pela rádio detenrlanada
ordem, por a mesma ri~o emanar do seu Comandante de
Agrupamento. Por tudo revelou possuir grande valentia
sangue frio, audácia e uma noção exacta do cumprimento
dos deveres militares, sendo, por isso, merecedor de
muito apreço. Minist~rio do E~~rcito, 21 de Março de
1963. O Mi.nis t ro do Exé rc i t,oJoaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da Hepública Portuguesa, pelo Ministro
do fk~rcito, louvar o soldado nO 82, da C.Caç.lO, Ma
nuel dos Santos Caetano, pela forma valorosa com que
actuou na defesa da ilha de Angediva contra o ataque
das forças armadas da União Indiana. Após ter ficado
numa situação de isolamento, a sua actuação, com o fim
de evitar o aprisionamento,
revelou possuir em alto
grau espírito de sacrifício e arrojo. Por tudo, cum
priu de modo notável,a missão que lhe tinha sido atri
bu ída, pe lo que ~ merecedor de apreço e admiração ,1ini st.ér io do Exérci to 21 de Março de 1;9.63. O Minis tro
do Ex~rcito, Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República rortuguesa, pelo Ministro
do Ex~rcito louvar o soldado nO ~1/60 Ilídio Noguei
ra,pela forma decidida e valorosa como actuou na defe
sa do posto policial de Gogolá, em Dio, aonde acorrera
em reforço da respectiva guarnição
contra os várjos
ataques efectuados pelas forças armadas da União Indiana. É de salientar que com grande arrojo e desprezo
pelo perigo, atingiu o referido posto debaixo de intenso fogo do inimigo Revelou possuir enorme valentia
notável espírito de sacrifício e combatividade, a par
de uma noção exacta do cumprimento -:losdeveres militares, sendo, por isso, merecedor do maior apreço e
admiração. Minist~rio no Exército: 21 de Março de 1963
O Ministro do Ex~rciLo Joaquim da Luz O,tnha.
Manda o Governo da República rortuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar os seguiuLt:& m.i.litares.
Furriel miliciano de cavo Ani~_to José Antunes Prates,
1° cabo do n.~Ulat Ant ón io da Cruz Narciso; soldado
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da C.C.2 Victor Manuel Almeida Neves; soldados da C.C.
10 danuel ~~endes Cotrim de Brito e Almerindo da Conceição Miranda David; soldado do D.M.Mat. António Moreira
Paiva; soldado de Art. Francisco José Pandrelico; soldado da C.C 7 Gilberto Oomingos Vera e soldado da C.C
S./Q-G- AlLerto da ilva Rodrigues, que se encontravam
detidos na Fortaleza de Aguada, pela forma decidida e
valorosa como colaboraram na defesa dessa Fortaleza
durante o ataque das forçQs armadas da Uniõo Indiana.
Com a<;ua corajosa ~ dignificante atitude revelaram
possuir, em alto grau, valentia, arrojo e espírito de
sacrifício e um grande sentimento de patriotismo, sen
do, por isso, merecedores de apreço e admiração. ~linlsterlO do Fxêrcito 21 de Março de 1963. e Ministro
do Exérci o, Joaquim da Luz Cunha.
- J UST I CA E O IS C I PLI NA

II

A - Promoçõe$por

distinção

- S~rzentQs
Promovido por distinção a título póstumo ao posto de 2°.
sargento miliciano de Infamtaria, o furriel miliciano
de Inf ntaria do B Caç. 158 de Angola, Guilherme de
Barres Phalcmpim e ()antas. Pareoer favorável do Conse
lho Superior do Exército sancionado por Sua Exa. o
~linistr do Exército cm 5'de Abril de 1%3.
Promov~do por distinção a título póslumo, ao posto de
~urrlel do Q.P. de Infantaria o l° cabo que pertenceu
a C Caç 165 do 8.Caç.158 de Angola.
'anuel de Sá Alves. Par cer favorável do Conselho Superior do Exérci·
to sancionado por ua Exa. o Ministro em 5 de Abril de
1963

III
~
Quadr

O

- MUDANCAS DE QU" OUO
00 QJAIro PERW\NEN!E

da Arma de Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO,

1
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Tem passagem ao.Q.P. da Arma de Infanta;'ia, Furriel. do .
An~ºnio Manuel Mat i.as do~ Santos', porque encon- ,.(te.
crando-se aprovado para este 'Quadro lhe conpét.iu o .pre- '.
enchimento de vaga. Conta I:l ant:-iguidade desde 2/4/962
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ". (Deapacho de 6 de Abri l de 1963) .. '

o.c,

Quadro

lia Arma de Artilharia

Regimento

de Artilharia

ligeira

nO. 1

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia"o
2° sarg.
do Q.C. Hermenegildo Alves Mira, porque encontrando se
aprovado para este quadro lhe competiu o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade desde 12/2/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to Fica graduado no posto de 2° sarg Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia Além dos Quadros".
(Despacho de 6 de Abri l de 1963)
IV - MUDANÇAS OE SITUAÇÃO
SAPGrnros no (XJAllK IEHVIAt'ENIl!

á Si tuação

Passagem
Quadro

de disponibi

I idade

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta si tuação desde 5/4/963, o
2° sarg. de Inf. Bernardino Lima de Almeida Coelho, da
B.M de Angola, Por despacho de 1/3/963 de Sua Exa.
o Ministro

do Exército.

Ouadro

da Arma de Artilharia

Passou·a ser considerado nesta situação desde 1/4/963, o
2° sarg. de Art. Manuel ":IlídioLopes, do R.A.A.F. Por
despacho de 20 de Março de 19m de Sua Exa o Ministro
do Exérci

to.

Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Arma de Infantaria
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Passaram a ser considerados nesta situação desde ;9/4/963
por terem regressado do C.T.l. da Guiné, onde serviram
em reforço á Guarnição Normal, os seguintes sargentos
l° sarg de lnf. João Henrique Mendes da Silva e 2°.
sarg. Jaime Valério Leote Mendes. ambos do R.l.l e
2° sarg Henrique da Silva Rocha, do R.I.7 Vencem pe
la verLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/3/963
por ter regressado da P.M. de ~oçambique onde serviu
em reforço á Guarnição Normal. o l° sarg. de lnf. Ro
meu de Almeida e Sousa, do R.C.lO Vence pela verba
"I'essoal dos Quadros Aprovados por Lei".
nlla!J ro

"

de Amanuenses

do Exérc ito

Passam a ser considerados nesta situação desde
1~ sarg de Inf . Arnaldo Ferreira Nunes e 2°
SlCO Ant.ón io Alves, amLos do R.I.6; l° Sarg.
Vas~o da Silva da E.P.A. e 2° sarg. de Eng
~~rla Escarameia, da E.r.E.

P3SS~eem ~ situação
Quadro

1/4/963
sarg. mú
de Art.
Joaquim

de supranumerários

da Arma de Infantatia

Passam u ser considerados nesta situação desde 10/4/963,
80r t.er~emsido nomeados par,a servir como reforço á
uarnlç.o Normal em Angola nos termos da allnea c) do
O 30 do lJec. 42937 de 22/4/960 os lOs sarg ntos de
Alfredo Mas sano Pinheiro e Raul dos Santos Casti
}IO, ambos da E P.l. Têm por Unidade Mobilizadora o
n.I.2.

;rt
tI.

Passou a ser conSl'derado nesta sltuaçao
.
_ d es d e 22/6/961
P?r_ter sido nomeado para servir como reforço á Guar~lçao Normal em Angola nos termos da alínea c)do artO
o do lJec. 42937 de 22/4/960, o l° sarg. Manuel Martins
~l~S Pereira, do R.1.14. Tem por Unidade Mobilizadora
.1.7. Foi promovido ao actual posto em 1/5/962, e
enCOlltra·se actualmente na Hetrópole por ter baixado
ao Hospital.

Quadro

do Serviço

de Administração

Ml I itar

Passou... ser conSlidera d o nesta sltuaçao
.
- d es d e 25/4/N:3~
q

,
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por ter sido nomeado para servir como reforço á guarnição normal na Guiné nos termos da alínea c) do artO.
3° do Dec. 42937 de 22/4/960 o l° sarg. Fernando Dinis
Bastos Lima, da E.P.A.M. Tem por Unidade Mobilizadora
o l° G.C.A.M.

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 28/2/963,
por ter sido nomeado para servir em reforço á guarni
ção normal em Angola, nos termos da alínea c) do artO
3° do Oec. 42937 de 22/4/960 o Furriel 2° mec.viatu.
rodas Ernesto Rosa Agostinho, do R.L.I. Tem por Unidade Mobilizadora o R.I.7
Passam a ser considerados nesta situação desde 10/4/963
por terem sido nomeados para servir como reforço á
guarnição normal em Angola nos termos da alínea c) do
ar t.? 3° do Dec , 42937 de 22/4/960
os furriéis mec
viat.rodas José hebelo Costa e António Martins Araújo
ambos do R.A.P.2. Tem por Unidade 1v1obilizadora o R.I.2.

v SAI1GI'NlDS

PHOI,10Crr: S

oe (]JNID

Pffi\1ANENTF

Armas e Serviços
~inistério
Escalas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

rle

Infantaria
Regimento

dp. Infantaria

nO.

Furriel grado 2° mec.viat.rodas o l° cabo aj.mec.viat.
rodas Fausto Emílio Pio das Chagas Rodrirues, contandI
a antiguidade desde 18/2/962, data a partir da qua
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em
reforço á Guarnição Nor~nl da R.M. de Angola.

(Despacho de 29 de Abril de 1963)
Regimento de lnfantarta nO, 3

3a. Série'
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Furriel grado 2° mec.viat.rodas o l° cabo aj.mec.viat.
rodas Bernard irioMateia Lucas, contando a antiguidade
desde 18/2/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 29/4/963).

üatathão

Independente

de Infantaria

nO. 18

l° sarg. de 1nf. o 2° sarg. Alfredo Esteves. do B.1.1.17
contando a antiguidade desde 8/8/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei' .

(Despacho de 26 de Abril de 1963)
e·atalhão

de Caçadores

n".

5

Furriel músico de 2a.classe executo no instrum."Trompa
de lIarmonia' o 10 cabo Manuelino Ferreira, do R. r. 6
contando a antiguidade desde 10/3/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

(Despacho de 1 de Maio de 1963)
~rtilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira
nO. 1
I
Furriel de Art. o l0 cabo José de Oliveira Amado,contan
~o a ~nt~guidade desde 12/2/962, data a partir da qual
em dlrelto aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitnlícia Além dos Quadros.

(Despacho de 6 de Abril de ·1963)
Regimento

de Arti Iharia

Antiaérea

fixa

Furriel grado 20 mec.viat.rodas o 10 cabo aj.mec.viat.
rodas Anselmo Dias da Costa contando a antiguidade
desde 18/2/962 data a parti~ da qual tem direito aos
venClmentos
.,
do novo posto. (Despacho de 29/ 4 /963).
Engenharia
Regimento

de Engenharia

n".

2

Furriel d e Eng.Trans. o l0 cabo Jerónimo Mendes Ferrel~a
.
ci°ntando a antiguidade desde 24/3/962. data a partlr
a qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Ven~ pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
adros". (Despacho de 6 de Abril de 1963).
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Serviço

de Material

Escola

Prjtica

do Serviço

de raterial

l° sarg. l° mec.armas ligeiras o 2° sarg. 2° mec.armas
ligeiras António Manuel dos Santos. contando a anti
guidade desde 3/4/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 26/4/963)
Sarg.Aj. chefe mec.armamento o l° sarg. l° mec.armas ligeiras Albino Gonçalves Castelo contando a antiguida
de desde 3/4/963. data a partir da qual tem direlto ao
vencimento do novo posto. (Despacho de 26/4/1963)

Supranumerários
Cnvalarin
Escola

Prática

de Cavalaria

2°s sargs. de cavo os furriéis José da Silva Neves, Joaquim Manuel Germano Ganhão, Eurico Romeu Teixeira Pe
reira e Atílio Fernandes Pinto, contando a antiguidade
desde 31/3/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontram-se em Angola na
situação de reforço á Guarnição Normal. (Itesp 2/5/963)

Engenharia
Ratalhão

de Telegrafistas

2° sarg. de Fng, Trans , o furriel Leonel Mar ia Chumbin~o
contando a antiguidade desde 31/1/963, data a par~lr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto •.I~contra· se eTr Timor na situação de reforço á Guarnlçao
Normal.
(Despacho de 29 de Abril de 1963).

No Ultramar
Região

Militar

de noçaabluue

1 ° sarg. de Lnf . o2lO. l'arg. Cláudio Alberto de Xavier e
Melo. contando a ant.igui dade desde 8/8/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novO posto.
(Despacho de G ele Abri l de 1963)

2°s sar gs do S.. U'. os furriéis
Eduard'o Io ãc üande l r as
e Odoaldo Oclorico'Almendra e 2° sarg. de cavo o furriel
J<'ranciscoAntónio Pedro Saldanha, contando a antigui~ade desde 31/3/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho 26/4/1963),
2° sarg. 20 artif seleiro o furriel 2° artif.se1eiro
correeiro, Jorg0 Hranco d~ Morais, contando a antiguidade desde 31. /3,';'63, dat.a a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 2/5/1963).
CO'1'lndo te r r tc r at
í

í

Independente

de S.Tomé e Prinr,ipe

2° sarg, do S.A .• o furriel Manuel Dimas ~"artins, contando a lltiguldade desde 31/3/963, data a partir da
qual terr irelto aos venCImentos do novo posto.
e e

(Despacho

Com8nlio

2 de Abril

de

de 1963)

Ie r r i to r t at Indepenunnte

de r~acall

. .
.. s arg. de Cav.; o furriel Emílio Cervantes .Iuru
or , con
tando é. an t i ..
uidade desde 3.1/3/%3, data a partir da
qual tem direi r c aos veucamentos do novo posto

')0

(/)espactw

de

1 de Maio de 1963)

Comando Territorial

Independente

de Timor

2° sarg de Cav., o furriel Francisco Ouintano Freire,
data a partir
â~ntando a a~ti~uidade desd7 31/3/~3,
qual tem dIreIto aos vencImentos do novo posto.
(Despacho de 29 de Abri L de 1963)

VI - COLOCAÇÕES E TR\rjSfEfitll~IAS
SAlnNIDS

to ((JAlro PE~l\rru

Arm~c:; e Serviços
Ministério

do Hxércit~

Quarté is Generais
Quartel

lo

General

d oG(7,Ierno

sarg. de In I, Manue l dos

Militar

de Lisboa

ant.os Pires, da R.M. de An-
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:;D ta,

devendo
ser considerado
nes:t:a si tuação
desde
Vence pela verba "Pessoal
dos Çuadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 1/5/963).

13/4/963

Quartel
l°

General

da 11]. RelIi ão t.~i I i tar

se rgvde In f José de Melo Mais ~1eira,
do R. C, 10, sua
Unidade ~Jobilizadora,
devendo ser considerado
nesr.a
si tuaç ão desde 1/3/963,
por ter regressado
da 11, \1. de
Moçambi que , Vence pela verba "Pessoal
dos (\Iadros Apro
vados por Lei' o (Desp , de 16/4/963)

Escolas

Práticas
das Armas e Serviços
Instrução
e Unidades

Centros

de

ln f an t a r i a
Escola

Prática

de Infantaria

2° . su rg de J n f José .Iouqn irn 1\ rc i ra Hento, da n" 1 de
\loç aml i que, devendo
se r consi derado
nesta
si tuaç ão
Vence pe l a ve rba "Pessoal
desde
i/1.19ó3
Aprovauos por Lei'.
(l ospacho de 1/5/%3)

Ileçrimento

dos Quadros

de ln t an t ai i a nO 2

2" s arg de 1n I, Franci sco da Conceiç no Franco,
do Il. T 7
sua l 'n idnde \loh li zadora,
devendo ser cons i der-ado nesta situação
desde 9/4/C)6:1. por ter regressado
do C T.L
da' Guine
Vence pela ve rba "Pessoal
dos Qradros Aprovados por Lei",
(Despacho de ~5/4/%3)

2:) s ar-g, <1(' TnLarmel
António
Pereira
Silvestre,
do
II T.1, sua llnidn.de Mobi l i z ado ru, devendo ser considerado nesta si tuaç âo desde 9/1/963,
por ter regressado
do
C T. T. da Guiné
Vence pI! lu verba "Pessoal
elos Quadros
Aprovados por Lei" (Despacho de 25/4/963)
2° s arg,

de Inf
~lallllel de Oliveira,
do C:!' 1. de Ca.
devendo ser con sa de rndo nesta
si tllação desdc
] 1/4/963. Vence pc] a v>rha 'PcssoRl
dos ~uadros Aprovados pOI' Lci'
We pJcl.o ele 25/V1(3).

Verde,

Regimento
]0

~3'.:fIg

de 11\1' t\ntónio

de Infantaria
'CllCZ.CS

nO 3

(;o.spar,

(lo h T 4,

slIn

3r.. SBrie

GlnE',
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?5Q
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::::n'-

nidade
lobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 14/4/963, por ter regressado
da P \1. de
Angola
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprova
dos por Lei",
(Despacho de 1/5/963)

Re~imento

de Infantaria

nO 7

l° s ar z de Inf
Lu Ís José Alexandre \1arques Pereira
JOmes, do H r.u, sua Unidade Mobilizadora,
devendo
ser considerado
nesta situação
desde 14/4'963,
por ter
regres
do da I 1 de Angola Vence pela verba
Pessoal
dos
adros Aprovados por Lei". (Despacho de 1/5/96:i).

de Inf

Furriel

do CoITando
devendo ser
cons i dcr ado nesta
Vence pela
verba
Pessoal
dos
adros Ap ro -ados por Lei'
(lkspacho
de 24 de Abrir de 1963)

1

Antón'o

Joaquim

dos Santos,

de S Tomé e Princi.pe,
si tuaçâo desde 25/3/961

Replmento

de Infantaria

n~ 8

2° sarg

de Tní
anu I Fer'rei rn, do fi I 15, sua lni dade
1 hi Li z ador-a devendo ser co .s i.de ru lo nes tu si tuação
desde ~ 4/~6~ por ter re rres sado do C 'I 1 da (~uiné
Vence pela
erba
[e soaI dos (,;'adro
Âpr<)vado~ por
Lei
(Despacho de 2:; de Abri 1 é 196~{)
,e~lmento

]0

de Infantarr

a nO 10

s ar-o de ln f Sal ...i ano Duar te <1(> mi vui r a Amaral, elo
f. I.
ua Lni dade 10bilizadora,
doveudo ser con ai de
rado n s ta si tuaçfio desde lJ/4/963, por Ler regl'essado
do.
r da Gun' Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
(Despacho de 25/4/%3)

7.

de l\rt
José Cristiano
Leal Duarte, do n A L 2.
(C 1 ('
t por pedi r. ence pela verba "Pessoal dos
<::\ladras Aprovados por Lei"ll.ksp
de 29/'V96::l)

2° saq:{

Regimen

O

de Infantaria

nO 12

2°s, sar~s
d ln f Fduardo .Ios Machado de Pri to e 'lanuel da Conceiç50 ('JOnçalves, ambos do I' .1, sua I Il~dade ~'obillz dor,
devendo ser com.idcl·ados
nest
srtU?Ç ão d sde 9/1/963
por terem regressado
do C T I da
GlJllé, Ver.cem pela ve~La "Pessoal
dos Quadros ;\provauos
por Lei
(De pacho de 25/4/963)
é

II
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2° sarg. de Inf , Mário Carva Ihe i ro Correia, da lU.l. de
Woçambique,devendo ser considerado nesta situação desde 6/4/963. Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 2 de fI'/."o de 1 $3).
Furriel do S.S. António de Oliveira Rodrigues, do ~.I.7,
sua Unidade Mobilizadora devendo ser onsiderado nesta situação desde 9/4/96:'., por ter regressado do C.T.!.
da Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". (Despacho de 26/4/963).
Regimento

de Infantaria

nO. 13

2° sarg. de Inf , José Teixeira Lage, do H.C.lO, sua Unidade MoLilizadpra, devendo ser considerado nesta situação desde 1/3/963,por ter regressado da I~.M.de ~IoçambIque. Vence pela verba *Pessoal dos Ouadroa Aprovados
por Lei".
(I'espacno de 16 de Abril
de 1963).
Regiment

o do

í

nt antar ia n". 14

2° sarg. de Jnf. José Ferreira da CoSta Mendes, do n.
LI0, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser cons i de rad9 nesta situação desde 1~/963,por ter regressado da
P.~I. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ", (Despacho de 16/4/1963).
Regimento

dp. Infantaria

nO. 15

2° sarg. de Inf , António Francisco Mendes, do R.I.l, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 9/4/963, por ter regressado do C.T.I.
da Guiné. Vence pela verba * Pessoal dos Quadros 4\provados por Lei". (Despacho de 25/4/963).
2° sarg. de 1nf. Eduardo Soei ro Joaquim, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
14/4/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (De s pacho de 2 de .tt r' de 1963).
flegiment

(de

ínf ant ar l a nO. 16

2° sarg. de Inf , Joaquim da F\ocha ~Ionteiro, do H.C.lO,
sua unidade Mobilizadora, d vendo ser considerado nesta si tuaçâo desde 1/3/963, por ter regressado da fI.M.
de Moçambique. Vence pela ·rba· 'Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 16//,/1963).

2° sarg, de lnf, ~anuel Godinho Mendes Gato, do R,l,lS,
sua Unidade Mohilizadora
devendo ser considerado
nesta situação
desde 9/4/963,
por ter regressado
do C T, L
'da Guiné Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei ", (Despacho de 25/4/963),

Batalhão

de Caçadores

nO 6

2° sar~,de rnf. Joaquim Correia de Almeida, do R,Io15,
sua Uni dade ~'obilizadora,.
devendo ser considerado
nesta si tuação d de 9/4/963, por ter regressado
do C T, L
da Guir p Vence pela vero a "Pessoal
dos l}uadros Aprovados po r Le i ", (Despacho de 25/4/963)

~atalhão

de Caçadores

nO 9

2° sarg
de rnf
João Augusto Gonçalves da Silva,
do R,
I I, sua Unidade 'obilizadora,
devendo ser considerado
nesta s i tuaçfio desde 9/4/963,
por ter regressado
do
C. T,J
da Cuiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quaclros
Aprovados por Lei"
(Despacho de 25/4/963).
2°sarg. de In f Luiz Gil Cer-re i ra de Morais, do n CIO,
sua Cnidaàe lobilizatlora
devendo ser considerado
nes
ta si tuaç dO des: e 1/3/9~3, por te r reg ressado d a R ~1.
dos Quadros
de \Ioç aml/i que. Vence pel a verba "Pessoal
Aprovados
por Lei. (Despacho de 16/.;1/96~),

Batalhão

de Caçadores

rio 10

Furr~ el de In f
Ii guel Antónjo de 4.ralíjo, do R. r, 15, sua
lT~l(lnde lohi li zado r a
devcmdo bel' COB:';) der ado nesta
~ltuação
desde 9/4/963,
por ter re~ressado
do c, T r
a Guiné Vence pela verba "Pessoal
dos (uadros Aprovados por Lei'
(Despacho de 25!V96~~)

P.rtilharia
Regimento

de Arti Iharia

(Com destino

lizei ra nO 2

ao C. 1.C. A A,.)

2° sarg
de r nf • .1050 Carlos Mart.i.ns da Sil va, do R L 1'J
po~ pedi r Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Ap rova Os por Lei". (Despacho de 29/4/963),

Regimento

de Artilharia

(Com d stino

Pesada

ao Q>LC. AI)

nO 2
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Furriel de Cav Manuel Pereira Neto, do O R.M,no R, por
pedir, Vence pela verba "Pessoal de . lomeaçâo Vitalícia
Além dos Quadros" (Despacho de 29/4/963)
Re~lmento

de Artilharia

Antiaéria

Fixa

2° ~arg, de Art Victor Avelino Falcão, do Colégio Militar' por pedir, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitallcla
Além dos Quadros (nO 1 do ArtO 344° do Cap
9° do Orçamento do M,E.). (Desp de 30/4/963).
Cavalaria
Regimento
de lancei ros nO 1
(Com des tino ao C I -,C A. 3)
2° sarg, de Inf Francisco João Eduardo Mimoso, da II M.
de Angola, devendo ser considerado neata situação des
de 12/4/963,
Vence pela verba 'Pessoal
dos Quadros
Aprovados por Lei'.
(Desp, de 8/5/963).
Regimento

de Cavalaria

nO 6

2° sarg, de Cav, Orlando da Silva Nova, da R, 1, de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Abril de 1963, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia
ál&n dos Quadros", (Desp, de 1/5/963).
Engenhari

a

Escola

Prática

de Engenharia

2° sarg, de Eng, Manuel de Abreu Maurício Garcia, da fi,
M, de Moçambique, na di sponi hi l idadeflrssp, D/4/963 )
Serviço
Companhia

de Materi

ai

Oivisionária

de Manutencão

de Material

n

2° sarg. de lnf. Manuel Farinha Marques, do
C.10, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 1/3/963, por ter regressado da R. 1. de
Moçámbique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" (N° 1 do Ar t? 325° do Cap" 8° do Orçamento do M~E,) tDesp.de 16/4/963).

3a.

Série

ORDE','
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Orgãos

de Execução

Bstabel

ecimentos

Distritos

dos Serviços

Elementos

'.Ii I i tares

de Recrutamento

Distrito

e Outros

303

de Racru t anento

e nobilização
e t.1ohilização

n° 8

2° s a r g, de Art Domingo Dias Bo nj ardim, do R. A,P, 2
(C I C'.... A.1), por pedir
Vence pela verba 'Pessoal dos
(uadros ~ rova: s Por Le i", (Desp de 29/4/963)

Estabcl ecinentc s Penai s
Casa de Reclusão

do Governo

li fitar

de l i sso a

2° sarg de In f, tvlanuel Paulino, da R M, de Angola, de
vendo ser considerado nesl a situação desde 12/4/963.
Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". (Despacho de U5/963).
ta

Comp anh I a Ui se i p I i n a r

2° sarg. de Inf João Pacheco do Amaral, do R,!.7, sua
Unidade ~1obili zadora
devendo ser considerado
nesta
si tuação desde 9/4/963
por ter regressado
do C. ToL
da Guiné Vence pela veroa "pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 25/4/963).
2° sar~ de In f. Lui z da
Mob1lizadora,
devendo
desde 1/3/963, por ter
que, Vence pela verba
por Lei" o (Despacho de
Estabel

ecimentos
Academia

2°

Silva, do R C. 10, sua Unidade
ser considerado
nesta situação
regressado da R,M. de Moçambi~
"Pessoal dos Quadros Aprovados
24/4/963).

de Instrução
Mil i tar

~1sa)'g~ de lní. Joaquim Tomaz, do Rol. 7, sua.unid~de
dob111zadora
devendo ser considerado
nesta s1tuaçao
por ter regressado
do CoT.lo da Guiné
Vesde 9/4/963
Le':l~e pela ve ba "Pessoal dos Quadros Aprovadt>s por
Me~. (no 1 do ArtO 3250 do Capo 8° do Orçamento do
E.) (De::;pacho de 25/4/963).
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2° sarg, de lnf, José Rodrigues,
do n 1,15, sua Unidade
Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 9/4/963, por ter regressado
do CT 1, da Cuiné,
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Lei" (n? 1 do Ar t? 325° do Cap" 8° do Orçamento do M,
E,,) (Desp, de 25/4/963)0
2° sarg. José Eusébio Colaço,
do 11,L 7, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 9/4/963, por ter regressado
do C T I da C'ruiné
Vence pela verha "Pessoal
elos Quadros Aprovados por
Lei"
(n? 1 do Ar t.? 325° do Capo 8° do Orçamento do
rvloF,),
(Despacho de 25/4/963),

Camp!l d e I n s t r uç ão

r;l

i I i t a r de San t a

fA a r g a r

i da

2° saeg, de Tn f'. .José Ganhão Policarpo,
do R 1.7, sua
Unidade Mobi l i zarlo r a , devendo ser con s iderado nesta
situação
desde 9/4/963, por ter regressado
do C,l' I.da
Guiné. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
por Lei" o (Desp de 25/41963)

Centro

de Instrução

de Operações

Especiais

2° sarg, de Inf. Abílio Fodr igues Vi la Nova, do R CIO,
sua Unidade ~íobilizadora,
devendo ser considerado
nes
,ta si tuação desde 1/3/%3,
por ter regressado
da H, \1,
de Moçambique. Vence pela vc.eba "Pessoal
dos Quadros
Aprovados por Lei'
(Despacho de 16/1/963)

Centro

de lnst

ruç ân de Sarrentos

Milicianos

de In tant ar i a

2° s ar g de lnf
.lo aqu'irr n,lrata
~larreiros,
do P C, 10,
sua Unidade \Iobilizadora,
devendo ser considerado
nesta si tuação desde 1/3/%3, por ter regressado
ela !l,,:,
de Moçambique Vence pelu verba "Pessoal
dos 0uadros
Aprovados por Lei" (l)e.,;pacho de 16/4/963)

Es t a 11 e I ec i '!l en tos
qficinas
l°

sar'g,

Gerais

P rO'e!li t o r e s
de Fardamento

do S II. ~1. Lu ís Amaral Pereira,
da E.P.A M.
(Despacho de 26 de Abril de ]9(3).
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Diversos
Destacament

o Mixto

do Forte

de Almada

2° sarg. de lnf. José Gonçalves da Cruz, do R.I.l, sua
Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 9/4/963, por ter regressado do C.T.I. da
Guiné. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Despacho de 25 de Abril de 1963)
Sup ranume

[á r i

IS

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 15

2° sarg. de lnf. Serafim Bernardo, do C.I.S.M.I., devendo ser considerado nesta situação desde 16/4/9.63,
por
ter embarcado para o Ultramar nos termos da alínea c)
do a r t 30 do Dec. 42937 de ~ /4/%0,
em reforço á
Guarniçao Normal do C.T.I. da Guiné.
?

Regimento

de Infantaria

nO. 16

Furriéis de lnf. Francisco António da Costa Barros, do
R.I.S, Joaquim da Natividade Ferreira e Alberto Moreira de Castro, ambos do R.I.7, devendo ser considerados
nesta situação desde 10/4/963, por terem embarcado para a R.M. de Angola onde ~o servir nos termos da alínea c} do artO 30 do Dec. ~937 de 22/4/960, em 'deforço á Guarnição Normal.
Engenharia
Regimento

de Engenharia

n",

1

2° sarg. de Eng. Adalberto Gil de Almeida Janeiro, da
~.P.E., devendo ser considerado nesta situação desde
d6/4/963. por ter embarcado para o Ultramar nos termos
a alínea c) do artO 30 do Dec. 42937 de 22/4/960 em
reforço á Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné.
No Ultramar
Região

Mi I itar

de Angola

3a. Série
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l° sarg. de Inf. Virgínio Pacheco, do 8.1.1.18, devendo
ser considerado nesta situação desde 25/4/963, por ter
sido nomeado para servir em comissão militar nos ter
mos da alínea c) do art ° 3° do Oec 4'2ffi 7 de 22/ 4/9W.
(Despacho de 28 de Março de 1963)
2° sarg. de Art Fernando Artur Baptista Parente, do C.T.
de Espinho, por ter embarcado para a citada província
onde vai servir em comissão militar nos termos da alí
nea b ) do ar t 3° do Oec. 4l ffi 7 de 22/4/960, devendo
ser considerado nesta situação desde 20/4/963.
?

2° sarg.2° mec.de armas pesadas, José Travassos Machado,
da C.D.M.M., devendo ser considerado nes:ta situação desd~ 20/4/963, por tenksido nomeado para servir em comis
são militar nos termos da alínea c) do drt? 3°.do Dec.
42937 de 22/4/9~O.
(Despacho de 25 de Abril de 1963).
de lnf. Antõnio dos Santos, do R.I.8, Armando
Marques Chaves,do R.Ll e Joaquim Dias Narciso, do C.T
S. da Carregueira;e
o 2° sarg. de Eng.Trans. Pedro
Bernardo Nunes da E P.E
devendo ser considerados
nesta situação desde ~0/4/963, poe t.erern eml.arcado pa.ra a citada província onde vão servir em comissão mi
litar nos termos da a línea c) do arto.3° do Dec 42937
de 22/4/960.

Furriéis

I'urrie l corneteiro José Ferreira Lopes do R.1.13 e Fur
riel mer radIom José Parpnte Hodrigues, de G.D.C.C.
devendo ser considerado nesta situação desde ])/4/963,
por terem sido nomeados para servir em comissão mi
litar nos termos da a l mea 1,) do ar t? 3° do ()ec. 42937
de 22/4/960. (Despacho de 23 de rJaro'v de 1963)
'Furri s de Inf', .José da Hosa Afonso do H.I. 7 e Manuel
Henrique Amendoeira da Silva da Casa de Reclusão do
G. .L. devendo ser considerados nes ta si tuação desde
10/4/963. por terem embarcado para a citada província
onde vão servir em comissão militar nos termos da aUnea c) do ar t? 3° do Dec. !2937 de 22/4/960.
éí

Re g i ã o

r.~i I i t '1 r

d e ~.:c ç l1'11 b i que

l° sarg. de Art. Manuel Luís de MeLo f'oxvr ia, do H.A.A.f.
devendo ser considerado nesta situação desde 21/4/963,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
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nos termos da alínea b) do artO 3° do Dec. 42937 de 22
de Abril de 1960. (Despacho de 28/3/963)
Furriel do S.S. Agostinho Ferreira Borges, do R.A.C.,
devendo ser considerado nes ta situaÇio desde ~ 0/4/963,
por ter embarcado para a cItada província nos termos
da allnea c) do artO 3° do Oec. 42937 de 22/4/960.
Comando

Terri

torial

ndependente

de 5. Tomé e

Fríncipe

Furriéis de lnf. -Francisco Loduvico de Matos, do R.I.lS
e Manuel dos Santos France, do B.C.lO,devendo ser considerados nesta situação desde 20/4/963, por ter em·
b~rcado p3ra a citada província onde vão servir em co
mIssão militar nos termos da alínea c) do artO 3° do
Dec. 42937 de a2/4/96O.
VII - CONCURSOS, CU!?) ffi E E ISTAGIOS
A - Concursos
1 - Abertura

a "ance r r anen to

Para

de 10

o posto

cabO músico
I

Para os devIdos efeItos,se anuncia que.esté aberto CaD
curso para mJsicos de 3a.classe
los cabos másicos
nos ~nstrumentos a seguir des i gnados
Cl e r i oc ce Sib
~laVl~orne, Contrabaixo ~ i b Fagot.e , Flauta em Do
blautl~ em Dó, rliscorne ~boé Pra~?s, SaxofoJl7 Trom
one Irompa de Harmonia. 1rompete Slb e Tuba Slb
I

Anúnc i O da abertu ríl de concu r so
lo
a) A abertura do concurso será anunciada
Na Ordem das Gnidades do Continente e Comandos
Territoriais dos Açores e Madeira. a que pela sua
organizaç2í'opertença banda de música,no dia imedia
tamente áquele em que for recebida na Unidade a
b ) presente Ordem do exército.
.'
Nas províncias ul t.ramarinas de Angola e Moçamb.i que ,
na mesma data.
Declarações

dos candidatos
/
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2 - As declarações dos candidatos devem ser entregues:
a) - No Continente e Comandos Territoriais dos Açores e
Madeira com a antecedência precisa de forma que seguindo as vias competentes, dêm entrada no Q.G. do
G.M.L. respectivamente 25 e 15 dias antes do inicio
das provas o qual se verifica no sexagésimo dia a
contar daquele em que é publicada a presente O.E.
b) - Nas províncias Ultramarinas de Angola e Moçambique,
nas datas que forem fixadas pelos respectivos Comandos Militares.

Constituição

do Juri

3 - Junto do G.M.L. funcionará um Juri a nomear, nos
termos do ar t" 272° do R.P.P.I.E., o oficial superior e o chefe da banda, pela Repartição de Oficiais
da D.S.P., o sargento ajudante músico pelo G.M.L.
por forma que possa ter a sua primeira reunião no
dia 9 de Julho de 1963.
4 - Junto da Regiãm Militar de Angola e Moçambique será
const1tuido conforme se acha estabelecido no nO 3
da nota-circular nO 11974 da extinta 3a./1a. de 14
de Julho de 1937, funcionando independentemente do
Juri do G.M.L. e subordinando os seus trabalhos ás
disposições do R.P.P.I.E.

Condições
5 -

de admissão

As condições de admissão a este concurso são as
constantes da circular n? 27142/10 de 17/11/948 da
extinta 3 a/la.

Provas do concurso
6 -

As provas do concurso são as constantes do artO.
276° do R.P.P.I.E, e subordinadas aos programas que
fazem parte do mesmo regulamento.

Classificações
7 -

e intercalações

drs candlra tcs aprovados

Ás classificações de todas as provas dos concursos
incumbe.
a) - Ao Juri que funciona do G.M.Lisboa e dos candi~a~os
das Unidades do Continente e Comandos Territorla1s
dos Açores e Madeira

33. "'éri~
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b) - Aos Júris nomeados pelos Comandos Mili tares das Províncias
de Angola e Moçambique e dos candida:lJDs em
serviço nas mesmas,
"
c) - Os processos organizados pelos, júris
serão remetidos
à RS. e Praças da D,S.pessoal,
onde se procederá a intercalação
de todos os candidatos
aprovados
segundo a classificação
obtida e as preferências
legai~ e se ela~~rará
a lIsta única da classifica-ção f'inal a publicar
na O,'L 3a. Série,

!li sp O s l C õ e s Oi ver Sa s
8 - l\Ios casos não previstos
nestas instrucões,
deverão
ser obese rvadas as disposições
do R.P.P.LE
e alterações posterior~s,
nomeadamente as que constam da
nota-circular
11974/16 de 147/937
e das portarias
8212 de :iO/8/935 e 13595 de 7/7/951-

Ahertllra
de concu r=i Bxtra6rdinário
para o
Posto de Furriel
do
P. da Arma de Infantaria
Condições

de Admi ssão

L São admitidos os militares
a seguir indi.cados:
a) Os lOs Cabos do Q P. lia'ri l i t.adcs .com o 2° curso das
[~cola",
giment.a.i s ou co o curso ele Sargentos Mil i>
Clanos, presentes nas Iil ei ras.
'
b) 9s lOs cabos do (j, P que não esnej am nas condições da
a~ "'nea anterior,
mas que sej an propostos pelo respectIVO €omandante e tenham pelo menos, quatro anos de
serviço no posto com louvores ou mui to boas informaÇões e um nível de cultura
adequado ao exercício
das
funções de sargento'
.
c) O~ lOs. Cabos ~ili~ianos
com o
~',:presentes
nas
f~leiras
para cumprimento da obrigação normal de serd ) OIÇO e os que se encontrem na disponibilidade,
s lOs cabos do (' P. na disponibilidade
'abilitados
Com o C '-Mo que não tenham completado 27 anos de ida·
e) de até a data da abertura
do presente
concurso; ..
Os 2°5 sargentos e furrieis
mi Li cianos na 'l:lfectl.V1daf) ge de serviço 01\ na disponibilidade;
.
s lOs cabos clarins
e corneteiros
e os .Os caLos
ferradores'
os lOs cabos artific
s carpinteiros,
Cor
.
I
g) A. rc 11'OS e serralheiros,
.
F~ Praç as da warda Nacional Ilepubl icana e ela, ('ll~rda
1scal e os Guardas da Polícia
de Segurança Públ i.ca,
T)

r s.

370
ORIí,.1 DO : IXERCITO N°. 13
3a. sé r ie
********************************************************

2.
a)

b)

c)

habilitados com o 2° curso das Escolas Regimentais ou
com o C.S.M., e com o posto de l° cabo no Exército.
Condições de admissão a que devem satisfazer os mili
tares referidos no número anterior:
Para os los cabos presentes nas fileiras habilitados
com o 2° curso das E.H., e para que sejam propostos
pelo respectivo Comandante
l° Ter a altura de 1,6Om no mlnlmo.
2° Não ter completado a idade de 35 anos.
3° Satisfazer ás condições estabelecidas no artO 70°.
do H.P.P. I.E., com excepção das condições 1a,5a,
6a e Qa e alterações posteriores.
Para os lOs cabos do Q.P .• 2°s sargentos. furriéis e lOs
cabos milicianos
praças da G.N.R. G.F. e guardas da
P.S.P. uns e outros habilitados com o C.S.M
l° Ter altura de 1,6Om no mínimo.
2° Não ter completado a idade de 35 anos.
3° Satisfazer ás condições 7a,8a e l3a do artO 70°
do H r.p.I.E. e alteraç0es ~osteriores
Para os lOs calos artífices carpinteiros, correeiros
e se rr a lhe iros , los cabos c lar ins e corneteiros, e
lOs cabos ferradores, uns e outros ('om o 3° curso das
l.scolas Heglmentais ou com o C. l, as condições re
feridas na alinea a) deste númeru.
Pa ra as pr-aças da Cl,N,P G.F. e guardas da P.S P.
habi.Litados com o 2° curso das E.H. ás condições re fe
ridas na mesma alínea a)
Para os los cabo~ do Q.P. na disponibilidade, habili
tados cor" o C.s ~1.
1° Ter altura mínima de 1,6011.
2° Não ter ultrapassado a idade de 27 anos na data
da abertura do concurso
3° SatisfazeI'as condições 7a,8a e l3a do artO 70°.
do R.P.P.I F. e alterações posteriores.
A abertura do concurso terá lugar no dia 12 de Jucl\o
próximo e deverá ser anunciado no mesmo d' ~~ ~~ 7m
de serviço das Unidades e Estabelecimentos do Contl
nen te e Ilhas Adj acen tes.
As declarações dos candi dutos devem ser entregu is com
a devi da antecedência pnru que, segu indo as v i as competentes, dêm entrada lia S cretaria da Unidade ou b:ltab lecimento at' ~u ~i~ 1 do mSc de Julho p. f. uS
mesmas declarações serão enviadas ao Presidente do
Juri até ao dia 5 do rne~lIIo
mês de Julho, in orrnad s
nos t rmos do ar t.? 73° do KP.P.I.E.,
alter do pC,a
Portaria n? 8212 de 1935 . acompanhadas das respectl
J

d)
e)

3.

4.

1
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vas notas de assentos.
5. As declarações dos candidatos habilitados com o 20
curso das E,R. devem ser também acompanhadas da cópia
da·informação a que se refere a c09dição 11a.do artO
700 do referido regulamento. .
,
6 As declarações dos guardas da P.S.P.,devem ser envia
das ás Unidades a que pertencem a fim de estas prestarem as informações referidas e seguidamente envia-\as ao Juri

•

PROVAS

7. As provas do concurso serão subordinadas ao programa
inserto na O.F nolo 5 la Série de 30 de Outubro de 1956.
8. Os candidatos das Unidades com sede fora da localida
de onde se reuna o Juri. prestarão a prova escrita
pela forma estabelecida no artO 82° do R.P.P.I.E. e
perante uma comissào constituida em conformidade com
o artO 83° do mesmo Regulamento, alterado pela Porta
r~a nO 8212 de 1935. sempre CJueda deslocação resulte
dIspenJio com ajudas de custo.
9, A pron dactilográÍlca será prestada segundo prescri
ção estabelecido no programa referido em 07. Esta
prova não é -Lini nat.ór ia mas ser Lhe á a t ri.buida
c~assificação a tomar em cOl\siclcrétçíío
no resultado
hnal do concurso com o coeficiente um e deverá cons
1 t ar no mapa de c Iassi f'r caçâo final (modelo 7).
O.No presente concurso será incluid& a prova física
devendo observar se as disposições do na 13 publicado
a pág 328 e 329 da O.E nO 22 3a Série de 1958. Esta
prova também não é eliminatória mas ser lhe á atribui
da classificação a tomar em consideração no resulta
do final do concurso com o coeficiente um e deverá i
11 gualmente co~star do mapa modelo 7,.
.
.A,prova escrIta do concurso a realIzar no contInente
So terá lugar quando for determinada pela Repartição
;e Sargentos e Praças, da Direcção do Serviço de
12 Oessoal deste Ministério.
• Comando Territorial Independente dos Açores re
iolverá se os candidatos das'Unidades com sede na
lha Terceira ou na Ilha do Faial deverão deslocar·se
a _Ponta Delgada para pres.t rem e s prove" chctilográ
hca
,.
1
f"
.~
~
J'
de l'. pratIca ora e i s i ca ou ~.;cnc vcrno os ,ur i s
socar se ás referidas Ilhas paro o que devera ser
~omado.em consideração o menor dispêndio para a Fazen
a NaCIonal.

372
ormm DO EXERCITO N°. 13
aa. Série
'* *::<*****~:*****1,~***:::*~~>:(~::::*,!<t,.:*~:**~:**-;:~*::t*******~:*~): ):(*~:::::*::::::
~~t1.:

Consti

tulc ão dos Juri s

13 Na Metrópole funcionarão quatro Juris. O l° Juri junto da 1aoRMj o 2° Juri Junto da 2aeR.M.ie ao Juri
junto da 3a"R.~. e o 4° Juri junto do G,M.L ••
14, Em cada um dos Comandos Territoriais Indepengentes
dos Açores e \1adeira, .e em cada uma das Províncias
Ultramarinas, em que haja candidatos a concorrer, será nomeado um .Iur i ,
15 C~~a um dos Juris será constituido por um major e
dois capitães da Arma de Infantaria
No caso de nos
C T, L dos Açores e Made ira e das Províncias UI tramarinas não haver oficiais com a patente indicada woderão ser nomeados com a patente imediatamente inferior.
16 A nomeação dos Jur i s da ~·1etrópoleserá efectuada pel a
Repartição de Of'i c i ais por forma a que os .Iur'i s possam
ter a sua primeira reunião em 5 do referido mês de Ju
lho.
17.0s Juris dos Açores, \-ladeirae Províncias Ul t.ramaeinas
serão n~~ ados pelos respectivos Comandos que marcarão a data para a abertura do concurso, entrega das declarações dos candidatos, primeira reunião do Juri, e,
realização da prova escri ta, conforme for julgado mais
conveniente, tendo em conta que tudo se realize no rmis
Cl1rto prazo de tempo,
18 Os oficiais nomeados para os Juris deverão desempenhar o serviço sem acumulação e ser considerad sina
movíveis enquanto durar o concurso.
19.0s Juris das Ilhas Adj acentes e das Províncias 1:11
t ramarinas serão dissolvidos em seguida á entrega 10 r
cesso do concurso no Quartel General do respectivo
Comando, que promoverá a sua remessa imediata á Be
partição de Sargentos e Praças,
Classificacão

e i nt arcal aç âe dos candidatos

aprovados

2O.0s candidatos aprovados no concurso realizado nas
JlJ as Aljacentes e nas Províncias Ultramarinas, serfio
in~ercalaclos se Indo
classificnç50, na lista dos
aprovados no respccti vo concurso da ~le rópole, int rcal açâo que será f 'Í ta pela mesma P partição.
Di ve rso s
21.As Unidades 100'0 que r cebnm a pr sente O F dever âo
providenciar no sen t.i do d· dar conhecimento a cada 11m

3a.sér
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dos 2°s sargentos, furriéis e lOs cabos milicianos e
lOs cabos do Q.P. com o C.S.M. na disponibilidade, de
que podem tomar parte neste concurso, se o desejarem,
sem dispêndio para a Fazenda acional, continuando na
si tuação em que se encontram. ~,etermina-lhes que declarem por escrito em meia folha de papel comum, se desejam ou não tomar parte no concurso e em caso afir
mativo, qual a linldade onde pretendem prestar a prova
escrita. tudo por forma que as referidas declarações
sejam rrecebidas até ao
• 29 de Junho referido.
22 Os Juris dev ão informar a referida Repartição de
Sargentos e Praças, com a brevidade possível. do nú
mero de candidatos admitidos, data da prova escrita
e da prova oral, assim como do número de aprovados em
cada uma das provas. a fim de haver conhecimento do
grau de adiantamento dos trabalhos.
23.0s Comandos das Ilhas Adjacentes e das Províncias Ultra
marinas ordenarão o que for julgado conveniente para
que seja observado o disposto fio n? , 21.
24.Nos caso& não previstos nestas instruções. deverão
ser oLservadas as disposições do n. P. P. 1.E., e as e I
terações posteriores nomeadamente as Portarias nO.
8212 de 1935 n? 10136 de 19·12 n? 13595 de 1951 e n? ,
15330 de 1955. (Despacha de 8 de Maio de 1963)

B

Cursos
- Averllamento

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de transportes auto,que
funcionou no C.I.C./ 1 de 21/1/963 a 30/3/963 os seguintes rilitares
Hegu.
~.Trn.3-1" '3urg.rn/v/r-AntóniolIeitor .los .zinho
Borr
Lo.P.I. ~
"
lnf. João A.Teixeira Papt ista
flom
~oA L.S 2
Art. José Martins dn Cruz
Heg,
R <rA.\1 '"
1 An tónio ~ome~ de.Barros
Rorn
R,A.P.2lnf, -Manuel ~errelra ~achado
pom
E,A.P.2·
Cav
Fm lio Augusto le rnandes
Bom
H'P, T. -Furr i lInf. lami ro Jesus F. da Silva
Suf.
1'1. 1
José de Oliveira Cr-r ia
- Pego
[~.LU
Inúc io \1anuel Fer reir a
P.e" •
B' ~ .16
n
lanue 1 Co~de LOP7s .
~eg.
H' . S
"
n
-Germano S11va Te ixe i ra
l,~gr
,A.C,
"A
t. - anuel da Encarnação n.Fr:t\'1'1
í

II

II

II

ti

I
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R.L.2-fur, -Cavao-António Pinheiro ~eborro ••,o", •••Sufi.
H, C. 6- P
"-AI tino Augusto Modas
" .."" oBegu,
GIXX: - "
.. -Abel Maria Russo Pires
" .." ..Regu.
RoC...7"-Adriano
Augusto Tadeul)l)oooooot')l)ooo'Bomo
2°0CA\1."
-5. A,MrManuel Mendes de Barros, "',•••• o••Hegu,
RAP.2-"
-Cavao-Joaquim Augusto Arede Simões •••,••Regu.
RAP" 2- ..
.. -Augus to Lourei ro de Assunç ão•••••• Begu.
R.I.3-1°Cab~Apro.lnf.-Franci5co Dias Rodrigues ••••••Sufi.
R. C. 8- ..
"
"-Francisco
da Costa Muchacho." Sufi
A estes militares devém ser averbados o curso da especialidade de "Transportes Auto"
11

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de informações e operações
de Cavalaria, que funcionou na E.P.C, de 7/1/963 a 16
de Março de 1963 os seguintes sargentos:
R C 7 - 1° sarg
R. C 1 - Furriel

E P C -"
!l e 6
GOce

A

de Cav

Q P Carlos

da Silva Almeida
BOM
António Joaquim Gal?! anas
Pardal
surro BOM
"..
Aníbal Castanho Tomé
REG
"Joaquim
da Sil va Pinto
Reg
Francisco
Mário B 'oachoSUF
ti"

estes sargentos devem ser averbados o Curso e a especialidade de Informações e Operações de Cavalaria

Frequent.
com aproveitamento e a classificação que lhe
vai indicada o Curso de Transportes Auto que funcionou
no C loC.A,J de 21/1/963 a ~/3/963 o
Furriel
mil
do MP 2 Jaime Manuel Machado C. Leão
REGl!
\0 referido furriel mil 0" deve ser averbado o curso e a

especialidade de "Transporte Auto"
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o Gp'so de Fi ei.oterápi a, que funcionou no H. M, P. de 2/10/962 a 2/1/963 os sezuintes sar~entos:
1° G C S, Fur
H M.P
P
R. I 12
"

S. S M Leo,ICI Pires
Rui Manuc1 ~a Si! vu Machado..
..
.\de! ino Fo] o dos Santos

A esves sargentos devem ser ave rl.ados o curso c a
ci~lidade de fisioterápi~.

VaI
11
H
1t
eS,H:!

Frequen taram com aprov Ô t.ansnto e as classi f'i cacêes que
lhes vão indi cadas o curso J. Tr ar.sn.i ~"sces de Cavalaria que funcionou na r P (' c!e7/1/963 a 16/3/963 os
seguintes sargentos
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G, n. C?c, FurvCa .Q.P. Cipriano da Silva Santos
f{M
E,P.C.
"
"
"
António Maria fudrigues
lUv1
A esWes sargentos devem ser averbados o curso e a especialidade de Transmissões de Cavalaria.
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Sapador de Camuflagem,
que funcionou na F P.F, de 11/2/963 a 5/4/963, os seguintes saegentos.
E P E FuI' Eng Q P António Clemente
REG
R E. 1
".
R E 2 2°Sarg"
E P C
Cav"

Francisco
Caeiro Lourinho
Orlando Egídio ltueiroz
Teixeira
António Miguel Tapjlm ~lartins

BOM
BOM
REG

A esnes sargentos devem ser averbadas o curso e a especialidade de Sapador de Camuflagem.

Li sta Geral

dos Candi datos

Ap rovado s

Publica-se a lista geral dos candidatos aprovados no
curso de lOs mec armas Ligeiras, realizado no ano lectivo de 1961/62 e que decorreu de 9/4/962 a 15/12/962.
António Manuel dos Santos
a)2° sarg 2 mcc armas ligeiras
0

b)2°

da E. P S M
13, 6 VaI
~lanuel Cl rment e Garcia do
C T I da Guiné
rs, 3 VaI

Sarg

a) F~e sargento fica na escala de aprovados colocado imedIatamente a dir~i ta do 2° sar g.meco armas ligeiras,
António Diogo Gouveia, da R M, de "loçambique
b) F8te sargento fica na escala de aprovados, colocado imediatamente a direita do actual l° sarg 10mec,arm lig
Albino Conç al.ves Castelo, da E.P ..S.M.
PUblica-se a lista geral dos candidatos aprovados no
~urso de 10s.mec.Arm,Pesadas, realizado no ano lectivo
a e 1961/62 e que decorreu de 9/4/967. a 15/12/962.
) ~
• b)
a)

sarg

20• mec Arm.Pesado

Josõ

Francisco

!Nicolau da
15, 7 VaI
Fel11ando Resende rIos San tos
tio R A C
14 3 Vai

E P S ~1

2" sarg

II

"

E~te sargento fica na escala de aprovados colocado in.e~atamente
à direita do 2° sarg 2~mec,arm,pesadas,
b) ~ernando nesende dos Santos do R,A.C
.~te. sargento fica na escala de aprovados colocado
lmedIatamenteà direi ta do 2° sarg.2° meco armopesadas
Ca rIos 1arLins Coelho, da C D.M.M.
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VIII

- DECLARAçnES

1 - Invalidez
Que no Diário do Governo nO.98 2a.Série
de 25 de Abril
do corrente ano, foram publicadas as pensões anuais de
invalidez,
concedidas aos militares
abaixo mencionados
estando já deduzidas do desconto a que se refere o art.
13° do Dec.Lei nO 36610, de 24/11/947
esclarecido
pelo artO 11° do Dec.Lei nO 39.843, de 7/10/954,
pelo
que devem ser abatidos ao efectivo
das suas unidades
desde 1 de ~~aio do ano em curso, desde quando passam a
ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações e fica'll sujeitos
a todas as disposições
reguladoras
dos militares reformados
Regimento

1° cabo
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

de Infantaria

nO, 1

n? 356/60,~:anue1 .Ioaqmrn dos Santos Silva·1Q26O$(X)
nO.1096/6C'. Ar-ténio Gones •••••••••••••
4.296$00
nO.1289/60, ~,~anuel Hi.Le iro Fernandes.
4.296...,00
nO.1436/60, Joaquim Cerejo Gregllr~)..
t.''') ~')
nO. 17/61,(:arl",
Alberto dos S Roda.
4.29h~m
Regimento

Soldado nO.l92/60,

Regimento

Soldado mO. 434/60.
Escola

de Infantarta

nO

6

António Machado Campos ••••
de Infantaria

11°

António Antunes ••••••••••

Prática

4.296$OJ

15

4.G92~(X)

de lnfantaria

Soldado nO.1019/61 Fernando llenriques

A.Carvalho1.296SCO
nO 2
Soldado n? .1858/61, DOIIIJtlgOS
Espf r ito Santo..
3.252$00
Grupo de Arti lhana
Con tra Aeronaves
n? 3
Soldado nO. 1421/62, Ant.ónio Júlio 1\. Camelo
1.224$00
Regimento

de Arttlharia

Pesada

Escalo

Prática
de Artilhana
.Iosé lar ia Lourenço Pereira
Regimento
de Cavalaria
nO 7

Soldado nO. 681/60,
Soldado nO. 65/61,

~'anuel de .Jesus Moita .....

4.2964!'C'O
4.296$00

2 . ~ectificaçõGs
I)eclara-se que. deve ser re t.í f i cada a designação da unidade mencionada a linhas I? pág. 296, da 0.1:. J)°.11
3a. Série de 2()j1jCl63 para o li.A P.2.
Declara se que o 2° surg, mil. do l•. 1\.1". (Pel.A .. 56),
promovido ao actual
-ost.o pela O.E. nO.9 3a.Séri~ de
30/3/963, a pág. 238 se chama Fduardo Pi l ot,o Morrn s e
não António Pi] oto ~1orais como se puhl icou,

33. Série
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nAclara-se

1~ se cham~ Luciano

Francisco

Serrado

e não

Lucl.ano Francisco Serrano, o 2° Rarg. do Q.C. que llLgressou no O.P. conforme consta da O.E. nO 11 3a.Série
pág. 286, dQ 1%ô.
Conta a antiguidade no actual p~sto desde 29/12/962 e
não desde 29/2/962, conforme foi publicado na pág. 325
da O.E ntl 12-3a.Série de 30/4/963, o 1° t"arg. de Eng.
Augusto de Sousa Rosa, da R.M. de Moçamhque.

3 - Reformas
•

Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viço, prevista na parte final do artO 15° do Dec.Lei
nO 28.404 de 31/12/937, por terem sido julgados incapazes de todo o serviço os sargentos em seguida mencionados, desde a data que a cada um se indica: l°
sarg do Q.A.E. Albertino Domingues, do R.A.A.F., des·
de ~/7/962 e l° sarg. do S,S. João dos Santos Tereso
Junl.or da E.P C
desde 22/3/963.
Que sejam considerados
na situação de desligados
de
serviço prevista na parte final do artO 15° do Dec.Lei
hO 28.~)4. de 31/12/937
por terem atingido o limite
de idade (60 anos). nos termos do Dec.Lei n? 28.401,de
1937, os sargentos a seguir mencionados, desde a data
que a cada un vai indicada: 2° sarg. artif.serralheiro
Joaquim Manuel da Silva da E·.P.C:, desde 24/4/Q63,e
~o sarg. do Q A.E. Alf;eoo Mario Leitão, da Casa de
oeclusão do G.M.L. desde 31/3/963.

4 - Vencimentos
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
~~ncer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados pOI
de1 (no I do ar t? 3250 do capo 8° so Orçamento do ME)
O~s?e l/S/ %3 2° sarg. de ar t , Rogério Lourinho Alves
1n1z~ do Q.G. da 3a.R.M., Furriel de Eng. 1rans. João
~gu~lra,
da E.P.E. (B.T.3) e 2° sarro de Fng.sapador
br1el Lopes Amaro, do B.S.C.F .•

L

I X - DETE RilIl ~.~çfffis

Promoção

a 1° sargento

por antiguidade
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2 - As declarações dos candidatos devem ser entregues:
a) - No Continente e Comandos Territoriais dos Açores e
Madeira com a antecedência precisa de forma que seguindo as vias competentes, dêm entrada no Q.G. do
G.M.L. respectivamente 25 e 15 dias antes do inicio
das provas o qual se verifica no sexagésimo dia a
contar daquele em que é publicada a presente O.E.
b) - Nas províncias Ultramarinas de Angola e Moçambique,
nas datas que forem fixadas pelos respectivos Comandos Militares.

Constituição

do Juri

3 - Junto do G.M.L. funcionará um Juri a nomear, nos
termos do artO 272° do R.P.P.I.E., o oficial superior e o chefe da banda, pela Repartição de Oficiais
da D.S.P., o sargento ajudante músico pelo G.M.L.
por forma que possa ter a sua primeira reunião no
dia 9 de Julho de 1963.
4 - Junto da Hegiãm Militar de Angola e Moçambique será
const~tuido conforme se acha estabelecido no nO 3
da nota-circular nO 11974 da extinta 3a./1a. de 14
de Julho de 1937, funcionando independentemente do
Juri do G.M.L. e subordinando os seue trabalhos ás
disposições do R.P.P.I.E.

Condições
5 -

As condições de admissão a este concurso são as
constantes da circular n? 27142/10 de 17/11/948 da
extinta 3 a/la.

Provas
6 -

do concurso

As provas do concurso são as constantes do arto.
276° do R.P.P.I.E, e subordinadas aos programas que
fazem parte do mesmo regulamento.

Classificações

e intercalações

7 - Ás classificações
a)

de admissão

dos candidatos

aprovados

de todas as provas dos concursos
incumbe
Juri que funciona do G.M.Lisboa e dos candida~os
as Unidades do Continente e Comandos Territoria1s
dos Açores e Madeira

ft0
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b) - A~s Júris nomeados pelos Comandós Militares
das'Provínc~as de Angol a e Moçambique e dos candi detos em
serv1ço nas mesmas,
','
c) - Os processos organizados pelos júris ~erão remetidos
a R~ e Praças da D,S,Pessoal,
onde se procederá a intercalação
de todos os candidatos aprovados
segu~do a classificação
obtida e as preferências
legal$ e se ela~Jrará
a lIsta única da classifica-ção final a publicar
na O.E, Sa, Série,

•

Oisposlcões
8

Di versas

l\Jos casos

não previstos
nestas instrucões,
deverão
ser _obeservadas as disposições
do R, PoP. L E e aI teraçoe
posterior~s,
nomeadamente as que constam da
nota-circular
11974/16 de 147/937 e das portarias
8212 de :1()/8/935 e 13595 de 7/7 /95L

Ahertltra
de concurso
Poso
de Furriel
do
Condições

Bxtra6rdinário
para o
.P da Arma de Infantaria

de ~dmi ssão

L O
São alm° ~tlid os os militares
a)
a segu1r 1ndi1ca dos:
{'s lOs l.nbos do ç P
halJilitados.com
o 2° curso das
'.~colas Hegimentais ou co o curso de Sargentos Mili·
b ) ~an~s,
presentes nas f'í.Iei ras.
o
' _
'l~l s ca.os do 0.P que não esu~Jaw nas condlçoes da
a,mea anterior,
mas que sej an propostos pelo respectlvO,&nrandante
e tenham pelo menos, quatro anos de
S:TYlço no pos to com louvores ou mui to boas informaçfoes e um nível de cultura
adequádo ao exercício
das
Un
-c) O ç~es de sargento;
o
f\los
Cabos milicianos
com o C.S,~~, :presentes
nas
~ e1ras para cumprimento da obrigação normal de serd) 1ÇOo os que se encontrem na disponibilidade.
CS 1 s cabos do Q. P.
na disponibilidade'
abilitados
dom o ,c: ."M que não tenham completado 27 anos de idae)
a data da abertura do presente concurso;
.
d d s sarf.enlOs e furrieis
milici'anos na 1:!fectindaf)
l~ servIçO 011 na disponibilidade;
f
s cabos clarins
e corneteiros
e os :os caLos
c~rrad?resi
os lOs cubos artifices
carpinteiros,
g) AsrpeelI'os e serraI hei ros,
Fi raças da warda Nacional Ilepubl i cana e da Guarda
scal e os Guardas da Pol ícia de Segurança Pribl i ca,
o

Ü

O: ;;<'
O:

o
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2.
a)

b)

c)

d)
e)

3.

4.

habilitados com o 2° curso das Escolas Regimentais ou
com o C.S.M., e com o posto de l° cabo no Exército.
Condições de admissão a que devem satisfazer os mili
tares referidos no número anterior:
Para os los cabos presentes nas fileiras habilitados
com o 2° curso das E.H., e para que sejam propostos
pelo respectivo Comandante'
l° Ter a altura de 1,6Om no mlnlmo.
2° Não ter completado a idade de 35 anos.
3° Satisfazer ás condições estabelecidas no artO 70°.
do R.p.p.r.E., com excepção das condições 4a,5a,
6a e 9a e alterações posteriores.
Para os lOs cabos do Q.P., 2°s sargentos, furriéis e lOs
cabos milicianos, praças da G.N.R., G.F. e guardas da
P.S.P., uns e outros habilitados com o C.S.M.:
l° Ter altura de 1,6Om no mínimo.
2° Não ter completado a idade de 35 anos.
3° Satisfazer ás condições ?a,8a e l3a do artO 70°
do R.r.p.r.E. e alterações posteriores
Para os los calos artífice carpinteiros, correelros
e serralheiros
lOs cabos clarins e corneteiros
e
lOs caLos ferradores, uns e outros com o 3° curso das
Escolas Pegament.ais ou com o C,,~ \'., as condrçôes re
ferldas na alínea a) deste n6mero.
Para as praças da G.N.H
G.r. e guardas da r.s.r.,
haba li tados com o 2° curso das E.II.ás condições re fe
ridas na mesma alínea a)
Para os los cabo. do Q.P. na disponibilidade, habili
tados com o C. S ~\
l° Ter altura mínima de 1 60m
2° Não ter ultrapassado a idade de 27 anos na data
da abertura do concurso.
3° Satisfazer as condições 7a,8a e l3a do artO 70°
do R.P.P.I F. e alterações posteriores.
A abertura do concurso terá lugar no dia 12 de Junho
próximo e deverá ser anunciado no mesmo di <1 _t"', '"'":lem
de serviço das Unidades e Estabelecimentos do Conti
nente e Ilhas Adjacentes
As declarações dos candidatos devem ser entregue!'.com
a dc>vida anLecedência para que, seguindo as via~ competentes, dem entrada na Sf'cretaria da Unidade ou Es·
tabelecimento at~ ~o di~ 1 do mSc de Julho p.f. aS
mesmas declarações serão enviadas ao Presid~nte do
Juri até ao dia 5 do mesmo mês de Julho, informados
nos termos do ar t.? 73° do H. P. P. 1. E., a lt.erado pe~a
Portaria nO 8212 de 193.1 e acompanhadas das respectl-

.~~: Série
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vas notas de assentos.
5. As declarações dos candidatos habilitados com o 2°
cur~o das E R. devem ser também acompanhadas da cópia
da Informação a que se refere a C09dição lla.do artO
6 70° do referido regulamento.'
,
• As declarações dos guardas da P.S.P.,devem ser enviadas ás Unidades a que pertencem a fim de estas pres~arem as informações referidas e seguidamente envia-las ao Juri

7. As provas do concurso serão subordinadas ao programa
inserto na o.r n'"5 la Série de 30 de Outubro de 1956.
8. Os candidatos das Unidadec; com sede fora da localida
de onde se reuna o Juri. prestarão a prova escrita
pela forma estabelecida no artO 82° do R.P.P.I.E. e
perante uma comissão constituida em conformidade com
o.artO 830 do mesmo Regulamento alterado pela Porta
~~a nO ~2l2 de 1935. sempre que da deslocação resulte
() Ispencho com ajudas de custo.
A _prova lactilogr áfaca será rrestada segundo prescri
çao estahelecida no programa referido em C7. Esta
prova não é Li.ni nat.ór i a mas ser lhe á a t.r i.buada
c~assificaçao a tomar em consideração no resultado
Ílnal do concurso com o coelicicnte Uni e deverá cons
lO tar no mapa de classifIcação final (modelo 7) .
•No presente concurso será incluida a prova fisica
dev~ndo observar se as disposições do nO 13 publicado
a pag 328 e 329 da O.E nO 22 3a Série de 1958. Esta
prova também não é eliminatória mas ser-Ihe-á atribui
da classificação a tomar em consideração no resulta
do final do concurso com o coeficiente um e deverá i
11 lua1mente constar do mapa modelo 7.
.
. ,prova escrita do concurso a realizar no contInente
So terá lugar quando for determinada pela Repartição
;e Sargentos e Praças, da Direcção do Serviço de
12 Oessoal deste Ministério.
. Comando Territorial Independente dos Açores re
;llverá se os candidatos das'Unidades com sede na
ha Terceira ou na Ilha do Faial deverão deslocar-se
af.PontaDelgada para prestarem é1S prove s dactilográ
, . ca , ora 1 c f.íI:>Icaou fie dcvcr -no os .rur
J' i s.
d i caI' p rat.i
es ocar se ás referidas Ilhas para o que deverá ser
~omado.em consideração o menor disp&nclio para a Faze"
a NaCIOnal.
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dos Juris

13,Na Metrópole funcionarão quatro Juris, O l° Juri junto da la,rUvlj o 2° Juri Junto da2aeR,M,je
ao Juri
junto da 3aoR,~1. e o 4° Juri junto do G,M.L,.
14,.Bn cada um dos Comandos Territoriais
Iridependen tes
dos Açores e Madeira, ,e em cada uma das Províncias
Ultramarinas, em que haja candidatos a concorrer, será noneado um .Iur i,
15,Ca~a um dos Juris será constituido
por um major e
dois capitães da Arma de Infantaria
No caso de nos
C T. L dos /Jçores e Madei ra e das Províncias Ui tramarinas não haver oficiais
com a patente indicada y>oderão ser nomeados com a patente imediatamente inferior.
16.A nomeação dos .Iur is da Met rópo l e será efectuada pela
Repartição de Oficiais por forma a que os .Iur is possam
ter a sua primeira reunião em 5 do referido mês de Julho.
17.0s Juris dos Açores, "ladeira e Províncias PI t ramazi nas
serão nomeados pelos respectivos Comandos que marcarão a data para a abertura do concurso, entrega das declarações dos candidatos, primeira reunião do Juri, e,
realização da prova escri ta, conforme for julgado mais
converri ent.e, tendo em conta que tudo se realize no rmis
curto prazo de tempo
18 Os oficiais
nomeados para os Juris deverão desempenhar o serviço sem acumulaç ão e ser considerad sina
movlveis enquanto durar o concurso
19.0s Juris das Ilhas Adjacentes e das Províncias Ill t ramarinas serão dissolvidos em seguida á entrega "L }'IQcesso do concurso no Quartel General do respectivo
Comando, que promoverú a sua remessa imediata á nepartição de Sargentos e Praças

Classificação

e intercnlôção

dos candidatos

aprovadOS

20. Os candidatos
aprovados no concurso reali zado naS
I11 as AIjac -n tes e nas Províncias Ul t.ramarinas , serBo
invercal ados scrrundo a c l ass iI'i.caçiio , na lista dos
aprovados no respec t ivo concurso da Metrópole, int 'real aç âo que será Iei ta pela mesma l!cpnrtição.

D i verso s
21. As Uni dade s logo qu recebam a presente O F dever50
providenciar no sem.i do de dur conh ic imento a cada urn

~~:Série
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dos 2°s sargentos, furriéis e lOs cabos milicianos e
lOs cabos do O.P com o C.S.M. na disponibilidade, de
que podém tomar parte neste concurso, se o desejarem,
s7m dispênJio para a Fazenda acional, continuando na
situação em que se encontram.cetermina-lhes
que declare~ por escrito em meia folha de papel comum, se deseJ~m ou não tomar parte no concurso e em caso afir
mat.ivo qual a Lm dade onde pretendem prestar a prova
es:rita tudo por forma que as referidas declarações
sejam rrecebidas até ao
29 de Junho referido.
22 Os Juris deverão infermar a referida Repartição de
Sargentos e Praças, com a brevidade possíveL do nú
m~To de candidatos admitidos. data da prova escrita
e da prova oral. assim como do número de aprovados em
cada uma das provas a f:imde haver conhecimento do
2 grau de adiantamento dos trabalhos.
, .
3. Os ConanJos das Ilhas Adj acentes e das Pronnoas
UI tra
marlna~ ordenarão o qu for julgado conveniente para
24 que sej 1 obs:rvado ~ disposto no ~o. 21. ~
~
.Nos casos nao prevlstos
estas lDstruçoes. deverao
ser oLs~r 'udas as disposições do n.p.P.l.E., e as aI
terações posteriores nomeadamente as Portarias nO.
8212 de 1935 nO 10136 de 1912 nO 13595 de 1951 e nO.
15330 de 19S5. (Despachn de 8 de Maio de 1963)
B

Cursos
- Averbamento

Frequ entaram corro aproveitamento e as c 1asslllcaçoes
. (" ~ que
~hes vão indicadas o curso de trallsportes auto,gue
~U~lClonollno C.1.C. .1 de 21/1/963 . 30/3/963 os se
H _g:ulntes• i litares
Hegll.
E:~m.3-Jo
i;c·g.rlv/rAntónio.!17it~r .Ios Z~lIlto
Bom
a
k A·I. ?
Inf
.João A.lelxen
Paptlc,ta
Flom
1; ~5
1.
Art. José Martins da Cruz.
Heg.
~ À ~1
M António Gomes de BarrOd
Poro
R:A·~·2- .•
r-r. \1anuel FerreÍl'a Machado
Pom
E P J.2
Cav , I'inilioAugusto I'ernandes
Bom
R'l'
-.urri llnf. Hamiro Jesus F. da Silva
. Su f'.
1-I:r:11 - ..
..
Jo~é de Oliveira C,,:ia
Pego
".[.16
••
InDelo ~3nuel ~errelra
Reg
BC 5
.lanue 1 Conde Lopes
Rpg.
ll:A'C
Gerrnano Silva Teix~ir~
.
I
I~g..
.
.. A t. . anue 1 tia Encarnaçao L. F'it.l

i
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RoLo 2-furo -Cava, -António Pinheiro Sebo rro, •••o••" Sufi.
"-AI tino Augusto Modas ,,,,.,,.,, O" Begu,
GIXX: - ..
"-Abel
Maria Russo Pires ...,.o••on.oBegu,
Ro CI) 7 - "
-Adriano Augusto Tadeu"
o Bom,
2°0CA\1, "
-S,AoMrllvtanuel
Mendes de Barroso o "noooo.Reguo
RAP.2-"
-Cava, -Joaquim Augusto Arede Simões." o.,Begu.
RAP.2- "
"-Augusto
Loureiro de Assunção"" ••Regu
R.I.3-1°Cab~Apro.lnf.-Francisco ~as Rodrigueso"",Sufi,
R.C.8- "
"
"-Francisco
da Costa Muchacha.,.Sufi,
A estes militares devem ser averbados o curso da especialidade de "Transportes Auto"
R. C, 6- P

ff

I)

o o o o

I)

I)

n e o o

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de informações e operações
de Cavalaria, que funcionou na E,P.C. de 7/1/963 a 16
de Março de 1963 os seguintes sargentos:
R C 7 - l° sarg de Cav Q P Carlos da Sil va Almeida. BOM
R. C. 3 - Furriel
""
António Joaquim Gal?!anas
Pardal
surro BOM
E P. C "
" Aníbal Castanho Tomé
REG
R C 6 "
" Joaquim da Sil va Pinto
Reg
GOCC Francisco Mário B. ' oachoSUF
A estes sargentos devem ser averbados o Curso e a especia-

lidaàe de Informações e Operações de Cavalaria
FrequenL .
com aproveitamento e a classificação que lhe
vai indicada o Curso de Transportes Auto que funcionou
no C
I de 21/1/963 a 1)/3/963 o

r.c.x,

Furri el mil

do MP 2 Jaime Manuel !'ti achado C Leão

referido furriel mi I". deve ser averbado o curso e
especialidade de "Transporte Auto"
'\0

REGU
a

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
1hes vão indicadas o GFSO de Fisioterapia, que funcionou no H.M,P. de 2/10/962 a 2/4/963 os sezui nt.es sar~entos:
1° G C S. Fur
H ~tP
P
R.I 12

A

VaI.
S S ~1 Leo ml Pi r es
Rui ~hU1UCl Ga Si! va Machado. ..
,~dcUnl) Fojo üos Santos

es-ves sargentos devem ser av er'Lados
ci alidade de Fisio t.erápia,

o cur

so

11
14
11

e a espe-

Frequentaram com ap rove i tament.o e as claasi fi cacôes que
lhes vão indicadas o curse h Tr ó.T'S:r,) esêes ~e. Cevó.laria que funcionou na r P C, de 7/1/963 a 16/V963 os
seguintes sargentos
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G,f),C?C, Fur.Ca .C.P. Cipriano da Silva Santos
KM
E.P.C.
"
"
"
António Maria Bod rigues
FO\1
A esUes sargentos devem ser averbados o curso e a especialidade de Transmissões de Cavalaria.
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Sapador de Camuflagem,
que funcionou na F P.F, de 11/2/963 a 5/4/963, os seguintes sa egenzos ,
E P E fuI' FJlg Q. P
RE 1
""
R E 2 20SU1'g"
Ã PC"
Cav"

António Cl emeut e
Francisco Caei 1'0 Lourinho
Orlando Egídio Ctueiroz Teixeira
António ~1iguel Tapum Martins

REG
BOM
BOM
REG

,estes sargentos devem ser averbadas o curso e a especIalidade de Sapador de Camuflagem.
Lista

Geral

dos Candidatos

Aprovados

Publica-se a lista geral dos candidatos aprovados no
c~rso de lOs mec armas Ligeiras, realizado no ano lectIVO de lq61/62 e que decorreu de 9/4/962 a 15/12/962.
a)2° sarg 20 mcc armas ligeiras
António Manuel dos Santos
b)2°

Sarg

"

da E P. S M
13, 6 VaI
~Ianucl Clemente Garcia do
C T I da Guiné
H. 3 VaI

a) F~:e sargento fica na escala de aprovados colocado imediatamente à direita do 2° sarg,mec.armas ligeiras,
b ~tónio Diogo Gou~eia, da R.M. de \-1oçambique
,
) ~te sargento fica na escala de aprovados, colocado lme~a~amente a direita do actual l° sarg 10mec,arm lig
hno G:mç al ves Cas telo, da E P. S,M
Publi ca-~e.' a llsta geral dos candIdatos
.
aprova dos no
~urso de lOs.mec Arm Pesadas realizado no ano lectivo
a) ~196162
e que decorreu de'9/4/96? ~ 15/1~/962,
sarg 2° mec Arm Pesad Josó FranCiScO lNicolau da
EP SM .
15, 7 Vai.
) ~ sarg
.."
Femando Resende rIos Santos
a) Es
do R A C.
14 3 Y~l
dite sar nto fica na escala de aprovados coloçado ur.e-

b

r- atarncntc à direita
do 2° sarg.2~mec arm.pesadas,
b) I'er
E naneIo llesende dos an tos do R A c,
,~td' sargento fica na escala de aprovados colocado
c:ellatamente à direita do 2° sarg.2°.mec.arm.pesadas
r Os 1artins C'.oelho,da
D.M,M.
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1 - lnval

- DECLARAçnS

idez

Que no Diário do Governo nO.98 2a.Série,
de 25 de Abril
do corrente ano. foram publicadas as pensões anuais de
invalidez,
concedidas aos militares
abaixo mencionados
estando já deduzidas do desconto a que se refere o art
13° do Dec.Lei nO 36610, de 24/11/947, esclarecido
pe
pelo
lo artO 11° do Dec.Lei nO 39.843, de 7/10/954,
que devem ser abatidos ao efectivo
das suas unidades
desde 1 de ~~aio do ano em curso, desde quando passam a
ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações e f'i cam sujeitos
a todas as disposiç5es
reguladoras
dos militares reformados'
Regimen to de Infan tar ia nO. 1
1° cabo n? 35G/60,~ianuel Joaquim dos Santos Silva·1Q2~CO
Soldado nO.1096/6O, AJ,·ó·nio Gome~.............
1.296
Soldado nO.1289/60, ~.';anuel hüeiro
Fernandes.
4.296,,00
Soldado nO.1436/60, .Ioaquirn Cerejo Greg6r~!l..
t q.) i))
Soldado n", l7/6l,e 1'1, Alber-to dos S. Roda .1.296
CO
Regimen to de In ion tar ia nO G
Soldado n? .192/60. AntÓIllO Machado Campos •••.
4.2Q6$CX)
Begimen to de Infantaria
11°
15
Soldado mO. 434/60 António Antunes ..•..•..••
-1.092 (
Escola Prât vca de Infantar ia
Soldado nO.l0l9/Gl,Fernando
J1enriques A.Carvnlho1.296 C
Regimen to de Art.i thar i« Pesotia nO 2
Soldado nO.1858/61, Oondngos Espírito
Santo .•
3.252
Grupo de A r t i lhar ia Con tra A ercncves 11° 3
Solcladollo.1-121j62.
nt.óni o dú l io A, Camelo
1.22, (

ex)

Es co l a Prática

de Artilhuna

Soldado nO. 681/6G .José ldria Lourenço Per ira 4.296t
Regimen to de Cavalaria
n? 7
Sol dado n", 65/61, ~'a!llle} de .Iesus ~loj ta .....
4.296

v

(X)

2 - ~cLtificaçõcs
que, dev s r rectifica
a a des ignnçfio da uni
dade menc i on.ulu a l inh.rs lP p:g. 2Q(í, un 0.1'. nO.l1
3a. Sé rie de 21)/4/0G3 pura () H•• 1>.2.

I) c laru-se

lIec l ar a-ae

qUI () 2° ~>ll • ui l , do
•• 1\.1". (P 1.A .. 56),
promovi o ao actual
.osto pela O.E. nO.9 30. "ri. de
30/3/%3, a pág. 238 se chama l'dullrdo Pi loto .10[' i.s e
1150 Ant.óni o Piloto
Morn i como s' pul.li co».
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n~clara-se

1~

se chama Luciano

Francisco

Serrado

e não

Luciano Francisco Serrano, o 2° sarg. do Q.C. que 111gressou no O.P. conforme consta da O.E. nO 11 3a.Série
pág. 286, dQ1%~.
Conta a antiguidade no actual p~sto desde 29/12/962 e
não desde 29/2/962, conforma foi publicado na pág. 325
da O.E. n$ 12 3a.Série de 30/4/963, o L? ~·arg. de Eng.
Augusto de SQusa Rosa, da R.M. de Moçaml.ique.

3 - Reformas
Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viço, prevista na parte final do artO 15° do Dec.Lei
nO 28.404 de 31/12/937 por terem sido julgados incapazes de todo o serviço os sargentos em seguida mencionados
desde a data que a cada um se indica: l°
sarg. do Q.A.E. AILertino Domingues, do R.A.A.F., des·
de 3/7/962 e l° sarg. do S.S. João dos Santos Tereso
Junior, da E P C. desde 22/3/963.
Que sejam considerados
na situação de desligados
de
serviço prevista na parte final do artO 15° do Dec.Lei
ho 28.~)4 de 31/12/937
por terem atingido o limite
de idade (60 anos), nos termos do Oec.l~i nO 28.401,de
1937, os sargentos a seguir mencionados, desde a data
que a cada uni vai indicada: 2° sarg. artif. serralheiro
Joaquim Manuel da Silva, da E.r.C:, desde 24/4/Q63,e
l° sarg. do Q.A.E. Alfredo Mari~ Leitão, da Casa de
Reclusão do C.M.L. desde 31/3/963.

4 - Vencimentos
Oeclarase
que os sargentos a seguir mencionados passam
a ~~ncer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei (no 1 do artO 3250 do capo 8° so Orçamento do ME)
~s?e l/S/ %3: 20 sarg, de ar t , Rogério Lourinho Alves
ru.z, do Q.G. da 3a.R.M., Furriel de Eng. Trans , João
Nogueira, da E.P.E. (R.T.3) e 2° sarg. de Fng.sapador
Gabriel Lopes Amaro, do B.S.C F •.

I X - DETEHi,!n!.~ç(ffis

Promoção

a 10 sargento

por antiguidode

3a. Série
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Normas para

Ingresso

na E.C.S.

Normas des tinadas a regu lar as condições de ingresso na
E.C.S. dos sargentos que se encontram ao abrigo do des
pacho de Sua Exa o Ministro do Exército de 8/8/962 O
E. nO. 24
3a.Série de 30/8/962
Det. VII
Para efeito da regularização de situação dos sargentos
que se encontram ao abrigo do despacho de Sua Exa.o
Ministro, de 8/8/962, face ao seu ingresso na E .•C.S.,
deve observ r-se o seguinte.
1 Com a antecedência mínima de um ano em relação á data
em que for prevista a admissão á E.C.S. do l° sargen
to mais antigo promovido a este posto nos termos do
despacho de Sua Exa, o Ministro
de 8/8/962, deverão
ser efectuadas por todos os sargentos que o desejarem
que se encontrem ao abrigo do mesmo despacho, as pro~
vas de admissão á I.C S.
l° Os 2°s sargentos que poderão ser admitidos ás pro
vas de admissão á E.C.S. são os 2°s sargentos, que
á data da abertura dos concursos para l° sargento
constantes da Disposição VI A da O.E. nO 13-3a.Séria. de 10/5/962 e da DispOS1Ção VI A da O.E. nO
14-3a.Série de 20/5/962, reunam as condições para
ser admitidos a concurso e que concorreram de fac
to.
2° Não poderão ser admitidos ás provas os lOs sargentos que, embora abrangidos pelo
despacho ministerial, ultrapassem a idade para serem admitidos á E.C.S no ano seguinte
2. Se entretanto for determinado que as promoções a l°.
sargento voltem a fazer se por concurso, as provas de
admissão deverão ser efectuadas no prazo máximo de ~
ano a partir daquela determinação
antes da reallzação do l° concurso a l° sargento, desde que ainua
existam 2°s sargentos ao abrigo do despacho ministerial referido no número anterior.
Caso já não existam 2°s sargentos nestas condições as
p;ovas r alizar~se ão como se indica no núm ro anterlor.
~
3. Os sargentos aprovados nas prov s d admi ~ão ~ I
escalonados, ind pen~entem_n e do po.·to, por ordem de
classificação qu será :imultun nrnnte a ord m d ingr sso na r.;J.C.S.
, S
4. Os 2°s aa rg ntos a quem omp i ta a admissão na E.C .•
em virtud do scalonomcnto indi ado no número ante-
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rior, serão promovidos a lOs sargentos, quando ingressados naquela E.C.S., ficando supras.
5. Os 2°s sargentos aprovados nas provas de admissão serão promovidoas ao posto imediato, por ordem de classificação obtida nas mesmas, antes dos 2°s sargentos
aprovados em concurso a realizar após aquelas provas.
6. Os 2°s sargentos aprovados nas provas de admissão que
tenham passado ao QAE. serão promovidos a T? sargento
quando ingres~ados naquele quadro ou por arrastamento
quando promovido áquele posto outro 2° sargento mais
moderno na escala da sua arma de origem.
7. Os lOs sargentos reprovados ou que desistam da prestação das provas ficarão inscritos na escala de aces·
so á E.C S. á rectaguarda dos lOs e 2°s sargentos aprovados, ficando o seu ingresso naquela escola condicionado á passagem em provas idênticas, a prestar
quando nomeados para a frequencia da E.C.S ..
8. Os los sargentos nas condições do número anterior,
q~ando r.provados nesta segunda prova de admissão,
flcam inibidos de frequentar a E.C.S.
9. Os 20s sargentos reprovados, ou que desistam da pres
tação das provas, entram na corrente normal de pro
moções em concorrencia com os 2°s sargentos mais mo1 dernos não abrangidos pelo despacho ministerial.
0.0 exame de admissão consta de
Prova cultural coeficiente - 3
Provo militar coeficiente
1
a. A prova cultural compõe se de'
(1) Português (l0 ciclo do ensino liceal Dec. nO.
39807 do D.G. 198 de 7/9/954 1a.S.)
(2) ~atemática (Idem)
(3) História de Portugal
(4) Geografia ( Noções de cosmografia e geografia de
Portugal)
As provas de Portugues e Matemática constam de prova
:sc:ita e oral, podendo porém ser dispensados ~e~ta
ultlma os concorrentes que naquela sejam classlflcados com 14 valores ou mais, se assim o desejarem.
As .provas de Geografia e História são únicamente
oralS.
As provas escritas têm a duração de 2 horas cada e
b, Âsp~rovas, 0l:ais não excederão 15 minutos cada.
P
ova ml ltar consta de
prova escrita coeficiente
3
prova práti a coeficiente
1
rova oral coeficiente - 1
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1.

2.

3.

A prova escrita consta de.
- Escrituração
- Topografia
Esta prova, com a duração de 3 horas, tem programa
indicado na Portaria de 11/7/957 inserta na O.E. nO.
5 - la. Série de 31/8/957 (pág. 234).
A prova prática consta de'
Formação de uma parada da guarda para apresentação
ao oficial de dia á Unidade.
Comandar em ordem unida,
uma escola de efectivo
aproximado a 1 pelotão de atiradol'es(P"rll.~iio
rs >ni'l\\lto~
Prova oral,
É a constante na Portaria de 11171957 inserta na O.E.
nO.5 . la. Série de 31/8/957 (pág. 239),
10.Todas as provas são realizadas na E.C .. , fora do
período de aulas.
2° O Juri é nomeado por aquela escola.

Antiguidade
de
do mesmo C. S.I .

tur r i é i s milicianos

de

turnos

d i t er ent as

Publica se para os devidos efeitos o texto da nota cir
cular nO 16.490 Proc 8/3 de 1/5/Q63 da 4a. 'ec,ão des
ta lepartição, que ' do teor seguinte
Sua Exa. o Prigadeiro Oirector encarrega me de comunic~r
a V.Exa.que por oef'pacho ministerial de 24/4/963 fOl
determinado que
a) independentemente
do turno que frequentarem todos
os lOs cabos milicianos do mesmo C • '. sejam pro
movidos a furriel miliciano em 1 de arço do ano
em que transitam para a situação de disponibili ade.
L) a antiguidaoe de furriel dos lOs cabos milicianoS
do l° turno se continua a contar da data do sua
promoção (I de ~jarço).
c) a antiguidade de furri 1 dos l° cabos milicianos
do 2° turno se fuça a contar de 1 d Agosto do ano
da sua promoçi o fi Iur rie 1.
(Nota n? .1957 /P.\i de 2 /,1/963 da la. lIep. do 1·:. • E. ).
Promoção
Pub lica-se .pnra

2038/l1Vl, d
teor segui n t

a t>.

cabo

os dev ido

30/1/963,

mi I Ic i ano
e Iei
n _\.

nO

s o texto da no tU d'
• do E. 1.E. qu e é o
n~p.
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A redacção dada a condição 4a.do arto.45°.do R.P.P I.E.,
pela Portaria nO.l90SO de 28/2/962, ao omitir a refe
rência às várias alíneas dessa condição revela um
oLjectivo bem claro eliminar as diversas hipóteses e
os diversos regimes que elas estabeleciam.
Estas alíneas constituiam um todo com a condição 4a. ,e
nessa medida a sua revogação é indiscutível
mesmo não se verifica em relação ao parágrafo 10.do
art045°.0 qual, entende esta Rep. se deverá considerar em vigor.
Neste sentido alguns argumentos podemos aduzir
a)
parágrafo 10.é uma disposição legal referente ao
arti o 45° e não é uma a11nea da condição 4a., traduz a regulamentação de um "caso especial" certa
mente diverso (o legislados assim o pretendeu) das
várias hipóteses esparsas nas alíneas referidas.
b) Por isso, num plano de técnica legislativa, apre·
tender se a sua revogaç50 ela seria expressamente
revelada na Portaria nO.19050, o que não acontece.
c) A discordancia existente entre a actual redacção da
condição 4a.e o parágrafo 10.do arto.45°.é a mesma
discordância que existe entre uma regra e uma excep
ç~o, entre um regime geral e um caso especial.

°

°

x - OOITUAfllO
Abril dia 16 2°.Sargento de lnf. José Paulo dos Santos,
do Reg1mento de Infantaria no.2
00000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

O Ministro
Joaquim

do Exército
da Luz Cunha

Está conforme

o Ajudante Generat

!

\

I
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j
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,n

1

I

•

I
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20 de l'ai o de H153
Publica-se

010 Exército

o sapuin te:

S,\PGf'1\()DS
Sup ranume rári

rn o lAlln

PFr~IAl\rl'Nl'E

os

au a d r o da hm a de I n f an t a r i a
Rep'imento
Têm pass azem

r "ant ari a, po r que cn(uadro 111C) co.npet iu o
prcr.nchimento
de vaga, os se' ui nt.cs Fu rr i ói.s do (, C
de Infantaria,
Furriéis
Iil i ci ano.. AL.I"r [lamo:.>de Pina
Dion ísj o dos Santos Gonc al ves omes , Fernando dos ~.1ártires
'ar aa s Branco,
João Cr.r r i l Iio Se r r a Cordeiro,
Lu ís I,lanuel Vasconcclos
Tav ar, s de . elo e Manue l \<Iartins Pereira,
contando a an t i ;uidade desde JfJ/12/9G2,
data a partir
da ~ual tem direito
aos vencimentos
do
novo posto
l-ncon t ren-se na R 'I. de I\n<: la na situação
de reforço
a ClUarnição Normal (Dcspacho de 8/5/963)·
30 (,

P

de l n Iai t ar i a n°.2

da Alma d,

cont.r andovs e aprovados

Rep'imento

pata

CoS"C

de Inf:mt:Hia

n°.6

Têm passa~cm
ao O P da Arma d" In Iar ta r'i o , os Fur r-i i s
do Q. C Antonio
[anuc l .lc.l~v--:Ju e João J\.! . '0,\;:'3 Fer-reira, porque en ontrd.1lI1/-:,(! dlJ~'lJVaJ{J1:> IJÚL'o. I.:,:,'_c Oua.lro
lhes competiu o pr cuchimcntv
J:! J,q ,-".l~.UH\h a ",\6guidad
de de 10/12/962, da ta u part' r da juo I t ..11 .lié

386

Q RDE!.1 00 EXERC I TO N°.

3a. Sé r i e

14

***************************************~.****************
rei to aos vencimentos
do novo posto,
Encontram-se
R,M. de An~la
em reforço
à Guarnição Normal.

Rerrimento

de Infantari

na

a n". 7

Têm passagem ao Q,P da Arma de Infantaria,
o 2°,Sarg.
MÚ o.Jo'sé Tairocas
Vel ez , e Furriéis
Milos. António
Helder Podri zues Maraal ha e Manuel da Piedade Antunes,
porque encontrando-se
aprovados para este Quadro Lhes
competiu o preenchimento
de va~a, contando a antif!Uidade desde 10/12/962,
data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. O 2° .. Sar..l;Yilo•
fica graduado no posto de 2°. Sa ra, Econtram-se na R\I.
de Angola na situação
de reforço à Guarnição Normal
(Despacho de 8 de Maio de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.12

1êm passagem ao Q,P. da Arma de Infantaria.
o 2°s.Sargs,
. 1ilos.
António
Adrião
Mestre
Gaspar,
João Agostinho Gonçalves de Oliveira
Figueira,
João Filipe Narciso. Orlando dos Santos Antunes e Furriel
'iiI 0. Luís
da Silva Gaspar. por lhes ter competido o preenchimento de vaga, con tando a an ti gui dade desde 10 /12/962, da -'
ta a partir
da qual têm direito
aos vencimentos do nove
posto. Os 2°s.Sargs
~1ilos
ficam graduados no posto Ut
2°.Sarg.,Fncontram-se
na R \1 de Angola na situação
U;!
re Io rco à Cmarnição [ormal (Despacho de 8/5/963).

Regimento

de Infantaria

nO.14

Tem passarem ao Q. P da Arma de Infantaria,
o 2° Sarg
do 0" C. Fernando Augusto fudrirues
Pat raouim, po ruue
encontrando-se
aprovado
para este Cuadro lhe competiu
o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade
desde
10/12/962.
data a partir
da qual tem direito
ao,:; vencimentos do novo posto
Fica graduado no po s to de 2°
Sare
Encontra-se
em Angola na si t.uac iio d i'~.fOI'ÇO b
Guarnição Normal.
(ncspacl o de 8/5/963)

Rer!Íl'lento

de l n t an t ar i a [1°.15

Tem passagem ao Q.P. J".
~1ilos

António

r.na ue II,[al1l.c.:l.i.é.,
P.r..t:l Cu e dc s V<n, '0~C

<JS FU)lj:.i..:.

de ~lbd

i-
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i

ros Renevides,
José Azevedo Carneiro,
José Carlos da
Luz, 'vIanuel Vialter Couto Fragoso e José Proença Robalo
Pedro, porque encontrando-se
aprovados para este Quadro lhes competiu o preenchimento
de vaga, contando
a
antiguidade
desde 10/12/962,
data a partir
da qual têm
direito
aos vencimentos
do novo posto. Encontram-se
na
R i~ de Angola em reforço à l~arniç30 Normal.

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

Têm passagem ao C P da Arma de Infantaria,
os Furriéis
do O. C. António Carlos Fernandes Trindade e J030 Arlindo Gomes1endonça,
porque encontrando-se
aprovados para este Quadro Lhr-s competiu o preenchimento
de v' =a ,
contando à antiguidade
desde 10/12/962,
data a partir
da qual têm direi to aos vencimentos do novo posto" Vencem pela verba "Pessoal
dos Qaadros Aprovados por Lei','
desde 16/3/963
(Despacho de 8/5/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.5

ao Q P da Arma de Infantaria,
os 2°s.Sargs
Milos
José
J~lio
Martins
Pardal
e José Moreira
Riscado,
e os Furriéis
\1ilos
Jo~o Ar c anj o
dos
Santos Bárbara,
Manue l José ~1artins,
Manuel l\Jicolau
Vieira
e Pedro ~1anuel Coelho !"hbeiro Amaral, porque
encontrando-se
aprovados para est _ Quadro lhes competiu o preenchimento
de vaga, cuptando
a anti~uidadc
desde 10/12/962,
data a partir
da yual têm direito
aos
vencimentos
do novo posto
Os 2°5 Sares MilOs
í'i can
graduados no posto de 2°.Sarg
Econtram-se na B M. de
Angola na situação
de reforço à lruarnic;5o ~ormal
(Despacho de 8 de ~1aio de 1963)

~em passagem

Batalhão

de Cacadores

nO.6

Tem passagem ao Q P. da Arma de Infantaria,
o Furriel
do
Q C António Manuel Pedrosa Bar re to das Nc .cs , do r.
._,.l
para
este ( .. ",1{,o
1
;:.pro\",,,,O
.... '"
I 1, porque encontrür.uC-SC
lhe competiu o pre n.::himento de vaga. Cont.a a a.."1t~~.J~dade desde 10/12/96::!, data a part..ir da uual :-;cmd:;.relto aos vencimen tos do novo posto,
Vence o e I a ve r a
Pessoal dos c.:'uadros 1\~)l'0V ,:05 ,",O~ L.::~
.le.sde I::. 3/ 3
(Despacho de 8 de \lai0 de 1963)
~U

I

Batalhão

de Cacadores

na. 10

•

..

-:
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lêm passagem ao V.P, da Arma de Infantaria,
os Furriéis
Milos,
Alltónio
José
Marques
da Silva,Alvarino
Tunes Moniz, Eduardo dos Santos Palha e ~1anuel de Jesus Vara,
porque encontrando-se
aprovados
para este
Quadro lhes competiu o preenchimento
de va~a. Cont~n a
antiguidade
desde 1(!)/12/962, data a partir
da qual têm
direi to aos vencimentos
do novo posto.
Fncontram-se
na
KM. de Angola na si tuacâo de reforço à Guarnição \:ormal.
(Despacho de 7 de ~~aio de 1963)

Rep:imen to de Lancei ro s n". 2
Tem passagem ao Q.P, da Arma de Infantaria,
o Furriel
Jo
Q.C, Luís dos Santos Morais, porque encontrando-d~
aprovado para este Çuadro I he competiu o preenchimento
de v:\ga
Conta a antiguidade
desde 10/12/962,
data a
parti r da nual tem direi to aos vencimentos
do novo poo
à Guarnito Encontra-se
na R~t de Anhrola em reforço
ç50 NormaL
(Despacho de 7 de Maio de 1963)

Companhia

Divisionária

de ~'anutenção

de r1aterial

Tem passagem
ao Q,P. da Arma de Infantaria,
o Furriel
rvlil ° Manuel Perei ra dos San tos, porque encont rando-se
aprovado para este Cuadro lhe competiu o preenchimento
de vaga Con ta a an ti gui dade desde 10/12/962,
da ta a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo lJCtr
to, Fncontra-se
na H,1 de Angola em reforço
à Guarnição 1\jorm81
o

Re pião

M i I i t a r de An go I a

Têm passacem ao O.P. da Arma de Infantaria,os
2°s.Sargs
\!Jilos do (l. G António lIenriclUes Curado \1ateus,
António
Car los Ant.unes Gomes, Almcr indo AI vcs da Bocha Po rges.
Augusto Pires de Moura . .105 ~1iguel Fcrnan.les , Jerénimo Ribeiro
da Graça e Leonel ~1arqucs Pebclo da SiI va e
os Fur r i i s \lilOs, do (." C Ari s t i dc s Diz da Guerra,
Ant órri.o '!anucl
de Ca rval 10 Pe re i ra, Duar t,e Fernando
1~W1ada Ferrei rc. , Â'nílcar Gome::;, "eprique
Carval ho ('-011çal ves , João Augus to da Fonseca,
\lanucl Cer al rlo .Io rc
de .Iesus , 'Iauuell._,u
.,,0 t ,\.l. a d" .:j!vá, \':'l'lll .Ia in,e
Nunes Gonçal ves e ~<...bst.i;;(, ~. ~cusc: e ~·aj.tGs Jú ..i c r ,
por iuc cncont.rando-ac
r rc vudos para este \ adro l hes
competiu o prepnchil11 i'lt-0 ele \"g,
r..ont.:nJo a ~nLÍ~Il'dade desue ]O/12/96Z,r.nta
a partir
cl .. qud ta.
'rcié

Série
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to aos vencimentos do novo posto. Os 2 Os sargs. mi I?a.
ficam graduados no pos to de.'Z,i?
sargento.
I I - MUDANÇAS

0:1 SI TUAÇão

SARGENTOS 00 (UADfD PERV1ANENIE
Passagem
Quadro

á

Situação

de Disponibilidade

da Arma de Arti

Iharia

Passou a ser considerado nesta situação sendo colocado
no D.R.M.l;l°1, desde 6/5/963, o 2° sarg. de Ar t , Afonso Ferreira do I A.E.M. (Despacho de 26/4/963)·
Quadro

do Serviço

de Administração

Militar

Passou a ser considerado nesta situação, sendo colocado
no 2° G C.A.~i,.desde 7/5/%3. o 2° sarg , do S.A.M.José
Dias Cordeiro. da M.M. (Despacho de 22/4/963)
Passagem
Quadro

á

Situação

de SupranumeráriOffi

da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 25/4/63
por terem sido nomeados para servir como reforço á
guarnição normal em Angola nos termos da alínea c) do
artO 30 do Dec. 42937 de 22/4/%0, os lOs sargs Duar
te Correia Pessoa, do O.G.A. e Adriano Vieira Santo
Amaro
do R.I.6. Têm por Unidade Mobilizadora o IX: 5.
Passou a ser considerado nesta situação desde 2/5/963
por ter sido nomeado para servir como reforço á Guarnição Normal na Guiné nos termoS da alínea c) do artO.
3° do Oec. 42937 de 22/4/960, o l° sarg. de Inf •.Luís
António Gonçalves Sampaio, do R.I.8. Tem por UnIdade
Mobilizadora o R.I.7
Quadro

da Arma de Artilharia

Passaram a ser considerados nesta situação desde 25/4/63
por terem sido nomeados para servir como reforço á
Guarnição Normal em Angola, nos termos da alínea c) do
artO 30 do Dec. 42937 de 22/4/960 os lOs sargs. de art.

ORDEM 00 EXERCI TO N°.
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José de Castro Laranjeira
e Fernando de Almeida Pais,
ambos do R.A.L.I, Agostinho da Silva Praça e Carlos da
Sil va Santos, ambos do B, AoP. 2 e An tónio Posa do R.A.
P,3. Têm por Unidade Mobilizadora
o R.A.L.L
Passou a ser considerado nesta situação
desde 25/4/963,
por te r sido nomeado para servi r no UI tramar nos termos da alínea c) do arto.3° do Dec. 12937 de 22/4/960,
em reforço à Guarnição Normal da R.'.'!. de :\n~ola, o 2°,
Sarjz, de Art José Pereira
Félix, do ~oA"L L
OuadrD da Arma de Cavalaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 25/4/63
por terem sido nomeados para ser vi rem como reforço à
('-.l\arnição Normal em Angola, nos t ermos da alínea c) do
arte 03°. do Dec, 42937 de 22/4/960 Hamiro da Conce iç ão
Antunes, do G" Do C. C, \lanuel Podrigues Escapa, da Acad,
~,liL ,~Ii:1nuel Gaspar, dol). GoA, José Pereira Pinto Cabaços, do RC 7 e Mário Martins,
do BoC.8. Têm por Unidade \Iobi li zadora o R C. 3.
filladrD

do Serviço

de ~,lateri

ai

Passaram a ser considerados
nesta situação desde 2/5/963,
por terem sido nomeados
ara servir
como reforço
à
Guarniçno Nonnal da Guiné, nos tennos da alínea c) do
arto.3°,do
Dec, 42937 de 22/4/960,
os 2°s.Sarg-so ~lcc,
Viato,Podas Armando Marques da Cunha, do 1{,L 7 é Manuel
Gonçal ves Gal dêncio, do C. D. M.~, e 2° s. Sarns, Badiom.
Fernando Gomes da Palma, do D, G,~t T e Augusto António
Fernandes ~lendes, do rvI' oTêm por Uni dadc Mobilizadora
o H,LI5,
Passou a ser considerado nesta ai tu ac âo desde 25/4/963,
por ter sido nomeado para servi r como reforço à Guarnição Normal em Ango l a, nos termos da alínea b ) do arte,
3°.do Oec 12937 de 22/4-1960 o Furriel Clarim Amilcar
Augusto Perna, do C,A,C A.2o Tem por Uni da.le ~1obilizadora o H.AoLL
Passaram a ser cons idcr dJ':; t1-::3t..!s i t.uação e szle 25/1/63
por terem sido nomeados r.ar a s r vi ccn.o reforço
à
Guarnição Normal er., Anr-c l u, nos t rmo s da a l íne c c)
do ar t", 3° elo Dec 12'):r:
2:~/4/9GO,as Furr-i éi o ~bc Viat
16clds Ant6nio do rs~írito
Santo, do r.A L ~ ~ JOat
o

w

33. S8rie
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Fate.l a Delaado , da F, P,S,~t e Furriel Hádi.orn, José f\n,tónio Paptista Co l aço , do R,Too'rem por Unidade ~lobilizadora o R,A,L,l,
Passaram a ser considerados nesta situação desde 25/4/63
por terem sido nomeados para servir corno reforço ~
Guarnição Normal de Anpola, nos termos da alínea c) do
arte 3° do Ceco 42937 de 22/4/960 o 2°, Sara, Mec, Viat.,
Rodas Penevenu te Gil da Vinha, do no 1.1.18 e 2°, Sarg,
Radiam, José Luís Lima Pomâo, da E.~~.El ect . Têm por
Unidade Mohil i zadora o R. C, 3.
o

Passou a ser considerado nesta sa tuaçâo desde 25/4/963,
por ter si.do nomeado para servir como reforço ~ Guarnição Normal em Angola, nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec 42937 de 22/4/960 o Furriel Mec. Viat., Podas,
José Couveia Pranto, do D,eS
Passou a s cr considerado nesta situação desde 25/4/963,
por ter s i-Io nomeado para servi r como reforço à Guarnição Nonnal em Angola nos termos da al ínea c) do ar t".
3°.do I)E::C, 42937 de 22/1/960 o Furr-i e l ~,fec"Radiomo·
José Gomes Pereira,
do rtL2,
Tem por Unidade \1obilizado ra o l~,C, 5,

rluadro

do Serviço

Geral

do Exército

Passou a ser considerado nesta si tuação desde 25/4/963,
por ter sido nomeado para servir como re Io rço à Guarniç~o ormal em Angola, nos temias da alínea c) do arte,
3°, do Dec. 4?937 de 22/4/960, o Furriel Clar irn Ernllio
Candido Pendei ro de Oliveira,
do RA,L,L Tem por Unidade ~Iobilizadora o RC 3,
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 25/4/963,
por ter s ido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal em Angola nos termos da alínea c Jdo ar t'",
3°.do [)ec, 42937 de 2'2/4/960, o Furr,iel co;n~teiro
João José de Jesus Correia, do R.C 100Tem por Unida.le
Mobilizadora o S.C. S.
II', _
'

I'""..""n.-"
I

h"'IIIt,;~\JL..,)

3a. Sér,ie
392
ORDEM DO:IXERCITO
N°. 14
*********************************************************
Armas e Serviços
Ministério
Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 3

Furriel de Inf. o l° cabo António dos Santos Sobral, do
R.I.1S, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei", desde 24/12/962. (Despacho de 7/5/963).

Regimento

de Infantaria

n". 7

2° sarg. de Inf. o Furriel Carlos Tomás dos Santos Cavaleiro contando a antiguidade desde 30/9/962, cata a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Despi cho de 6 de Abril de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO. 14

Furriel de lnf o l° cabo António Jorge Correia Lopes,
da R M. de Angola contando a antiguidade desde 10 d:e
Dezembro de 1962 Vence pela erba "Pessoal dos Qua
dros Aprovados por Lei". (Despacho de 8/5/1963).

Regimento

de Infantaria

nO

16

2° sarg. músico executo no insto "Rombo" o Furriel mús.
de 2a.classe executo no insto "Pombo" José Manuel d03
Santos Duarte, contando a antiguidade desde 30/4/963.
data a partir da qual tem direito 30S vencimento
dG
novo posto. (/)espar.ho de 9 de Maio de 1963).

Arti Iharia
Regimento

de Artilha

ia ligeira

!lo.

10 sarg. l° meco de radar o 2° sarg. 2° m
Luciano dos Santos Bapt.i s tu, do C••.•.•

2

C. de radar.
C.• contando n

3a. Série
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antiguidade desde 6/4/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp.11/5/63).

Regimento

de Artilharaia

nO. 4

ligeira

2° sarg. de Art. o furriel Aires dos Santos Ferreira,contando a antig~idade desde 30/4/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho
de 3 de Maio de 1963)

Cavalaria
Regimento

de Cava1aria

nO. 6

Furriel grado 2° mec.radiom. o l° cabo ajo mec.radiom.
Jorge Oscar Machado Teixeira, desde 19/8/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo
posto, (nespacllO de 7 de Maio de 1963).

Regimento

d~ Cavnl8ria

nO. 3

2° sarg. 2° mec.radiom. o furriel João da Silva Martins,
contando a antiguidade desde 30/9/962, data a partir
da qual Lem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11 de Ma io de 1963)

Engenhar i a
Escola

Prática

de Engenharia

Sarg. aj , grado chefe meco mato elect. Radioel. El ect ron,
o 1° sarg. l0 meco radiom Hui Manuel da Conceição Dias
contando a antiguidade desde 3/4/963, data a partir da
qual tem direito aos vencirrrentosdo novo posto.
(De pacho de 2 de Maio de 1963)

~p.gimont ( de fngenharill

n".

I

Furriel de Eng.sapador o l° cabo Francisco da Silva.' contando a antiguidade desde 25/4/963, data a part1r da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
ppln vprlll "Pps!';oflldí' omp.é1çííoVitalícia Além dos
Ouadros".
(Despacho
de 7/5/1963).

Serviço

de ~ateri11

ORDE~,1
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de !,Iaterial

2° oSarg" 2° ,Meco Vi at, Podas, o Furr-iel José António Comes ,
contando
a antiguidade
desde· 30/4/963,
data a partir
da qual tem direi to aos vencimentos
do novo posto,
~er.ve em reforço
à rloM, de Angola" (Despacho. de 11/5/963)
"'2°, Sa rg, 2°,ArtiL
Serralheiro,o
Furriel
José Vaz Fernandes, contando
a antiguidade
desde 30/4/963,
data a partir da 4Ual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
Serve em re forço à GUarniç 50 Normal do C, T.L LIa Guiné.
(t:kspacho de 11 de Mai,o de 1963)

Orp,ãos
,<

de Execução

dos Serviços

e Outros

El enen te s

E s t ~,be I ~,C~rnen to s 1,~i I i t a r e s
ecinento s

Estabel

de

Inst

ESGol a Mi I i tar

rução

EI ectromecâni

ca

l°,~arg.
l?Meco
de nadar,o
2°,Sarg,José
Jorge Pereira,
contando
a antiguidade
desde 3/4/963,
data a partir
qual; tem direito
aos vencimentos
do novo posto
(Despacho de ,11 de ~Iaio' de 1963)

Estabel

ecimentos

da

1I0spi tal ares

[~spital

Militar

Principal

2°, Sar g, do S. S ,o Furriel
J osé Manso Ramos, con tando a
data a partir
da qual tem
antiguidade
desde 3O/'t/963,
direito
aos vencimentos
do novo posto (Despacho de 3/5/63)

Sup ranumerários
ln f an t 11 r i a
nep;lmento

de Infantaria

!10. 2

Furriel
de InL ,o I? Cabo ~,lanuel Mm-i a Pequito
Cardoso,
contando
a ant.i gui dade desde 18/12/962,
data a part.i r
da qual tem di rei to aos vencimentos
do novo pos to. Encontra-se
na n ~I de J\n~ola nu c i tu ç50 de re Fo rco
Cuami.câo Normal (IJCJp .chc rlc 8/5/9')3)
i

r

I

[1

t'l (1

v

nf

l r i:J I o 5

à
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Furriéis
de In I, ,os 10s,Cabos César Adolfo Teixeira
AIl.ves e Podrigo Alberto Pinto da Sil va, ambos da I~,M, de
Angola, contando a antiguidade
desde 10/12/962,
data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo pos~o fncontram-se
na mesma R I, na situação
de reforço
a Guarnição No rmal , (Despacho de 8/5/963)

Regimento
Furriel
RC 5,
partir
posto.
nição

de Infantari

a n°.7

de lfiL ,o l° Cabo An t óni o Manue], da Silva,
do
coritando a antiguidade
desde 10/12/962,
data a
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
Fncontra-se
na P. \1 de Angola em reforço
à Guar'o mml
(Despacho de 7/5/963)

Rep;imento

de Infantari

a

n". B

Furriel
de Inf ,o 10,Cabo Augusto Manuel Dias, contando
a ant i.gui dade desde 10/12/962,
data a par.t i r da qual
tem direi to aos vencimentos elo novo posto, Fncon cra-se
na B..M de Angola em reforço à.. warnição
Normal ,
(~spacho
de 7 de \'UlO de 1963)

R

Regimento

de Infantari~

nO.1~

de J n f , o 1° Cabo \lanuel Fernandes
lhningos,
do
contando a antiguidade
desde 10/12/962,
data.a
partir
da qual tem direito
aos vencimerrtos do novo pos-'
to Encontra-se
na n \t de Angola em reforço
à Guarnição Normal
(Despacho de 7/5/963)

Furriel

P.I,4,

Regimento

de Infantari

a n". 14

Furriéis
de In L ,os 10s,Cabos
Artur dos~anto.s
Sousu,
Victor 'lanuel da Cruz Peyroteo,
ambos da 11 \I. de Angola e Manuel Pedro \lonteiro
Vieira,
dó> I' C 10, contando
a antigltid
Ide desde 10/12/96?,
data a parti,r
da qual
tem direi.to
aos vencimentos
do novo posto,
Fncon t rum-se na II 1 de Angola na situação
de reforço
a Guarnição Normal (Despacho de 8/5/963)

Re imento

ele tn ían t a r i a n". IS

Fur ri éi s de Tn f. ,o lOs Cabos Cus ta vo da 0:).:; L<
do R. I L5 .J caqui .. An t ónio F... s t.i nc , Ncl St'>ll
Santos,
~bos do B C 5 e ~hlfillel Hamos \Iou ra ÂJ.

1,

396
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do R.l.7, contando a antiguidade desde 10/12/962, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Encontram-se na R?M. de Angola na situação de
reforço á Guarnição Normal. (Despacho de 7'5/1963).

Regimento de Infantaria

nO. 16

Furriéis de lnf. os las cabos José Al.ttónio(leis €vangelista, José Maria da Encarnação Festas, José Tomé ~.1agarreiro Ferreira, José Chamesca Andrade e .Ioâo Joaquim Belfo Varche, contando a antiguidade desde 10 de
Dezembro de 1962, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na P.~·:.de
Angola em reforço á Guarnição Normal. (Desp.7/5/1963).

Batalhãi Independente de Infantaria

nO. 17

Furriel de lnf. o lO cabo Victor Manuel Teixeira dos
Santos, da R.M. de Angola, contando a antiguidade
desde 10/12/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encont.ra-ec na R.t.t de Angola na situação de reforço á Guarnição Normal.
(Despacho de 8 de Maio de 1963)

Batalhão de Caçado reg nO. 5
Furriel ~e lnf. o 10 cabo António Joaquim
~ito Cartaxo
contando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se na H.M. de Angola na situação de reforço na
Guarnição Normal. (Despacho de 14/5/1963).

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

Furriéis de lnf: os las cabos António Fernando do Nascimento Lobo e Manuel N1artinho Fodrigues, ambos da ('l.M.
de Angola, c0ntando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos to. Encont.ram-se na [Ui:. de Angola de reforço ;)Guarnição Normal. (Despacho de 8 de Maio de 1.963).

E ngenhar i a

B~talhão
20 sarg. de Eng. Trans

de Telegrafiatas
o furriel Francisco

José Gil

3a. Sé r i e
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contando a anti~idade
desde 31/3/963, data'apartir
da quql tem direito aos vencimentos do novo posto. En~
contra-se na R.M. de Angola na situaçãi .de reforço ~
~arnição Normal. (Despas ho: de 10/5(963)'.
Se rv iç 1: de Admin i s t r aç ão Mi I i t ar

,2,0 Grupo de Companhi as lJé I~RI'.i.n;iish~~'ão'
,M..il i tar

, r. ;~"~'
í.:/..~.:.~~: .'

1°;:sarg. do S.A.M~ o 2° sa'rg, ca:.r.l~:ciínhln&&f~s, COD>.tando. a ant i.gui dade desde 1/11;962, 'dátlâ"t(lparti'r,'da
qual tem direi to aos vencimentOs'
>'&t01\tra-s~ na R.M. de Angola em reforço- ai. ~t..ç80
NC)'Imal
•.
(DespacQo de 2 de Maio de 1963). ", ,'{'.
.

do<V«>~(~~~.

1° sarg, do S.A.M. o 2° sarg, José AntóQi.a, I?orto Silva,
contando a ant.igui dade desde 8/8/9t52', dat.á .a partir da
qual tem direito aos vencimentos do povo posto. Encontra-se na R.M. de An$>la em reforço a,Gurmição Nonnal.
(Despacho de 2/5/963)
,
I

I

1° sarg. do S.A.M. o ZO sarg. José Martins Romão, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-~
na R.M. de Angola em reforço ~ GIamição Normal.
(Despacho de 2/5/963').
Estabelecimentos

Produtures

Manutenção

Mi I i tar

2° sarg, do S.A.M. o Furriel Domingos da,:Sousa, contando
a antiguidade desde 30/4/963, dat~ a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posro.
(Despacho de 3/5/963).
No UI t r amar

,',

-;::

I,

•.,1"'\

I
"

Regi ão Mi I i tar

de Ango I a

lO sarg, de lnf. o 2° sarg, Celso Augusto de Quint~ilha
e Mendonça, contando a antiguidade des~ 8!8/96~, data
a partir da qual tem direito aos venc~mentos Qo novo
posto. (Despacho de 6/4/963).
Furriel de Eng. Sapador o 1° Cabo João Rolo da

Fonseca
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Barreiros, contando a antiguidade desde 26/4/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (despacho de 7/5/963).
Furrieis de lnf. os los. cabos Envangelista Pinheiro
Francisco e Manuel Hi he iro Cavaleiro, contando a anti
guidade desde 10/12/~2. data a partir da Qual tem di
reito aos vencimentos do novo posto (Uespa.8/5/963)
Região

Mi I i tar

lo sarg. de lnf. o 20
e Sousa. contando a
partir da qual tem
posto. (Despacho de

de floçambiQue

sarg. Júlio Augusto Alfredo Costa
antiguidade desde 8/8/962, data a
direito aos vencimentos do novo
27/4/963).

20 sarg. de Cav, o furriel José Carlos Galamas Bosadú
contando a antiguidade desde 31/3/963, data a partir
Ja qual tem direit.o aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/5/963)
20 sarg. de Eng
.r-edo

Trans. o .furriel José Correia de Figut!i
a antiguidade desde 31/10/962, data a
da qual tem direito aos vencimentos do novo
(Despacho de 6/4/963)

cont.ando

partir
po st o

Furriel de lnf. o 10 cabo Luís Filipe Gomes da ilva,
contando a antiguidade desde 2/4/962 Continua na ')
tuação de di spoui hi Lidade, ([)esp de 6/1\/963).
Comando Te r r i to r i a I 1ndependente

de Mac3u

10 sar g , do S A.rvt..
o 20 sarg. José António Figueiredo Gomes contando a antiguidade
desde 8/8/962. duLa a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
pos to (Des pacho de 2/5/ Ç63).
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'üuar te l s Generais
üuar t e l General

da 3a.

Região

Militar

2° .sarg. do Q.A.F. José Fuivo ,{iosa,da R.M. de Angola,
devendo ser considerado ,nesta sitU~ção desde 21/4/963,
data em que embarcou de re~e~so
a'Metrópo1e. Vence
pela verba "Pessoal de Nomea~ão Vitalícia Além dos
Quadros
(Despacho de 6/5/963).
Escolas

Praticas

das Armas e Serviços
tnst rucã n e llnidadp.s

Centros

íe

,I n+m tél"r i fi
Regimento

l a nO 1

de l n tantar

2° sarg
rnardino Lima de Almeida Coelho
da R.M de
Angola
no situaç50 de disponibilidade.
continuando
nesta si t.uaçfio, (Despacho de 13/5/963).
~egimento

de Inf1ntar

la nr G

2° sarg. de Tnf. Canr+ido Jonas Utin,angana Tirnane , do C.M
E.F. E.e Desport.os por jedir, Vence pela verba 'Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lc i
(Despacho de 13/5/ %3).
ii

Regimento

de Inf1ntariA

ne 1

2° sa rp , do Q.A.L António I ugusto da ItM de Moçambique devendo ser consinerado nesta situação desde 19
de .1 ril de 1963 data em que embarcou de regresso a
\"etrópoh, Vence pela ve rl.n 'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". (Despacho de 10/5/%3).
RegiMento

de Infantaria

nO fi

2° sarg. de Inf'. 1\1anuelAlbino Fernandes da It.M, de Angola, devendo ser considerado !lcsta situação desde
15/4/963 Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei". (Despacho de 2/5/963).
Regimento

de tnt

mtar i a n° 10

2° sarg. de Cav Emílio AJgusto Fernandes, do HJA.P.2
(C.I A C.l) por redir. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 3/5/ Ç63)

ORDEMDO EXERCITO N. (. 14
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Regimento da tnfantaria

nO 16

2° sar g, corne'se.i
ro Manuel João Lopes Pouca Roupa, do
R.I.2, devendo ser cqnsiderarlo nesta situação desde
20/4/963, por ter !egressado da R.M. de Angola onde
serviu em reforço a warnição Normal. Vence pela verba "Pessoal, &s Ç\.tadrosAprovadps por Lei.",
(Despacho de 10/5/963).
, . Bata'lhão de Caçad nas n° 5
FurrieJ!músico Leonildo Fernandes da Silva, da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta sit~ação
desde.l9/4/963, data em que embarcou de -regresso a Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\.tadrosAprovados por Lei" (Despacho de 10/5/963).
Artilharia
'Escola Prática

de Artilharia

l° sarg. de Art. António da Silva Videira, da R,M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
14/4/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos (\ladros". (Despaho de 3/5/963).
Regimento de Artilharia

ligei

ra nO 1

Furriel grad.met.viat. Rodas Hugo Ferreira Marques Tavares, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação desde 28/4/963, data em que embarcou de
regresso ~ Metrópole. Vence pel a veclha "Pessoal de
Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Regimento de Artilharia

ligeira

nO 3

2° sarg, clarim José Garcia de Vargas, do'2: G.c.S., devendo ser considerado nesta situação desde 1/5/963,
por ter sido punido. (Despacho de 30/4/963),*
Regim1!nto de Artilharia

lIgeira

nO 4

2° sarg. de Att. Artur Rodri~es Barroso, do C.T.I. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
22/4/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos ().t adros"• (Despacho de 3/5/963)

,
~",',

J".
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2'"',Sarg. '.ICC Vi at , Podas José Carvalho Ladeiro,
do '8, L 7 ,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 20/4/963,
por ter regressado
da rt ';] de Angoal onde serviu
em
reforço
à Guarnição Normal , Vence pela verba "Pessoal
dos Ou-idros Aprovados por Lei",

Re~imento

de Artilharia

Pesada

nO.2

2°.Sarg.
do CA.F,
António de Paiva da R,~l, de Angola,
devendo ser consi dera.lo nesta situação
desde 14/4/963,
data e r'; que embarcou de regresso
à Metrópole,
Vence
pela vc+l.a "Pessoal
de Nomeação Vital ícia
além dos
Quadros"
(Despacho de 1 de Maio de 1963),

•

Regimento

de Artilharia

AntiaÁrea

Fixa

10.Sar~" de \rt
Augusto Pedro ',brtins,
da P,'L de Ang-ola, devendo ser considerado
nesta s i tu acâo desde 14 de
Abril ele l%:t (Despacho de 2 de "aio de 1963)

Cavalaria
Regimento

de Cavai a r i a n". 3

2°,Sarg
11,'0("
'i at.. !bdas .Iofio Pelvas Constantino,
do R,
L 2, deven o ser considerado
nesta si t.uaç ào desde 20
de Abri 1 de 1963, por tr-r r Çf1TCSS0doda fi ~t de Angol a
onde s .•rviu em reforço
a C\1aruiç~;) Normal, Vence pela
verba "Pessoal
dos Çuadros Aprovac'o s por Lei",

RefTi men to de Cavai a r t a P.:'8
2°.Sar~
lo Q A,F Simão Cabaço ~!aria, da ft\l" de An,gola
devendo ser considerado
nesta situação
desde 21/~/963,
data -em que embarcou de regresso
à 'letrópole
Vence
pela verba "Pessoal
de NomeaGão Vi t alIc i a além elos
Quadros"
(Despacho de 6 de Maio de 1963)
c

r~genharia

,

Escola Prática
(Com destino

de Engenharia
ao B. T. 3)

20. Sarg. de Eng Trun,s, Fernando Maruue s Li,ma, ~a r.\:
de Ango lu devendo ser considerado
nes ta ai tuaçao Jcsde 14/1/963
Vence pela verba "Pessoal
ele Nomeuç8o Vi-
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Wespacho

de 3/5/963)

ca de Engenharia

2°.Sarg
\lec,Viat
Podas, .Ios Lindo Homem, do RL2,
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 20/4/963,
por ter regressado
da R ~1 de Angola,
onde serviu
em
reforço
à Guarnição Normal Vence pela verba "Pessoal
dos Qnadros Aprovados por Lei",
(Despacbo
de 10/5/%3)
é

Regimen to de Enrenhari
1°, Sarg
de Fng, António
por pedir
(Despacho

Grupo

a n". 2

Oias Gaspar,
de 8 de 'laia

de COlllllanhias

da F P, E. (P T 3),
de 1963)

de Trem Auto

de Eng (Po'lov' ár i o ) ~lanuel Caetano
H \10 de \,loçamLi4ue, devendo ser considerado

2° Sarg-

Pires,
da
nesta situaç 80 desde '6/4/%3
v( nce pel a verba "Pessoal de Nomeação Vital Ic i a a l én dos Quadros"
(Despacho de 3/5/63)

~rp'ãos

de Execução

dos Serviços

Est ahel ecimentos

ii I i tares

Est abel ecimentos

Penai s

üasa de neclusão

do Governo

e üu t ro s Elementos

Mi I i tar

tle Li sboa

1 0, Sar g. de Art José Pinto de Oliveira,
do R A A F Vence pela verba "Pessoal
dos (uauros
Aprovados por Lei"
(Despacho de 2 de \laio ele 1%3)

Casa de reclusão
l°

(Ia 2a.

Re[!ião

'íit i tar

Sarg, do Q A E. lvar i.s to Peres Campos, do r~I 2, devendo ser cons ider ado ncs t a si tuaç 50 desde 20 141963,
por ter rcgr c ss ado da H \1 dr Angol a, onde serviu
em
reforço
à Cuarn icfio Normal vence pcl a verba "Pes soal
de NOme,1C,.50Vital leia al ém os Vllauros
(I\. spacho do lO (1..: 'a i o de 196J)
Estabel

ecinentus

de lnst

ruç ão

~nu: r~ EXErr

3". S~r i )
1

J,

E=arf!

de Ar t, Claudio

1TO N°

Norberto

'1atos

14
Roclril'ues,

(la

lUL de Angola, devendo ser considerado
nesta s i tuaç âo
desde 12/4/963, (Despacho de 3 de Maio de ]9(3)
Insti
1"'" Sarg

l° Sarlt

de ;\1 tos

Estudos

Mi 1 i tares

elo Q. \ r I rbe r to Pimentel
Pras i l , do q, \'
(r~cspacllO de 2fí de .\1> r 1.1 ele 19(3)

Ie InL

pcd ir

por

tuto

o

L C

Pedro Pi nhe i ro Gonçal vazo" ela C P,,s,
(f'espac1Io de 2 de ~1aio de 1%3)

"

Esco I a '~i I i t ar EI eet romeeân i ca
2°.Sarg-

2J ·~ec Iladi om. Filir,e Jerónimo de Oliveira
Telha, do rI T 2, devendo ser considerado
nesta si t.uac âo
desde "DI 11963, por ter regress o-Io da P. \1 de Aruro l a
onde servi 1 em reforço
a r; arrri no i\'ormal
\"pce pe I a
verba "I 'esuon l dos Çuadros Aprova los po r Lei"
O~spacho
de 10 de \:bj o de 196 J)
ç

Sup r aíTum e r á r i o s
Cavalaria
Renimento

de C3val,lri~,

nO.3

Furriéis
de Cav Joaquim .Ios Droga , do (01 P-f:.. 'lil
, !\n
tónio GregtÍrio vlour inbo, do H \.1, I , \';lflueL :\1:3r::> Cr i S>
to da Conceiçiío,
do L.C
(' C'lrIO
Al ho rt.o lodrig'ue5,
do R C, 6, devendo ser oons i de rado s nas ta si tu aç 50 desde 25/1.19fí3, por terem embarcado p a ru o ,",>~,.,,,t' nos
te rmo., da a I ínea c) do ar t". 3°, do r\~C ·4.2937 de 22 de
Abril dp 1960, em reforço
a Guarni ôo "armaI
da [:, vI,
de Angola
é

ç

ReEimento

de Cavai aria

nO. 7

Furriel
de Cav Porfírio
Afonso àe Carvalho,
Jo ! C 0,
devend(J ser considerado
nesta s i tu açâo desde 25 ~/9-:3,
por ter embarcado para o Ul tramar nos tl:liT.').' da al írwy
c) do a r t? , 30. do Dec. 4.2937 U..: 22/4/9';0,
G,. i c fcrçc ,:t
GuarniçiJo Normal do C T r da Guine,

Se r y i ç o d e Adm i n i s t r zç []o ',1 i 1 i t ::J r
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de Companhias

38. S é r i e

14

de Administração

i.1ilitar

Furriel
do S ..A.''v1. José '1anuel I'i.bei ro ,~arques,
do 1°,(;
C,A,M~, devendo ser considerado
nesta
situação
desde
25/4/963, por ter emharcado para o Ultramar nos termos
da alínea
c) do ar t? . 3° do De c, 42937 de 22/4/960,
em
reforço
à Guarnição 1'1onnal da R. \1, de Angola,

!lo U I t r am a r

R e p: i BO t.1 i I i t a r d e An go I a
2° ~;arf'. de Art

Joaquim António Galinhas,
do CLCA
2
ter embarcado para a ci tada Província
onde vai serem comissno militar
nos termos da alínea
c) do artO,
30 do De c, 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta
si tuaç áo desde 25/4/963.
por
vir

Furriel
de Eng
(Rodov.)
1anuel da Silva
Delgado,
do
G CoT,A , por ter embarcado
para a citada
Província
onde vai servir
em comissão Militar
nos t ermos da alínea 'p) do ar t? 30 do Doe 42937 de 2?-/4/960, devendo
ser considerado
nesta
situação
desde 25/1/963)

Regi ão Mil i tar

de ~oçambi

que

2° Sarg

do ~ S. Agostinho
da Conceição
Nunes de Sousa
Pinto,
do !~'Ion 1, por
ter embarcado
para a citada
Província
onde vai servir
em comi ss âo militar
nos termos da al ínea b) do ar tO 3°, do Dec. 42937 de 22/4/9(/),
devendo ser considerado
ncst.a si tuaç 50 desde 26/4/963

2° Sarg, de Fng,

(Sapad,)
Viário Vieira
da Silva, do R E 2
por ter embarcado
para a ci tada Província
nos termos
da al ínea c) do art.? , 3° elo Occ 42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado
nesta
s i tuaç âo desJe 261V9G3

Comando
')0

Territorial

Independente

da Guiné

Sare, de Eng (Sapad)
.José Carlos
P.clém Fernandes,
dol! U, por ter embarcado [FIra a ci tad Provínciu ontle
vai servir
em comi ss -.) mi I i t.ar nos termos da al {nca b)
do arto. 3°, do I\!c" ~".l37 JI.: ~2/ 1/960, de ven.lo s er c 11" .. derado nesta si tuaçfio d isde 25/4/963

Fur ri éi s do S S. Ih.li:\~.)_, J 11i ano \!'llqIlC~,

do

I.~ .\i. I

3a Série

OPDEM DO E:t:RCITO N°. 14

405

********************************************************
João da Silva Ferreira, do H.M.R.2 e furriel de lnf.
José Salazar Oliveira Loja, do R.l.l4, por terem embarcado para a citada Província nos termos da alínea
c} do ArtO 3° do Dec. 42937 de 22/4/~60, devendo ser
considerado nesta situação desde 25/4/963}.

Comando Territorial

Independente

de S. Tomé e Pricipe

2° sarg. de Art. Rui António da Silva, do Q.G. da 2a.R.M.
Furriel de lnf. José Tomé Lopes da Palma, da E.P.l. e
furriel do S.A.M. Manuel Jorge de Sousa Silva Basto,
da M.M., por terem embarcado para a citada Provincia
onde vão servir em Comissão Militar nos termos da alínea c} do ArtO 3° do Dec. 42537 de 22/4/960, devendo
ser considerado nesta situação desde 26/4/963-.

Comando Territorial

Indep~ndente

de Cabo Verde

Furriel de Eng. Sapador António 'Carrilho Luis, da E.P.E.
por ter embarcado para a citada Província bnde vai servir em Comissão Militar nos termos da alínea c} do Art3° do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 25/4/963.

V - CIIICURSOS CURSOS E ESTÁGIOS
A - Cursos
- lista

geral ds'Classifiasção de Aprovad~

Segundo aditamento à Lista Geral da Classificação dos
candidatos aprovados no concurso extraordinár~o para o
posto de furriel do Q.P. da Arma de Infantar1a Aberto
em :l) de Maio de 1962.
Candidatos
N°s

Unidades

15/A-Angola
26/A
"
32/1.
"
46!A
"

55/8

"

da Regiao Militar
Postos

de ADgoda
Nomes

Classif.
Valores

-10cabo Américo Mateus Lourenço
"
José PZ6cido R. de Almeida
"
An t6" ia dos San ~os Pásc~a
_"
Anteílio do Nascimento Ptres
-Cuar.PSPManuel Maria B'lrradas

14,3
13; 7
13, ~
13,.L
12,8
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57/A-Angola-1°
Cabo -Jo sé AMónio Pires Quintas
-12,8
62/A"
-"
-Angelo de Melo Martins
-12,7
62//J"
-Fur cmi.L", -João Claudio H. da Silva
-12,6
63/A"
_1° Cabo -Atílio
Marques Nicolau
-12,6
63/B-"
"
-Manuel Eugénio Paulo de Frei.12,6
64/A-R.I.15-2°Sarg.milºFrancisco
Amaro Russo
-12,5
65/A-Angola-Fur.milio-Carlos
Inácio F. da Fonseca -12,5
72/A"
_1° Cabo -Manuel Martins Marques Serra-12,4
74/A-"
"
-Fernondo .de :tIT8.tda ,i,artins
12,4
88/A·
"
. 2°Sarg.milºLibânio
lI. de Fi eaei redo
12;1
93/A-"
1° Cabo -Armando Ferraz Comes Pires
-12,1
95/A"
"!ln
tónio de Almeida e Silva
-12,1
96/A-"
"J\lberto
Graça Conceição
-12 1
114/A"
"
Manuel Pires Moreda
11 6
115/A-"
"-Eduardo
de Jesus dos
Pinto 11 6
117/A-"
"-l'aldemar
de Amonm Claro
11,6
117/~-"
"
-ArmandoPaulop'
Ihamorra
111,6
124/A"J3(J> 2°Sarg.miPAntónio
Luís dos Santos
-11,4
129/A"
"
"·Rui
Fernando ,Uateus Moura
-11,3
131/A
"
-Fur .
"Antónto
Manuel
-11,2
133/C"
_1° Cabo Bernardino M. deA. Carneiro
-11,2
136/A-"
"
!fário Gouveia de Sousa
11,1
137/A-"
"
-Cass iono da Cunha Pereira
11,1
1I,o/A-R.I.7
Joôo Mendes Mattas
-11,0
tlI4/A-Angola
Fur.milio
José de Silva
F. da Cunha
10 9
11,8/A-"
CuardaPSP. 'en w 10 José Afonso
10,8
149/A"
""
João Galo Ferreira
Bainho
10.8
149//3 /3. C 5 1° Cabo
AntóntO Joaquim N.Cartax'J
108
H9/c-n.C.10
Fur.milio-Rut
Fernandes Holo Rei
10,7
1.53/A-Ar1gol·a
II
"érgio dos
antos J\maral
10 Ô
155/B
"
1° Cabo -Armondo
érgio Bebanda
-10,6
157/A"
-Fur.milioCarlos
Alberto
de ii ronda
10,.5
159/AE.P.l.
1° Cabo
Antónw
Cunlui
-10,5
163/A-Angola
"
-Custódio
Sebastião
Diogo
10,3
167/A-R.I.7
"
João Vasco Paixão da Gama
10.1

Candidatos nas condições regulamentares "muito aptos" ou
aptos" dispensados da prest aç ão de provas por se encoatrarem enpenhados em missões de campanha
172-Angola
2° Sarg mi l i? António Carlos Antunes Gomes
173"
""
·Aul4tLS to Pi.res de Moura
174-B.C.5
"
"-.;'u.)(~
1~:OI eira Iti sccalo
175 Angola
"
"-Jcn;nimo
Ribeiro d ... Graça
176·"
""
-l.conel: ,4:arfJues Rebelo da SilV(l
177"
""
,lnt6llto Hcnr iques Curado .l!tlLt,;uS
178·"
""
Joõo ,lngucl Fernandes
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179-R.I.7
_2° Sarg.;nil?-José
Taicora Velez
180-R.I.2
"
"-João
Filipe
Narciso
181-E.C.5
"
"-José
Júlio Martins Pardal
182-R.I.14-"
"-Fernando
Augusto Rodrigues
183-Angola~Furriel
" -João Augusto da Fonseca
184-R.I.2
-"
"-O~lando
dos Santos Antunes

185-R.I.2

-

"

186-Angola-"

187-"
188- "
189-"

"

1OO-R.I.7
191-R.I.2

"
"

"
•

192-R.I.2
193-R.I.1
194-F.I.1

"
"
"

195-R.I.1
196-R 1.13197-Angola

"
"
"
"
"

198-

"

199 B.C. 5
XX) B.I. 2
'201-R.I.15202-R.I.2
'203-R. I.15'204-R.I.15'205-R.I.2
-

206- li.I .12'207-R. I. '2
'208-R.I.r; '209-IR.I.7 210-R.I.5
_
211-B.C.10_
212-B C.10213-Angola_

214215216-

"
_
"
" _
217 -B. C. 10-

218-B. C. 5 219-CIMM. _

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

-Manuel Martins

Patraquim

Pereira

"-Aristides
Diz da Caerr a
"-lllmerindo
Alves da Rocha Borges
" -Car lo s José Sampaio Dias
"-Sebastião
de Sousa Santos Júnior
"-António
He uier Rodrigues Margalha
"-João
Agostinho
Gonçalves Oliveira
Figueira
":ln
tónio Adriõo Mestre Caspar
"-João
Arlindo
Gomes de Mendonça
"-A.n t áiio Manuel Pedrosa Barreto
das
'\'eves
"
An t áiio Carlos Fernandes
Trindade
" -Luís Santos Morais
" -Henrique Carvalho Gonçalves
" -Dnar te Fernando Ramada Ferreira
"
Pedro Aíanuel Coe lho Pibeiro
Amaral
" -Luís Manuel Vasconcelos
Tavares de
Melo
-José Azevedo Carnei ro
" -João Carrilho Serra Cordeiro
" -Antátio Daul. Guedes Vaz
" -José Carlos da Cruz
Vargas Bronco
" -Fernando dos Martires
-Lui
s
da
Silva
Gaspar
"
" -Abner Ramos Pina
" -AntÓllio Manuel Azevedo
" -João de Sousa Ferreira
" -Manuel Walter Couto Fragoso
" -Eduardo dos San.tos Palha
" -An tónio José Marques da Si l ua
" -Manue I Lourenço Rocha da Si I va
" -Amilcar Gomes
" -Manuel Geraldo Jorge de Jesus
" -Ant61io Manuel Carvalho Pereira
" -Alvurillo Niuves ,',;oniL.
" -Man.uel José Mal i iu s
" Manuel Pereira dos San tos
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220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
23)
231
232
233
234
235
236
237
238
239
2/IJ
241
242
243
244
245
246
247
248
249

-

R I.15-Fur
Milo.José
Proença Rebelo Pedro
R I 2
"
"
Dion ísio dos San tos G 'Gomes
B.C 5
"
" Manuel Nicolau Vieira
R.I. 7 -"
" Manuel da Piedade Antunes
R.I 15 "
"
João de Medeiros Benevides
B. C 5
"
"
João Arcanj o dos San tos Barbara
B C.I0"
Manue I de Jesus Vara
Angola-luCab8
António
dos Santos Sobral
"
"
Rodrigo Alberto
Pinto da Silva
- R.I.12*"
Augusto Manuel Dias
- Angola-"
António
Fernando do Nascimento
Lobo
- R. I. 2
"
Manue I Ramos Mourão Andrade
- Angola"
Manuel Martinho Rodrigues
-"
"
Evangelista
Pinheiro
Francisco
-"
"
César Adolfo Teixeira
Alves
- R.I.16-"
José Oiamus co Andrade
- R.I.15-"
'GJ.stavo da Costa Arnauth
- E.P.I
"
Manuel Maria Paqui to Cardoso
- R.I.16-"
José Maria da Encarnação Festas
- R.I.4
-"
Manuel Fernandes Domingos
- R.I.16-"
José Tomé Magarreiro
Ferreira
- R.I.16-"
José António Reis Evangelista
- Angola-"
Manuel Ribeiro
de Cavaleiro
- B.C. 5
"
Manuel Pedro Monteiro
Vieira
- B.C.5 -"
Nelson da Q)sta Santos
- B.C.5 -"
António Manuel da Silva
- B.C.5 -"
Joaquim António Faustino
- R.R.16-"
João Joaquim Belfo
Varche
- Angola-"
Artur dos Santos de Sousa
-"
"
Victor Manuel Teixeira
dos Santos
2!!l) -"
"
Mário Jaime Nunes Gonçalves
251 -"
"
Victor Manuel da Cruz Peyroteo
252 -"
"
António Jorge Correia Lopes

A lista aditada foi publicada na O.E. na 35-3a.Série de 20
de Dezembro de 1 $2

2 - Averbalent,o
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o Curso de Transportes Auto, que
funcionou no C.I.I.A.l de 21/1/963, ~ 3CV3/963, o seeui.n t.P. fnrriel mi liciAT1o·
R.A.P.2

Furriel

milo

Victor

Manuel Almeida

Figueired7RfG.

Ao furriel milo que concluiu com aproveitamento, deve
ser averbado o Curso c e LspcciQl~dQdc de Transporhe
Auto.

j1.

"jri

nlln~1100 EXERCITO
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*~***~:*~:~~:.~********~:*:~~::*~:*~:*~:*******~******~:*~~~
·:·.A*.: .. ~::J:·
freque~Lnram co~ aproveitamento
e as classificaç5es
que
lhes vão indicadas
o curso de Sapadores
de Camuflagem
que funcionou na E.P.E. de 11/2/963 Q fi/4/963,
os seguintes
furriéis
milicianos
e lOs cabos milicianos:

Uni1nde

Posto e Quadro

1,;,e,L

FurvEng,

{\provei t a.

José do Carmo Hamos
Muito Bom
Francisco
Garcia Vargas
130m
"
11
Luís Pento Rodrigues Sampaio Pom
p.E. 2
"
"
"
Indalécio
da Conceição Calça
Pom
EPEWF 3)10 cabo mil.
José AlLerto dos S. Ferreira
Reg
Aos sargent~s
milos e lOs cabos milos que concluiram
com
aproveitamento,
(1 ve ser averbado o curso e a especialidade ele "hpador de Camuflagem.

I<Pi': (L'E 3)"
[o. LI"

" '

,cJ,C.
"

VI - {{ CL~~liÇOES
1 -

r et er icães

fncontra-~e
préterido
na promoção ao posto imediato,desde 3C/"/962.
por motivo c'e doença, o fur r i e I 2°,meco
e l ecr.. Camilo da Conceição Duarte, da E.P. E.•

2 - r.cctlfic~çõ~s
Pertence
ao I • LI e não ao 11,1.5,
O.E. n? 12 3a.Série
de 30/1/963,
quim Pat,o,

corno foi pub l i cado na
o 1 ° sarg.~:anucl
Joa-

Declaru- e que ingressou
no Q. P. como 2,0 sarg. gra,L e
não COMO furriel
o 2° surg. milo, Manuel dos Santos
France,
uo I3.C.lO, como consta da O,E. nO 1 3a.Série
de 10/1/963
na pá!,. 3.Estc
sargento
encontra-se
presentemente
<1 prest;r
s:erviço no
ele S.Tor·.~.

c:r.I.

Declara-'lC
nula e de ~enhum efeito
a colocação
no D.H.
M. nO 9, do l0 sarg. do O.À.E. Oscar Fernandes da Costa, do C. T .0. E., conforme foi publicado
em O.E. n? 11
3a.Série
de 20/4/963,
pág.288.
Os miliL;trcs
a serruir mencionados aprovados no concurso
extraurdinário
;ara o posto de furriel
r.lo Q.P. d:l i\~r."l
d~ ln funtaria
alerto
em 30/5/1962
t.êrn lia I'CSrU~I- t a va
L.:.;ta geral de c Las: i_r:_c, çüo o n.imer'o que 2. cad cm se

3a. sé r i e
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indica e não'como foi publicado a pág. 212 da O.E.no.
8-3a. Série de 20/3/963.

N°s. Unidade

Posto

Nomes

96-B Moçamb. lO.Cabo ..
António Bértolo
114-B"
,,"
-Eduardo da Silva Raposo
l36-B"
""
-Armindo Miguel Pires

Classif•
12,1
11,6
11,1

'Declara-se que se chama Artur Nunes Romão e não António
Nunes Romão o Furriel Mec.Viat.Rodas, do R.A.L.4, conforme consta na O.E. 3a Série pág. 314.
Declara-se que a colocação do Furriel Músico Honorato
Pestana, não deve ser considerado no B.I.I.18 como foi
publicado na O.E. 3a. Série nO.9 de 30/3/963 pág. 230,
m as sim no B.I.L19.
Declara-se que o furriel de Art. Jaime Manuel Machado
Carneiro Leão, que ingressou no Q.P pela O E. nO.12
3a.Série de 1963 pág. 312. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros" e não pela ver
ba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei , conforme
conta na referida O.E .
Declara-se que pertencem à H.M. de Moçambique, onde servem em comissão militar por imposição nos termos da
alínea c) do arto.3°,do Dec. 42937 de 22/4/960 e não
em reforço à Guarnição Normal da mesma R.M. como consta da O.E. 3a.Série de 10/11/961 a pág. 926 e 912
os Furriéis do S.A.M. João Francisco Parreira e
Adelino Pedroso Nora ambos da M.M ..

3 - Reformas
Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do arto.lSo.do Dec.Lei
nO.28.404. de 31/12/937. por terem sido julgados inca
pazes de todo o serviço os sargentos em seguida mencionados. desde a data que a cada um vai indicado:
Estado Maior do Exército
l°.Sarg. do Q.A.E. Sebastião Dias da ilva desde 9/4/963
Distriro de Recrutamento e Mobilização nO.14
2°.Sarg. do Q.A.E. Ricardo Pais
desde 15/4/963
Que sejam considerados na situação de desligados do serviço
prevista na parte final do arto.lSo.do Dec.Lei nO.
28.404, de 31/12/937, por ter atingido o limite de ida-

33.
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de <60 anos),nos termos do ar tO 60~ do Dec.Lei N~.
28.401, de 1937, o sargento a seguir mencionado, desde
aàdata que lhe vai indicada, 2° sarg. do Q.A.E. Manuel
da Silva Seabra, do R.E. 2, desde 6/5/963.
Ç\Iea partir de 1 de Maio do ano corrente, t.rans i tam para a situação de reforma, passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, conforme vem publicado no Diário do Governo nO 982a.Série
de 25 de Abril do ano em curso, os militares a seguir
mencionados, cuja pensão anual a cada um se indica,
estando já deduzida do desconto a que se refere o artO
13° do Dec.Lei nO 36610, de 24/11/947, rectificado pelo artO 11° do Dec,Lei nO. 39843 de 7/10/954'
Estado Maio~ do Exército

2° sarg. do Q.A.E.,Alvaro do Carmo Rodrigues

25.020$00

Agência Mi 1i tar

l° sarg. do Q.A.E •. Joaquim da Cunha ••••••••• 24.144$00
Direcção

da Arma de Cavalaria

l° sarg. do Q A E .. Albano Alves da Mota ••••• 24.756$00
Quartel 'General da 2a

Região Militar

2° sargento do Q.A.E., Carlos da Silva •••~••• 22.512$00
Regimen-to de Infantaria nO

1

2° sarg do Q.A.E ..Eugénio Martins dos Santos
Batalhão

16.884$00

de Caçadores nO, 5

l° sarg. músico. Jerónimo Augusto do Carmo ••.•24.756$00
RôgLm~nto

2° sarg. do

di Engemharia

nO, 2

.A.E., Fe isberto Pereira do Couto21.948$00

Batalhão

de Telegrafistas

l° sarg.lo mec.radio.,Herculano dos A. Ribeiro 20.424$00
Hospi tal Mi 1i tar Principal

l° sarg do Q.A.E . Luís José da Silveira

22.908$00

Depósi to Geral de Material San i tário

l° sarg l0 mec.v.rodas, Salvador Nunes •...•• 24.144$00
Escola Prática de Cavalaria

2° sargento ferrados. António Heitor •••••.•• 21.948$00
4 - VenCimentos

Declara-se que cs sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quad,rosAprovados por
Lei" (no 1 do artO 3250 do Cap· 8° do Orçamento do ME)
de~de 1/6/963,20s sargs. de Enf5.sap.Henrique Lope s do
ColtO. da EPE (BT 3).António AJto Barrelros,do RE 1,He~
der Soares) Pires, do B.S.C.F e 2° sarg, de Eng.Rodov.
José Jorge Magalhães Alves, do R.A.P.2 (C.I.C.A.l) e

o RlU·j
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2° sarg. ue Cavo Filipe Nobre da Silva, da F.P.C., 2°.
sarg. do S.S. Manuel da Silva Cristo, da LP.E. e 2°s
sargs. de Art. Joaquim José Ferreira Frade, do I~.A.L.3
Manuel Francisco Bonifácio Carne Azeda, da t~.P.A.,
Afonso Ferreira, do LA.E.M. e .Ioâo Augusto Podr igues
Parente, do G.A.C.A.3.

VII

- OETEnrq~:AçÕf)

Publica-se para os devidos efeitos o texto da nota-circular na 17.747 po 8/4 de 8/5/963 da 4a.Secç50 desta
nepartição, que é do teor seguinte:
Sua Exa. o Prigadeiro Director encarrega-me de transcre.
ver a V.Exa.o texto da nota na 19?1/P.M. de 27/1/963,
da la. Pepar t.iç âo do EJ1.E. que é do teor seguinte:
Informo V.Fxa. que por despacho do Exm? Ajudante General
de ~4/4/96~' e de acordo com o estabelecido no ! 'c. 11°.
tiA.737 os militares habilitados com o C.S.~;:.com uto
de corpo de del.ito pendente são nomeados para o Ul t.i amar quanrlo lhe compita (dentro de antiguidade qJe teriam se tivessem sido promovidos a lOs cabos rnilicjanos), sendo graduados em furriel do Q.C. á data do 011Larque e ~essando
re Ier-i da graduação quando tenninar
a sua com1ssão.

VIII

- OB I TU\ R I O

Janeiro - dia 1 - Furriel de Art. Diamantino
cação Silve3tre, do R.A.C •.
000000000000000000

da Purifi-

00000000000000000000
0000000000000000000

P Uinistro

do Exórcito

Jooqu im da Luz Ctmha

Está confonne

o Ajudante General
(

I

•

I'

I

30 de Ma i o d e 196 3
Publ i ca-se

•

ao Exérci

to o seguinte:

I - JUSTiÇA

E DISCIPLI~A

A - Condeco rações
1 - Sargentos

Para efeitos da última parLe do artO 12° do Pegulame~to
da \1edalha !ili tar, e por despacho de 22 de Abril do
OCF~, foram condecorados com a Cruz de Guerra de la,
classe os seguintes militares
I'urrielde Inf Alberto Ferrão Si1vano, da C Caço 128 do
R Caç. 155
2 - Praças

Para efeitos da última parte do artO 12° do Regulamento
da \Iedalha lili tar, e por despacho de 22 de Abril do
ac~\A, foram condecorados com a Cruz de Guerra de la,
classe os segujntes militares
l°. cabo nO 129/61 José dos 'antas Roelrigues, da C Caço
nO. 1~ do R.Caç 137.
Soldado condutor auto 424/59, Manuel Augusto Mendes Ta
vara, elaC.Caç. 127 do R Caç 155; soldados nO 467/60,
Alíoio de latos, da C Ca~ 1-0 eloI Caç lRó,no 376/61
Salvador Pires r~mes, da CCaç. 139 elo p. Caç 137 e nO
192/61 lanue l da Conceição, elar Caç. 110 do R Caç .137
(Ofício nO 2254 de 13 de Maio 1963 Proc 14·1 8 4, da
la. Rep. do E.\l.E ).
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Para efeitos da última parte do artO 12° do Regulamento
da Medalha Militar, e por despacho de 3 de Maio do
OCFAA, foram condecorados com a Cruz de Grer ra de 4a
classe os seguintes militares.
lOs cabos n? 122/60 Manuel Antunes. de Oliveira, n0178/60
João Luís dos Santos Freire, nO 198/60 Alberto de Figueiredo Brito, nO 262/60 Armando de Jesus Pinto, todos da cCaç
170 em reforço ao R Caç 137;e N° 285/60
\-1anuelFigueira Silveira, da C. Caç 105 do B Caç 96
385/60 João de Oliveira Morais e nO 527/600rlinjo
Lourenço, ambos da cCaç
99 do B.Caç 96; nO 1959/61
Gabriel Pereira Coelho, da C C s, /3 Cav: 3gJ.
Soldados nO. 31/59 António Augusto Gomes Agostinho, da
c.c,e. 170 do RCaç" 137, n? 203/60 António Francisco
Lucas e 1008/60, Carlos Dinis Monteiro, ambos da C,C~ç.
105 do R"Caç: 96, n? 54/61 Francisco Al ves àa Silva, da
C,C~ç 189 do R.Caç. 186, nO 1691/61 Francisco Anacleto António, da C.Cavo 352 do R.Cav.330 e nO 300/60,
João Rodrigues Martins, da C.Caç. 105 do R.Caço 96.
II - MUDANÇAS DE QUADRO
SAffiFN10S IX) QJAIID PERvIANFNfE
Sup r an ume r á r i.OIS
Ouadro

da Arma de Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia

Têm passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia os furriéis
do Q, C, Anibal José Leão Marchante e José Alberto Cardoso de Albuquerque, porque encontrando-se aprovados
para este quadro lhes competiu o preenchimento de vaga.
Contam a antiguidade desde 25/4/963, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto, Encontram-se na R.M. de Angola em reforço á Guarnição Normal.
Regimento

de Arti l hari a Pesada n°.

2

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia o furriel do
Q.c. Raul Alves de Almeida,porque encontrando-se apro.ado para este quadro lhe competiu o preenchimento de
vaga. Conta a antiguidade desde 20/4/963, data a par-
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tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Encontra-se na RoM, de Angola em reforço á Guarnição
Normal
Reg i ão Mi I i t a r de An go I a
Tem passagem ao Q.P da Arma de Artilh~ria, os furriéis
do Q C Ednundo Freire Xisto e Carlos Alberto do Quen
tal Gusmão, porque encontrando-se aprovados para este
quadro lhes competiu o preenchimento de vaga, Contam a
antiguidade desde 25/4/963, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo postoo

•
III
SAfGN1DS

~UDAtIÇASDESITUAÇAO
fi CUAIJO PFTh1lW1NfE

Abates
Quadro

de Amanuenses

do Exérci

to

Passou a ser considerado nesta situação desde 31/10/962,
data do despacho de S,Exa. o Ministro do Exército, o
2° sarg, Timóteo Constâncio da Silva, do C.To da Indi a,

á Especi ai i dade de Armas Li gei r as

Passagem
Quadro

do Ser.iço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/5/963,
o l° sarg. l0 artif. serralheiro António Corz:eia,.da
E.,\1•.EI ect.,Vence pel a verba "Pessoal de Nomeaçao V1tallcla Além dos Quadros. Este sargento em caso de reprovação num futuro curso de Chefes Mecânicos de Armamento, qua venha frequentar, regressa á especialidade
de serralheiro.
Passagem

á Si tuação

de Di spcn i bi I idade

Ouad ro d a Arm a d e I n f an t a r i a
Passou a ser considerado nesta situação desde 16/5/963,
o furriel de lnf. António Augusto Freire de Andrade
~m~ndra,
da DoS,T. (Despacho de 7/5/963 da S.Exa. o
l.n1.Stro do Exército).
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Uuadro

da Arma de Infantari

a

Passaram a ser considerados nesta situação desde 20/4/63
por terem regressado da Ro M" de Angol a, os 2° s sargs,
de lnf. José Boina Bento e José Ferreira da Costa, ambos do B, L 20 Vencem pela verba "Pessoal dos' Quadros
.Aprovados por Lei" o
Passagea

á Situação

de Supranumerários

Ouad ro da Arma de Art i I ha r ii
Passaram a ser considerados nesta situação desde 25/4/63
por terem sido nomeados para servir como reforço á
guarnição Normal em Angola, nos termos da alímea c) do
artO 3° do Dec 42937 de 22/4/960, os lOs sargs de
Art António Posa, do R A,P, 3 e Carlos da Silva San
tos, do R.. A Po 20 Tem por Unidade Mobilizadora o RAL L
Uuadro

do Serviço

de r~aterial

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/5/963,
por ter sido nomeado como reforço á guarnição normal
em Angol a, nos termos da al ínea a) do ar t? 3° do Dec.
42937 de 22/4/960, o 2° sarg. mec viat.rodas António
José Almeida Cordeiro Frazão, do R,AoL.4 Tem por Uni
dade ~~obilizadora o R L 2.
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/5/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço á guar
nição normal em Angola, nos termos da alínea a) do artO
3° do Dec 42937 de 22/4/960, o 2° sarg mec viat.rodas José Carlos da Silva, do II.M P. Tem por Unidade
Mobilizadora o R,l. 7
Ouadro

de Amanuenses

do Exérci

to

Passou a ser considerado nesta situação desde 12/5/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço á guarnição normal em Moçambique
nos termos da alínea c) do
artO 3° do Dec 42937 de 22/4/960 o l° sarg do QA E
Afonso Gomes, da Glefia do erviço de VerifiGaç~o de
Contas e de Inspecção Administrativa
Tem por Un1dade
Mobilizadora o R I 2

3a,
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SAffiEN10S ID (UAIID <Dv1PLEMENIO
Por despacho de 24 de Maio de 1963, tenha passagem ás
tropas licenciadas desde 1 de Janeiro de 1961, por ter
atingido os 35 anos de idade, o seguinte sargento do
Quadro de COmplemento:
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mtlbilizaçoo

n".

um

Do 'Grupo de Arti lharai
tra Aeronaves nO. 2
Furriel miliciano José Vilaça Ramos.
Por despacho de 24 de Maio de 1963, tenham passagem ás
tropas licenciadas, desde 1 de Janeiro de 1962, por
terem atingido os 35 anos de idade os seguintes sargentos do Quadro de Complemento:
Ao Distrito

de Recrutamentol

e Mobilização

n",

8

. Do Grupo de Artilharai
Contra Aeronaves nO. 2
Furr1el miliciano José Maria Alvares Salvador.
Ao Di stri

to de Recrutamento

e Mobil i

zaçãe

n".

10

Do Grupo de Artilharia COntra Aeronaves nO. 2
Furriel miliciano José Paul~ Bandeira COelho.
Ao ül st rí ta de Recrutamentu

e Mobilizaçãa

Do 'Grupo de Artilharia
Contra Aeronaves
Furriel miliciano Emílio da Ascenção Jesus.

n".

11

nO. 2

Por despacho de 24 de Maio de 1963, tenham passagem ás
tropas licenciadas
desde 1 de Janeiro de 1963, por
terem atinsido os 35 anos de idade, os seguintes sargentos do Quadro Complemento:
~

üí

st

rt tn

de Recrut!l11ento

e Mobilizaçãa:

n".

1

Do Regimento deInfantari~no.
4
.
2°s sargentos
milicianos _ Porfír10 de Alme1da Velez,
Jaime Nunes Gênçalves e José Joaquim Barata.
Do 'Grupo de Artilharia
Contra Aeronaves nO. 2
2°8. sargentos milicianos - Vasco Nogueira, Manuel Hilberto Freitas de Oliveira e António Tomás Fernandes
COnde.
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Do 2°.Grupo de Companhias de Saúde
2°s. Sargentos Milicianos - Fausto José Chagas Fernandes,Manuel Travassos Pina, José Manuel Ribas da Silva
Martins, Hildebrando Ferreira Sousa Júnior, Fernando
Augusto Domingues Esteves,Alvaro
José de Castelo
Branco Pimenta da Gama, Virgínio César Gonçalves Gou
veia, Nuno Manuel Baptista Múrias e Manuel Amílcar
RamalhaI.
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.4

00 Regimento de Infantaria nO.4
2°s. Sargentos Milicianos
António Jacinto Ferreira Jú
nior. Custódio Sezinando Nobre Lopes, Adelino de Sou
sa Ferreira, José Viegas Bota. Raúl de Sousa Girão e
João Henrique Pereira.
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO 5

00 Regimento de Infantaria nO.4
2°s. Sargentos Milicianos
Luís dos Reis e José Tavares
Podrigues.
Do 2°. Grupo de Companhias de Saúde
2° SaBgento Miliciano
Manuel José Cabral Caldeira
00 Quartel General da la. Região Militar
2°. Sargento Miliciano
Henrique Soares da Silva
Ao Distri

to de Recrutamento

e Mobil ização

nO.6

00 2°.Grupo de Companhias de Saúde
~os.Sargentos Milicianos- José Augusto, Fernando Machado
Lobo Veiga da Fonseca e António Augusto Sá dos Reis.
00 Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO.2
2°. Sargento Miliciano· Bento Pereira Teles.
Do Quartel General da la. Região Militar
2°s. Sargentos Mili~ianos - Camilo Gomes de Almeida e
Fernando José Vieira Coelho.
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização

00 Regimento de Infantaria nO.4
2°, Sargento Miliciano·
Jorge Crispiaiano
Oliveira.
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.7
Ferreira
nO.8

de

3a. Série
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Do Quartel General da la. Região Militar
2°.Sargento Miliciano - Arlindo Ferreira Campos.
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização nO.10

00 Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO.2
2°~.Sargentos Milicianos- Ilídio Tavares de Almeida
Silva e António Augusto do~ Reis.
Do 2°.Grupo de Companhias de Saúde
2°s Sargentos Milicianos
Marcos António da Fonseca
Seabra e Amilcar Martins Branco.
Do Quartel General da la. Região Militar
2°s Sargent8s Milicianos
Américo de Pinho Barros e
Manuel Martins Meireles

Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização nO. 11

Do Regimento de Infantaria nO.4
Sargentos Milicianos
Rui Manuel Afonso Baptista
e António Marciano Ribeiro Clemente.
Do 2° Grupo de Companhias de Saúde
2°s, Sargentos Milicianos
Edmundo Magalhães Sérgio,
Américo da Luz Pinto e Furriel Miliciano
José Alves
da Mota

2°s

Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.12

Do Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO.2
2°.Sargento Miliciano
José Pinheiro W~nezes
Do Regimento de Infantaria nO.14
2°.Sargento Miliciano
Manuel Marques da Fonseca
20
00 2° •Grupo de Companhias de S.aúde
s. Sargentos Milicianos-Dmogo Pere~ra de Sousa e José
Matias Pereira.

Ao Distrito
20

e Mobilização

nO.14

Do 2°.Grupo de Companhias de Saúde
.Sargento Miliciano -António de Sousa Fortunato
Ao Distrito

20

de Recrutamento

de Recrutamento

e Mobil ização nO.15

Do Grupo de Artilharia Contra Aerona~e~ nO.2
.Sargento Miliciano
António Nogueira V~e~ra Catrau

Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

n°.16·

420
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Do Regimen to de Infan taria

n".

4

2°. sargento miliciano Carlos das Neves Antunes Simões.

I V - PROMOÇÕES
SAfGENIOS fi (UAIID PER\1ANEN1E

Armas e Serviços
Ministério
Quartéis
Quartel

do Exército

Generais

General

do Comando Territorial
dos Açores

Independente

1° sarg. de Art. o 2° sarg" José Maria de Oliveira Couto
Pereira, contando a antiguidade desde 25/4/963, data
a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". (Despacho de 9/5/1963).

Escolas

Práticas
das Armas e Serviços
Instrução
e Uni dades

Centros

de

ln fan t ar a
í

Regimento

n", 1

de Infantaria

2° sarg. muSICO executo no instrumento "Oboé" o Furriel
Alvaro Manuel Vicente dos Reis, contando a a.tiguidade
desde 31/3/963, data a partir da qual tem direito aoS
vencimentos do novo posto. (Despacho de 15/5/1963).

Regimento

de Infantaria

n", 8

2° sarg. 2° mec.radiom.o furriel Francisco Barreto Afonso, contando a antiguidade desde 31/1/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo~sto.
Serve em reforço á R.M. de Angola. (Despacho 15/5/963)

Regimenta

de Infantari

a n".

10

2° sarg. artif. carpinteiro o furriel Manuel Ferreir~,
contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partIr

3a.

Séri e
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?da qual tem direito aos vencimentos do novo postooServe em reforço no C,T.L da Gliné. (Despacho CXJ/5/963).
Artifharia
Escola

Prática

de Artilharia

I? sarg, de Art o 2° sarg, João António Roque Caldeira,
contando a antjguidade desde 10/4/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto,Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia Além dos
O,iadros".,(Despacho de 9 de Maio de 1963) .

..

Regimento

de Artilharia

Ligeira

n". 1

1° sarg. de Art

o 2° sarg. Vasco Matias da Gama,contando a antiguidade desde 10/4/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal de l\IomeaçãoVitalícia Além dos Ouadros"
(Despacho de 9 de Maio de 1963)
Regimento

de Artilharia

n". 4

ligeira

1° sarg, de Ar t , o 2° sar'g- António Lopes Vinagre, contando a antiguidade desde 10/4/963, data a partir da
qual terr direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros" (Despacho de
de Maio de 1963).

e

Regimento

de Artilharia

de Costa

I? sarg. de Ar t , o 2° sa rg, Adriano Henr-iques Rebelc;>,
contando a antiguidade desde 25/4/963, data a par ta r
da qual tem direito aos vencimentos do novo postooVence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
O,iadros", (Eesp acho de 9 de Maio de 1963).
Grupo

de Artilharia

l° sarg, de Art. o 2° sarg

Contra

Aeronaves

n". 3

. P'1res,. conEduardo J ust1no
tando a antiguidade desde 20/4/963, data a part1r da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto Vence
pela verLa "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos
lJIadros" (Despacho de 9 de MatO de 1963).
Cavai aria

ORDEM
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Regimento

de Cavalaria

nO 8

10.Sarg de Cav.,o 2°.Sarg, Francisco António Alho. con
tando a antiguidade desde 25/4/963
data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia aléw 10s
Ouadros.
(Despacho de 10 de Maio de 1963)

Grupo

Divisionário

de Carros

de Combate

10.Sarg. de Cav.,o 2° Sarg. Luis da Conceição Marques
Rilho. contando a antib~idade desde 25/4/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to, Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros, (Oespacho de 10/5/963)

Engenharia'
Regimento

de Engenharia

nO 2

Fur r iel de Eng. Sapador ;» lO.CaLo António August;o Bodri
gues Fernandes, contando a antl't!uidadedesde 26/4/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Venc.e pela verba Pessoal de 'omeeçêo Vi
t.al c i a além dos Quadros. (Despacho de 11/5/963)
í

Serviço
Comp~nhia

de Material
Divisionár

la de ~anutencão

de Material

10.Sarg. 10.Mec Armas Ligeiras,o 2° ••arg 2°.Mec i\rmas
Ligeiras Manuel Clemente Garcia. contando a anti'guida
de desde 3O/lO/959, com direito aos vencimentos do no
\'0 posto, desde 31/12/959. Serve em reforço no C.T I.
da Guiné.
(l1espacho de 18 de Maio de 1963)
10.Sarg. do S,A.M.,o 2° arg. Ventura Barateiro Fernandes
coutando a antiguidade desde 25/4/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto Vence
pela verba 'Pessoal de Nomeaçio Vitalícia além dos
Quadros',
(Despacho de 3 de Maio de 1963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

E s ta b e Ie c im en tos M i I ita re s

e Outros

Elementos

3a sé r ie
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Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Instrução

Mi I itar de Santa Margarida

lo Sarg. de Cavo o 2°.Sarg José António Godinho Casaco
contando a antiguidade desde 21/2/963 data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Ven
ce pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros
(Despacho de 10 de Maio de 1963)

Diversos
Dep'slto

Geral de Material

de Guerla

lo Sarg. l0.Me
Inst. Precis60 o 2°.Sarg 2°.Mec. Inst.
Precisão Artur Fernandes Teles
contando a antlgtJlda
de de de 14/4/962
data a partir da qual tem direito
ao~ vencirentos do novo posto Este argento fica na
escula d promoção colocado i ediotamente
-:lireit.a
do
10.Sarg 10.~·ec Inst Precisão Nelson da Sr lva Pe re i
ra da E P S M Vence pela verba Pes"oal de Nomeação
V· tulIcu além do Quadros (Despacho de 17 5 963)

Supranurr.e,ál Ias
Infantaria
Es~ola

Prática

de Infantaria

FurrIel de Inf. Q lv.CaLo António Cunha, contando a an
tiguidade d de 10/12/962, data Fi partir da qual tem
direito ao ,encimentos do novo posto. Fncontra se ('11
Angola na situação de reforço a Guarnição Normal.
(O spacho de 20 de Maio de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO 5

10.Sarg de Cavo o 20. arg. Ludgero Augusto Malveir~,
Contando a antiguidade desde 25/4/963, data a partl;r
da qual tem direito nos vencimentos do novo pos t.o.En
Contra se na R.~1. de Angola em reforço a Guarnição
arma 1. (Despacho de 10 de Maio de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

424
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1° sal'g" de Art. o 2° sarg" José Venâncio de Sousa Marcelino, contando a antiguidade desde 2<'/'" /962, data
a partir da qual tem direito aos vencimenLos do novo
posto. Encontra-se na R.M.de Angola em reforço á guarnição normal. (Despacho de 9 de Maio de 1963).

Batalhão

de Caçadores

n". 5

Furriel de lnf. o 1° cabo João Vasco Paixão da Gama, contando a antiguidade desde 10/12/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fncont ra-se na R.,M" de Angola em reforço á Guarnição Normal
(Despacho de 21 de Maio de 1963)

Art i I han
Rep'imen'lo de Artilharia

Ligeira

n".

4

2° s~rg. de Art. o furriel David António Xavier de Olivelra, contando a antiguidade desde 31/3/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto" Encontra-se na R.M. de Angola em reforço á C1llarniç50 Normal. (Despacho de 22/5/1963).

Regim en to d e Ar t i I ha r i a Pesadano.

2

1° sarg. de Art. o 2° sarg. José de Matos de La Cerda
Sarmento, contando a antiguidade desde 25/4/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Encontra-se na BoM. de Angola em reforço á Guarnição Normal. (Despacho de 9 de Maio de 1963).

Regimento

de Artilharia

Pesada n°.

3

Furriel de Arto o 1° cabo José Fadigas da Silva, contando a antiguidade desde 25/4/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
na B.M, de Angol a em reforço á Grarni.ç ão No rmal ,
(Despacho de 15 de Maio de 1963)

Rep,imento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Furriel de Art o 10 cabo Alberto Marques Carnei ro , contando a antiguidade desde 25/,tj963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto f~contra-se na R M de AngoJ.a em re forco á Gl l"nil$~ Normal
(Despoclv: de 15 de '\/IÚO de 1963)
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Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO 3

10.Sarg de Cavo Rogério da Fonseca Santos, contando a
antiguidade desde 21/2/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra se na
R.M. de Angola na situação de reforço à. Guarnição Nor·
mal.
(Despacho de 10 de Maio de 1963)

GrUDo Divisionário

de Carros

de Combate

2° Sarg de Ca~.,o Furriel Cipriano da Silva Santos con
tando a antiguidade desde 31/3/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22 de Maio de 1963)

Serviço

de Material

Companhia

Dlvisionária

de Manutenção

de Material

10.Sarg. de Art..o 20.Sarg. Nuno Gonçalves Fabeiro Por
tas de Ibérico Nogueira, contando a antiguidade desde
10/4/963. data a partir da qual tem direito a?s venci
mentos do novo posto. EncontraMse na R.M. de Angola em
reforço à Guarnição Normal. (Despacho de 9/5/963)
2°.Sarg• de Art.,o Furriel José de Oliveira Fadigas, con·
tando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da
qual tem dire i to aos venc imen tos do novo posto. Encon
tra-se na Guiné em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 18 de Maio de 1963)

No Ultramar
Região

Militar

de Angola

l° Sarg. de Art.,o 20.Sarg. Abel da Costa, contan d o a
a~tl~idade
de de 10/4/963, data a partir da qual tem
dueHo
aos vencimentos do novo posto. ([)esp.9/5/963)
lo .Sa rg. d e Ca\'.•o 20. arg. José Cabaço L eltao,
. ~. contan d o
a antjguidade desde 25/4/963. data a partir da qual
tem dilrelto
.
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10 de Maio de 1963)
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lO.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Mário Luis dos Santos, con
tando a antiguidade desde 25/4/963
data a partir da
qual t.ern ('i rei to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9 de \~,1io ,k~1') i.\)
Região

Mi I itar

de Moçambique

2°.Sarg. de Inf.,o Furriel António Zacarias Medeiros,
contando a antiguidade desde 28/2/96~. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
2°.Sarg. de Inf.,o Furriel Manuel de Oliveira Santiago,
contando a antiguidade desde 28/2/962" data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18 de Maio de 1963)
Comando

Iet

t

itm i al

Independente

da GUiné

2°s.Sargs. de Art ..os Furriéis João José Grilo Borrega e
Benjamim Santana Franganito. contando a antiguidade
desde 30/4/963,' data a parti, da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 18/5/963)
Comando

Territorial

Independente

de Timor

2° Sarg. de Inf.. o Furriel José da Si lva Pej âo , contando
a antiguidade desde 31/1/963. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14 de Maio de 1963)
V - COLOCAÇOES E TRANSFER~NCIAS
SAT-GNIOS 00 QUADffi PEFMANENfE
Armas

e Serviços
Ministério
Estado

Maior

do Exército
do Exército

2° Sarg , de ln f , .Joaquim Angelino de • ousa, do fi. I .15
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado- nesta si tuação desde 2/5/963. pOJ' ler rcgrt· sado da fI.M.
de Angola. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei". (Despacho de 10/5/963)
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~a dependência

do Ajudante

Di recção do Serviço

General
de Pessoal

(Repartição de Sargentos e Praças)
2°.Sarg
de lnf Vasco Machado Bernardo, do R.l.7 sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei '. (Despacho de 9 de Maio de 1963)

Na dependencia

..

Chefia

do Vice-Chefe

do Serviço

do Estado Maior

de Reconhecimento

das Tlansmissões

2°.S~rg. de Eng. Trans , Manuel Nunes Pires do R. r.6 sua
Unidade dobilizadora
devendo ser considerado nesta
situação desde 204/963. por ter regressado da R.M. de
~gola. Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalí
na além dos Quadros". (pespacho de 8/5/963)

QU3rtéis

Generais
Quartel

General

da 3a

Divisão

2°.Sarg.de lnf. Fernando dos Santos Agostinho. do R.l.7
sua Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nes
ta situação desde 20/4/963 por ter regressado da R.M.
de Angola Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei
(Despacho de 9/5/963)

Quartel

General

do C T I da Madel ra

2°.Sarg• 20.Mec. Radiam. Alberto Maria Josué. do B 1.2,
devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963,
por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em
reforço a Guarnição Normal Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei'.
(Despacho de 20/5/963)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços.
Instrução e Unidades

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

Centros

de

3a. Série
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2°.Sarg. de lnf. Alfredo Alves de Carvalho. do R.I.15
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/5/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei". (Despacho de 10/5/963)

Regimento

de Infantaria

nO 1

lO.Sarg. de lnf. Joaquim Paulo Peres. do R.I.13. sua
Unidade Mobilizadora. devendo ser considerado nesta si
tuação desde 20/4/963. por ter regressado da R M de
Angola Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei '. (Despacho de 11 de Maio de 1963)
l°.Sarg. de lnf. José Rodrigues Vitorino, do R.I.8 sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprova.
dos por Lei'. (Despacho de 9 de Maio de 1963)
2°.Sarg de lnf. João Martins Vieira do R.I.2 sua Uni
dade Mobilizadora devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963 por ter regressado da R.M de An
gola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei' •
(Despacho de 10 de Maio de 1963)
Furriel de lnf. Francisco Manuel Jesus Pereira. do R.I.4
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes
ta situação desde 20/4/963. por ter regressado da H M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei".
(Despacho de 18 de Abril de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.2

2°.Sarg. de lnf. José Ferreira, do R.l.S sua Unidade Mo
bilizadora, devendo ser considerado nesta situação des
de 20/4/963. por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(lJespachode 9 de Maio de 1963)
20.Sarg. de Inf, Mário Gomes Moura, do R.I.7 sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 9 de Maio de 1963)
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Regimento

de Infantaria

nO.3

Furriel de InL António Jacinto Rato Fialho, .do R.I.4
sua Unidade Mobilizadora, devenBo ser considerado nesta situação desde 20/4/963, por ter regressado 'da B.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i", (Despacho de 18/5/963)
Furriel de lnf. Joaquim Francisco Pacheco Ricardo, do
R.I.7, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963, por ter regresssado
da R.M de Angola. Vence pela verba 'Tessoal dos Quadros Aprov~dos por Lei". (Despacho de 9/5/963)
Furriel de lnf Manuel José Costa, do R,I.8, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de Angola,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei'
(Despacho de 9 de Maio de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.5

2°.Sarg. de lnf. Joaquim Gonçalves, do R.I.1, sua Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta situação desde 23/4/963 por ter regressado do C.T.I. S.Tomé e Príncipe. Ve~ce pela verba 'Tessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho ,de 9/5/963)
Furriel de lnf. Eleutério João Pinheiro Nunes, do R.I.4
SUa Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963 por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verb~ "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 18/5/963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

l°s.Sargs. de lní. António Coelho Braga e Armindo Car
neiro e o 20.Sarg. de lní. Saúl Teixeira, t~os ~a R.M.
de Angola, devendo ser considerados nesta sltuaçao des
de 21/4/963. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei'.
(Despacho de 9/5/963)
2°.Sarg. de lní. Custódio Nery da Silva Coelho, .do R.I.
13, Sua Unidade Mobilizadora, devendo ser conslderado
nesta situação desde 20/4/963, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela ~erba 'Pessoal d~s Quadros Aprovados por Lei
(Despacho de 10 de Malo/963)
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2°.Sarg. de Xnf. Ernesto Vieira da Mota, do R.I.4, sua
Unidade ,Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pesssoal dos Quadros Aprolliados por Lei".
(Despacho de 18 de Maio ,de 1963)
2°s. Sargs. de lnf. Gaspar José Cerqueira e Mário Veloso
da Costa, ambos do R.I.2, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963
por terem regressado da R.M. d~ Angola. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho d~ 10/5/963
2°.Sarg. de Inf. João Baptista Lopes, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
19/4/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 10/5/963)
Furriéis de lnf. José Azevedo Carneiro e Manuel Gomes de
Amorim, ambos do R.I.15, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação desde 2/5/963,
por terem regressado da R.M.de Angola.Vence pela verba
"Pesssoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 10 de Maio de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg. de lnf. José Rodrigues da Silva, do R.I.4, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados poe Lei". (Despacho de 18/4/9(3)

Regimento

de Infantaria

nO.8

2°s.Sargs. de lnf. Amaro Carlos Martins da Silva e Gaspar Lopes dos Santos, ambos do R.I.1. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação
desde 23/4/963, por terem regressado daC.T.I.S.Tomé e
Príncipe. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei"
(Despacho de 9/5/963)
2~s.Sargs. de In f , António Esteves Pereira e Manue l da
Recha, ambos do R.I.4. sua Unidade ~obilizadora. dev n
do ser considerados nesta situação desde 20/4/963. por
ter regressado da R,M de Angola Vencem pela verba.)
Pessoal tiosQuadros Apl'O\<ldospor Lei' .(Despacho 18/5/63

"0.
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'Regimento de Infanta~ia n°.l0
1°.Sarg. de lnf. Francisco Ferreira da Costa, do,R.I.14,
sua Unidade Mobilizadora, deven~o ser considerado nesta situação desde 27/4/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 10/5/963)
1°.Sarg. de Inf. Francisco Manuel Fontela Pires da Silva
do R.I.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963, por ter regressa ..
do da R.M .•de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 16/5/963)
1°.Sarg. de Inf. José Manuel de Oliveira Muge, daR.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 19/4/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 10/5/963)

Regimento

de Infantaria

n~.12

10.Sarg. de Inf. Avelino da Cunha Loureiro Reis, do C.T.
I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação
desde 23/4/963. Vence pela verba '(Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 9/5/963)
1°.Sarg. de Inf. José Lopes e Furriel de lnf. Joaquim de
Lemos Ferreira Mendes ambos do R.lI,'4,sua Unidade Mobilizadora, devendo ~er considerados' nesta situação
desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de Angola.
Vemcem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados pôr
Lei".
(Despacho de 18 de Maio de 1963)
2°. Sarg.de Inf. José Soares de Almeida, do R.I.2, sua
Unidtide Mobilizadora devendo ser considerados nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 10/5/963)
Furriel de Inf. Américo Sant~ Cardoso Ferreira, do R.I.7
sua Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.
(Despacho de
Q/5/963)
Furriel de Inf. José Carlos da Luz, do R.I 15, sua Uni
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dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Despacho de 10 de Maio de 1963)
Regimento

de Infantaria

nO.13

lO.Sarg. de lnf. Agostinho Azevedo de Carvalho, do R.I.7
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes
ta situação desde 27/4/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei".
(Despacho de 10 de Maio de 1963)
2°.Sarg. de lnf. Heitor Relvas Correia, da R.M. de Maçam
bique, devendo ser considerado nesta situação desde
19/4/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei' . (Despacho de 10/5/963)
Furriel de lnf. António Raúl Guedes Vaz, do R.I.15, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 2/5/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei".
(Despacho de 10/5/963)
Regimento

de Infantaria

nO.14

Furriéis de lnf. António Loureiro Martins e Fernando de
Jesus Dias Fareleira. ambos do R.I.8, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 20/4/963, por terem regressado da R.M. de Angola
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 9 de Maio de 1963)
Regimento

de Infantaria

nO.15

2°.Sarg. de lnf. João Martins Fialho de Morais. do R.I.4,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba Pessoal dos Quadros Apro·
vados por Lei"
(Despacho de 18 de Maio de 1963)
Furriel de InE. António David Rebelo Domingues. do a.r. 8.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser onsideraoo n ..•
ta sjtuaçao desde 20/4/963, por ter regressado da R.M.
de Ango'a. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Le i", (Despacho de 9 de Maio de 1963)
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de Infantaria
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n°.16

2°.Sarg. de lní. António Manuel Clérigo, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
21/4/963, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 9/.>/963)
2°.Sarg. de lní. Francisco Mexe Carapuça, do R.I.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". .. (Despacho de 10/5/963)
2°.Sarg. de lní. João Sinírónio Valentim, do R.I.1, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 23/4/963, por ter regressado do C.T.I.
de S.Tomé e Príncipe. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 9/5/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.17

2°.Sarg. de lní. Ilídio Sequeira Cardoso, do C.T.I. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
8/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 16/5/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

n°.18

Furriel de lní. João de Medeiros Benevides, do R.I.1S,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/5/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 10/5/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.6

2°.Sarg. de lní. Marcelino Aíonso Diogo, do R.l.6, sua
Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 9/5/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.8

2°.Sarg. de lní. Francisco Leandro Amaral, do R.l.6,sua
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Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pel a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 9/5/963).
2° sarg. de InI. Valentim fo dr igues Pereira,
do R.I.1,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/4/963,
por ter regressado do C.T.
L de 8., Tomé e Príncipe. Vence pela verba "Pessoal dos
(Uadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 9/5/%3).

de Caçadores nO. 10

Batalhão

Augusto Figueira,
do R. L 4, sua
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta sidesde 20/4/963, por ter regressado da R.~1. de
Vence pel a verba "Pessoal dos CUadras AprovaLei",
(Despacho de 18/5/963).

!O sarg , de In I, José

Unidade
tu açâo
Angola.
dos por

2° sarg. de In I, José Augusto Vaz, do R,I.15, sua Unida
de Mobilizadora, devendo ser considerado nes <ao situa
ção desde 2/5/963, por ter regressado da I~,~1. de Imgola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" •
(Despacho de 10/5/963).
2° sar g, de ln f, Manuel António Rodrigues, do R.L 2, sua
Unidade Mobi.Li.z ador a, devendo ser cons i de rado nesta
si tuaçâo desde 20/4/963, por ter regressado da R. i, de
Angol a. Vence pel a verba "Pessoal dos QUadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 10/5/9(3).

Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia

2° sarg. do S. ç: José António, da H, 1. de Angola, deJC:endo ser considerado nest.a si tuaçfio desde 21/1/963.
ence pela verba "Pessoal de lorneaç âo Vital ícia Além dos
Quadros",
(~espacho de 7/5/9(3)
Hegiment.o rIe Artilharia

Ligeira

n", 4

l° sarg, de Ar t • Joaquim Bernardo Gomes Júnior, da H.~.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta si tuaç~o
desde 19/4/963, Vence pela verba "Pessoal de 'omeaçao
Vitalícia
Além dos ~adros".
(Despacho de 10/5/963).
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Furriel de Art., Manuel Reis Perei ra, do R.Ao C., por pedir" Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Despacho de lO/5/g,f3)
Regimento
de Artilharia
Pesada n".
(Comdestino ao c'LC,A, nO. 2)

3

2° sarg, de In f, Damião Augusto Neves, do R,L 2, sua I'nidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desele 28/4/963, por ter regressado da R,\1, de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei" • (Despacho de 10/5/963).
Cavai aria
Regimento

de Cavai ari a n".

7

l° sarg. l0 mec.viat.rodas e outras viat,especiais,
Joaquim Alberto Martins Prandâo, do G.C, C. do R.C. 8.
(Cespacho de 22 de Maio de 1963)
2° sar g, de Cavo Francisco .João nosa Costa, do R. r. 6,
sua Unidade obilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963, por ter regreàsado da R.~1.
de Angola. Vence pel a verba "Pessoal de [omeaç âo Vitalícia Al én dos Çuadros". (Despacbo de 9/5/963)

'1

Grupo

Divisionário

de Carros

de Combate

2° sarg. de Cav. João Raposo Videira, do H.l.6, su?"Unidade ~1obilí zadora devendo ser consi derado nesta S1 tuação desde 20/4/9'63, por ter regressado da~R.M. de ,~gola Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao Vi t al c i a
Além dos (\ladros".
(n? 1 do art.? 351° do Capo 9° do
Orçamento do M.E. )
(Fespacho de 9/5/963).
í

Engenharia
Regiment-o

de Engenharia

n".

1

2°dsarg. do S.S. José Dias Azinheiro, da R,M. de Angola
evendo ser considerado nesta situação desde 21/4/963.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além
dos \\ladros".
(Despacho de 7/5/963).
Grupo

de Companhi as de Trem Auto
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2°.Sarg. do S.S. Horácio Ludovino Ferreira, do R.l.2,
devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963,
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros.
(Despacho de 10/5/963)
,

Serviço de Administração

Mi Iitar

Escola Prática de Administração

Mi Iitar

2°.Sarg. do S.A.M. Norberto Joaquim Franco Ferreira, da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 19/4/963. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Desp. 10/5/963)

lO.Grupo de Companhias

de Administração

Mi Iitar

2°.Sarg. do S.A.M. David Pereira da Silva, do 2°.G.C.A.M.
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 14/5/963)

2°.Grupo

de Companhias

de Administração

Mi Iitar

2°.Sarg. do S.A.M. João Cambetas Abreu, do C.T.l. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
8/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 17/5/963)

Serviço de Material
Escola Prática do Serviço de Material
2°.Sarg. de lní. Francisco Barata Simão, do R.l.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 10/5/963)
2°.Sarg.de lní. João Francisco Guerreiro, do R.l.7, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 9/5/963)

Companhia

Oivisionária

de Manutenção

de Material

3a sé r ie
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2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Artur Augusto Pinto, das O.G.
M.E., devendo ser considerado nesta situação desde
20/5/963, por ter sido nomeado para servir como reforço
à Guarnição Normal,no Ultramar. (Despacho de 21/5/963)

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

Mi I itares
de Recrutamento

de Recrutamento

e Mobil ização
e Mobil ização nO.3

Furriel de Inf. Germano Sabino Dias Silvestre, do R.I.4
sua Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nes.
' por ter regressado da R.M.
ta s1tuação
desde 20/4/963,
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (JJespachode 18/5/963)

Estabelecimentos

Penais

Casa de Reclusão

do Governo

Mi Iitar de Lisboa

Furr~el de Inf. Aníbal Lourenço de Sousa, do R.I.l, sua
Un1dade
Mobilizadora , devendo ser considerado nesta
.
s1tuação desde 23/4/963, por ter regressado do C.T.I.
de S.Tomé e Príncipe. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 9/5/963)

Estabelecimentos
Instituto

de Instrução
de Altos Estudos

Militares

• lO.Sarg. de Inf. Candido Júlio José Ferreirinho, do R.
I 1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 23/4/963, por ter regressado do
C.T.I. de S.Tomé e Príncipe. Vence pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 9/5/963)

Academia

Militar

2°~Sar8'. ae lnf. Almeti~ào Gonçalves Correi~, do R.I.2
t~a ~n1dade Mobilizadora, devendo ser cons1derado nes·
d S1tuação desde 20/4/963 por ter regressado da R.M.
e Angola. Vence pela verb~ "Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei". (N0.l do arto.3250.do Capo.8°.do Orçamento do M.E. ) (Despacho de 10/5/963)

2° sargo de lnf. Manuel Francisco Casaca, da RoMode 10çambique, devendo ser cons ider ezo nesta situação desde
19/4/963 Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" .. (nO 1 do ar t? 325° eh capo 8° do Orçamento do ~,Eo ),
(Despacho de 7/5/963) o
Cal égi o f.li I i tar
2° sarg .. do SoS, António Luís Friezas, da R\10 de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 21/4/9630
Vence pel a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei", (n? 1 do art.? 147° do Capo 3° do Orçamento do Mf)
(Despacho de 7 de Maio de 1963)
2° sarg. de TnL Pogério Gomes de ~1atos, do R.L2, sua
Unidade ~10bilizadora,
devendo ser cons i derado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da KM. de
Angola, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" o(n? 1 do ar t? 325° do capo 8° do Orçamento
do MoE, ) o
(Despacho de 10/5/963)
Instituto

Técnico

Militar

das Pupilos

do Exército

2° sarg de In f, José Silva, do R. J .15, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 2/5/963,por ter rdgressado da R,M. de Angola. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(n? 1 do ar t? 156° do capo 3° do Orçamento do \1.F.. )o
(Despacho de 10 de Maio de 1963)
o

Escola

Militar

de Electromecânica

2° sarg, de Tnf, Mário Antunes da Fonseca, do R,1.7, sua
Unidade ~obilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 20/4/963, por ter regressado da RM. de
Angola, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".. (Despacho de 9/5/963)
Centro

de Instrução

de [PeraCões

Especiais

2° sarg. de ln[. João Batina Araújo, do R.I.6, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/4/963, por ter rel cressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei"..
(Despacho de 9/5/963).
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Centro

Militar

de Educação
Desportos

Física,

Equitação

e

2° sarg. de Inf, Orlando Filípe Fernandes,
do R,I,lS,
sua Unidade ~obilizadora,
devendo ser considerado nesta situação de~de 2/5/963, por ter regressado da R,M.
de Angola, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros .Aprovados por Lei.", (Despacho de 10/5/963).
Carrlpo de Instrução

t,lilitar

de Santa

'largarida

l° s ar g, de sEn f., José Luís Comédias Meira, da R.M. de
~'oçambique, devendo ser considerado nesta si tuação desde 19/4/963.
Vence pel a verba "Pessoal
dos Quadros
Aprovados por Lei',
(Despacho de 10/5;963).

c.

2° sarg do S, S, <Milherme de Souda, do R, 8/G" C. C. "'len
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2° sarg. de Cav. José Assunção Ramos Ribeiro, do R,C,7,
deyendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963,
data em que teve alta do J-f.VI,P,onde se encont rava desde 25/2/963, vindo da R.M, de Anaol a, Vence pela verba
"P
,,essoal de omeação Vi tal ícia Além dos Quadro s",
Estabel

ecirnent os llospi tal ares
Hos ri tal

IIi I i tar P ri nci!lll

l° sargn do S.S. Francisco António de Castro, da R,M, de
Moçambique. devendo ser considerado nesl ca situação de~de ~9(4/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação V1tahc1a Além dos Quadros",
(Despacho de 10/5/963),
2°s sargs
do S.S. Artur Soares da Rosa e Fernando da
Co sta Andrade ambos da R, M, de Angol a, devendo ser
considerados
~esta situação desde 2/5/963. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos (\.!adros.
( Despacho de 7 de Maio de 1963)
Estabel ecimentos

Produto

t.lanutanção
l° sarg.

do

res

Militar

.A M, Orlando Moreira G:mçalves,

da R,M. de

3a Série
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Moçambique, devendo ser considerado nesta situaçio
desde 19/4/963. Vence pela verba "Privativa da Manutençio Militar". (Despacho de 10/5/963)

Oficinas

Gerais

de Fardamento

2°.Sarg. do S.A.M. Eduardo Alberto Raposo da Costa Oliveira, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situaçio desde 19/4/963. Vence pela verba Privativa das O.G.F.
(Despacho de 10/5/963)

Diversos
Assistência

aos Tuberculosos

das Forças

Armadas

2°.Sarg.'do S.S. Manuel Antun~s Baptista, do H.M.D.l.C.
Vence pela verba 'Pessoal de Nomeaçio Vitalícia além
dos Quadros". (Despacho de 17/5/963)

De pós ito G e ra I de Ma te r ia I de Gu e r ra
2°.Sarg. de lnf. José da Silva, do R.l.2, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaçio
desde 20/4/963, por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". (Despacho de 10 de Maio de 1963)
. 2°.Sarg. de Art. Manuel Pires Carreiro, da RoM. de Angola, devendo ser considerado nesta situaçio desde 21 de
Abril de 1963. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 7/5/963)

Destacamento

Misto

do Forte

do Alto Duque

2°.Sarg. de lnf. António Venceslau Gonçalves Sengo, do
R.l.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considera·
do nesta situaçio desde 20/4/963, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 10/5/963)
20.Sarg. de lnf. Carlos Gabriel da Conceiçio Mota, do
R. r. 4, sua Unidade Mobj Li r.adora,devendo ser considr
rado nesta situaçio desde 20/4/963, por ter regressa o
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Qua~
dros Aprovados por Lei". (Despacho de 18/5/963)
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Depósito

Geral de Adidos

(Com destino à S.G.D.Nacional)
Furriel de Eng. Trans. José Joaquim Caldas da Silva, do
C.T.l. da Guiné, devendo ser considerado nesta situa.
ção desde 8/5/963. Vence pela verba do Secretariado
Geral da Defesa Nacional.
Supranumerários

No Ultramar
Rêgião Mi I itar de Angola
1°.Sarg• músico "Cornetim" Leonel Cipriano Vieira, do
8.1.1.19, devendo ser consire~ado nesta situação desde
13/5/963, data em que embarcou para a R.M. de Angola
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
por oferecimento nos termos da alínea b) do artO'.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960.
2°s.Sargs. Serralheiros'António
Alberto Teixeira, da E
P.l. e António da Nazaré Rodrigues, do R.C.3, devendo
ser considerados nesta situação desde 10/5/963,por te
rem sido nomeados para servir em comissão militar nos
termos da alínea b) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22 de
Abril de 1960. (Despacho de 4/4/963)
2°.Sarg• músico "Saxofone" Mário Martins de Sá, do R.L6
devendo ser considerado nesta situação desde 12/5/963,
d?ta em que emb~cou
para a R.M. de Angola, por ter
Sld~ nomeado para servir em comissão militar por oferecImento nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960.
2°s.Sargs. 20s.Mec.Viat.Rodas
Sebastião José da Cruz
Carlos Antunes, da C.D.M.M. e Augusto Jorge Faria C?rdeal~ do R.A.A.F., devendo ser considerado nesta Sltuaç~o desde 10/5/963, por terem sido nome:dos para
serVIr em comissão militar nos termos da al1nea c) do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960. (Despacho de 11/4/63)
FUi{iel músico' Bombo" José Manuel dos San tos Du~arte, do
12/1.16, devendo ser considerado nesta Sltuaçao desde
5/963, data em que embarcou para a R.M. de Angola,
Por ter sido nomeado para servir em comissão militar

442
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por oferecimento nos termos da alínea b) do artO 3° do
. Dec , 42937 de 22/4/960.
ComandJ

Tar r i eo r l al

Independente

da Guiné

2°s sargs. do Q.A.E. Dbmingos Gonçalves de Freitas, da
E.,P"L .Io sé António Perinhas, do O"R.,M., n? 9 e José
Gregório Bárbara, da Repartição de Verificação de Contas~ devendo ser considerado nesta situação desde 10
de Maio de 1963,por terem sido nomeados para servirem
em comissão militar nos termos da alínea c) do artO 3°
do Dec. 42937 de 22/4'900.
(Despacho lle 5/41963).
VI - CONCURSOS.

CURSlJS E c: STÃGI~S

A - Estágios
1 - Averbamento
Frequentaram com aprovei tamento o est.agao de E. 1 Con
tra Insurreição, que funcionou no C 1.O E de 11 '3e
Fevereiro de 1963 a 9/3/963, os seguintes sargentos'
C T.O,E. 2° sar-g, de In f, Gentil de Oliveira (;. Rua
"
furrieÍ"
Félix Joaquim Xarope
A estes sargentos leve ser averbado o estágio de .E. 1
Contra Insurreiç5o.
I'

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o Btágio de Auxiliar de Testador,
que funcionou no C.F.P ..E de 21/1/963 a 26/1/963, OS
seguintes lOs cabos milicianos:
Aproveit;
Unidade
Posto
tlome
2° GCA~ l° cabo milo
So fCont., Pago Q. C. António da Sil va Homem
1° cabo /vnan, I1odrigo Carapucinha Matos
"
elson Leitão Soares de
.
"
"
"
"
Figueiredo
s/aprovelt.
1° cabo miH
"
Cont, Pag ..
Carlos F. de • á Firas
António Lúcio Bônzalez
" "
Pinto da Gama
"
Aos lOs cabos milicianos qua concluiram com aproveita·
mento deve ser averbado. o Estágio da Aux. de Testador'
I'

ti
ti

ti

ti

I

"

VII

- DECLARACÕES
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1 - Rect i fi cações
Declara-se
que o 2° sargento miliciano
- Penrique
Leonel Alves da Silva tem passagem ao ~strito
de Re
crutamento e Mobilização nO,1 e não ao Distrito de
Recrutamento e Mobilização nO.19 como se publicou na
O,E. nO,5 - 3a. Série de 20/2/963, a pág. 130,
Peclara-se que o 2° sargento
miliciano - Manuel
de
Almeida Matos tem passagem ao Distrito de Recrutamen·
to e ~bil·zação nO,6 e não ao IQstrito de Recrutamento e Mobilização nO, 12 como se publicou na 0.E.n033
3a ~érie de 30/11/962, pág, 945!
Declara-se que o 2°, sargento mihciélllo - José da Cruz
Ferrei ra, tem passagem ao D,R.\1. nO, 11 e não ao 0" AM, nO, 1 como, se publicou na O,F. nO. 5-3a Série de
20/2/963, pág, 125,
Decl~ra-se que se chama Victor Avelino Falçate e não Vic
tor Avelino Falcão o 2° sargento de Art, do Colégio Mi~
litar, constante da
L n? 13-3a,Série de 10/S/963,
pág. 362,

°

Declara se
Carvalho,
P9r lapso
3a. Série

que o soldado Fernando Henriques Alves de
tem o n? 1019/60 e não o n? 1019/61 conforme
foi publicado na Declaração 1 da O.E. n-. 13
pág. &76 de 10/5/963

I1eclara-se que na O.E nO.13 3a
359 onde se lê furriel de lnf.
tos, do C.M. da Província de
ler-se furriel de InL António
C. T, 1. de S.Tomé e Príncipe.

Série de 10/5/963, pág.
António .Io aqu irn dos San
S. Tomé e Príncipe deve
Joaquim dos Santos, do

2 - Vencimentos
Declara-se que o sargento a seguir menc~onado passa a
vencer pel a verba "Pessoal dso Quadros Aprovados por
Lei" (no.1 do ar t", 3250 do capo 8° do Orçamen to do"M. E, )
desde 1/6/963, 20 sarg. do S.A.M. António da Silva
Cabral, do 2: G.C.A.M.

3a. Série
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VI II ~ OBITUiRIO
Julho-Dia 18-2°.Sarg. Mec.Viat.Rodas Constantino Gomes
Coelho, do R.I.8.
Maio -Dia IS·Furriel de lnf. Manuel Candido Dias de Sá
Couto, do R.I.14.
00000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

O Ministro

do Exército

Joaquim da Luz Cunha
Está conforme
I

I)

I

O Ajudante

General

n.• ,

,

f

\

'

r

~o

f'

I

"

16

\

.

J

10 de Junho de 1963

Publ ica-se ao fxército

o seguinte:

I - OECRETOS E PORTA~IAS
Ma~da, o,Go,verno da Bepúb lica Portuguesa.' p.elo Ministro
o Exerc1to, publicar as 11stas de ant1gu1dade dos lOs.
Sargentos das diferentes Armas e Serviços do Exército
da Guarda Nacional Republicana e Guarda Fiscal, nos
~ermos da alínea a} do arto.6°.do Decreto nO.40.423,
e 6 de Dezembro de 1955.
Minist' ,
do e~to ,do Exército, 6 de Junho de 1963 - O Ministro
Exerctto, Joaquim da Luz CUnha.

3a. Série

ORDfr 00 EXERCITO N°. 16

44G

,

~•,

Vl

c.

J •••

,

=
~"l
CI
t::

.,...,
("}

...... <>

c:-

,,:0

({.

a'
0C"

,

I
I
I
I
I
I
I
I

M=mmwwwwmwwwwmwwmwmwwwwwwwwww~
~~~~~~~~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mmoommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~m_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~

o

"""""""""""""""
W~~~~N~~MMMMMMM~~~~~~~~~~~~~~~
"""""""""""""""
O~m~~~~m~~~wmOm~~~.mmOOOwOOO~M

L'.

~

o

Oorom~.OM
•• OM~Mm~~~~mO~~~~M~MNN
~N~~N~N~~NN~~~~N~~~~NN~N~~~~NN
m~m~mmmmmmmm~mmmm~mmmmmmmmmmmm

f...:;i

.... ....
r.

o

~.

(/J

I

\'.1)

,;,

P

r.:

X

,

(/,

.....

Ct

c...

c...JIC)

>
(jJ

.~
~.

,_'" c:

v,

t;
..... .-

c

'j

~\:' C-1
c '

"T..'

(:).-

••
eJ

ti)

\t71'-

L
.....

(I.)

.-': "':J
O) C.

....

O) ~...)
c,

C'.:

,

(I)

~"
C1') .... ;
'+--.~
"0

"',
(1"1

o:
~a'
'-

-J

..

UlCJ \,:'
.. -

(..J

~ co'" ._.

J LJ..

I

• r,"

"" •.•.•
:':'

O

(I)

~
.t.:.:

O

~,

r.:..~

u,
.C'
C'·"

CC'
0:-::

..,~

C.,1

..-

1.:":".

(1"

c.~
o
<::>

c,
-

c:: a
...:.... r.:
Ct)

"r'

't

r_.,

CJ

c.,..

~:J

'>

~

~-

.... O)
-er- Cor'

-

'<'"'
Lo:

r.:.

('1
........(I') (,)
.C"

-' ~

~~

U'
-

""
Q'
• "l':"

O

c

N

~~

~NNNNMM~NN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

""",""""""""""'"
W~~N~N~O~~O~.N~.mW.~MmV~~~MmO~
"""""""""""""""
roN~~~N~~wO~wOMm~~~~~
••
~

~NNN~~

C)

t ...

~...,

r.>

~

~

N~~~~~

~

~NNN~~~

~

M

~~~.O~~~
W~~
NN~

~

38. Série

*

:-:< ~~ ::~

':<

* * *::~::;::::::**::: *
::<

rs

ORDEI.] 00 EXERCITO flo.
)!:

** * *

:!~::~~:;~:~::(
:::::{~:~

~'< *:):

**~* ***f.:*'1.rl,(

::<"$

~47

te *":!:::!t.~~.~)~

**:":.::;

~~~~~o~~w~~~m~~ww~~m~w~~wwww~W~w~wW_0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~~~~~~~~=~~~~~~

m~~~~_~~~~~~~~_~~~
__~~_~_~~~
CJ') cn O"> m cn sr: (1) cn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rl~~~

O') O')

cn m ..,., C>

0)·0")

O")

(J')

C")

01

O')

O')

01"0")

m

O') C')

O'l

cn 'O") tn

Ol

O')

O')

U'>

'OC1'

~rl~_~~~~~~~

__

"""""""""""'~"""""'"
~uwroooc~oorooowoooooo~~ooooroQ~ooro,oooorowmwmroroooooooro
""""""~""""""""""""
"" ..... ""

Cl

a»

a»

00

•

..

"..,.

II

o ":)co o

_""
__C") (,)
~~~_~""_~_~,,,,~,,,,
to ~ r-,
-e- <d' ".0 IJ') ~ 00 cn tJ1

C')

M

•

1.1')

_

o C"'I

~~_""N
r-.. .....t a»

to

co

M

,

r-.. N <..r')

a»

N~M
M ...-4

mmmmnmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmIDmm
~.....t.....t~~.....t~...-4~...-4...-4...-4.....t...-4~...-4.....t...-4~...-4~...-4...-4~~...-4...-4~...-4.....t...-4...-4.....t.....t...-4...-4~

"""""""""""""
"""""
m~~~_~OMm~_~~wm~_oo~~~~~~~~'OOOMOOM_Owmo
Hcn
~
"" uJ """"""""""""""""
r--.
o
o r--. a
cn o
r--. a»
o
c~
.....t...-4

N

.....-4 CD
...-4 N

...-4...-4

.-t .... ~

(">.J

('1
.....t

...-4~~

M
N

...-i

N M N
C'-l
~

M

...-4 (1)
...... .-t M M .-t

Q)

M

(,O

-.;t'

t'l ~

.-t

...-4

<'O
C"'.J CP CD
M CD N
......t'l 'C'4 .-t
~ N N .-t

~

C"l
.-t

o

>

ti

U

".

o(

:

I:

I

C

,

,

e

>'"

ti ...

UO(

,,,

...~,
.....

,

>

til).

U

448

ORDEM 00 EXERCITO N°.

16

3a.

Sgrie

*****n********.**** ••*************************************
cn
e.;

=
b.Q
C>

c ro
.cn

-o

c:::-

"'-

Qj

(\~~

-o
<:>

"',-

_

",

~.:'l

Vl

<:>

o

c;
E
m--

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~M~~~~~~~

"""""""""""""""""
oorooooooorooooorommmmOOOOOOOOOOOOOO~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"""""""""""""""""
~~~~~~~~oo~ro~~O~~~~mmmmmmmmm~~~~~~O

C'~

o c::

~

wwwwwwwwwwwwWwwwwWWWWWWWWWWWWWWWWW

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoommmmmmmm

~N~~~~~~NNNNNN~NN
•

•

.... .,

•

~

•

#

w~O~~w~O~wro~wM~oow~oom~~mm~oo~~~moo~m~
N~NN~NNN~~~N~N~~NNNNNNM~N~NNN~~~~~

mmmmmm~mmmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~~~M~~~~~rlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl

"""""""""""""""""
WrlNNrl~~rlMNNOONMONN~OMO~wmM~~m~NONNM
" ~m~~OOrl~MM~Wrl~~WNWMM~~~~~m~~M~~~~mO
~? """""""""""""""""
~
~~N~~~~~~~~~~
~NN
~NM~~
rlrl

ri

ri

ri

ri

ri

rlrlrl

ri

ro ",
c.~

~~~~~

~

_ ....

o

(1)-0

"'..

~o
O'"
o
... o
D
.~ e
0'11.. ....00·...
..o«
...
"tl
CP
~
......
N..Q
>
" tj
o tio.. ~
.... tJ·....
~
.... ,..
...
.~.~
...,
GlU~
~
t' ....
...
o..
o>o~
~
o
-O~
..
o
o
p..
-o
""0
....
lO o
....
>
..-1
>
tJ
Q.l00"""
WlCP~"'t:S
>IoQCI·
....
c~~
~
o
...
..-o~p..
.. =011'1
OO~
o ,=.. ......
t:'
~ -tr o
-o c ..o
= ti' > .... o ........
o o
00 ......
> IJ)
c
..
o C"
'::l"
U!Xl 0"" o >
CP P
ljtj
.....
::s
00
u<::s
tj.,s::
s:: ... ~=o
....
",-.4>
...~
..0«0
~m
o
o lJ)"o"o~-ou,,'"
p..oo-O~
~ ... o -o c
"'0'
~~IJ)
..
~u~"'eo
m...
>1'1 IJ)
~~o~go°O«~o~~
~-O
.. ~~
.. tJ~=~=~o~
..
...
IO·...jUJ
taOo"'t:S
...
CIII"Otj
1)"0
:s
:S·~Ul~"'"'d
..o ...
>
= ....
0' ....
o.. ::E:
tJ-o e t:)= = o
tI'-o ..o
H t.............
o CP 0"'" s:: > d p..
10 B.,
.... Q o.~
". "O 'ti ti o ~ tJ ....:s !:
tJ c ..tJc ...=tJ~
~
oo .....Uo ...==-o ..ce~~o-o=pu
>0~IJ)~tJ"'0«~80~0
......
~~-o ...c-otl'tJo ......
tJtJc
p.. o« ~
d""
...... CP
oo
....u.....
.,
tI ....
tJ~a
dQ
.00
o~
tJtJceo~~ooclOo
..~oo
...ot:)up..o.o«u
...... o_~oc~
...
~0«~2
~~
~~~C~~~U
~
......
~
-o_~tJO'~"'MtJ
=U
=
oocc"'U
U
c~
~IO
... 1'10 ~.uc
~ ...
~.
M~~tI'~~~~~=coco~~~"'ooo~tJ~o
=~~O>.>=
c~ ..OIO"''''MM~tJmomM~.~~~M''M
...
m~c~SM~A~tJ
... 000~~cc"''''O'''OC''08~0~0.~0=tJeo~~~tJ_
>~ ..................
::E:~o«o«o«~ ......
~ ......
o«~ ......
o«~ ......
> ......
~~ ......
~::E:o«O~lJ)o«lJ)a:e

~

"lO<

O ..
~ ~ ~

t)

ti>

co
C.
<:>

t)

U)

~:!!O

II..

•

:I
ti'

-:::o
=.
tI'<

....
....
_.

•

~
~

:I

~ti'

.. ..

.
- •• .t:I ·.t:IU
•
A
-~ '0
'::I!
...
6 ~ ... ~
~ ~
M "1 a; p..
~ ~ e rt: 6 - a; p..~
::! ·lJ_'::E:E~p..·
• ON
••
- •••
o . oc . - .
• CP
• 'ti • • • • - .-0
p..O' Mp..::E:~::E:<Uo::E:
Uo -::'!:::!< ....
op.........
c~<
o' UUo
- c . tJ - •• - . o
00
- o
- u . - - . - - U
~a:a:
~2
~o«mm~~~~~2~2~~~~o
uo«~rc;uu~~<
C"'l

. tJ

....

N

..... _.

...

-lN

.-(

2

C"I-4::

...:~-:

...

U

::r

O

O um>

"" ...
...

-.

ti)

c,.,

.j

O'~
C
~fI)

fi)

-.
fi)

..... .....
- o

«

>
0'
U

c

C

:-

::

::

...c'
...

....

.c

3a. Sé r i e

ORDEM DO EXERC!TO N°. 16

449

*********************************************************

~wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~NNNNNNNNNNN

"~~,~"'~~""""""""""""'"
.
. ,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~OOO~MNNNoommmmmm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MM~NNN

~NNNNNNNN~N

.

~~~~~~~mw~Oww~~wwmOw~wo~~oomMMMN~~~~Mom

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~M~~M~~~M~MMMMM~MM~MMMMMMMMMM~MM

"0""""""""""""""""""
~
mWW~MM~~W~M~~~OO~MNMMWN~~WN~moomONooOM
~~
M
MM
~"""""""""""""""""'"
m~~OOOOOM~OO~MmWMMMmM~~O~OOMWN~~W~NWWWmOO~

M

M

~

~

~N

~

....

....'"

'"U

o

~~~MN

NNNN

~~

M
N~~N.

NN

o

...

c::
o

~U

IIC
"'0~

~t

:

I

t

t

t

>

o·

U

>2:
ti

ue"

M

.'

450

ORDEP DO EXERCITO

N°

16

3a.

Série

******************************~:***************************
(/)

CJ."

c;

ww~~~~~~~~~~~~~~~~rooorooooooooooooooooooooooooo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmm~mm~m~~~m
~

·'C:l

-.::..

,,.....

,-:>

(/)

c-:<

o

c='

c;l.

o
.....

o c:
-r:J

(I.)

E.
~~ 0_.

_u

'""

I.'

~~~~~~~~~~~rlrl~~rlrlrlrlrlrlMMrlrlMMrlMrlrlMrl

""""""
""""""""""
~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~MMM.~wwwmmm
~~
~

. .

:..

N~~N~~~M

~~~W~M~O~wro~~ooOww.mOWNmMOwOw~romm~
NNNNN~NN~N~NN~NNNN~NNN~NN~N~MNNNN
moommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"""""""""""""""'"
rlWWmWWM~~rlMN~MMo~~m~rlMOm~Nw~~mOoo~
M
"""""""""""""""'"
M~W~~OO~~~W~~~~~~~~~W~Mmm~mN.moo~~oo
NrlriNriN
NNriNM
riM
riN
riM
ri

(/)
('"1

, ""'"
NNNN

""""""""""'"

~~=~WWNNOMMMMM~rnM~N~~~~~~O~WMMMMM
NM~~~~NN~NNNNN~~

tI)......

Q>"
~.....

c

~
~

Q.I

Q.I

00
8 ..Q"

.,

Q,lri

Q.I

Otj

.....d

Q.I

o

..Q

OC!'l·

....

MM

NN

o

Q.I
tJ
d· .....

':Q>"O::l>

"

>""OC·

cn ~

O·....

C" di

Q.I

>"

"'00

MM

)..j

"'O

.,
ri

o
tJri
~
"""Q>
o,,>
~.,OO.,
>"~,,.,
~..

o
".:

ri

..,,,,,

o

..

~"~,,
>
....

ri

ri

.~ ~
.: z
~~
o

AI·

C!.)

o

"
o

o
"
.~

(/)

E

ri

~

.,..Q

"
.<:

.,

~omdC
"O
::IQ><>
>~O~::I
~
..,,~O~

ri

....

""::1,,

CUtIJUlrnOUl-4>U1

)..j

"

o.,m~

)..jdO"·

..... O

"U
~
.,.,

" ..
"~~~U""O~"O"::I"~
~"
..O"
., .... ~Q>
~".,~Od.:.,8.,"2::1"
.,~""
::I""
~,,~UO.:
~,,::I.:O ..., ~~
.. >"8
'1j "'O o o U ~
o
'"O
10 o 0·.-4 ~ Z ti t.) .... cn U'l
Q.I U)
> ctj
.,
~U
..
.,,,
"O~~>o"
~
>0.,,,,,
~o
..~U
2""
eoo,:~o~~d
~d.,,,
~
U~>"~O
~,,~
ln
s:I O' e .... (--I ti) o cu A
~::I
ln·... ti t.4 cu cn cu ~Q>
s:I ..........
Q,)
1..1 QJ
w Ul o
cu cu·... ,... ...-1::1
s:: UJ w ~ o 'o UI Q) (/) w
> o ,... U'l ti t1.... QJ -o .... 4J fi) •.-4
-u
S ""O +-' o......t tT' o o fIl w GJ lo. ...., Vl o..
r~ -I -4 ""d."'" o '"O s:: Ul w
Q,)
W Q1 CI,) o
O
"2~o"~~00~,:co"
.,<
~..,
.. O.,o,,~,,~o
00"
dO~<"UU"C
~~O::l
o
,,""22~::I0"
~
020"..,.,
U
""
'<:':OOOo
..~~
o~.:o"

=

SUl

....

,...

..08

oOCl.lE"'OOOc:lO+JUl""d·

... "1j

000

OAc;J

~~o~~~~~~~.:~~
.,~~2
.. ~.:~.:~~~.,~mOUQ
u W''''
cu ~ ::I Q) .... o
::I Q,) ~
s::....,
Q,)
U 0'.-4 ~ Q,) cu Q w s:I o w
~...w
tT' s::.... O"Q.I::I
tr'::I w ..... '<LI O" 0't'.-4 'o rn o ..o o a 0'1)(
::I ::s 'Q) Q,) 'o .....t tI ...
4) +"
o
o o 8
111 ~ -4 ti d "tj )..o ti) o ,...
., o 1t:J W o )..o w Q,) s:: s:: O'..Q
> UI "" ....,
o ... ti· o ti· ... o o o "'O o o o
s:: Q'\ o o ."_'C1.I ..... -I o o ::I -4 a ti .......
o o· ...

=

J,J

..,
~ ~ > ..,
~ O .., ~ 0:; < ..,..,
..,
> < c ..,
z
Q.I

..,

::I

~~::I~~

•

Q)

•

!!!
.00.0.0

_.

Q,)

::I

!< !
. .0

" . " - " _ ."

-

"A

U~e

~P:~h~~~1~

~~~~~P:~~~~~~~P:~

OW~UN2~N

~~~~~~~~~~~2~W2

N>«~

••

-,

~ ~
O·

~~UMUWN8~8M8MU8

ti

::I ~

';;~~g"

_

,,-

Q,)

::I ::1::1

~~O<

_ O

<

cu

,...

W>« < U < ,_,
~ >

-O "
~g'~

• "

o
c..

~UM~U8UU

< :o;: ~

Q.I

•

!U
O H~!~~
.o -"
o -.o -.

~8U~

~ ~.>

::10

o

Q<

p:;

ro>
e; ....
....

-.
Q.l

oe

"a

Q

ti'
-

t)....
~t)w

~

.:'

e

Q.l
."T:::l

o

Z ... tI'~

Q)

<c.?

....

:o:f!O

0-4NM~~~~~~0-4~M~~W~~~O

•• ~~~~
.....................

~

.......
NM.~W~=~O~~

•• ~~~~~~~~~~~~wwwwwwwwww~~~
.......

~a.

Série

OROW

no

EXERCITO

N°.

16

451

~*~:******************~***~:~********************~:*~********

~ro~oooo~moowmoorowrooommm~mmmmmmmmmmmmmmmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mmmmmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~~~~~~~~~~~~M~M~~~~~~~~~M~~~~~M~~~~~~

""",
,. """""""
m~mm~O~NNNNNNNN~~~~~~~NMMMMM'M

""""
•••••••

M~~rlM~~~M~

M

""""""""'"

OO~MMM~NNMMMMMMW~M~~M~OW~~~~mooo~ro~~~~~

...

~NNNN~~NNNNNNN

"""""""'"
N

~~~~~NN

.

~~~NN

~MOOMO
•••
~~~MOm~Ooo~mM.~~~mN~~o~~~mm~m~
~N~NNN~NNNNNN~~N~~~NNN~N~N~NNN~N~~~~~
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~~~~~M~~M~~~~~MM~~M~M~~~~~~~~~~~M~MM~

"""""

"""""""""""""
~wwooo~mMMm~NO~Nm~~~MNNm~~~'MNN~~ONNID~
~

,

~

~

~

~

~M

M

,,'"
""~"""""""""""""
WW~M~mONOm~MM~O~OO~O~~N~mW~~M~W~~~~~~~
MN

MMM

~

o

...

N~

~MM

N~M

~~~NNNN

.~
<II

o
.J:l

~
ti

>

r::

o

00.

...
"' ....

.... e

~

. .
Uo.~N

"

""

4>

'"
...."

tr

O"

.~
.M~lI)

4>

'"

O"

O"

.......-1

r..i:': ~

a:'

:: ~~

>

II:.
tl

.•

Utl)OU

ti

(")

• .-1

o
,.Q'"
·o~
~u~e~co
....a~e...l<O'
U") N M cn 'Q) 1.1)
8 co ~ ~ .....-4 .....-4 M
..•
ti •.••
I:l • ti·
. "ti
•••.••
r:: • ti .••...
.... U u ....
o- ..... <>-< o. < ti
U::e:UHHU
....U ()ou
O'
, U...0. .... oo
•...
o
.
o
.,
I)
.
• ...
".
o
ti
tt::Ca:ltt:Ir:a:lüa:l::Ett:tt:t>.1o.;tt:a:l tt:~~~tt:~m~::e:~::e:tt:t>.1~«

c:o ex::

O:;i.:..;

....
~
'"O"

..ao..o··:::

00'"

>

00 ....

U

• r::

ti'

>Z ...
c . d:
<=l
.... Uü ....
...

o
~
o
or::

452
ORDEM DO EXERC!TO N°. 16
3a. sé r i e
**********************************************************

<=>

c• v.>
""
.....0

c-

mmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ro

Q)

ro=

"C

<=>

ro .....
.....

(I')

"" <=>
==

~~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mmmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~rl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"""""""""""""""'"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oow

"""""""""""""""'"

~~~~~m~mmmmmMMM.OO~~~~~~~~~~~~~~~
NNNNNNNNNNNN~~~
~~MMMMMMMMMMMMM
,.

<=>
.....

<=>

C

"O

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rl~rl~~~rl

E

"""""""""""""""'"
NO~N~~~NrlMN~NWOWN~rlNrlrlm~NW~~w~~~~

c:.>

'"
(I')
c.:
t ro

~

~

,

•

MMO~~~NM~~~~~~m~~~~mm~ww~~~Ow~rowO
NNNNNNNN~NN~NN~MNNN~N~~~NNNNNNN~N
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Q)

ro·-

.....

#

rl~

~

~

ri

~

ri

ri

ri

"""""""""""""""'"
m~riwmri~wwwW~~O~OWOOWNMN~rlMOOrlNomrlON
NriMNNri
NrlN
Nrl~M

M

NriNM

'"

ri

o

~

o

~
o
~

~
o
~

o
o

...

ti)

:>

"'~

o
"'O

E

o

t...

o

I/}

o..c:

"'O

~>

00
MkO+JSO

C1Iw
t- Q.l

~>
Q)

M

o

....:

~

O·

s::

"'O t..>-

UJ
'GJ s:l

10

s::
<

k·....

s:: I-t "'O ..... tl
1Il00s::1o-!·.-!"'OtIl'"OM·
'ti l.'1 ~
o M

<

E
0000
f-<"'~Eo

~

o

o

"'d

ECI.<

Q)
cu M
:s o o E o ~ "O
:.;;:uo~
o
"O~80::0

o Q Q Q) UM
a 'o o ::s a o

UJ

::s

Ul·.-\

....

II}+Jt:)·

....

o

o

"'O

Q.I

UJ ~ "'O s::
lU tr·...'o

c..-'
""

OO~
~

C<l
<.;J

"'0
0''-\

k

t:r M Q)
00 ...... .-\ k
s:I M Q) Q)

.....
Q)

M

<=>
c:..~

o··

...

C

mE
a::

o

."0

~!!

c:..

~

tJ

~C
•

.....

Q.l

::;:

.....

~
-i

~~~..:o~

..... < :E

o
"'O.....
Q.l

o

"'O

(1)0'''0
..Qt-OQJ

""O

o

Q,)

o

o

o
.....

o ..c:

o::
u~
C1I o ~ UJ o
cn "'o.....
Q).... >

G.I
M

OJ

::s

k

II}

k

k

UM'"

o o s::

o

u

' .........

tl

ln

...

Q)

1-1
k

o

tI)Q,)s::M~M"'Ol-4tToQ,):e:>tluQ)~

Q)

.... Q) M
Q)
o o
p,.
tI)..j
>
rn::S
o 'o .. " :t: ~ o ~ 8 U
o o f-<~ o ~ o ~ O
::-~~..,oo
r:...u..:
~...lu
.u..:~."
~~...l8
.. 0
00
",00
..
~Co

..c

Q,)
o
::s -;

'Q)

~~~~

C1I tI)::s
0"0
t:r

....,o::o~~~~o..,

u

o M
.....U
.... -t C1I'II) tl s:I

CL>

d

a Q
'o 'o

C

U •.-!
S::""O

~

MO
Q)

~
• .-4

'o

...
~"'~~..,..,0~~~~
o ~ o ~ ... ~ ~ ... E .... ," .::

~

M

tJ

CCM

C
M'

····~··::I.~.o

••••

0

..."

ti'

tj

U)

:sco::wüo::o::o::c~oooc~~oo::mo::~o::cow

..,

"C

~

'''''""''I

•

U o.. o.. rl~ ~ U 'Q) U .-4 c.o U U ~ V) rl U r--. -I 'Q) H
~·······o··~·o······
•• o~.
~ Ü C Il. C C C .... O'C C·,.. C O'U Ü C CU .... ü ....
0"" Il.'
.... ::::

<=>

CMM

••••••

...

<o
::r.

o

~E
......
~~0
..~0>..,~
........
8~00~
o " ~ ~ ... ~ ",,~ ~ o o ~ o o o o o o " ... ~
,_,:t:~,_,O:s~UU,_,CC:sU,_,,_,f-<,_,C~CUC,_,o::~CC~CC,_,M

CIl

OMS::
,_, o

..,~ ~~

<:>

s::

C1I

OOHS~

::s o..
Q.l

o

o

"O>-i.!:
I/}

ÇQ-;...,

.....
~~

o o o
U·..-i Q) p.. cn o- U ...,
Q)
~
s:: o
a
tl M OHC1.l•.-\ M o ti
k

M

:;~CQ

o

-i.,

\ll
til!

+.J~~Q.l~rn

""..0
.....
OS::~C1IC1IO
"'O Q,)
"'O k

0":"0
00

Q.l

ti)

rn o
H s::
U~omooooao>o

0(1)

s::

o~

Ul ~
C1I 0·.-\·"",

H

(I,)

.. ~~

...~~~~~

C1I C1I
S..Q

N

o ....
tll

• ..-1

t:S

Gl

~~o

0'0""

.....

cu
:

8

~
u

..
~

~

'~::I'

o
o

rlN

..Q
o
S.-H/)
. o . o

t.> ...

0' ....

~

C'U

o o ~ .

co:::sm..:m
o:;~

,

> < +J
o .... ,

umc

z..é ...~

'+oi

~,

.....

t

e,;~!ó

DROEM DO t~eR:CHO MO. 16
**********************-**********/"*************************

3a. Série

453

~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~mmmmmmm~mmmmmmm

m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~

~mmm~mmmmmmmmmmm~mmmmmmmmm~m~mm~mmmmmm

,~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H~~~~~~~~~~~
~ oooooooooo~moommmoommmmmmmmmmOOOOOOOOOOO~~~~
""""""""""""""""""
,

~~~~~H~~~~~~~~~

."""""""""""""""""",
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rl~rlrl8~~~~~~rlrl~N

..

~~~~~WN~MW~~M~~MWWM~~wow~mm~~w~~N~
~~~~NNNrl~~NNNNNNNNNNNN~N~~Nrl~NrlNNrl~mwN

~

m (}')CJ) m O') ~ O') o» Ol m cn O') O'l O') O') C') mm cn 0'lCf'J O')
,~~rlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl~rlrl~rlrlrlrlrlrlrlrlmO')mm

m

O) C'>

cn m cn m

Q)

m

O')

N lO N N

~~oo3~b~~~~~~b~~bb~b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,

rl

rlrlrl

ri

rlrl

ri

ri

~

~

~N

~~""""""""""~"""""',rlU')rl
~~WWW~OrlMOOO')OU')O')MU')rl~~W~~rlONOrlWM~~NU')m'd'
rl~NN

M

riM

•

'"00:",,,,
C::~C::cC";

"'~.~
- ... '
00:

• •

--t-.:t'c:; .....
••

tl

'; "':

•

«~<

oe:

•

e

•

• ~

tl "':

U
tI:t':H.l il:< tI: tI:

a: o: 00:
:

NrlrlNNNWN~

P:l!"':"':6~":
"':"':P: "': g'''':

~-l"'-l

..

ri

o

M

~~~.j<
"':"':",:<0:

rlrlN

IDri

ri

> .,
tl
OU<
Z

....

...

~
>,-,"00""

e

tl

•.

UOoo

<:1

....

~

o>Z""
<""
<:1 <:1
<:1'
00 .... "-10 ....

.,...,
<

...
...

Cl •

.,
...

<

454
ORDEM DO EXERCITO N°. 16
3a. Série
************************************************************

"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(,
C'
~":l

.

o

bll

-<=

r..!
VI

r:: o
ro

(Il
',."

ro

<.I!
T.l

C>

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmOOOOOOO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mmmmmmmmmmmm~mmmm~mmmmmmmmmmmmmm
~~~~~~~~~~~~~M~~M~~~M~MMMM~MMMMM

""""""""""""""""
MMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C;-_J

o

""""""""'~"""""""
,
0000
~~~~~~ONmmmmmmmMMMMMMM

C"o'

Cl

~mmMMMNMMMMMMMMMNNNNNNNNN

(I)

C)

C)

=...,

-

c::

..

O~Om~~~~Ooomm~MwON~OmMM~~WMWW0~ON
NNNM~NNNNMMMMNMNNNNMNNNMMNNM~NNN
MMMMMMMMM~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

I?

"""""""""""""""~,
....
NN ....
N ....
NWN~W~~M
....
~OOOOMNMN~M~roN
""""""""""""""""
~~MOm
w
mM~WMON~Ow~oomN~~M~W

c.)
(I)

c.

<')

-

mm~mmmmmmm~mmmmmmmmmm~mmmmmmmmmm

Q'

C,I

..

MM

w

M

M

N~M~NN

M~~WM~~

....
O

'N

MM~WM

M

~N~

~NNNN~M

N~NN~

o

.e
0e
o

....oo
u

::s

C)

o

(.J

e

>

...

... <,~

fi

..:
di

..&,

'tl

_:n,

o

c:

Z

... ....... ...
<:

, ... ..-o::

....<:

:r-:
...;

:;:

a:
...

'"

til ...

:

e

:

:

:

Z';;

:

0....

til
e
til

....

....<: '' •

.

3a. 'Série

ORDEM DO EXERCITO

N°.

16

4'55

**********************************************************

0000000000000000000000000000000000

00000

wwwwwwwwwmww~wwwwwwwwwwmwwwwwwwwwwOwwwww
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmwmmmmm
~~~~~~M~~~~~~~~~~~M~~~~~M~~~~~~rl~~m~~~~~

"""""""""""""""""~"'"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~rlrlNNNNNNNNN~NNNN'MMMMM
"""""""""""""""""
"'"••
-<-<-<-<rl-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<.MM~~~MMMMWWWWW~~'rl_
~~
-<-<-<-<-<-<-<-<-<NNw~N~N~
M

.

,

NmO-<.~wm-<M-<mMWWMM.~~roO~ro~O~~.~wO.~~~~WWN
N-<NNNNN-<N-<N-<N-<N-<NNN-<-<N-<-<NmNNN~NN-<-<~NN-<-<N
mmmwmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

m

,

~~rlrlrlrl~rlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl

""""""""""""""""""""
NM~WN-<N~-<N~OMN~NmMroMwMNWNmoo-<o-<mO-<NmomM~~
""""""""""""""""""""
mroOM~
m~-<-<~ro-<
-< w-<m~~romrommmro~Nm~-<m~w~m-<.
ri

ri_'

.

M~

ri

ri

ri

ri

MNNrlrlW...-4M...-4rl

~rl

ri

riNriNNri

ri .....
rl_'

ri

ri

N

NNNM

.,'"
"O
d

"...

d

u,

o

"O

r::
o
a o
o~...

ri
G.I

~

.~

o

., ~"
-e
ã
o

tI~ ~

~

fi)

a..Q o c::

Q,I

tj....,

G)
Qj

OtlE

...~o
o .~ ã o
ç: ~ .... o

G.I

t:1 ....,

ti)

o
..o

o

o
_.

Ul...c::

::!

w~.,~
O

"'"

.,

'"

.,

>

~

~

~

..........

~

~ (J)

:s

+J

~

0'.-4

....

tJ
rt'!

.,
II)

g

~ ti
10....

=

." ]

ti

...-4

.., .........,

.~

...

ti
e U .~
': ..~ o ~ §
o :~ -e -g ~.~ tl cri ~ o
~ ~
1:
..... G.I...J
r::-rn
.... Ul
..... ),.,.U'lUQ·
... >
o),.,.
...... ""'"
cr;
C ~~e.,:~~~"O
~"O~
g=g~~", ~l~"''''>~~u~~~z
o"
: ~"O~"O1~~,,~.,0:~
~!~tU~!~~~~=:~"'e~~~g
1~
>
o > o ts
U u
O o :.i::
a>
o· .... Ij >
~o- o ~:=:e:~~~e~~~"O::,,&3~:~0:.,~~§~~~8~~~~~~
o ::s O ::s
::s
Ij..g::s::s
~
o I=:
''''''''::1::S
~
a I=: rn· .... s::
o o o
<
~
,.,

ti o ti S o
.... UJUjf-to....,>o

~ ~

'1j

q)

GJ

c:: ..... """'0"
C't&..o
~
CI ::s (lI::S

........ ~

.... j...j .....

j...j ..... ~
+J
::cClt:2..-t

"'tJ ....

< o

tj

4)

..-t

II}

tT'..-t

~

tj

Q,).""",

tJ

Q,)

10

a>0"tT'mo

Q,)

1j8(l1-'0"0'"
til· "O -o

o

.... Oj...j
Q,)...-I

..... rn
N ~

~Q.)

..... ...-I

Ul

'"O
a c.~
o
~ l? ~ ...
~< ~~-.,"O~
e
~ o o e .~ .~.~ ::s ~ ~ o .~:s ~::?: g- ~ ~ ~ e ~ o o @ ~ ..g o 8 o:: o ~ ~ ~ o t... S o
~~<§~~~~~~§$~~~"o=~m~m"o~g~~==~1"o~~~<0~~~~
tT' ::s
~o b" o
'o
::s N o ::s o
'o> tr s:: o '1:J o
> ......... '0 ~~
'0""0 tT' tJ
g§m ~"~ ...
d8 ...
d~~d~mdm~~"'''
...
~dm'''d~> ...
~''''''
~~"u
_.O"OdO"~«O.,~o,,=o"o=ooo.,~"oo.,~""uoo~~~o~
,_~«~~>
~=<~=~~~~~~~~~~u~~~<oUO~~~<H~~
~

~~<"o<o

o..

II}

4l

Q,)

~o

Q,)

==,,~

s::
"~~8

~ ~<::s

tj

Q,)

tj

~Q)

O"

4J

:-::
< >

~u"

tj

+J

.

....

'Q)

.• •

'Q>

'Q,)

p.::

z~
d
t..?H

.

-t

'(1)

:;:
:

~...,
<

~

~~

d'
H

,
C/I H

"

"

ORII M DO UERe I TO }10. Hl
3a. sé r j e
*********************************************************

456

ti)

.c

= t:iIO.

o ....
c: ee
• e,.,

......

c:: o
co-

000000000000000000000000000000000
w~w~wwww=wwwwwwwwwwwwwwww~wwww~ww

ro"C

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

a:>

-,;:;;

o

rn ......
....

<ti

c::-

Vl

o

"C

~.

MMM

o
......

NNmww~wmOONNm~wOOmO~wooooooO~O~N~~~m

a:>

E
ro·-

....

"""""""""""""""'"
MMM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wwwwwwwmw~w
"""""""""""""""'"
~~~~~wwwwwwwwWWW~OOMMMWWWWWWWWWWW

c.

o c::
I

~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(.)

rol/)
C:"'I t<:'

MNNNNN~NNNNN

~~NNN

.

. .

MMNNNN~~~NN~NNNN~NN~~~~N~NNNNNN~~

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m

""""""""""""""""~
~NMOONN~N~~OOMONN~W~O~~OOWNNOOO~~~·O'
~
~~
~~
~
"""""""""""""""'"
Noo~m~~~M~O~mOMOoomW~WWWM~OO~~M~~Owm
~

~

~M

~~

N

~

N

MNN

~

~~

~N~MNN~~N

o
o
..cl..c

til

o

"O
...

a:>

e;
o

:::s
....J

U

I/)

.....
o
o
0-1
>
MO"'"

N

c

lwI

o
o
o
o ...0"0
..
>
....-4 ct.I til
0......·,-4
Q)~" ..... ~
o ... o ~
s:l
til
oO~"O
..o
UD:lQ):!W
~
<IIo"O~c"
~ ...

..... til

m
o
..,

o

o o ><

<II
.: o

."'"

ti

a
o

..o

til

fi]

....-4

~

~ ~ rn

~

~

•

U <IIo >< " Q)
U D:l"
o
o
Q).0·... 0\"
.:
Q)
"O"
t:TI
o.. tO lwI ...., Q,I.,-4 tr
til o o
o ='
"'0
<IIO~~~"''''
oU ......~
o
a
"'" lwI
~
"'" ~
~
~
tJ
e U)''''''
.,-4 lwI
10
o
o~o"''''
-1"o~tlooQ)
Q)o..
~ U
Zo!U~~o!=o~=>!~~~!:
o:
o
0>Q)0
......
.:.....
-1 ..oQ)~=oa
.....
OU
o
Otn....,~~·~CU~CI)<cu·,...j
~""Cf-!C)
1ro40='='·~."'''
~
M
tIl·,...j Io-t a ~ tJ .~
::s
tO.,-4 ....
e o -t r.J'J tJ
cu,:.oo4 •
o~""wQ)~
W .....~ ...
O &N~
...
Q) ~Ua
Q)U
til s:l CLI O" O'
t.a........, ,~
o.. o ... M ....,
•
::s < a ..c CI
...
o.Jl ~
Q)

N

Q)

..." ...
~~
M O" a :::s......
o ::s·004 tJ 'G.I
:::s ....
:s tj
1:1 fI.I
tJ "t,j ti
~<~~~~~:~~"O~<~~mo~~~~CU~~="O~"OUo=~
Q)

,..,j

U)

Q.I

....

).t

Q)

~

tJ........

"004.... o CD ti

..-1

tj ~.....

tJ

!!!!~~oo~!!!:~
.....
~~!~.....
!~~o~~~~!~~!~
a.:.:.:
... ~.:
.:a",oQ)Q)aQ)':<:Q)<:
~Q)""
<:<:o-Ql
'o 'o 'o 'o

...., .........

tJ 'o>

:s

Ul

(lI.,...j 'Q) 'o '9 U) • .-4 ::s ::s 'o ..c 'o ,004 ::s 'o o O" '""t1' tr'CI 'o •.,. a tJ :J
t::1'.Jl rn .., .., o '"" d d ....,'""....,S a .....10 10 ,.,. ~ tJ tt • ..., a ......

<:<:<:d"O o d'" o <:<: 0\"0 o
««w~«~««~~<z«~«~w<~~~«~w~

ti

<:o .: ...
o d"O o a ... o o o

= ... Q)Q)§

..

::l
W

'".....

0'''

C'O
o
..00·
O
8t ....°wU')r--,.OOI-4 ='Vl .......
......
~
r--,.a......
~r.o~CD~N
. • . o • o .••.•••
o . U ••••.
o • O.
t)oH
• H U 1---4 1---4 ...... U H O'
1---41-41-40'11-4
O-U<I---4UH
•
•
• Q
• o
o . o •••
, • t:::J • d

..o

...
"o

U

O •

...

::..=

.

,

M ....
~W~~"'O

.....
C'OM ....
~~~~mO

I:

M

t0--4

o
..
......a
o> •
o
~
.....
"'.
o ••
1:1
;E:U~

===<a:~D:l=O:;D:l===<

..

<

o

....M

~=""'=D:l=O:;D:l:;;=<

d

Q)C::
T.1 cu
.-0

o

.... "O
A ......

I

t

I

I:

C

&

I

• ••

.....
C'OM ....
~W~~"'O~~::=

U')v)v)v)v)v)U')CD~W~CDWCDCD<DCD~~r--.~r--.r--.~~~r--.~~~~~~
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

"

I

•

•

•

3a. Séria
ORDE!.l DO EXERCITO N°. 16
451
***********************************************************

0000000000000000000000000000000000000
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~~~~~~~~~~~~~~~~M~~rl~~~~~~~~~~~rl~~~~~

"""""""""""""""""'"
~~~mm~N~~N~~NNNNNN~NNNNNNNNNNNNNNNNNN
~rlMM~~~~~~M~M~~M~~M~~M~~~~~M~~rlrl
"""""""""""""""""'"
~~wwmMM~M~MMMMMMMMM~MMMMM~~~~~~~~~~~~
MM

~rl~rlM~rlMrlrlrlrlrlrlrl~rlNNNNNNNNNN

riNri

MWm~rlO~O~MO~Mw~OO~W~mrlrlwo~Om~~~m~MWN~~

...

~NrlMNNNNNNMNNNNNNNNNMMNMNNrlN~rlrlNNNNNN

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~rlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl~rl~rl~rlrlrlrlrl~

""""""""""""""""'~'"
N~rlW~N~WMNOONrlNrlNmmNrl~N~ONNOrl~~O~OmrlmO
............-1.........
"""""""""""""'~"""'"
Omoo~~ooom~~~~w~~mOOO~~N~~W~Owo~~~~mW~NO
--4.......-4

.....-4

~N

~~M~~

......

~~N~N

....-4

......

.-4

~

N~~'

~~~

~~~N

......

......

N

N~~

......

o

........>
CIl

Q)

Q)

Q)

:>:>
trtr

..:>

o

.........

+-,-...4

.Q.Q

.....Q

-e-,

ti"

ó
.. 0',.....toe .......,.....
............
u ............
::t
•• o ••
• .., ·00

~Sr-..8CDN....-I;roo-.8r--.

• o . o .......
o •
U-U...l;:E U o-uo ••..
o •
IC::!õ:IC:EICICPo.I<:::!õ:IC

·u• ou-u•

•

I:

I:

C

>C '.
o

u

I:

••

Q)

....
<

•

« •

•

- u· ..

c

I:

r:

ti

•

• ti

•

o

......... CI tl'tJ o-

.p:je: ~ ~

........
I:l

UUf-oU

III ~ . ~

....

p:j ~!!la:: .

3a. sé r i e
458
OROE~ DO EXERCITO N°. 16
***********.***********************************************

.~
•

• .
•.
iIIQ
c

•

I

011

o

C:CQ
.0;..,

....0

c:_
m

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~wwwwwwwwwwwwwwmwwwww~wwwww~w
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~mmm

II>
m"C
"C

o

CQ ....
-

CI)

=mo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

""
....

,

""""""""""""'"
"""""
"""""""'"
~~~M~~mmONN~~~~~~mmmm~~Nmmmmmmmm~m
N
~~~NN~~~~~~~~~NNNN
N~~~~~~~NNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMM

'"

,

CL

o
.-

o c:

"C II>

E
m·-

-o

CCiCl)

= ;;c
ee

Om~O~~OmNMm~~~wmO

•• ~~Om~~m~HOwOm~m

NNMNNNN~MN~~NNN~MMMMMM~NN~~NN~N~~~

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

""

"""""""""""',""
~~~~mO~OOmmm~~~O~O~~~~~~~~O.~O~~~~
"""""""
"""""""
~M~
N~~~~
~~~
~
~~~
~~~~NN~~~~
mmOmmOmm~~Mwmm~~Nm~m~O~.M~mN~mN~mM
~

~

~

rl

~

""

..

....

~

• ~
CI)

II>

~
Z

o
..,

>..,

o
o~

N

o
~~O

::i ~

~ .~

GIl?
~
O~

! ~.~
~.,
.~.~.

"GI O ...GI O GlGI::EGI
GI ..~o~~~u
>
~~o~~Q~~~~

:~
~~

!ug~~!~uo
.........OO~O

0\

:SQ,lr:2,.Q+I::ElQfIl.Q..·~"'~.d.,~....,t)4Q

~~

o
o
>
......
~~

....
0
<II:
.OO:!;

o
~:

Cj

~ ~

~

~

~~

..

~

tJ

•

o o
... s
~O
o..d
~UtJ

o
....
~
!

! tlll."'~·
:: ~
~.~

tJ -;

...... Ou::E
....,...-e ....
~
~ ... tI N~
..
o
~o~~::E~~<:II:~::E~.~o

.. o .. ~~Z!ou:!~~=~!~~~~~.
...tI~o..,
o ..~o~u..,

~oll.~o~=
.. oll.
x ...~..dO

..U~

~Cl.&J

U· ... ~

d

~ .... ~SOO
.. oo~
.... OGl~A~""O~GI
OtlGl~OIl.~1l.
<"'~~~~u~:~II:~~2:u~~~~~~~~~~U::E"'>~0~o
000
So~
.. oO<
O .. o~~
o ..
~o
SOOSo~tJu
~"'::E""~~"'<~~'"
....
U~~
~.~W""""
~~~~..,~~
....Il.~
~..
GI GI ~ GI U =
o GI U ~ o
o ~
....
~ • ~ ~ ~ ~ ~... ..
"'0 o '$ :s ;::I t:r ~ .... r:2 -o
~ ~ '. d 'O·
o ~ 'o o ~ ;::I -e "'O ::s tr'O e 0"0 0''''.....
"'~ .. =~o~
.. tI
..,~.o
~ .....~~~s
...~o ...SO"'''~s

~~~~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~

..

~
O"

u

...

<

..

o 'CoO O'"
A C>!
ti
....
C>!U~~
....
~.~Scoo"'C>!~~"'C>!U.
o ...•
o
.. ~ o
U~O
....
o ............
U O- .... U ...·.. ~U~l?
••••
ti
o.
~ ~ .. o
~1I:l?1I:::EII:II:II:II:::EII:~II:l?<~II:C>!

o
M'-e<COl"

• ~ ••

.~

.....

o

.. ~

U·.............
0'"

1I:l?1I:c:r::<

::so
o uo

ftI>

~

e ...

~>

c

....
U

... ID

o;..,

IDe
"C II>
."C

o

ZC

=

O•

c:a.

....

>

> ...
c

•

c

"

de

•

U ....

I:

•

I:

I:

O

-Cc
•

••

U~

~ ';;.

c

U ....

•

•

I:

M.~~~~mO~~M.~~~~mO~~M.~~~~~O""'~~~~~
~~~NNNNMMMMMMMMMM

~

••••

~ ••

~

~~.~~~

•

•

•

.

•

•

•

.",.s>
•••

4

OR.DHAno EXERCITO N°. 16

~a. S,ér ia

45'9

***********************************************************

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wwwwwwwwwwwwwww~wwwwwwwwwwwwwwwww.ww~
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

""""""""""""""
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~~~.~~'·~~~··~·
.... """"
"""""""""""""""""'"
~mm~~MmmmOOOO~~~rl~rlrl
•• ~~~~~Orlrl~rlrlrlrlrlrl
rlrlrlrl~NNNNNNNWNNNN~
rlrlNNNNNNNNNN

.

oo~~~.oow~~w~~~~oo.~mmmM~~.m~momm~~~m

~

~~~~~~~NNN~NNNNNNN~N~~N~NNN~~~N~~~N~N

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
rlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl

"""""""""""""""""'"
~~NOrlNrlrlN~~M~NmmrlN~rl~N.rl
••
"""""""""""""""""'"
W~M~~~~Noo~~~~mM~~m~MmO~MmM~~~N~mNM~O
ri

ri

~~~

~~NM~N

ri

N~

NN~N~~N

M

~.~

~
o

~
c:I

-o
1:Ic:I
~..

G,)

4)+1

a:I

~

..r::
c:I

....

ts
~
.....,

G>
8

o

~

~

o(

tJ

O'..Q+I

o

.'""fOtj

4)~"-O1l>

>

!! ~ ~ .~8 il!.~

~

."

O

Q).,...

~Oc:l.,

~o

.. 1I>

O

..

.. ~

~

G,)

c:I

o

Q)"'0'1

u...,~ ~~

cO

~~~

""
tJ

........

0"0"
~0~G>""0"p..
ts tJ tO ti O'~
... > ::I ....
~
-oetlO~O~c:I>l:I·...
.......
Oo(c:I:EO(OOO~~~o"

....l

NN

o

:E

lO

..

rlrl

~~

......"'tl)..t

+I

""

o
p..

..c:I~..Q

~

>"

ti
."

o"~~o(
O ts ts 41
c:I-08e
..
OOtl~-o
~o::o::o(
1'0
..

~

ti

-<

otJJ...

ri

~
..
G>

~

ri

N

..

.Q>

NN~.NmrlNrlOM

ri

ti

~

M

+J

o
..r::
d

!:1m·"",

·"",tsUl...-l,~

G>~OO"
0( .. c:l0
cn
O·... +I MM."
p.. ts >
..O· ...G>·.....Q~
0080
-o~~~
.. OG>o~~"~
c:I· · ~~U~..r::~
01'0
ti
~
-<~
.. o::

!~

!! !!

III-o ;;..:; ~ -e ~ ~ O
t.
~
~ ~ ~
O
g ~ ~ ~ ti g
c:Io ~
c:IO> O
c:Ic:IO O' ~ O O o::
O> 0>........
..c: lO ~ U c:I0' .....~
~ o p..ti O.<l -e 'o> O o ~.... O ti O ~ c:I....
...
O 1:1 II> ~ ~ O> O c:Io .... O ~ II>....

O ~

.... ~ ti

:E~~!~~~~~:Eg~~~oo~~~:~::!~:

..

o~o~t.:o...,~~~:E~t.~~~;:o~~~:~!~~~~~~~~o:~
tl
tl~
I'O..r::Oc:l~
oc:!
-OH
"'0"0>0
c:I~tlII>O-OOO
~~~~~~~~...,..Qtl-<~c:lOO~-O~~G>~
vdO
dl)+I
..tJ
(12 ....
0
tJ
d 'o ~"C»"O
::I 10 O\, •• ~ M p..' ......

........

011>0_
d

~=u~u~~u~~~

tl~~II»c:!~1I>
1:I~~tltlUOOOOO~0~OO
·o(~U
~~tl~~~8~~~

dUQ..

....

Os:lM·

... md

..Q

o

......"dd

ts"'Ct 'o W"O c:I
O :s _ 'ti ..., .~ 'O \I) M t» 'O".
CI.I"'Ct 'o "O
O~t:J
.. ~c:!o
.... ~~o
.. ~>~~~~o
~~~
.... ~~..Q~c:I~III"II>~~
~ c:I~ o c:IO 0'-< O II>8 II>O -o ~ O' c:I~ c:I~
O ~ ~ O O '1:1 c:I~ 8 ~ c:!o c:I~ c:!<l
o(~~O(:EO(O""~O(~""O(o(~o(~o(~~""o(~~""""o(o(o(~o(""o(~<o(

"''''
o~....
••

<I

ts

•

~
'OIiIP

...

~."

••

-

••

..,.,

CD

.....

t-')

._.

-CD

tJ

CD"

~~~~~~M""'...-I<~<~~~~~~"""

~~~~~~~~~~~~~~~ci~

~;HO'HO(~Ü~«~«~~~~~t

~~~~~~~~~~

~I'O~~~~~~~~~~~~~~~~~

I'OO::O::~O::=O::O::O::l'Oo(O::O::~O::o(O::

...

<lt

H

~.

~
t

•

•

t

o(

o

t

...

<lo

H

:~~.~~:~

460

ORDEM DO EXERCITO

N°.

16

3a

Série

******** ••*************************************************

<:>
CC'"

cn

_. o
c:::~
ro

ro-c
-o

o

ro_

(I)

ru o

oe.
C,l

'"'O

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Q)

_.

~~~~~~~~~~~~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

~~~~~~~~~~~~~~~rlrl~rlrlrl~~rl~~~~~rlrl~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
""'"
"""""'"
~~www~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~OO~
"""
"""

""""""

~N~~~N

o

~~~wO~mOm~WN~WMM~O~~O~m~~~o~~~m~

c:::

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Q)

rl~~rlrl~~~~~rlrl~~~rl~M~~~~~rlM~~~rl~~~

E

ro·-o
ro(l)
0::1 ec

"""
~~~

N~N~NN~MrlNNNNNNNNNrl~NN~N~NNN~MrlN

'"
'"
""""""""
~~mmO~~mO~M~.w~~~NONm.~~~~~~OmM~
""
""""'"
"""""
N
NN
rlMNrl~NN~N~~~M~
M~
~

'"

~rlrlrlON~N~~~NMm~w~~~~mN~rlMW~~mN~.
~~Mrl

~rl

t::

NM

N

...
....

>
o

o
..r:l
a

...
I>

..r:l
o

....

.......

I::

o
::2

o

M

~

o
.....

o
...
....

II)

...l I>
-e
o
.....
I>
a::
m

o
."
~
>

~

..

o
:o
o

.~
~

~

10'"

.<"'1

o

o-

>

.<"'1

...

e
o
....
U
o ~
I>
01> .. >"'·
0-0
U
S
N
0~ ...0 .....
01>
1> ~~ ...o.
o
I>
<
>1::1> OUa::llo""OIl>
...a .....,o
o I-<
~o
00~
0~~
..r:la~oll>:O..r:lo
..r:l ..
o
~o
1-<
oao.,tla~o",oll)::2~o'"
00011>0
>
o a..r:l
0::2 o ~ o ...
':o.. o tla::
...° o
a.....
.. ::l ~
o
~oa
o~~
ü
~o~oa::U
~o~a::~'"
a., ....~O
a-~
~
~o
o ::2 ~
00 ...
::2
o
...e., ....e !-<
....
< ...0
ae~"'o~o
II>
a""'~~
oe~
C~!=<!o
~"':::g~~:~~~:~!~::o~~~~ª~
.. O .....
II>ON~
~ I> 0'., ~ ...
~U 0"0 ~ a ...a .....
.,.....
0'.0 ...o ..~~ ....
o u O :t:""~ :
u~<==~go=~<:~~~~<==~~~:
..:a~.,o:mU
~:!~oo~~o<~~~!o=~o::2e~=~~::2o~~~:atl
... I-< ... oa~
.....
~~ .....
a ....
«~c~o
..~a ..........
...l
.....
~~o~<~~
... 1> .......
al>ul>lI>o~
~
..r:l~O:OO<1I>
.,a
~o
:00

(I)
Q)

E

o

~...

I>
...

w ~

~

~

...,
..

0:0.

I>"'~

;:f =' d ... ::s c:2 ;:f ~ .... "'tJ"Q)
o ""'-I tr d
trr.. B d t1 \6.f d ... d ..<"'I CQ d • _....
trr.. t:S ...

a

~ ..~ .Q.<"'I
.Q
ln
B

a

o.,o:ooooll>aooll»oooaAA
<~:t:<~~::2""<::2""::2...l~u~m<u~""H::2~~«<""~~

..... o:o .....~~.,

........

:2 ..tI:S ..o ....-4.....
~...
d ., ........ ~ •

o ~ •

.,

:o
~
....

.-.

••

.....

o·

001>

r--. co-t .....
r--.

w...,J-t<U'l

o ••

............ t:J'It-t t-t •
••
"CI
•

• • o
u~
, a .••

•

u

•

.....
Hr

a::a::< a::a:: o::a::<~m~

••

•

••.••

t:S.

••

u .............................
u ......
~~ oo ..... uct-"4"
m~~a::~~~~~a::~~m~a::m

:::so

o""'"
ti:! >
E-

\6.f
~

-

Q)

Cc.?

CDE
-o Q)
.-0

o
- ,
:z:o

H

••

J;

c

c

>...,
t:S ...
u<

"

•

......
d •••
....

'"

8:::3:!~~~~:~."U)ucD.

......

U < O'~

t:r t1
t1 lO

...Oo~

c

••

,

•

I

•••••

c

••

It

~

38. Série

ORDEM DO EXERCITO

N°.

16

\ 465

**********************************************************

~~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwwwwwww
m~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"""""""""""""""""'"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,,""""""""""""""""'"
~~~~~~~~~~MM~~~~~~~~~MM~~~M~~~M~~~M~~

•

#....

eÓ.Ó»

o

.....

-Óe

•

4:

#-

...

mmoooooo~mmmmoomOooOmoomNoomNOoom~~M~~~~~oo~mm
~~~M~~~~M~M~N~N~~~N~~mN~~N~N~NMN~MN~~

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmmm
~~M~M~~M~M~~~M~M~~M~M'~~M~M~~~~MMMMMM

'o""""""""""~""""""'"
~M~Mm~~MOMNO~MMm~~m~MNMM~w~~mo~ooO~~O
"""""""""""""""""'"
~~~m~~m~~m~~omm~~~o.o~o~mm~~~~~MO~~~~
~

M

~~~

N

..

~

~~~~~

M

~~

~

~

M

NN

..

>

....t

III;

M~

•

\t.t

8~' · ~

c

•

c

c

•

It'

t

&I

t

~

I:

•

&:

I

I

~

..

M~~N~~~~
ti

~

M

466

ORDEM DO EXERCITO

N°.

16

3a.

Série

***********************************************************

o
• v..
-o

N~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN~

C'O

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c:: C'O
c::~

C'O

-o

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
03

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

o

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~
"""
""""
"'"
""
'"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mrl~~~~~~~~M~~
""
"""""
""'"
""

-o

C'O_

. ...

(/)

o
o..
o

C'O

=

-

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"'C 03

E

(0._
o
co (/)

=C'O
Z

-.

mmOmOMmO~mWOONMmNMoo~~oo~wm~Nw~~OWm
~~N~NN~N~~~~~N~NN~NN~NN~NNNN~NN~

o c::

•

"

OO~W~~N~m~NoomO~~W~N~N~N~WNN~w~~~g

~

,

~

'"

~

~

,

~~~~

~~

N~N~~~~N~MN~N

~

~~

~M~

.,

I:l

o

oU)

(/)

03

Ee

'<I>

o
co
o
o

Q)

C"'-o

.............. -t
<nO O .... O
....
<.D
O
0",
-t-t-t-t-tH~~-t~-t~-t-t~8Q)~
O • O
•
0' .... O' .........
I:l
I:l
O

<I>

8 "
Otr
~.~
• ..Q

.....

O

....
u
u ........
uuu ........
u-uu
I-< O
~~<~<~u~~~~~~~u~~~

o
c:..;>

'"

.........

o
o o:::I

>
E ....
....
C'O

.... 03
c'I: v..
'03E
"'C 03

o

-o

I=-::O

....~J:ca:c.I:a:

•••

> ....
O '<lI

u ....

•

I

•

'
MNN

...o

hQ
0-

~

, ,

NW~O~NWN~~NmO~~O~ooO~~OO~O~N~OOO~~

• ••

3a.

Série

ORDEM DO EXERCITO-Nll•

16

467

***********************************************************

NN~N~NNN~NNNN~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

wwwwwwwwww~wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~m~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"""""""""""""""""'"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~mmmoooooooo
,,'
"""""""""""""""'"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ooooooooooooooo

.

C'l

~
~OO~M~oo~~~mWNOO~OOOOWMOMmmmOOOO~MmOO~~MmMOOO~
N~NNN~NNN~NN~N~~NNNNNNNNNMNN~MOOONON~
IDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDmIDmmmIDIDIDmIDIDIDIDIDmmmmmIDIDIDIDIDm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~

"""""""""""""""""'"
IDOO~NWNN~WOW~~MNN~Mm~~MN~~O~~W~~~w~~N~
~
~
~
~ ~
~ ~ ~
""""""
""""""""""""
~IDOOOOMWN~OOWOOOOOOOOO~N~MW~WOOOO~~~~~N~OO~OOONW
~
~
~
NNNN
NNNN~N
~
M
N

...tl<1>..
...

tl

o

..Q

..

...

o

U

ln

tl

U
Q)

-c

t:J
rn t:J

tl >

8-4

+J
W~
cn
tltl " <1>tl

+J

Ul

...

rn

tJ'I""C1

"'d

~::~~oo
...", ~

1-1.....

rn
o>JJ
:1
b"

0 ..-( •.-4

o

NNN~~NN~

tl
cn

...
a>::.8

=='

... o

001:1

til

.....::so
0'.-1

...

<1l

~~!!'"
tl ......p. ..

>

<1>

tl

o~

o ~
Ul

....

g:~U
~tl

M

1j

tl..

~

-l

o

Q,)

....

>

tl"
~o
..... t:l

o o ~

OO>Cl>

p.U~8

~

<1>

....

c:l

G'J

o tl
+-lU:!

~::s
o o o

t..?""O"'fJl:I-4Ultll

O·
rn
<1>

Ul·~

"'..Q ...

Q.I

tl

....8

...
t:J

0<U0

tl O <1>...
o ~ ::E o.. <1l O'l

o

o.

,"
....,

o

o ........ <11

Q,)

~

....
;:j

'"

< o

lo-!

~8 ..
~=~"'~8~~g~
.. tl<1>
<1> P.
.. ~
tlo ...

o
+-I

<1>~:~
"' ...=

...~
UI
r.t.I
o s::
U Q,) .. t:J
Q)
o t/J ... ""O <11 t;TI > CIl -c o
o Q) ~ o ... U Q) Ul UI
t:J
tl"'O<1>O"'~"
~"o",w<1>tl
"' .... tl~~tl~8
~~
"o~oU~<1>
U -tr +J ""O -t ... +J E:l ti
o ""O o Ul rn 8 til ~ Q) -t 8 o o.. ... "'tS o ..t:J o Q.I o tr .........,.d
o~
...tl~~
...0~tlO"<1>~~tl>O~~8~"'U~~~~"~w~0~
O~tlOtlUCw-w
~"'~<1>O
~~"'..Qtl"'<1>w-~
..
~wU
"'<1> .. OU
"<1>U~
...tl ... <1>~~~O<1>~<1>tl~~tlo"Ctl
o ....
OOtl>""'tloC::S
...<1>"'''o~O>
W"'<1>~::S<
::SU"

ti

•

..Q •.-4

'":"' p..

..Q~"'~"~~

n.Q>rn::soOO::;:-ttJ'l::EU
O"'OOO'
..... rnUl

....

:::se

UlO~
UlOOO~

o

H:'
·.-tOOO::sQ.lO

~~"'''u~~~~<~~~~~'''
~~<w~~~~=~
... <
o o Q)
::s Q) o
Q)
Ul
~ ..~
~~"~o~,,~~~
.. tl,,~
.. tl~~~
"~,,~,,tltl~
.. ~tl~tlww8U~~~..Qwww~
o ...o ::s o ......o o o o o ...
o Ul o
::s Q) a d
~<~~::S~~::S~~~::S~«CO::S<~~«<~~<~<~~~«~~~

= = = ... =
= =

=

cuS::

>

CD
08

0>0

= = =.......~~,,,~~~~
= ...~·"~~"'~<~<
= :::s
cu =
...~~~"
Q)

a

Q)

.. w~wtl
o a Q)

a

.... ~w
o o o -t

::s

....
~ t
H

...

tJ'Iot:J
00;:;"'d8

::s

d

o
.. "'~
o Q) ::s

::s

,-><CIl<

...<~t:

~ tl .'
>-<U~~~<~

...

468

ORDEM DO EXERCITO

N°.

16

3a.

Série

**********************************************************

o
c:

«I

• c.-?

-o
c:_

~~~~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

~~~wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

«I
Q)

~~~~rlrlrlrlrlrlrl~rl~~~rl~~rl~~rlrlrl~~rlrlrlrl~~

"""""""""""""""'"
oooommmoommmoommmmmmmmmmmmoommmmmmoommm
""""""",
....... """""""",
mmmmmmoommmmmmmoooommmmmmmmmmmmmmmmm

«I "C
"C

o
«1_
-

«I

(I)
o

I:>

C.

o

mwONM~mM~m~~MO~~~wmN~Omm.W~~~rlOwm
ONNNNN~NN~NNNNNNNN~NNNN~NNNN~NNN~

o c:
"C

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Q)

e

_
U
(0.«1(1)

ee

I:>

%

rlrl~rl~rlrl~~rl~rlrlrl~~~rl~rlrlrl~~~~~rl~~rlrlrl
I

"""""'"

""""""""'"
N~ONMWNO~NNNMWN~OW~MN~~M~N~~~m~~m
rl
......................
<,

rlrl
<, <, <,

rlrl

<,

<, <, <,

~

~

~

M
........

OONM.Mm~.W~WM~Mrl.wOw~~wO~O~~~m~rlN
NMO

~N

N

NN

N

~

NN

~~N~

N~~M

.tl

o-

o
.<l
<l

tl

<l

~

~

tl

...

Irrot

o

...
tj

C

;.

.....

::E

tl

....

o tl
::E~

~

;.

tj

u-

00

<l
~,~ ~

<l
c

00 tl

o ~ c

~

... ~~

tl ...

o~

k

~....

...·004

..... \;3

tj

a

~

.<l.<l::ltl ~tl~
·...~<ltl .. ~
<l~0~0<l~>
~::Itl ...~o
::Itl o tl~ tl.... lO ...>C ~oo...: tl·...
tlU;'<l~tlO~OOO~~
~o

(I)
Q)

e
o
.%

t.I

k

G>

ts ~.....

8

+' .... 004 G>

LI..! •

tl..
tl<l~
~ ::I~
..~~~

cu cu

'ti

G>

k

Q)

o

~

cu

•
~
='
~
~
...
~
o

c

~
t:S

.<ltl
o'"
tl....
::E~

k

k

~tltl~~o"':~<l<l<l~
O~tl~
~eo
... ~
;. ~tl~O
~ ~ U ~
tl ...:~ tl'::I o ~
~ tl
<l~ "'"o
~ ~
p.....::E
...
~~::Etl
eoo~
...~
......
~
::I"':
"'0"':
o.· ...
.....Olll~
...~ ....
~''''O<l~
tl~
oe
o
.<ltl~tlO
:~~~~~;~~~::~;:!~~!~~:;oQ!!~~a~=~
...tl~Q· .....,tltl~p..tl
tl ......:~;. ....
::It7'~ ...~ ..... ;.tltlO:Z;
"O<l<l
~"''''z~o~~
...tl tl~ootltl~tl<lO
::I~"'.<l"'OO
:1ll=8~~=;oOO~:~"':::E~~3tl!~~~~~!:~8g~~!
~~"'"
~~"",
...~tl~Ill~~o
tl ~~tl
~tl"':~
~ ...~~
"':!o:e""'o~o~~o~~!~U~o=::E~~~>=oo~o=o::l
~~<l~~o~OO~~~~~~~<l~<l~~~<l<l~
...::E~e
~"",~Q
tl ~"'::I~~
<l0.<l~
~ ...tl~tl .. ~tltl
~
<l~~tl
<l
..Q o ..... II) tr"'O '004 0'41
..........
o. o ;:J 41 d =' d ~ '(I =' ~ Q 'tf "ti • ti C) e 0-. 'o ':
~~~~tl-p..~e"'~~~<l.<l
...c ...~ .. c ........~_e·~~-"'o
<lO~~o~~o
...tl::l~Otl~~tl~::IOtl~~O~::I"'Ctl~::I~~
<~<U~H~~<ua<~::E<""'::E""'<~::E"",,,,,,~x~<...:~a~-

o
tl~~ tl""'''''
•
...~~~ .....<~
o • o • o ••
::Ee<~::E
~«
••
..... c • c
::E~~<~<~~
M

~

o""""'''''~

......

~

o

• .....M

,~~
~<~~~~
c .••.

li)
H

....
::E««::EH~HH
::I •••

""

~

•

a~~~~~~~~~~

::Jo

oU<
('l

>

'-

Q)

e'-

cc.-?

.....

< ...
00<

...

Q.r:

H

••••

c'c.

•

•

..

•

I

3a.

Série

ORDEM DO EXERCITO

N°.

16

469

**************************************************~*******

~~~~~~N~~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

wwwwwww~wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
mm~mmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"""""""""""""'~,~""'"
OO~wooooooooooooww~oooooomoooooooooooomoooooooooooommmoommmm
"""""""""""""""""'"
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

..

wm~~~M~~MN~mNM~wmN~
~~N~NNNNNNN~NNNN~NN

-

M

mmOO~~~~~~~O~w~mU')~
f""'4 ......

~~~~~~mmmmmmmmmmmm~

~~~

mmmmmmmmmmmm~mmmmm

~~~~~~~~~~~~~~~

f""'4f""'4~~"""""""""""""""~""""""'''''''''''''''''''''''''''''''

"""""""""

""""""U')"",

..........
~N~~~~NwmwmNNwWHm~m

~.........

~~MNWNU')~wO

..........

....t

""""~"'O"""
~OON~~~W~WMmN~m~.oo
~~N~....t....t

N

~O~N

..Q

o
U
Q)

~

.<

.,

Q)

<l
o

~

"00

Q)

=' cu

~

o

~

-c

o
...
....
Q)
,.<:l

....

!II

o
o~
"'O~~

lO

<l

~

.... 0.

lO

Z

o

o .. o
O.,Q)~
0>0~<l

•.... OQ)CQO

...
....Q)

... o

-e
Q)

...

ti
Q)

O......

...... ~

"""_'..QO"O

OQ)o!lla~~o."
~~"'<l'"
o w o
; ~ ~ ~ :: ~ ~~.~
~ Ul
"'Q)'"
00
00~Q)0>
"'0
OQ)
O<lo
Ul"'O~~l:J~U<l
Q)"'O~'"
,.<:l::l,.<:l
o>
00
O'
Q) ..~
.......
g~uQ).,~~o
o~o~o
O~Q)O

g~~

o

~

,.<:l
-t

Q~

tJ'I

ti
.....

o
<l

~

Q)

.+J

4..1

>

....."'"
::I

o

Q)

O'

~

l1J

~

I'IJ

Q)

o

.-j

Q)

~

'"

~

""::S

oQ)
O'

<l

'='~"tSO

o..

ln

~

~0Q)

lj
UJ

S::...c:I

Q)Q)

u

O

w '... >

Ul~"'Ot..l
o
~4..I
a:: o
rnO

~~~];o~~~~~~Q)Q~~~z~

'='

o-

o
Q) :E..-I
ao."
Q)
o () '=' lO O"
~Q"'O<l
ti

~

I'IJ

mm""
ti

............
N ......

o

~."",

4..1

~

...... "", ......
U')N~~O
M

~4>'"
• III

"
~

......
~m

~

'-

... .
....Q)~

00

~."
o

......
m
Mw

~............
N ......
N
MNO

~....t~

...
o
l:J

."

Q)
>

~

"
"""",
~W<DNNm~<Dw

,.<:l

00

0''''
......Q) ~o

o
."

~~~~~~N~~~~N~~N~

.-j

lO

~~oQ)~U~

00

o..

~~"
cu
o O·O"'j

ti
4..I-t1O
4..Ictl..-.40lQ)::IO'='>~.-t

(f.t

t.....t

"'U
Q,)" ...
~ ~

......
CUQ)C

~OO~~~O~~~~~~~~~=:~
UJ tJ ::S".
o ti Q) ::s
O' "" ...; Q)
.....
~~~
.,."
... ,.<:l ... 0
o.,~o~
... ~ til ts ~ -tr 0'''1:1
:::E t1'::S 0'
::s ........
4..1
o '::I
~Q)Ul
~Q~Q)~Q)OIll"'~
~ <l ., ...Q) o
o <l o '0 Q)~ o
U
U o Q)"'o
...
~::I~."uoz~ua."
~o
o
~ ... "'0<~Q)0"'0~~
..Q~t..lQ)
o o ~ <l
~." ...
~
o ....
~ o
Q)~~ooQ)~o~Q)~o~a~~~~o
O.-j
.... o o o
O
o Q) ~ ~ o o
..-j
~~~."."."~~~.,,
~<l~~"'~
~ ooU~"""'~~~~O~"'~
u." ....."
~Q)o~<l
Q) <l<l
...
~~Q)Q)~
~~.~g.:1:~==g~.~g~~
~~~O'",~~~o~~oQ)~"''''~~
III~Q ...<l~"<l~U~~"'''.'''<l1ll
tO tQ 8 G'l o 'o s:; (4 44..Q
""
tj Ul a tl .... .+J
O~O~~<lOOO~<loQ)oa~o~
~t..l~>U~~~~<~~N~~~~U

6~

~~~~~~:8~~~~~~~~t~~

e-, t\1

•

;'«~~~~C'O

~~

......
,u ~ U t..l
...l

~ ;: ~ ...;

:-'~Q"':"':"':";

g,~..;o

MU'l

•..

::.~CC.C,

•••

~

o

t:J! ...................

<l

....<lO

•

c •

•

H'

0"

~~~<~~~~~

...

C'O

<D
........................
~ ......f""'4

"""HH

,

o
-e

....

.

.0· ...

MO

IXll:JU~~o::o::~O'a:

...

...
~

C")

•

•

tO ~

..Q)

o
a
<

ex>

~

o.
-.;21

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

H

~

.

U')
H

",,,,·0'
H

11'1 ......

H

.....t

<

~..;.~~,_;,_;ú~,_;~~,_;,_;,_;ú~
••
:s •••••••
H
~~l:JQ~~~t..l~t..lU~~~~Q

.111.CI.,.tC.,lltl

••••

~

410

ORnEM ;DO E:XflU:tTO N°.

Ja. Séfle

1IIi

,**********'*******************************'**************'***
1 CO
t ~a:I
t c:>
I

.
•

•
t:II

...

10 la

I ,t:: VoI
t
1 -D
t
t::t
ro
I
Q)
,
ctl "C

, >c

I
I
I
1
I
I
I
I
I
I

C)

m_
....

CI)

«:10

=
C)

-

-r:I

~~~~~~~~~~
~~fi_~N~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~~n~~~

~
CD lO CD c:o CD CD <.D .(D W to «o u. <D tO CD.cD CD CD CD
mm~Cmmmm~mmm=mmmmmmmmmmmmmm~m~mm

G) <D

CD

ee .co

CD

I(D

<O CD UJ .cD

"""""
"""""""""'"
~m~m~Q~~Q~~m=wmm~mm~w~mm=wm~~mm~
"""""""""""""'~""
mmmmmmmm~mmmm=mmmoo~mm=mm~m~mmmmm

Q.

c:
IQ.)

~

ro·..,

(.)
(I)

t.:::I

ro

~CD~MO~M~CDCD~~~m~ON~MmO_~~~~~~~OM~
~~NNNNNNNNN~~N~N~N~~~~N~N~NNNN~N

m~mmm~mmmmmmmmmmmm~mmmmm~mmmmmmm
M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

""

"""'" ~
" ~ """""','
~
M
~
~
~
""""""""""""""""
~~~mM~CD~N~~mMN~~CDmMM~M~~~~Om.~~CD
~M~~.~~m~CD~m~N~OCDOCDN~O~O~~mMN~~~

N

NN

NNNM

~NN~MNM~

~~N

NN

..

o

ti

t::S

ti
.~

O

....o

U

>

~

~

ti

....

..

U

t::S.,..j
.... Ul

""'
O

.. 004
.....,

"

4)

"'O

O

~

~

ti

I>

o::

-4

N

='

"ti
O

~ ti
(Q

....

.".004

Ol>tI
> O ..

U

ti

~tI
~ >

.-f.

O
.,

P.
B

t::S....

~
O~~

00

~ ......
~
O..
~~~
~~tI~
tI~.~
,,~tI
Utl ....
~
~
~O
~tlX
.tlBB~
"000>
~~~O~
..
~tItI
~O~~
oo~tlo
.. O~~
~
~~
=~~~m~~
tI ..~úl
tI~
~
8
~~~~~tI=
~tI~tI
tI~~OaOtltl~Otl
tI~U,,~
""~Q"~
~O,,>~tI~
úl~~~~~U"
~Z~
.. ~O~
"O
~tI<tI
~O~
oo~
tI~ ..úl
~o
O~~~~
Otl~tlUU
~,,~~
....
O
O
tI~
ti
""~~OO~~~Q~O~P.
..
O
~~QO~.~
ti CJ ~
::s 41 "'" .... fIl '_
+J
4)
t::S 1IO.d
O O O lU'"
tO..
U
II) O
"""
""~Otl~Q"O~>úlO~tI
..a~~~~~OOO~~~~
O (I ~ A. ': .~ ~ : ~
-e g' ., 'd
OOO~<
"O~<tI~UC"OtlOtl~
UQ~~~~OO<~:
ti
O
~~U
~p'
..
~~UU2~~
~P.
~~~U
"Q
~O~
O~o"ao
tlO~
,,~~tI
.. B
Q
.~~<
~~~~
~~~~~~ZQP.""~~~
~~~O~~<O~~h
..Q
~Q~
U~tI~~
ti
~~U~
..~
~~~
.. o"
"
.,..j .. o 'II
'.-1"0 ......1) s::: tr·..,. ::J." ..4) a o ::s ::J .d :s :s ... ' ........
ti ::J o .., 1:2 4J". ~
B~.a~~.tltI"QtI""~QQtlQ~~.~~
..~~~tlA~~
....
~Otl~OO
..O~tlaO~otltl
.. tI .. eo~~~tlOQ
..~
~
«~O<~~~~>~<~~~~~~~<~~~<OO2h<~<h

~.~ g ~ ~ ~

.r=~~ ~

~.=g

,g ~~.~ .,

ti
II)
.....
CDH .....

O '2
~U 00

Q

.
.

'

<~U~

~

...~

..

c r

c

t

c

:ORDU1DO !Xf'OCnO MO. is

"3a. :Sé-r ie

411

*********** ******** *****.*********-_*.************"'*"""***"'''''''*-11<

~
ftN~~~~NN~~N~~~~NNft~NNN~~~~~~~NNN~NNNN

w~~~~www~w~~w~~~mw_~~==~w~~~~wwwm~~
m

17)'0):0).0')

.......... ~~~~

..
-0'>

al.Q')

.....

O')

en m

~~~

l:n

m m cn cn

..... ~ ..........

Q)"()')

~~~

0l"tD

..... ~ .....

a>

cn c:n m

~~~

C)IIJ)

tI)."

..... ~~~~~

m

.~

O')

.....

""""""""""""""""~""
~~~~=romoo~ro~~=~mmwwm~w~=mm~~m=mmm
"
"""""""""""=""""'~""
~oooom=rorooooooo=~~moo~mmmwmm
~~mmmoom~m

cn ..... c:n cn cn
~~,~
..... ~ .....
CD

Q')

mmmm

" mmmoo

.,..
>CD

•

m

~~~w~~~~~wOO~~O~m~
NN~~

.....
~~~~~m«~~O')~~~N~~~~

.....
NN~N~MNN~~N""'~NN

.....
~,~~~~~~NN~~~N~N

,

m~~~cn~mmmmmmmm~mmmmOlmm~~~~~mmmc:nc:nmmmmm

~

~

"""""""
M~~N~O""'ON~""'~W
.....

"""""""""""m
~m~~OW~~N~~W~Mw~~m~m~~&
N~

M

~

~

.....
""'"",,
m~~~OO~~~M~~O

N~N~

N

N

~

..

~
.....

.....

~m~cnm

,

NaO~~~MNMN~
0.<1

•
o

o...

~~~

"""'~"""""""
..........
, ~~~NNN

~~~~NmN~N~

NN

Cl .....
o

o >

:>
o

til

.,

..

o
U

..

41

:>

:>

Ir

o
~(O

......

M
•
U)p..WCDCD

'::E •••••

....
.Q

<u .....
UIJo

s::
O

Ir

.....
N ....

'::E
'"•. o. -a. ex>.

........ tIl .....

u..:
••

a:g::üa:a:cxla:cxl~

CIlg::..:g::

• =

0 .....0

u

•

~o

o

~ .....
o

~()H

C\~

..... ~

o ~

~

p.

~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~g~!~
UU 81-4·""'0 ..... l)okO~
•. !l •••
UCllg::~g::g::g::<

t

1:

t

O":E

!lI-<
:> ••
O
.....
g::CIlCllI-<g::ClC~::E~Ug::

c:

t

.••

472

ORDEM DO EXERCITO

N°.

16

3a.

Série

***********************************************************

o

-

1:C'a
• v.I
N~NN~N~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

1:0
C'aQ)

C'a"C
"C

o

C'a_
+-' (I)
C'a o
CI c.

o

o

"C

I:

Q)

E

C'a'-

-c..>

C'a (I)
ClC'a

:z:

www~wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~~~~~~~~~N~~~~~~~~MM~~MM~MM~~Mrl~~

"""""""""""""""'"
oommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoommmmmmm
"""""""""""""""'"
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~mm
Nmwwmm~~w~m~~Nm~Mw~~OOM~.~w~mm~mN
N~NNN~NNNNNNNN~NNNNNMNNNNNNNNNNNN

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~M~~M~~MrlM~rl~rlrlMMrlM~rlrl~rlM~rlrl~rlrl~rl

""""'"

"""""""""'"
"""""
""""""""'00""
O~WNN~~Om~mmmmrl~NmW~O~NOm~~~rlmm~m
rlrl

M

MM

NNNrlrlMN~

Mrl

~~

M

~

~

~N~N

e

CIl

o
~

-o
t:l

tl

::E

tl
..
~

~ o
e
tl~tl
..Q...l ..

~

>

tl
~
~
t:l
~
~
;:I...,
tr
~
ts

~
ts

o

o

:z

~

o .~

~

O~Q
-o ~
tlZo
..Q
m

til

CIJ

~

~

-o
t:l
tl
t:l

..

_.

~

...

ts....
o $
~tl
m
~
~t:l..Q"
..Q
t:l::E
m
o
o ~
o
.~
-o tl.... ..
.... tl
~
Q
em
~
~
tl~tl~
tl
~
~
-otl
~o
t:l e
.. t:l>~tl
>
Q
tl .. ~
Umo.. tl
m .. ...lU
tl
.... -o~
..
m
..
m
o
~~
..
tl~~
~>
tltl
~m<
t:l;:l tl 0;:1
o
tl
o
00
~ ..... tl::Ee~~
..... -oo.tltl
tl
<O"Umo
..
U
~
o
Ul~~~
ou
~
UlIlot"'tJ
~tIl
...
o t:l t:l ~ ~ tl .. ~ tl o t:l tl ~
o tl-~
tl o Q o
~ $ $ o
$
tl
~0~~~;:I...l~~>
o
..
~O~tl>-o
~tl~-O-O~$"
~
~~o.~>tI"
...... ~Uo
.. tl
t:l
> ......
Ot:l..Qt:l
<-o
..
";:1..<:1
....
~~tl>~~
~...l-O
~~~~~
.. -otlt:looo
~
OOtl"OO~tltlo
..
~;:Itlo
~~""$~t:lt:l~~::E~mtlm;:l
U .... tl -e ~ o- > e ....
ti" -o -tl tl..
t:l t:lO"
.~ tl
..
m o t:1'tl o
~tlo.tlt:lt:l
tl~Otl
..
t:l .. tl~<"
.. tl~e
.. tlO;:l...,tl~
tl~::E
..Q;:IOoo:;
.. e-otlo
... tl ... t:1' "'~$-O""O~-Ot:1'
.. Q~
-o~
OO~O~
>tl
::Et:l
eQ"Ot:l-o~
tl<-o
;:IOt:l
..
~O~tlt:l
oe
o:; e
~Otl
Ot:l<
O::E
;:Io<-ooe-o
o o:; t:l....::E <
o .......U ..........
tl
o o -o
.. m tl t:l t:lO.~
t:l
\+.I
I:j '004
~ ~ ::::J ~ o ::::1 ~ s= s::
~
~ o j..j ~ ~ ""CI o ts _...... O.....
::::1 ts
tJ'I VJ
Q., O" ::s ..... tr"
OJ ~o o ;:1' cu Io-t....
.,.............
..., -.4 o > ....... • tr )(
o • u ~ '.... CIJ • a ., ~ J..t o > ~ .....10 ~ III ::s ~ >..Q a > ......Q 0.-4 -4 o '.... ts OJ
"'tj o ::::1....
::s o
o ts 'o o _. o ~ o ts o ti '::t _. ~ ... ts Q,) o ........ Q) cu :s 0..-4
<""...l>...l""O:;~""::E::E""~~<""::E""...l...,«<QX~Z~UQ...l
.....
<

Q)

o
~

~

ot:l
o

~

o

tE

rl

~~~~~~~~~

..

(I)

'rl

mmrl~N~rl~ONmm~mrlrl~~OmOWN~MM~m~~N~N

U).....

o·,.. .......
'4l....
ts·...

~ ~4l.....

"'''''

~

.

::E

<

1.1')

...... r--.. I.I')I.I)NIJ')

Cl..-tHU

o

••

o

•••••••

H<HH~HHUI-II-IH.
••
o
o o
•••

O:;O:;~~NO:;O:;~o:;o:;o:;

o

••

oH.

_.... v.I
Q)

Q)E

"C (1)
• "C

o

...

:z: CI

.....

.....di'

•

t:7'

~ ••

'000

O:;U~QO:;~~O:;U<::EO:;«Q::E<

0(.)00

.....

='

....

,~ •
'''::E
tl tl .~
tl
......~ S<COl-lr-lN::E
• ::::1 ...... .....-4 ...... < 9-4
-::E O •••••
'-Otl
-00
.tlo.
"'~~O"'o.U
....... tlo ... t:1't:1'OO-t:1'

:::lO
C'a>

$

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

.........

NI"""'4
......

< ....

ui~·······D"IJ""'.I'.""'"

'd~

'0(1

$

;:I
ti"
"~

~

e.,.,""
tl ••
o-u U
o ••

::E~~

3a,

Série

OROEM DO EXERCITO

tio. 16

473

*******************************************************'***

N~~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww~w~wwwwwwwwwwwww
mmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
~~~~MMM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"""""""""""""""""'"
rorororororo~rororororororororooororororororororororooooororororororororo

"""""""""""""""""'"
oorooooooooorowrooomoooooooooooooooooooo~oooooorooooo~wrooooorooooooo
m~~OOOO~N~~~woo~roromoo~~O~moomoomOooNroooro~~mOm
NNWNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNNNNMN~NNNMMN~N
mmmmmmmmmmmmmmmmm~mmmmmmmm~mmmmmmmmmm
~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~M~rl~~~rl~rlrlrl~rlrl~rlrl

"""""""""
""""'~""""
mOOOOONN~rlNN~~Omrlrl~O'~~WMN~mN~~W~~~m~Mm
"""""""
m~row~~~QmNN~NrowNroM'~wrowm~OwONNNNOm~~w
'"
~""" rirlNrlNN"""""
....-tMNN
~.-tNrlNNrl
rrlrl.-trlrl~-tN
ri

,....j

.......

-t

.-4.-4

riM

...-.41.1)........

ri

-t

,

M

rirl

...

tl

>

~
....

.....,
>

....8

.,

III

~
tl

::E

o

o

M
W·
ri M ri

W

rl

LI)

U

u .............
c, I-<
•

=' ~ ..(I) W
tl

.1:1

U

1Il'" p.,.

tl

'"

1Il1IltI:tI:tI:WIIl::EO(,:JW

474
OROf.M 00 EXERCITO I~o. 16
33. Série
$***************************************$***************0**
~
I

"

I
I
I
I
I

<:-)
c;I".'t

r:. ...
I)"~

CJ

.....

C::N

• <->
WW~~N~~N~~~~~~NNNNNNNNN~

NNNNNN~~

wmww~wwwwwmmwmmmwwmwwwww~wwww~mww

mmmmmmmmmmmmm~mmmwmmmmmmwmmmmmmmm
......~

'" _.

_.
t.Q

,:l

VI
(.)
ci,

.-f

•.-..1

.-.

..;

....

I"""i

...... ...-4

....

-i

,..~
...........
.-4 ....-4 .-4 .......~

r-4

O) ......M .......-f

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

""""""""""""~""""
Mmooro~oorororow~oowmmoomrooomrommw,mmmm~m~O
"""""""""""""""'"
oowooro~mmoogwoowmoowoommm~oo~rom~__'~__'~~~~__'

",

......

'•.' f·;

'c,

(I~

._C.

("

<tJ
(.,)
lI..' (,I)
L ...
"') (~,

•

.....
O O m (-O ()O O O O m __.
,-.
~ O O__''''
t-> N M ....'" .., .,. U'l
MMMN~MMM~M~~M~MMM~MMMMMM~OO~~OOOO
O) m Q) ()) ~) v) tJ') O) Ul 01 LJ) O') CJ) U) O) (J~ CJl O) <.n 01 tn c.n <n O) 01 CiJ <J)
__.__.rl__.
__.__.
~
~
~
~

"""""""""""""""'"
.~.NOOO~~oo~~w~w~~mMN~~~~~""~.~OO~WMN
~
~
"""""""""""""""'"
~OO~OOM~MWN~N~""~WO~~~WO~
~~

NN

N

N~~""'N

,......j

__.

N

n

.......
.-c

r-t

t'aN~
C)

O '"m '"r--

(;)

<U til

~

(I)

U)

cu

....

~

....
~OO~~~~~

.....
~~~"'N~N

M~

.........
~N

I:l
I:l

>

o

>

o

I:l

...

I:l
...
.--t

.--t
oe:
ta
tl ~
o ti
I:l
... tl
U
..:'.... • U I:l
u
>
... 1'1>
1'1
"d
W
~~~
~
~.o

'"
o.,
~O>
~ ,...
~Otn

wc'"

tJ

ij

o
~~

IJIol":O-

~.,aQ""~O"'O~
ooz·
... ~~u·"'"'~
'0 "'c)
""" o o Ci1 ~.....
O"'UQ~>.,,,,o::o
(1)O~tJ
01n·

....

~IDU

UQ",
aOQe~o~

~

4-1

...
0W20
t:tl

(g

41

Cl.4

"O

::s

..

~

..CO"O

o

O"1j

Q,)

m

1'1
ti

I:l.,
-.:lO>

...

W)

...

t1

tj

~

o· .... .,

CI

o..co~

1:l1:l~>"'''0~'''''
o
~"d
.....
::00=..:....>0..001000>
Q~~O::t""'I:l::OO'"

::O"d-.:l

00·
....
~

trloot~CI~
o tJ ~ "

...
~ ~

..o:?

U

o
U

O~OIQ

..........-40'1-0.0-10"....,
DOO~tl"'~~Q"'OO~"O~.'"
>"'U"d~.,<e"d20~u

E "

4-1

...

E-.:Z~IQO~"

.a

Q~~QjsI:lC~

Op,.·..-tA:2

ti

r' ....... ,...tU

4J"
='=

Q.l

O· .... )...
C'"
o~
U
'" U'"

ti

.....

o

::1 .....

D
4-I

t1\

t>

~um»

10

--ttj&n.,ctJZ.
....... "'>~
...::t... ~"'>2""'0=.>

.....

o .... o o

[3

"Q~~

>

r_'

dO'oo4

1-1

1f)J:::l~.r1..Q

tJ

~.,

...

o

o· ... o

t:S ~

ti

t:J

I)

"O~~
~"dUoe~ouoooo~
..~~::ouo.~~umu"dZ
O"dUQ~OO
~o
tl
OQUU
~
< So
"d .... ~
~eee
~e
..."~
.. w.o
se
O~"d0500000
O~""'~""",~~~O~~~"d~OO~~~""'~~o~~
~~"d"d~0=~
D
"'
.. '"
::to= ..... r.
Q
,)UOII>::OO
.....
O
OCl::O<l
Clca
t.: IG ::J o :l .o ..(\) l1" 'o ., u"o""'''1I)
., o s:; a 'o ::s t;r"O ""0 o 1-1"0 t1'.--t ...12) .. o·...t ...0
...~O~Q
...~O~>
...~oo~
....
~ca~nO~~~~"d~O
....~~U~
,,:s t) O" c o o r::~ t'j l~ o o o O,... H t:1 t:S o ~-4 -= o ... c:: o ~ o s:: ~,::::

~~~~~z~~«~<~~~~~~<2~C~<~~<~<~<~<

'"~

O'

....

• ,o
C"-~

~i.l

[J:

,..,

(.1

n.

l)o

C.:I

(I.

!1

>~:

::J
(;)

a....

lJ',
"
.'

.(

c

,

tJ
l)o

..."

,

")

.~

"

'í "U
""lU
o a o
V o- !PC, O P. (,)
O O o
D

,.,

O

_".

~t: •• "\!

"

("\,j~:

r.1 C"I

e

rd

,_

C"-J C')

(.,) ro
CI> lT>

e

e

, , .-..
(fi

"(.'4

lf)

(J)

00 (O CC
cn t'JJ

(f)

{» (f)
u .n aI

,!)

I))

(n

<.h

(Tj

m

ln

l

CJ)

Q')

()

...<I,~

M
I
.J

10

'"

!4.C!4.

....0

U~U

~ o~~

(fIU~

...

,.~ U 00

In..l

O'
a e
W

...(fI

• e

;;:

..

::

"'",., ,

1_

""( 1 ()l
• "', J

o
::

"

;-;.:

0"

,,.,....

'

[,

_'.
....." .<:

f.:l
(.)

L .. a'
..~r: r.rJ

(1)

.~
tl

"I
~"

O

ru>

L::;

..

O>
::o

::o
'

;:
O'C'
Q

Col(fl

Q

"'CfI

. o

""c1U... .....

M

' ..

~-l.... ~oct:n:
•

Cl.

O

••

C";..:; ..... ~..:(

!.l~..lctl%et:

..

e

",(fi
.e
Q

I~ CfI

,

e

'

C\J C'-1 c-.l c-i C".l ..:--.l <:'1 ('-.1 c-i <.'1 c-.1 <'1 c-r ('01 N C"..1
<.0 <D ([J f.>_., .>J II) f~ (O W l~u .)...0 (0 (O <D
O)
()
<J) O)
,j) .»
.) 11 CJ) fJ) ..,J -;» cn 01 (1)
...-i ...-i ~i _.. .-1 ...-t -1 ......,..l .-I ..-! ,-l
. -I ... ,..-i

ce (.,

C? to') C'1 C")
lO (J'l c.? CD W

(_r)

eu

O)

(~-. (J')

""',
....... "
OOOO~~rl~~~rl~
.....................

.

..-1

........

,

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

0-1

M

.-j

.......
..-I....-4

i ............
M.-t

<."')

••...,

ti)

C"<.1 <:'1 C'

(")

.....1 <Si

l.Tl

........-1.-1

t./)

'J)

m

O')

(j)

.--t _. _. .....-f .....c
'
,
.q " O (Q C>

_'.-I

.......
<, ,
..", ~ .......
~

,
O

01

t)'

.

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

av

.-I

01 C"J)
.--t
,

('\I <.'?

t»

O') O')

, .......O , ............... """
co
t)

................
r--. ~

oq'

N

~

...
"'" N

(!) U)

O)

CJ)

ri ............
....-4 ......

_.

<,
C>
<n
..... ...-.. C'1 C'..:.1 "I

(v) c-: "<J' '.H......t
:" C'4 i.
C') t"-- c---. úl O
OMN~MMNMWOrlrlNONMM~~NNNNrlNN~~N
(I)

M

U)

,"",

("> "') (.Y, to, c
til til co ".II
CJ# (1) 01 m <1'•
.-I .-i ......,..
... .-I

,~

.......

I:"-- M
...... ~

.

...... ·-t ........-I

V) C'l .-I
J)

eo

O')

..........

~~~N~rlrlrlrlrlrlrl~NN~

"""""""""""""'"
......t
O
J () ) O cc
O ~
e»
..-I

c» rn m

O)
.-I

~ V)

M N
II') tO ~
NM.............

......t r-,

~

.-I

.....

O) IJ)
..........
-'4 -t
,
,

.....c

li') ~

Vl O> O) ~
~
V) V)

1;". ~

<»

,

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

..-4

O

,..1 <."> "

............c
.,.

.-I.-4<:"l

N

["'-. (,.,

.-;

O)

01 O) 01 O) O) 01 'O) O) O'
_...--t
..--1'-;
,
,
,
~
.......
IS ....,.Ol M
co") O) ....-i ':-1

O')

,-~

"",

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

~

00

.................
-t
c-.l C~

'1'

.-I

....,

,-~

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

f.D N ~
.....

C'? "'1" t .
C'"lC'J

(,0)

C

1

'.
I

t.·1

o

o
..:

III

~

0...00'4

)(

<l

.....

...... III
4) .. ~~

..,,"'0

o:l

O O
"

ii>

ti ti

~

.....

~

lI'l

u·~
~ ~
W ...rl

U ,_,.~:;...
-i

t:l
~

~~
l").~

~rl
..1 ::s ~
0'00
O .... ,;

.>0

"""

o

~
..;:.!

Jj

U

......
0..

.-t

U

,,-4
>(jo·

":~

tj

~.-I

~~~~

...-4

;J

.....

~ oo..t:

Q)

t:.r

....

O

"UJ

>

~~
tj

w)

~~O>

~
).o

""

....

..... C.JG>o.n;::s._
'll

O

O
...

'"

~ O ~

.. ti O

I%l~U

... O
t:l ...

rJ' ..-:: I:J'I
.--t s:: s::......
~~OO::l",tJ

til
lO

...... ,...

-0-4

...

'"

ti
...

..o

tl
....

(!,)

«>

....;

~ ...>
E ~Q -4
.... oo~..-r:o,_,
Cll
t..?

~~O'"

tA ~

c.::

J,.J

~

"(j

Vl

o.. ::s

tJ

"

E1CO
U

lJ"'O"
la"::

"T)

tJ

-~
<V • ..-j

8cL
.-t

~~

::s

.-fftJ·O

."tjtj

a U.,..j

C

(fi

tj

&UUS~UO

.....o"'tS.t!,...~
~ "t; f\.! "'tJ
C ~"\.
o :J
... ..~
.
() o (\) o t' -4 ... (j
41 fi) (J"I'_ f: t:lI ~ 6.J

O
II)

t4

4)

4)

"

o ~ ~o u·,..j

O ....';

>

--u r:
...('~..-1 C
~ o-t
o 41 "
o:: .6J o ('O::s
o "" o
.........
~~~t:l
~~~
U~
... ~ ... ~~~~0~~m~m
~ ~( ~ ~
~ o ~ ~ ~ o
u a o O ~ o
.......... ...-j
~
~
~ U....l o ~ o o O .01
~::s,_,
tj ~ 1J ..., ....M 2 o ""' O o c» o n." li'
U . u tU
,_, o ,_, ~ ""tj." ts
<
(J
""'-Pt u ,... () o "'O ::s
o 8 ~
tI).o1
o 'O r:: o
o O
O O t.1 o
fi)
<1> r.4 .. J
...:::
.. o

Sl.
Q.. III

...
,_,

=~o ..

o 'o

CJ.~

o ,::

t,,,

,_,

~~~~~_~~~oU~~~"'~a~~~~~~~~...
~ ~ o
Qt

A

4)

tr t.r ... ;:3
~ ~ U C

{)

Q

~

ti

~

.~

'0....-4

A'"

o

tl

= () ~

•

U • ~
u
()o o ...
o ..4) =, ..tl,) ~ • .-( =' tr ts ~ o :;j ~ -t
....-4 ~1
c tO ~ r:: m ~ ...
d U B ~.~ ~ O ~ cu
....
~.

.00'4
u'~

~.

f' .....

:~~;!~~~:~~~~~~~:~~~~~~~~~j8~

Ul

O'I~

tJ\

Odt~~I:'
Ul "l H
t.1

>

O'

U

,

3a. Série
476
OROEM DO EXERC ITO N°. 16
*********************************************************
A - Condecorações
- Sargentos
Por Portaria

de 2 de Março de 1963

Wanda o Governo da Hepública Portuguesa pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medálha de mérito de 4a.
classe os sargentos a seguir mencionados por, segundo
.parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército
se encontrarem nas condiç6es dos artigos 26° e 29°do
Regulamento da Medalha Militar de 2R de aio de 19/t6:
Primeiro Sargento de cavalaria, Virgílio Morgaclo: ~~undos sargentos de cavalaria, José Cabaço Leitio,
Mar ça Io António e José Afonso lIebelo. Mà>nistério do
I'xército, 2 de Março de 1963. O Ministro
do Exército
Joaquim

da Luz

Cunha.

Por Portaria

de

27 de Maio de 1963

~jancJao Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da
alínea a) do artigo 18°, com referência ao parágrafo
2°.do artigo 5lo.do Hegulamento da Medalha Militar de
28 de Maio de 1946, o l°. Sargento reformado José de
Jesus. Ministério do Exército, 27 de Maio de 1963. O
Ministro

do Exército,
Por Portaria

Joaqu tm da Luz Cunha,
de

XJ de Abril

de 1963

Manda o Governo da Hepública Portuguesa, pelo ~'inistro
do Exército, condecorar com a Cruz de Guerra de 2a
classe o sargento a seguir designado, ao aerigo dos
artigos 9°. e 10°. do I{cf.,rulamento
da Medalha Mili t.ar, de
28 de Maio de 1916, por s rviços prestados em acçSes
de combate na Provínna
da Guiné Portuguesa'
gundo
Sargento de Infantaria, c.ln4a Companhia de Caçadores
Mário Augusto Palmeiro. Mirris t.ér-i o do Exército, 30 de
Abril de 1963. O Ministro
do Exér c i to Joaquim da Luz
Cunha.

2

Praças
Por Portarias

de 30 de Abril

de 1963
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a Cruz de Guerra de 3a.
classe os militares e civis auxiliares, a segui r designados, ao abrigo dos artigos 9° e 10° do Hegulamento
da Medalha Mi 1i t ar , de '28 de Maio de 194,6. por servi
ços prestados em acç0c~ de combate na Província da
Guiné Portuguesa
SolJddos nO.245/62 do pelotão de
Caçadores 870 José Ilenrique Diogo e da 4a Companhia
de Caçadores, nO.15/62 Samba Jau, nO.25/62 Ventura
Barreto, nO.86/62 Sampe Pereira e nO.l03/62 António
Nancassa Civis auxi Li.a+es Mal an Sanhá , Goli Sambú e
Hikmat Xassem. ~linistérIo do Exército, 30 de Abril de
1963. O Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condeoorar com a Cruz de Guerra de 3a.
classe, ao abrigo dos artigos 9° e 10° do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por serviços prestados em acções de combate na província de Angola, as seguIntes praças 10.Cabo nO.l/6l da Compa
nhia de Caçadores 267 do Batalhão de Caçadores 261 (Ba
talhão de Caçadores 10) Aurélio de Freitas' Soldado nO.
156/61 da Companhia de Caçadores 270(Batalhão de Caçadores 10) Amadeu Pinto Resende Ministério do Exér
cito. 30 de Abril de 1963. O Mintstro do Exército Joa
quim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a Cruz de Guerra de 3a.
classe, ao abrigo dos artigos 9° e 10° do Regulamento
da Medalha Militar de 28 de Maio de 1946, por serviviços prestados em acções de combate na Província de
\ngola o soldado condutor auto nO.353/A da Companhia
J~ 'Caçadores 164 do Batalõão de Caçadores 158, (RegiFRen
to de Infantaria nO.1) Joaquim Cerejo Gregório. Ministério do Exército. 30 de Abril de 1963. O Ministro
do Exército Joaquim da Luz Cunha.

B - louvores
- Sargentos
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar o l0.Sargento reformado José de
Jesus, pelas excelentes qualidades de dedicação, lealdade, zelo e método manifestados durante a sua longa
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vida militar da qual dedicou mais de quarenta anos
consecutivos ao serviço da Repartição de Gabinete do
Ministério do Exército. Muito disciplinado, dotado de
acentuado espírito de bem servir, desempenhou semflre
com o melhor agrado, todas as missões de serviço
de que foi encarregado, impondo-se pela sua conduta à
estima e consideração dos seus superiores, camaradas
e subordinados. Prestou assim às instituições militares serviços que devem ser considerados distintos e
relevantes. Ministério do Exército, 27 de Maio de 1963
O Ministro do Exército,Joaquim da Luz Cunha.
II - JUSTIÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
- Sargentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do Regulamento aprovado pelo Decreto nO.35.667, de 28 de Maio de
1946, os ~eguintes sargentos' Sargento Ajudante, do
Q.S.M., Jorge Paiva de Sousa, do D.S.T.M. de Angola.
10s.Sargs. do Q.S.M., Serralheiro, Caetano José da
Costa, do R.A.C.; do Q.A.E. Manuel Gregório Pinto dos
Santos, do D.R.M. nO.5, António Martins Vale, do B.C.8
João Dias do R.C.6, José Morão Vilela, do R.C.8, Mário Miranda da O.S.M., Emílio dos Santos, da E,P.A.,
Manuel Inácio Cardeira, do C.M. da Praça de Elvas,
Deodato da Costa Nogueira, do O.G.M.G., António Marques do O.G.A., António Nunes da Silva, da Acad.Milj.
Francisco Nunes Valentim, da 3a. ~.M., Agostinho Gonçalves Remédio, da D.S.F. e Obras Militares e Abel Alves da Costa Pina, da Rep. Recrut. da O.S.P.; 2°s.
Sargs. enfermeiro, José Augusto, do R.A.L.3 e Antóni~
Mendonça, do Pressid. Mil.; do Q.S.M., Seleiro corree1ro, Manuel do Nascimento de Oliveira, do B.C.6; do Q.
A.E., Evaristo Lopes Maia e Albertino Cristóvão Coronho, do R.I.8, Armando Ferreira de Azevedo e José Pires Belo, da O.S.F. e Obras Militares, José Mesquita
da O.S. de Intendência, Carlos Amadeu Saraiva Silvares
de Carvalho, da E.P.E., Amaro de Oliveira, do D.P.M.12
Júlio José Vieira Gonçalves, do R.l. 5, Joa~lim Cle~7n
te do O.R.M. nO.l, António Domingue!> e António Cout1nh~ Lopes, do D.H.M. nO.5. (Despacho de 21/5/963)
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III - MUDANÇAS DE QUADRO
SAffiENfOS 00 QJAOro PERv1ANENfE

Supranumerário
üuadru da Arma de Arti Iharia
Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia, o Furriel do
Q.C. António Maria Azenha Patrício, do R.A.P.3, por
que encontrando-se aprovado para este Q.Iadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade des-de 27/2/963, data a partir da qual tem direito aos ven
cimentos do novo posto. Encontra-se na R.M. de Angola
em reforço a Guarnisão Normal •.

IV - MUDANÇAS
SARGENTOS

DE SITUAÇio

DO QUADRO PERNANENTE

Baixa de Serviço por Incapacidade

Físisa

Quadro do Serviço de ~aterial
Passou a ser considerado nesta situação desde 3/5/963,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar
pela Junta Hospitalar
de Inspecção reunida no I1.M.P.,
na referida data, o 2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Fernando Vieira da Rosa, do R.A.L.4.(Despacho de 30/5/963)

Passagem à Situação de Disponibilidade
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/5/963, o
2°.Sarg. de Inf. José Teixeira Rodrigues Correia, do
8.C.5. Por despacho de 10/4/963 de Sua Exa. O Ministro
do Exército.

Quadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 11/4/963,
o 2°.Sarg de Art. Albertino Moreira Leitão, do C.T.I.
da Guiné.
(Despacho de 26 de Janeiro de 1963)
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à Situação

Pass~gem

de licenciado

Quadro da Arma de Infant3ria
Passou a ser
o lO.Sarg
Gomes do n
O Ministro

considerado Ilesta situação desde 17/5/9Q3
de lnf Luiz José Alexandre Marques Pereira
1.7 • Por despacho de 14/5/963 de Sua Exa.
do Exército.

Ingresso

nos Quadros

Qu~dro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 20/4/963.
o Furriel de lnf. José Cárrilho Serra Cordeiro. do H.
I. 2,por ter regressad~ de reforço à r~arnição Normal
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Ouadro

do Serviço

de S~úde

Passou a ser considerado nesta situação desde 7/5/963,
por ter regressado da R M. de Angola onde serviu em
reforço a Guarnição Normal
o lO.Sarg. do S.S. José
Simões dos Santos, do lO.G.C.S .Vence pela verba Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros.

Quadro de Cornetei ros
Passou a ser considerado nesta situação desde 20/4/963"
por ter regressado da R.M. de Angola. onde serviu em
reforço à Guarnição Normal, o Furriel Corneteiro Raúl
Maria Aivado, do fl.ll2. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por L i".

Passagem
Quadro

à Situação
do Serviço

de Supranumerários
de Saúde

Passou a ser considerado nesta situação desde 23/5/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal em Moçambique nos termos da al:ínea c) do
arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. Jo é
Pais Lopes, do H.M.P. Tem por Unidade 1obilizadora o
2t>.G.C,S.
SAPC..EN1OS

IX)

QJAOOO DE CXlv1PI.»1FNIO
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Por despacho de 27 de Ma i o de 1963, tenham passagem às
Tropas Territoriais. desde 1 de Janeiro de 1963, os
seguintes 2°s Sargentos Milicianos do Quadro de Com
plemento'

Do Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização nO 5

Artilharia
Manuel Duarte de Almeida Charneca.

Do Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO 8

Infantaria
Herculano Gonçalves Portela. Adelino Rodrigues, José Alves Mendes, António M~uel Binto de Sá Costa Reis, João
de Assunção Leite, Joaquim de Araújo Martins Pinheiro,
Manuel Filipe Soares Lopes, Baltazar Soares Peixoto, AI
varo Pedro da Silva Ramos Guimarães Amado, Aurélio Au
gusto de Magalhães Barros Francisco de Oliveira, João
Roberto de Magalhães Cabral de Araújo Queirós. Joaquim
Eduardo Neves Pereira, Daniel Afonso e Fernando AuguséO
do Nascimento.

v - PROMOÇÕES
00 çuA[R) PER\!ANEN1E

~fNIOS

Armas e Serviços
Ministério
Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços.
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO 1

Furriel do S.S.,o 10.Cabo José Lopes das Neves, do R.A.
L:2. contando a antiguidade desde 23/5/963. data a par·
ta da qual tem direito aos vencimentos ~o no~o. post?
Vence pela verba 'Pessortl de ~omeação Vltahcla
alem
dos Quad ros " . (Despacho de 27/5/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.5

ORDEM DO EXERC ITO N°. 16
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Furriel do S,S ..o lO.Cabo Manuel Trindade Lopes, do R. l.
12, contando a antiguidade
desde 23/5/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros'. (Despacho de 27/5/963)

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

Furriel do S.S.,o lO.Cabo J~sé Joaquim Ramos Manaça, do
lO.G.C.S., contando a antiguidade desde 23/5/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 27/5/963)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.3

(Com cestino ao C.I.C.A.2)
Furriel de Cavo o lO.Cabo Ferrador,António
dos Santos,
contando a antiguidade desde 16/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 16/5/963)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.6

lO.Sarg. lO.Artíf. Serralheiro,
o 2°.Sarg. 20.Artíí.
Serralheiro João Carneiro Fernandes, contando a anti
guidade desde 10/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 24/5/63)

RegImento

de Cavalaria

nO 7

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Francisco Manuel Tomás Correia
contando a antiguidade desde 31/3/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28 de Maio de 1963)

Serviço

de Material

Escola
2°.Sarg.

Prática

do Serviço

de Inf.,o 2°.Sarg.

de Material

Grad. Sérgio

Dias Simões,

3a. Série
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contando a antiguidade desde 31/7/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de l/Junho de 1963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Est abe lecimentos

Mi I itares

Estabelecimentos

de Instrução

Centro Militar

de Educação
Desportos

e Outros

Fisica

Elementos

Equitação

e

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel João Maria Franco Pombeiro,
contando a antiguidade desde 30/4/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. •
(Despacho de 25 de Maio de 1963)

Supranumerário
Arti lhana
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.2

2°.Sarg• de Art.,o Furriel Manuel Pinto Teixeira, contando a antiguidade desde 31/3/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se na R.M. de Angola em reforço ~ Guarnição Normal
(Despacho de 30 de Maio de 1963)

Regimento

de Arti Iharia Pesada

nO.2

2°s~Sargs. de Art., os Furriéis Manue.l Alberto, Mar~i~s
Fialho, Eduardo Pimenta Gonçalves Pina e Jose Antonio
dos Santos. contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual tem direito aos venc~mentos do novo posto. Encontram-se na R.M. de Moçambique em reforço a Guarnição Normal (Despacho de 29/5/963)

Engenha r ia
Escola

Prática

de Engenharia

lo.Sarg: de Eng. ,o 20.Sar~. José Maria Bo~ges, contando
a.an~lguidade desde 8/8/962, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se na
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R.M. de Moçambique em reforço a Guarnição Normal
(Despacho de 27 de Maio de 1963)

Serviço

de Saúde

10.Grupo

de Companhias

de Saúde

Furriel do S.S.,o l°.Cabo Leonardo de Carvalho Cardoso
contando a antiguidade desde 23/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. En
contra-se no C.T.l. da Guiné em reforço à Guarnição
Normal.
(Despacho de 27 de Maio de 1963)

No Ultramar
Regi ão M iI ita r de Moçamb ique
Furriel Mús. de 2a.Classe executo no instr. "Trompa de
Harmonia' ,o l°.Cabo Músico José Amável Pereira Pinto
de Sá, contando a antiguidade desde 10/4/963, data a
partir da qual tem dlreito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 29 de Maio de 1963)
Furriel 2°.Mec.Radiom.,0 10.Cabo Aj.Mec.Radiom. Lui z de
Castro César, contando a antiguidade desde 5/12/962
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 28/5/963)

Regimento

de Infantaria

nO.l

Por despacho de 14/Maio/1963, cont.ando' a antiguidade
desde 28jVevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Manuel Matias.co_ S"n-tOS. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 23/0 zembro/1962.

Regimento de Infantaria nO.7
( Batalhão de Caçadores nO.321)
Por despacho de 14/Maio/1963, contando a Dntiguidad~
desde 28/Fevereiro/1961, 2°. argento Miliciano o FUl'nel
Miliciano Manuel Augusto Patinhn Sr. Z. Tom direito nos
vencimentos do novo posto desde 1l/Julho/1962.
Por despacho de H.jMaio/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel

3a.
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Miliciano Joaquim do Carmo Esteves Garcia. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 21/Maio/1962.
Por despacho de 14/Maio/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Mili~iano o Furriel
Miliciano João António Ferreira Salgado. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 22/Maio/1962.
Regimento
de Infantaria
nO.13
(Batalhão de Caçadores nO. 237 )
Por despacho de 14/Maio/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,2°s.Sargentos
Milicianos os Furriéis Milicianos Américo Luis Mendes Teixeira,João
Ma.nuel Carreiro Baptista, Joaquim Fernandes Borges, .Ioãquim Marreiros Bandarr~ Joaquim de Oliveira Rodrigues,
José Ulisses Pereira de Magalhães, Octávio do Couto
Sousa, Silvério Fontão Marques Melo e Vitor Manuel da
Costa Figueiredo
Têm direito aos vencimentos do novo
posto desde 28/Fevereiro/1963.
Regimento

de Infantaria

nO.14

Por despacho de 14/Maio/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Monteiro Igrej a. Tem direi to aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
Por despacho de 14/Maio/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o ~urriel
Miliciano Mário Manuel Ferreira Ramos. Tem direIto aos
vencimentos do novo posto desde 11/Ãbril/1963.
(Batalhão de Caçadores nO.155)
Por despacho de 14/Maio/1963,
contan~o .a.antiguidade
d~~~e 28/Fevereiro/1963,20s.Sarpe~tos
Ml~lclano~ os Furn~IS Milicianos
Henrique Amaho
~ed.elros Plmen.ta e
JaIme Alberto da Silva Simão. Têm dlrelto aos venCImentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
Regimento

de Infantaria

nO.16

Por despacho de 14/Maio/1963,
contando a antiguidade
~~s~e.28/Fevereiro/1963,2o.Sargento
Milic~an~ o Furriel
.IIClano Francisco Soares Varedas. Tem dIreIto aos venCImentos do novo posto desde 23/Março/1963.
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Por' despacho de 14/Maio/1963, contando a I.a:ntiguidade
desde 2B/Fevereiro/l%1, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianes Armindo Bodrigues Fortuna, José Gabriel
de Sousa Vaz e Lúcio Pereira Salvador. Têm direito aos
vencimentos do novo posto desde l7/Dezembro/l961.
Por despacho de l4/Maio/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Vitor José de Vargas Azevedo. Tem direitos aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

Por despacho de l4/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l96l, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Horácio Teixeira Machado. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde l8/Dezembro/l96l.

Batalhão de Caçadores nO. 10
(Batalhão de Caçadores nO.358)
Por despacho de l4/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l96l, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Abel Domingos da Silva. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 8/Julho/l962.
Por despacho de l4/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°~. Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Feliz Ribeiro Pinto e Jaime Peres da
Costa Reis. 1êm oireito aos vencimentos do novo posto
desde 8/Julho/1962.
Batalhão

de Caçadores

nO.161

(Companhia de Caçadores

de Quelimane)

Por despacho de 14/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Maximiano Manuel Oliveira da Costa. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiroj1962
Regimento

de Caval'aria

nO.3

(Bataria de Cavalaria nO.345)
Por despacho de l4/Maio/1963,

contando a antiguidade
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desde 2B/Fevereiro/1962. 2°.,Sa.r~to.Mi,lician,oo Furriel
Miliçi~o Rui de Carvalho Sou to,.
"l'lõlfR\ di.rei.to-aos venc:imentos do 'novo posto desde 6/J.unn:o/J.962.
.
';

, ~ '. 1 .:

i:,"

Por despacho de l4/Maio/l96S;. ~ÇJJ;l.tí~p.d.Q
a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962. 2°.SargéntQ.Miliciano o.Furriel
Miliciano Carlos Alberto dos Santos Lança Rodrigues. Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 5/Junho/l962.
Grupo de Reconhecimento de Angola
Por despacho de l4/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Armando Madeira Ferreira. Tem direito aos venCl~
mentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963 .

..

Grupo de Arti Iharia de Campanha

de Nova Lisboa

Por despacho de l4/Maio/l963, contshdo a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.Sargento Miliciano:q Furriel
Miliciano Rui Abrantes de Abreu.

Bataria

de Arti Iharia de Macau

Por despacho de l4/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.Sargento 'Miliciano o Furriel
Miliciano Adriano Simões dos Reis. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fever-eiro/1963.

Regimento

de Arti Iharia li~ejra

nO.5

Por despacho de l4/Maio/l963, con,tan.cloa antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°·Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Silvério Antunes de Figueiredo.

Regimento

de Artilharia

Pesada ,°.2

(Companhia de Artilharia n? .291)
Por despacho de l4/Maio/l963, contando a antiguid~de
d~s~e.28/Fevereiro/l963, 2o.Sargento~iliciano o ~urrlel
M1l1clano João Dias Ribeiro. Tem di.re i to aos venc ímentos
do novo posto desde lljMarçoj1963.

Regimento

de Engenharia

Por despacho de l4/Maio/l963,

flo.l

contando a antiguidade
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desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Sebastião Domingues Cardador. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regim~nto de Cavalaria nO.7
(Companhia de Cavalaria

nO.183)

Por despacho de 14/Maio/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Joaqu; João de Sousa.ferrelra. Teill direito
aos vencimentos 00 novo posto desde 1/Julho/1962.

Batalhão de Caçadores nO.5
Por despacho de 23/Maio/1963. contando a antiguidade
desde l/Março/1962, Furriel Miliciano o l°. Cabo Milicia
no Manuel dos Santos Matos.

VI - COLOCAÇÕES
SAffiENIDS

E TRANSFERtNCIAS

ro CUAIID PERv1ANFNIE

Armas e Serviços
Ministério
Repartição

do Exército

do Gabinete do Ministério

do Exército

2°.Sarg. de lnf. José Gonçalves da Cruz, do D.M.F.A. Ven
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23 de Maio de 1963)

Na dependência

do Ajudante General

Di recção do Serviço de Pessoal
(Repartição de Oficiais)
l°.Sarg. de lnf. Francisco Soares de ousa, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
11/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 29/5/963)

Direcção do Serviço de Pessoal
(Repartição de Recrutamento)
2°.Sarg

de lnf. António Ramos, da R.M. de Allgola, de-
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vendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 29 de Maio de 1963)

Na Dependência
Chefia

do Quartel

do Serviço

Mestre

de Orçamento

Gen~ral

e Administração

l°.Sarg. do Q.A.E. João dos Santos, do Q.G. do Governo
Militar de Lisboa. (Despacho de 28/5/963)

Quartéis
Quartel

Generais
General

do Governo

Mi I itar de Lisboa

l°.Sarg de lnf Luis ~onzaga Afonso Ferreira da R.M.
de Moçambique. devendo ser considerado nesta situação
desde 26/4/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei . (Despacho de 27/5/963)

Quartel

General

da 3a

Região

Militar

Furriel de lnf Manuel Fernandes Domingos, do R.I.l3,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes
ta situação desde 21/4/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei' . (Despacho de 24/5/963)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantar ia
Regimento

de Infantaria

nO.2

2°.Sarg. 20.Mec.Radiom. Francisco Bodr i gues Lap:iro, do
R.I.4, devendo ser considerado nesta s1tuaçao desde
11/5/963. por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 31 de Maio de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.3

Furriel de lnf. Fernando dos Mártires Vargas Branco~ do
R.l.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons1de-
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rado nesta situação desde 9/5/963, por 'ter regressado
da R.M.de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
(Despacho de 29/5/963)
Regimento

de Infan1aria

oD.n

Furriéis de lnf. Luis Manuel Vasconcelos Tavares de Welo
e Manuel Martins Pereira, ambos do R. r. 2, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação
desde 20/4/963 por ter regressado da R.M, de Angola.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 23 de Maio de 1963)
Regimento

de Infantaria

nO.13

1°.8arg. de lnf. Viriato Afonso Horta, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
28/4/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 27/5/963)
Regimento

de Infantaria

nO.12

2°.8arg. de lnf. Alvaro Fernandes de Oliveira, do C.T.I.
da Guiné; devendo ser considerado nesta situação desde
8/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei".
(Despacho de 21/5/963)
Regimento

de Inf~ntaria

nO.13

10. Sarg, de lnf. Manue l Gaspar Alves, do A.1.2, sua Uni·
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 10/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 29/5/963)
Regimento

de Infantaria

nO.15

1°.8arg. de lnf. Augusto Marques da 8ilva Gervásio, da
R.M. de Angola devendo ser considerado nesta situação
desde 25/5/963, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei"
(Despacho de 29/5/963)
1°.8arg. de InL Francisco eleOliveira Fe l íci.o, da R.M.
de Moçambique, devendo ser c<Ilsiderado nesta situação
desde 28/4/963. Vence pela verba "Pessoel dos Quadros
Aprovados por Lei".
(Despacho de 27/5/963)
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~e Infa~taria

nO.~~

2°.~'SaTg. 'de Inf. AIftónio Lourenço 'Menino. 00 RI.2,
sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
si tuação desde 9/5/963, por -te'r'regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por 'Lei".
(Despacho de 29/5/963)
Batalhão

de Caçadores

nO.5

2°.Sarg. corneteiro Joaquim Marques Moreira, do R.l.7,
devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
reforço â Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 29/5/963)
Furriel ce lnf. João Aives dos Santos Teixeira, do
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
situação desde 11/5/963, por ter regressado da
de Angola Vence pela verba "Pessoal dos ~adros
vados por Lei".
(Despacho de 29/5/963)

R.l.7
nesta
R.M.
Apro-

Batal hão de Caçado res nO,6
2°.Sarg. de lnf. Francisco Martins Belo Pires, do C.T.l.
da Guiné. devendo ser considerado nesta situação desde
8/5/963, Vence pela verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 21/5/963)
Ratalhão

de Caçador'<8s n", 10

lO.Sarg de Inf Adriano Augusto dos Santos.' do R.I.2,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consIderado nesta situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 29/5/963)
IO.Sarg. de lní. Arlindo Augusto de Freita~, da_R.M. de
Angola devendo ser considerado nesta sItuaçao desde
7/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei' •
(Despacho de 23/4/963)
Artilharia
Escola

Prática

de Artilhari~
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l°:Sarg. do Q.A.E. Vasco da Silva, do R.1.3.

Regimento

de Arti Iharia Pesada

nO.2

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas José Barbosa de Lima Coelho,
do R.1.2, devendo ser considerado nesta situação desde
9/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serviu em reforço a Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 28 de Maio de 1963)

Regimento

de Arti Iharia Pesada

nO.3

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas António Nunes Flora, do R.
1.7, devendo ser considerado nesta situação desde 11
de Maio de 1963, por ter regressado da R.M. de Angola,
onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 30 de Maio de 1963)

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.3

(Com destino ao C.1.C.A.2)
2°.Sarg. de 1nf. Artur Ferreira Mendes, do R.1.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 9/5/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei".
(Despacho de 29/5/963)

Regimento

de Arti Iharia

de Costa

Sargento Aj. Chefe Mec. de Armamento Francisco Gonçalves
Martins, da E.P.S.M. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.2

2°.Sarg. do Q.A.E. Gaspar José Cochicho, da R.M. de An
gola, devendo ser considerado n sta situação desde
8/5/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 21/5/963)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO. 6
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10.Sarg. de Çav. António José Pimenta, do C.T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Maio de 1963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vi talícia além dos Quadros l'
(Despacho de 21/5/963)

Grupo Divisionário

de Carros

de Combate

2°.Sarg. de Cav. José António Cameirinha, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
20/4/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros' (N°.l do arto.35lo do Capo.9°
do Orçamento do M.E.)
(Despacho de 27/5/963)

Engenha r ia
Regimento

•

de Engenharia

nO 2

10.Sarg. de Eng. Trans. António Cavaleiro Dias e 2°.Sarg.
de Eng. Trans.·Fernando Meleiro Paulos, ambos da R.M.
de Angola, devendo ser considerados nesta situação des
de 7/5/963. Vencem pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadras". (Despacho de 24/5/963)
2° Sarg. 20.Mec.Viat.Rodas José António Gonçalves da
Silva loura da R.~1.de Angola, devendo ser considera
do nesta situação desde 11/5/963, data em que embarcou
de regres o a Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dqs
Quadros Aprovados por Lei
(Despacho de 29/5/963).
I, •

Serviço
Escola

de Material
Prática

do Serviço

de Material

I

2°.Sarg. 20.Mec. de Armas Pesadas Fernando Resende dos
Santos do R.A.C. Vence pela verba "Pessoal dos Qua
dros Aprovados por Lei".

Companhia

Oivisionária

de Manutenção

de Material

2°.Sarg. 20.Mec. Viat.Rodas Manuel Luis Pimenta, do R.
1.7, devendo ser considerado nesta situação desde 11
de M~io de 1963, por ter regressado da R.M. de Angola.
ServlU em reforço à Glarnição Normal. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 30 de Maio de 1963)
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Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

Mi litares

de Recrutamento

e Mobil ização

de Recrutamento

e Mobil ização nO.3

2°.Sarg. de lnf. Sebastião Augusto Borges da Gama, do
C.T.l. da Guiné, devndo ser considerado nesta situa
ção desde 8/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 21/5/963)
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO 8

2°.Sarg. do Q.A.E. Manuel Armando Gonçalves Ferreira, da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 19/5/963, data em que embarcou de regresso à Me
trópole. Vence pela verba Pessoal de Nomeação VitalíCIa além dos Quadros". (Despacho de 3/6/963)

Estabelecimentos

Penais
Presídio

Militar

2°.Sarg. de lnf. João José Fonseca Toscano, do C.T.l. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
8/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 21/5/963)

la. Companhia

Discipl inar

l°.Sarg. de lnf. Francisco António Lourenço, do R.l.7 ,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes
ta situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 29/5/963)

Estabelecimentos

de Instrução
A c a d ellia M i I ita r

lO.Sarg. de lnf. Joaquim ~as de Sousa, àa R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
28/4/963.
(Despacho de 27/5/963)
;
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Instituto

Técnico

Militar

dos Pupilos

do Exército

lO.Sarg. de lnf. João Manuel Borges, do R.I.15, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola. (Despacho de 29 de Maio de 1963)
2°.Sarg. de lnf. Mário Augusto Palmeiro, do C.T.l. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
8/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei'. (nO 1 do arto.156°.do Capo.3°.do Orçalllen
to do M.E.)
(Despacho de 29/5/963)

Escola Militar

Electromecânica

2°.Sarg 2°.Mec Radiom: Manuel Rodrigues Rodrigues, do
R 1.7, devendo ser considerado nesta situação desde
11/5/963.por ter regressado da R.M. de Angola onde
serviu em reforço à Guarnição Normal.Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 30 de Maio de 1963)

Diversos
Arquivo

Geral do Ministério

do Exército

2°.Sarg. do Q.A.E. José da Silva Martins, da R.M. de An
gola devendo ser considerado nesta situação desde
20/4/963 data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pe'laverba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além
dos Quadros".
(Despacho de 8/5/963)

Destacamento

do Forte de Almada

Furriel de Art. Domingos Martins An~ré,.do ~.~.A.F; Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao V1tah:C1a alem dos
Quadros".
(Despacho de 25/5/963)

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

n!.2

Furriel de Eng. Trans.Mário Correia Rodrigues, da ~
Por ter ido servir nas tropas de reforço à Guarn1çao
Normal, da R.M. de Moçambique, nos termos da alínea c)
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do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 12/5/963.

Serviço de Saúde
1°. Grupo de Companhias

de Saúde

2°.Sarg. do S.S. Diamantino Vieira, do R.I.12 e Furriel
do S.S. Arlindo Aguedo Fernandes, do H.M.R.4, por te
rem ido servir nas tropas de reforço a Guarnição Nor
mal da R.M. de Moçambique nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec 42937 de 22/4/960, devendo ser consi
derado nesta situação desde 23/5/963.
2°.Sarg. do S.S. Manuel António Antunes, da D.S.S.M. e
Furriéis do S.S. Joaquim Pereira Pastor Velez e Joa
quim Rodrigues Trindade, ambos do I1.M.P.. por terem
ido servir nas tropas de reforço a Guarnição Normal do
C.T.I. de Timor, no~ termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960. devendo ser considerado nesta
situação desde 21/5/963.

2° Grupo de Companhias

de Saúde

Furriéis do S.S. António Joaquim Dórdio, do H.M. de El
vas , José Maria To rne i ro , do lI.M.R.3 e Francisco
Ferreira Seco, do R.E.2, devendo ser ronsiderado nesta situação desde 23;5/963, por teren, ido servir nas
tropas de reforço Guarnição Normal da R.M. de Angola
nos termos da ahnea c) do arco.3°.do Dec 42937 de
22/4/960.
Furriel do S.S. Manuel dos Anjos Martins, do C.1.M.S.M.
devendo ser considerado nesta situação desçe 23/5/963,
por ter ido servir nas tropas de reforço a Guarnição
Normal da R,M, de Angola nos termos da alínea c) do
arte 3°·do Dec. 42937 de 22/4/960.

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
1°.Sarg. de Eng. Fernando Ramos dos Santos Lima, do R.
1.2 e Furriel Mec.Via lo Rodas Raú l Manuel de Jesus .10nteiro do R.I.15 devendo ser considerado nesta situat
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ção desde 23/5/963, por terem sido nomeados para servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960. (Despacho de 26/11/962)
10.Sarg. músico "Clarinete Sib" Manuel Joaquim Barrisco,
do fi. 1. 1, devendo ser considerado nesta situação desde
23/5/963, data em que embarcou para a R.M. de Angola, por
ter sido nomeado para servir em comissão militar por
oferecimento nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960. (Despacho de 22/4/963)
Furriel de Inf. António Manuel Moreira, da R.S.P. e
Furriel de Cav. João dos Santos Marujo Alonso, do H.
C.8 e LUIs Faria eloR L 2 e Furriéis de Eng. (Sc)
Joaquim Barreiros Luis Gonzaga Nogueira Magalhães,
ambos da I~.P.E. e Antó'hio Rosa Libério, do R E.l, por
terem embarcado para a citada Província onde vão ser
vir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec 42937 de 22/1./960 devendo ser considerados
nesta situação desde 23/5/963.
Reglao

~i I itar

de Moçambique

10.Sarg. de Art Augusto Hodrigues Macedo, da B LA.C.l,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/5/963,
por ter ido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do eco 42937 de
22/4/960.
(Despacho de 15/4/963)
2°.Sarg. de Art. António Horácio Leltão, da D.S.F.O.M. e
2°. ar~ de Eng
ap José António do Rosário, do R.
E.l por terem embarcado para a citada Província onde
vão ser\ir m comissão militar nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 23}5/963.
2°.Sarg. do .A.M Domingos de Sousa, da M.M., por ter
embarcado para a citada Província onde vai servir em
comissão miljtar nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Oec. 42937 d 22/4/960. devendo ser considerado nesta
situação desde 13/5/963.
2°. arg. do .S Mnnue l Joaquim Beja, do A.C.5 e 2°.Sarg.
de Art. ~jlv-rio Pires Dias, do Coleg.Mil.,por ~erem
embarcado para a citada Província onde vão sernr em
comissão mili ar nos termos da alínea l.;) do arto.3°.do

4<9,6
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42937 de 22/4/960, devendo ser -cons i.derados nes ta
situação desde 23/5/963.

Dec.

Comando Territorial

Independente

,de l.Iacau

10.Sarg do Q.i\,L Alfredo elaSilva, do D,n.~,1.9,devendo
ser considerado nesta situação desde 21/5/963, por ter
sido n~neado para servir em comissio militar nos termos da alínea b ) do arto.3°.rlo Dcc , <1:2937de 22/4/96C
W,!spacho de 26/9/963)
2°.~arg, serralheiro António Marques, do n.I.2, devendo
ser considerado nesta situação desde 21/5/963, por ter
sido nomeado para servir em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°,do Oec, 42937 de 22/4/960,
(I)espacho de 10 de Dezembro de 1962)
2° .S;)rg.de Inf, João Poiça , da H.S. P., por ter embarca
do para a cilada Prnv.'III;; onde vai servir em cOI'li">_iJ)
militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/1/960, devendo ser considerado nesta situa·
ção desde 21/5/963.
Furriel Mec.J\rmas Ligeiras José António Machado Co imbrr
1\laga1hães,elo H. r. R, devendo ser considerado nesta situação dC!scle21/5/963, por ter sido nomeado para servir em comissão militar nos termos da alínea b) do ar °
3°.do Dcc , /1,'.2937
de 22/4/960. (Despacho de 4/1/963)
Comando tar r l to r al
í

Independente

de Timor

l°.Sarg. de Cavo Ami Lear Dias Par ro , da i\c.ad.Mil.,devendo ser considerado nesta situaçno desde 21/5/96:3,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da al ínca c) <lu arto.3°.do Dec. 42937 de
22/4/960.
(Despacho de 26/4/963)
2°,Sarg. lladlOrrI. Frnncisc Vences Galvei.ras, do C.D.C.C.
devendo s~r cons iderado nes t-i s~ tuaçjio d~srle~211,5{?63,
por ter sldo nomeado pura serVir em comissao m ,ltnr
nos termos da ,11ínea L) do ;\l'Lo.3°orloDec, 42937 de
2~/ltj9GO
(Desp .cho c!l l'~/1.2/%'»)
2°s.Sargs.2°s,\:er..'iai tO(11,o .Iosé rvlnr,i.a·"orcira
da Costa
Silva da L li S ,\ e FI,tnClSCO de Sousn ;lirundr ,do H.I 11,
devendo ser cons i derado ucs t.u situação desde 21/5/963

.Sa, :Sár4Jfl
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por terem sido nomeados para servir 'em comissão militar nos termos da alínea b)do art<>.3°.do Dec. 42937 de
22/4/960
(Despacho de 10 de Jat1eiro de 1963)
2° Sarg, de Ar t José de loura, do G.A.C.A.2;
Furr.ié i.s
de Inf António Alves de Carvalho, José t\liguel Calrr i t.a
ambos do (1 G do (j,\:l, L
.Ioão €arreiro
'Barata
dó Acad,
~;il. l.u i s da Ccs t a Almeida do l~.A.'P,3(.c.l,C.i\
2),
.Ioiio 1\lanud Hodr i guc s Alves, da E.P.I;
nlrriel
de
Ar t , 1\1l:~tlsLI) da Cruz Catarro
do R.A.L 1; l-u rri ó.i.s de
Cavo Frunc i sco (le Ol i ve i ra Fernandes, da Jo.,P,( c ,\nt.óui o lunue l Az enhas Carolino.
elo (j 1).(',.<:, (; l-u r r ic 1
de ]',ng, .';p.
vl.uiue I de Varia Marqucs , do 1~,I':e2, !lUI
Lerem' barcado para a Cl ta da Província onde viio :;,' r
vir en comissfio mili tal\ 110P. termos da a I lnl''1 c) do ar t,'",
3°. elo t ,~C 42937 de 22/4/CJ60, devendo ser cons i.der-ado;
nesta' iLW1ÇUO desde 21/V963.
2°s.Sargs.
le In r. ianue l das Neves Hi.bei ro , du Acad.Mi L
e Si Iv ino 'losa Pe rc i r a , do 11.\1.1'.1\.; Furriel
de In I,
Lru Sou r
le i xo to , do H..1.8 e 2°.Sarg. de ('hg, Sapo
Fernam ) Abel ,\,.lIrnclo, d. I. [I. E., por terem embarcado
para a c i tarla Província
onde vão servir
em couti ss âo
militar
nos r.e nuos ela nl ínca b ) do arto.3°,do
l le c .
42937 dI" 22/LV9GO .. dev~lllo ser consi(lcru,]o neRta :;i·,
tuaçao d ~de 21/5/963,
t

I

I i - COIICUHSOS.

CURSOS E H-r~Gln.

n - Concursos
- Adit~mento
C1ndidatos

~ Lista final
Aprovados

do Classificac~u

~O~

Aditamento A lista da classificação
final dos camhdatos
aprovao( s no concurso para o posto 'de, F~rdel do, (); P.
do S.I\. I
aberto
pela O. E. nO. 2O-3a. St'rlC de ?U/ i/962.
Cand~dato que rrestaram provas na I{.~l. de Angol.,
.

tiO de

Unit lrlu

Posto

Ordem

tlome'

81;1S')II.

Valor~

12 1\ Angoh Fut'.,1i o-António J Teixeira de Azevedo
15-1\"
-António (;of\çal ves Coelho
16 A
10, ..;.Im -Faustino Pedro LuVUlI'lm
19
..
'"
-~'ário Artur da '::iilva Sc:are'
Candidato
n..s condiçõel.l rC'CTularllcntarcs "ll1ulto apto'·
"aptos" d' :;pcns dos da prcstaç10 J~ provas por :w
I

II

"

11, ~

11,.J
1\,.)
lei 'I
'Ou
enCOll-
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trarem empenhados em missões de campanha:
20 Angola 2°Sarg.Milo-João Domingues Fernandes da Costa
21 "
."
." -Albertino H.dos Santos A.Cruz
22"
"
"-José de Bastos Corga
23"
"
"-Fernando José da Silva Sena
24 "
Furriel"
-José Manuel Alexandre Coquenão
25"
"
"- José Manuel Paulino Hilário
26"
"
"-José Horácio Tomé Belchior
27"
"
"-Fernando do Carmo Subtil
28 R.1.13 "
"-Carlos Alberto Ferreira Capela
29 Angola"
"··Fernando Alberto Canha
30 H. L 7
"
"-Luis de Jesus Maria
31 Angola"
". Virgílio Ribeiro de Araújo
32"
"
"-Aureliano dos Santos Proença
33"
"
"-Ricardo Pereira Teixeira
34 2°GCAl\1"
"José
da Encarnação Pereira
35
"José
Maria Agostinho
36 H.!. 11 "
"·José Henrique de Oliveira Hai o
37 Angola"
., -Vitorino J,da Silva IVI.Fernandes
38'
"
"José
António Gabriel dos Santos
39"
"
"Carlos
Manuel de Sousa Caldas
40"
"
"-Carlos Alberto Gomes de A.Vitória
41"
"
"Orlando
Agostinho da C.Barros
42"
lO.Cabo
Armindo Guerra da Silva
43"
""
-Alberto de Jesus Loba
44"
""
José Augus to Rodrigues Machado
45"
""
-Luis Lopes de Sousa
46 .2°a::M1 ""
.Manuel Peixoto Espadilha
fi

"

47 1°G.C. A.~1~'"

48
"
49 Angola
50 G.C.T.A.
51 Angola
52"

Manue l José Abreu Fernandes

""
""
""
""
""

·Pedro Nunes
-Carlos Patrício Martins
-Bui Manuel Jacob Pereira Reis
-Leonel dos Santos Nunes
-João da CQsta Pereira Gonçalves

'B - Cu rsos
- lista

Geral

dos 'Cflndidatos

APlrovados

Publica-se a lista geral dos candidatos aprovados n~
curso de lOs.Mec.Electricistas, realizado no ano lectl.vo de 1962/63 e que decorreu de 2/10/962 a 5/4/963:
2°Sarg.2°Mec.Elect.-José Comes Belo-E.M.Elm.
15;22 valo
Alcino Hodr igues , do R. r.15-13,96 "
"
"
"
-Emídio da C. Alves ...
n.A.C 13;33 "
"
"
"
-Ilui dos Santos Basto-E.P.E.IO,62 .'
"
"
"
-Ar tur J .Di as Morga-ClJvt.l 10,52"
"

h

"
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aprovados' no
curso .de lOs.Mec. de InstrumeJlft'()s·'de
Preçisão, reá-li,';'·
zado no ano lectivo de 19.62/63 .e :.que; ." ds...cor reu de
2/10/962 a 6/4/963:
.
a)2°.Sarg.2°.Mec.lnstr.Preci. Artur FerriarldJs
Teles do D.G.M.G. - 12,6 VaI.
2° .Sarg.2° .Mec.Instr.Preci. Humberto Franklim
Henrique'S-E.M.Elm.- 12,0 "

Puhl-i ca-ue a lista geral dos candidatos

a)Este sargento fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do 1°.Sarg. tO.Mec. Instr. Precisão
Nelson da Silva Pereira, da E.M.Electromecânica.

c-

Estágios

-' Averbamento

•
Frequentaram com aproveitamento o Estágio de AI de COntra Insurreição, que funcionou no C.I.O.E. de 16/4/963
a 11/5/963 os seguintes Furriéis:
1a.C.D.
Fur , Inf. Inácio Gonçalves Alves
B.I.1.17"
José Inácio Goulart Júnior
"
""
Luciano Jorge da Silva
rn/G.M.L"
" Manuel Luis M. da Costa
R.1.6
"
" Agostinho Mendes Carneiro
R.I.2
"
" José Carmo Rebelo
C. L C.A.3"
" Carlos Joaquim Rocha Serrano
"
"
" Cravelino Cadeireiro Cambóias
B.C.5
"
" Manuel J. de M.S. Braz Cara Nova
C.LO.E,
"
" Libério Pires Garrido
A estes Furriéis deve ser averbado o estágio de Contra
Insurreição.
Frequentaram com aproveitamento e as classificações.q~e
lhes vão indicadas o Estágio Al de Contra Insurre1çao
que funcionou no C.I.O.E. de 16/4/963 a 11/5/963, os
seguintes Furriéis e lOs.Cabos Mil Os.:
Unidade

Posto

Aprovei-

Nome

ClCA 4 Fur.Mil.-Luiã Fernando Lacerda Mendes
1t

fi"

..~1anuel Baptista

Martins.

2°OC,AM l0Cabo Mil-Renato A.Teixeira Coutwho
R.I .16
"". José Manuel B. Fernandes
RAP 2/
CICA 1
" "-Serafim O.Ramos Bastos

Teve
"
"
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502
R.'[..'6 llO • Cabo 1YJd.o. -'l.1ügé.riv de Sá Pinto
.H.~~,~;:f."
"-JWlJfo
J\ugas\to lCar<loso

.f1.:iI.15

~,

H.I.10
'R. I.14
2°GCAM

II
f1

"

"

"

"
"

"
"

ti

"

"

"

\I

-Hádioí\ubJU'sto
de l'v1atos
"·Abaúl
Emílio Rodri,gues
II
-José Amaral dos Santos
"-{{odrigo
Carapucinha
Matos
ti
-Paúl dos Rcis Salcinha
"-Rogério.
Simão Cabri ta Mendes
..
- Victor ~~anuel da Si1 va Dias
"-Pogério
Trindade de Almeida
ti
-Már i o Dias
-João Manuel Monteiro Uerneaud
-José da Conceição Gonçalves
"'-11ário
ErnÍ lio de J. V.Soares
"-i\ntónio
de Oliveira
Maia

.rt

"

1\

"

"

"

II

"

.",

II

"
"
"
"

..
"
"
"
"
"
"
"
"

Nota:Aos Furriéis e l°s.Cabos Milicianos que conc lu irom
com prove i tamen to deve ser averbado' Es tcígio de Can tra

Insurreição.

VI I I - OECLARACÕES
1 - lnval idez
Que no Diário
do Governo nO.123 2a.Série
dp 2~ de NalO
do cor rent.e ano, foram pub l rcadas as pensões anuais de
invalidez,
concedidads
aos militares
abaixo mencionados
estando já deduzidas
do desconto a que se refere o. ar
ligo 13°.do Decreto Le i nO. 36.610 de 24/11/947,
escla
recido pelo 'artigo l1°.do Oec.Lei nO.39M3 de 7/10/954
pelo que devem ser abatidos
ao e Ice t i vo das suas Uni
dades desde 1 de .Junho do ano em curso,
desde qunndo
passam a ser pagos pela Caixa Geral de Aposefitações
e
ficam sujeitos
a toJas as disposições
reguladoras
dos
militares
T.eformados
Regimento
de Infantaria
nO 2
1° . Cabo n? .J6Ul/60·Luiz Constâncio
da Cruz
10. 260KO
Soldado nO.1418/60-Joaquim
Jüsé Papança Holo
4.092.'( f
Begimen to sle lnfantana
nO, 3
Soldado n? .13/60-~lanuel
Lourenço. Pcre i.r a Dias
756$00
Regimento
de inJantar'ia 71°,4
Soldado nO, lSlj59-António
Valença Capa
756$CO
Regunen to de In jun tar i a nO.6
4. 296$()')
Soldado nO.ln6/60-José
-'.llljU.;to rir! Alroe.i da
Regimento
de 'ln jon tcri-: '1°,7
16.881$(1",
Furriel
Mil 0. -Mart.i.nho Lili <; r!Of; c~antos Feno

O'RlJ'Hl no EtfR'~n.n ~o. V6
*.*~::):~..,:~
*'* t.(~:;'}::*~:~:-::::;';::::~
* *::: ):::J!:~**'* **.~:I;-~!:':'J::;:!'*~~'::::~;<,<
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t..'< ~~~!
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n'O.1JJ

Begimen to de ,lnfan'tcrria

Soldado JJlO.'6'SI/60-Almiro 'Tavares ,de .Ma:,tos ' ,
Regimeivto de ln [anzarisx '11°.(1,'2 ',',"
SoldaGono.676/60-José
'Carvalho Ot:fão
l3atalhâo Independente
de Infantaria
1° Caóo nO 255/60 Luis de Oliveira
Carreiro
Soldado nO. 383/6:1"'ManuelPimenteZ p'acheco
Pcgimen to de Cava Lari.a I\TO' 6
10.Cabo nO,SB8/60-José Cristina Dias Vieira
I

636$00
624$00

nO.i8
1,.1.28$00
2.664$00

10.260$00

')o.Crupo

de Companhias de Administra~'ãa
Militar
1 ° .Cnbo n", 316h2Carlos
August,o )franco da Cruz 3.576Y.XJ

2 - PrQmocão

sem efeito

Decl ara ..se que fica nula ..e de nenhum efeito a promoção a
2°.,hrg.,\lilo.
do Furr-ie l Mi I? do Ha!\.P,3 Alltó :io Pereira"lartins,
inserta na O.E. nO.H 3n.f~~rie de :';0/4/96,1
pá . 296 em virtude de SE' ter veri f'i cada qU(" o mesmo
ln"rCSSOll no Q P em 12/2/96~ portanto antes dd data
em que ruuniu as condições de promoção a ::'0. Sar, .\liI o.
3 - Rnc ti f i cacães
Declara-sE' que 'lanuel da Silva Fo l.g ado , tem o posto de
dI.: I',ng. Rodoviáno e I1fp'ue l-urr i e l conforme
2°.Sarg
consta na O.l~. nO.H-3a.:,trle
de',2rJj5/963
fi pág.40.J..
"
• 'I'

,

s

e nilo
Oec1a-a-se que se chama Joaquim Mtúnio Calinhos
Joaquim Ant óirio Galinhas, o 2° ,'Sar'g. de Ar t , que embarcou para a n. I. Je Ango le , éox.I:Fo'rme
consta na O.L
n? l4. ·:5a. Sór i.e de 20/5/963 a pág. 404.

'Declara- 30 qu se chama .João MlUlso ~1amos, e não José
i\lan.so·' al'l:.lS, o 20.Sarg. do 5.5. do 'n.:tI~"p'1 constante
dn O.,. nO.14 3a.Série de 20/5/%3 p.á?;,394.
Chama-se .lo'" Carrilho Serra Cordeiro, -€ :não João Carrilho SeITa Ülrrleiro
o Furriel de lftlf., do Fi,1. 2, que
pela 0.1: nO.H 3a.Série d 20/5/963, ingressou no Q P.
da Arma de Infantaria

~la:.

Dec,lara-se que o sargento-ajudante
grado chefe Mec.
Uectri
Hadiol. e Electró.
Rui Manuel da Concelçao
Oias, da I' r.E., graduado pela O.E. ~{).1.4-3a.Sél'i(; de
20/5/963, pág. 393, lião conta a antlgnldade
desde fi
data indicada mas ~ apenas grado desde a mesma data.
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Declara-se que os militares a seguir mencionados graduados no posto de Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas pela O.E. nO.,
13-3a. Série-de 10/5/963, pág. 354 e 355, não contama
antiguidadé desde a data indicada i' são simplesmente
graduados desde a mesma data 10s.Cabos Aj.Mec.Viat.
Rodas Fausto Emílio Pio das CllagasRodrigues, do H.l.1
Bernardino Mateia Lucas, do R.I.3 e Anselmo Dias da
Costa, do R.A.A.F.

4 - Reformas
Que sejam considerados na situação de desligado do serviço,prevista na parte final do art015°do Oec.Lei28404
de 31/12/937, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo, o sargento a seguir mencionado, desde a data
que lhe vai indicada: 2°.Sarg. do Q.A.E, Joaquim António Rosado, do D.R.M.4, desde 1 de Maio de 1963.
Que a partir de 1 de Junho do ano corrente, transitam
para a situação de reforma, passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, conforme vem publicado no Diário do Governo nO.123 2S,Série
de 24 de Maio do ano em curso, os militares a seguir
mencionados, cuja. pensão anuel a cada um se indica,
estando já deduzida do desconto a que se refere o atto.
11°.do Dec.Lei nO.39843 de 7/10/954.
Rersrtição

de Oficiais

l°Sarg. do Q.A.E.Carlos Lopes
Chefia do Serviço

24.756~
de Orçamento e Administração

l°.Sarg. do Q.A.E.-Fernando Cadete
2°.Sarg. do Q.A.E.-Manuel Augusto Ferreira
Arquivo

24.756$00
22.512$00

Geral deste Ministério

2°.Sarg. do Q.A.E. -Luis Custódio
Comando da la.

25.020$00

Região Militar

2°.Sarg. do Q.A.E.-Manuel Lidório Homano
Regimento de Infantaria

22.512$00

nO.l

2°.Sarg. de lnf. -Joaquim Romualdo Ventura
2°.Sarg, do Q. A. E. -António Lopes Parada

21.264$00
20.640$00

Regimen to de Infantaria
nO. 2
-José da Cruz Curado
Regimento de Infantaria
n? 4
2°.Sarg. do Q.A. E. -Manu e l ebastião
Batalhão Independente de Infantaria

nO.19

2°. Sarg. músico

21.384$00

2°.Sarg. de Inf ,

Batalhão

-Manue

l Damião

de Caçadores nO.l0

11.820$00
25.020$00
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cabo de Cav,
António ,I'lanuel .".,,, •• ,,
8.4961t,(x)
Begimen to de Artilh.aria
Ligeira
N°.1
1 ° sarg. de Ar t ,
Augusto José Barbosa."
•• " 11. 136'300
2°.sarg.
do Ç.A.F.
Virgilio
da Silva ".,.,,,
22.524$00
Begimen to de Lancei ros N°.1
l°.,sarg.
do Q.A.E.
José Joaquim de Andrade •., 24.756.~CO
Escola Pnítica
de Cavalaria
2. samg. ar t I, se rr al h, Joaquim \1anuel da Sil va 210 94B~OO
1O,,(~rupo Companhias de Saúde
1° sarg, elo A. I'" '~anuel Cardoso ., •••• , •.,.,. 21·.,7 56ro:l
Dep ôsi to Geral de Adidos
2° sarg. do C.A. H. !.nibal de (,tleiroz Navais
2]" 3Rt1K>J
Casa de Peclu siio do Cavemo Mi I i tar de L i s boa
1 ° ~sarg" do Q. AoE. Alfredo '~aria Lei tão
24, 7 56~00
Oepósi to Geral de 'Ma teriol. Ve terinário
2° sacg, lo (,.A, E. Artur da Costa Podrigues
21.. 948~f"Y.)
Listri
to de Recrutamento
e Mobilização
N° 7
lO.sarg.,
elo Q,A.E.
Raul Ferreira
Dias
'2k756íilD
Distrito
de Hecro.tom.ento e Mobilização
n014
2° sarg. do 0. A. E. José 'larques
da Costa
22.,524.'-;;00

c,

5 - Vencimentos
IJeclara-se

(lHe

o Furriel

clarim João de Jesus \lateus,
do
pela verba "Pessoal
dos ~adros
desde 25/4/963.

1\C,8, pa~~ou a vencer
Aprovados ,por Lei".
Oeclara-sé
a vencer

Lei"",

que os sargentos
a seguir mencionados
passam
pela verba "Pessoal
dos (\w.dros Aprovados Por
ne::Hle 1/6/963.

do C. 1..S.II.1..L
Justo,
do Q.A. F• JOfO Batista
do D.G.M,G.
João
António
Coelho
"
4
do
RM"no
"II
António
Pocha,
"
"
Manuel
Podrigues
Lopes,
do
0"
P,Mo nO. 11
"
"
José
Pedro
de
lo
~Aelo
Xavier,
da [h'I,1
"
"
Alberto
!arques
Gmja,
do
ne
n.M.no
2
"
"
"
António ~Iaria PasmaI, do Do P.Y.no.1
"
"
"
Edmundo C"Onçalves Lima, dr) QG 2a
"
"
"
l° sarg. do Q.A. F. Fradique Lopes Bastos, do 1), f1oM.6 tJ
2° sarg. do Q.A. E. Fernando A, Melo Macedo, cio D. R.M n 6
"
Antéoio Lopes, do G. A, C. /1..,3
"
"
"
Joaquim
P. Maia do Q. G. 2a" n.M.
"
"
"
António de Paiv~, do ll.,iU\ 2.
"
"

2') • sarg"
tt

tt

n.

..

rt~:.
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Declara-se
que os Sargentos
a scguir mencionados passam
a vence r pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados
por
!.ei"(no.J. do urtO,32S0,do
C:tpo.8°.do
Orçamento 110 ~!.lq
desde J./6/963: 2os.~)ar:is,
ele Ar t , António rios Santos
Pereira,
do :~..'\.P.3 e .José Gue rr-e i ro Conça Ives , do I',
T.3; l-urr i is de ~rt,
r:anud nomi.llgus Filipe P,'re.".re.,
Avelino
de Uli vei.ru , aml-os do G.I\.C.I\,3,
I)olllill;-SOS Cordeiro,
da r:.I}.Ni.~,:, ,e 2° ,:):11'11. de Cavo José Alberto,
do
é

I-.C.G.
00000000000000'000000

00000000000000000000

00000000

000000000

0000000000000000

o r,li II i s t r o d o
JOW{U

rx S r c ito

im da l.u z Cunlu,

1':sti.Í con fo rn,«

o

Ajudante

I

General

..

t..
'

L"

UU

r

20 de Junho de 1963
Publica-se ao Exército o seguinte:
I - JUSTiÇA E DISCIPLINA
A - Condecorações

Praças
Para os efeitos da última parte do arto.12°.do Regulamento da Medalha Militar e por despacho de 13/5/963,
foram condecorados com a Cruz de Guerra de 4a.classe
os seguintes militares' Soldados 490/60,João José Louroo da C.C.S.(B.Caç. 109 e nO.70/60-A,Serafim de Matos
Pedro, do G.R.A. Nota nO.242 pO.142 4 de 3/6/963 da
Secção de Estudos Gerais deste Ministério

II - MUDANÇAS

OE QUADRO

Sargentos do Quadro Permanente

Supranumerários
Quadro da Arma de Arti Iharia
Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Artilharia
porque encontrando se aprovado para este Quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga o Furriel do Q.C .:
Alberto Mendes Teles da R.~1. de Angola. Conta a ant r
guidade desde 27/2/963 e continua na disponibilidade.
Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia.porque

encon

OROEI~ 00 EXERG.I TI) tiO"
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trando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vazn , o furriel do Q.C., António Per ci ra Martins do [1, I .P. 3, Conta a antiguidade desde
12/2/962, data ti I'urtir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Vence pela verba "Pessoal de 0mcaçâo Vi tal ícia '11érn ciosC)uadros".

QUAdro

~A Arma ~e EngenhAria

Tem passagen ao O.P. da'Arma ele l.ugenhar-i a ;:idpaclor,
por
que encontrando-se aprovauo para este Ouadro lhe com
pct.i.u o preenchimento U0 vaga, o 2°.Sarg. elo O,c. .Lui s
de Abreu Lcmos , da ltl\1.de Ango la, Conta a ant i.guidu

rle desde 26/4/963.

data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto, Fica gradu'do no posto
de 2°.Sargento.

Quadro

do Serviço

de Administr~çio

~i I i tar

'l'êm passagem ao O.P,

do Serviço de Administração Militar
porque encontrando-se aprovados para e&tc Quadro li~~
competiu o preenchimento de vega, os Furriéis do Q,C.
António João Teixeira de Ázeveclo e Ántóllio Gonçalves
CoeIh-.ambos da li.~l de Angol a.Cont am a antiguidade des
d~ 12/1/9u3,
data a partir da qual tem direito aos ven·
cJmentos do novo posto.

I I I - ~UDANÇAS

OE SITUAÇÃO

&\IGNIOS 00 (U!\11D PEH\lAN~Nl'E

Passagem

à situação

de Oisponibil idade

Uuadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 20/4/963,
o 2°. Sarg de Inf. António Pega Dias Hat.o do R.I.4
Por despacho de 29/1/96~ de Sua Fxa. o l\linistrodo Exército.

Passaeem

~ Situação

de Supr~numerjrios

Quadro da Arma de Infnntaria

3:1. Séria
ORG(~l 00 EXf.IlCHO tiO. 17
. su
****~:*~:~*~***~~~~~:··;~·~~:\:*~:~:D~~:~:**********~:~:0~:~·.:~~:
por ter sido nOOI()8c!O para servir'
como reforço
ii Cill'lrni.ção Normal da (iúné,
nos termos da u.I íuea c) do ar ',()
3°, do Dec , iL2937 de 22/'t!9ó0;
o 10.Sare.
<1(, IoL Ju'ín
da Bucha Ferreira,
do rI,A.P,3.
Tcm por Un irladc l\'loU..l_iz ado ra o u, 1\. L.l
Q 11 ~l'l r o li o S e r v i ç o d o r,l:] t e r i a 1
Passaram a ser considerados
nesta s i tuaciio <1.)': 1, 27/S/(;:\
por Ler .rn s i do nomea.Ios para servirc;n
CCJ!,10 F·.rü~'Çi)
;.,
Guarn i.cáo Normal na Guiné, nos termos da :t U.lna c) do
ar-t? :)0.t10 I'cc. tJ.2937 (le 22/1/960,
os 2°';'~<'lI'f3.
.lec ,
Vint., f odus , Domingos Frnnc i sco Ga Iv iuhas ,\,I;\C\<:8, da C.
I)-~I.~I. c Manue l Martim; (Ia Si lva Rocha
do 11,I:,;:: Tl:ffI
por Cnidade 1'loLilizadoI''l
a C.D.~I.M •.

•
I V - pnm.l0çÕ ES

~-v\I~il'l

nos

[X)

QJAffiJ

PEH\1i\NFl\;TI'

Arm1S e Serviços
linistério

do Exórcilo

Escol . ~I~ticas das Arm~s u Serviços,
Instrução u Unidados

Centrus

Je

Infant:)rl~
Escola Prãtica

de Infnntnria

2°s. Sargs.
de Inf., os Fur-r i.é is Manue 1 Nunes e 11<11111 r() dl:
Jesus .Fernandes
da Silva,
contandu a nntiguidade
desue
31/5/963
data a partir
da qual têm direito
nos venCImcntos d;> novu posto. (Despacho de 6/6/%3)

~egimento

de Infantaria

nO.1

2°s:Sargs.
de ln!., os Furriéis
António
dos Santos ~!;I:tIns c Hui José Freitas
dos Santos,
contando
n antlgu~dade desde 31/5/963,
data a partir
tia Cjllul.,têm dj .
rclto
aos vencimentos
do novo posto. (UcI3!J. d,_' ..>/6/963)

Regimento de Infant~rja nn.J
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2°s.Sargs. de Inf.,os Furriéis Francisco Tadeu da Silva
Serra, José António Cavaco, Armando Mateus Pereira e
João Silvestre Martins, contando a antiguidade desde
31/5/963, data a partir da qual têm.direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 3/6/963)

Regimento de Infantaria nO.4
2°s.Sargs. de Inf.,o 2°.Sarg. Grad. José Cabrita das Neves e Furriel Laurentino Rodrigues Miguel, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp. 3/5/963)

Regimento

de Infantaria nO.5

2°5. Sargs. de Inf.,os Furriéis João Ribeiro de Freitas
e José Correia Caetano, contando a antiguidade desde
31/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 3/6/963)

Regimento de Infantaria nO.6
2°.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg.Grad. José Carvalho, contando
a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 7 de Junho de 1963)

Regimento de Infantaria nO.7
2°s.Sargs. de Inf.,o 2°.Sarg.Grad. José Castelo Branco
Moura e o Furriel José Vale da Silva, contando a anti
guidade desde 31/5/963, data a partir da qual têm di
reito aos vencimentos do novo posto. (Oesp. 3/6/963)

Regimento de Infantaria nO 8
2°s.Sargs. de Ini.,os Furriéis Manuel Enes Trigo Moreira
e Viriato Gomes de Castro, contando a antiguidade des
de 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos ven
cimentos do novo posto. (Despacho de 3 de Junho de 1~3)

Regimento de Infantaria nO, 10
2°.Sarg. de Cav.,o Furriel António José de Almeida. con
tando a antiguidade desde 28/2/962. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)

3a. Sêr.ie
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2°s.Sargs. de Inf. ,OS Furriéis Arménio Marques Costa e
José Carlos ÂJltunes Canas, contando a antiguidade desde 31/5/963,data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 3/6/963)
Regimento

de ln tantar

l a n", 12

2°.Sarg. do S.S ,o Furriel António Rodrigucs Ferreira,
contando a antiguidade desde 31/5/963, cJaLa a partir
da CJual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Dcspacho de 4 de Junho de 1963)
2°.Sarg. Músico Execu. no Instru. "Trombone" o Furriel
Músico Francisco do Rego Paquete, contando a antiguidade desde 31/6/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 11/6/963)
2°.Sarg. do S.S.,o Furriel José Joaquim Cordeiro, contando a antiguidade desde 30/6/962, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Abril de 1963)
Regimento

de Infantaria

nO.14

2°s.Sargs
de Inf. ,os Furriéis Agostinho Dias e Joaquim
Monteiro Valente, contando a antiguidade desde 31/5/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 3/6/963)
Regimento

de Infantaria

nO.15

Furriel do S.S.,o lO.Cabo Américo Vicente, do l°.G.C.S.
contando a antiguidade desde 27/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros"
(Despacho de 8/5/963)
Regimento

de Infantaria

nO.16

Furriéis Grad. 20.Mec.Radiom.,os lOs.Cabos Aj.Mec.Radiom.
Flórido Joaquim Pereira e Júlio Ferreir~1 d~sd~ 19 de
Agosto de 1962 data a partir da qual tem dlrelto aos
.'
~~
venClmentos
do novo posto Ser-vem em r~ for
.orço na p
.1.1'.1.
de Angola.
(Despacho de 11/6/963)
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Furriel
Grad. 2° .Mec.Hadiom. , ° 1° .Cabo Aj .Mec.Radiom.
João Alfredo Viegas, desde 19/8/962,
data a partir
da
qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto. Serve
em reforço
na rUi. de Angola. (Despacho de 5/6/963)
2°s.Sargs.
de Inf. ,os l'ur r i i s I1e1der Vilas liuhi aí.s , ~,Ianue l Joaquim da Hosa e Lourenço José Pimentão, contando a antig~idade
desde 3L/5/963, data a partir
da qual
têm direito
aos vencimentos cio novo posto.
(Despac ho de 5 ele Junho de 1963)
é

.IJclt,)lilãlJ

Inrlep mden t o rle l n lan tar ia

nO. lU

2°. Sarg. de ln L, o Furriel
Luis Gonçal ves de ALreu,
tando a antiguidade
desde 31/5/963,
data a partir
qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 4. de .Junllo de 1963)

Datalhão

de Caçadores

COIl-

da

0°.5

2"s.Sargs.
de InL ,os Furriéis
Manud'Francisco
Pereira,
Tornaz Ferro de Brito Palma, Mar t.i nho Paredes de Sousa
e Acácio Lopes ~'Ioreira,
contando ti antiguidade
desde
31/5/963,
data a partir
da qual têm direito
aos venci,
mentos do novo posto.
(Despacho de 3/6/9G3)

:~ll.
~';arg. ~.!úsico

de 2a.Clnsse
executo no Inst.ru, "Clarinete
Si 1.;" ,o Furriel
1vlúsico João Fernando Santos Fe rreIra,
contAndo a antiguidade
desde 31/5/963,
data u
partir
da qual tem di re i to aos vencimentos
do novo
posto.
(Despacho de 11 de Junho de 1963)

üatal hão rln C~lç(1dores nO.ti
2°s .. 'args. de Cav. ,os Fur r i.é s António dos Santos Paulo,
.Iosé liames e 2°.Sarg.
de In I. ,o 2°.Sarg.
Grad. Arnaldo
Amaral André, contando a untiguidade.desde
31/5/963,
data a partir
do qual tem direito
aos vencimentos
do
novo posto.
(Despacho ele! ,t do Junho de 1963)

2°s.~)args.de
Cavo ,os 1,\
noné, José Mexia l.ouz
quim l\ond5o l3agull,o,
31/5/96'3,
dn r a a part.i
mentos do novo pOSLO.

rr i.ó i.s \ntl:nio Joaquim Caldeira
j r o,
O' (!uim José Ce.Iaéo
e Joacont.e ndo ri ent i gui dade de sde
r da qual têm di re i to aos venc i (Despacho de 4/6/963)
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Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira

nO.1

2°,Sarg.
de Art.,o
Furriel
Fernando Henrique Nunes, contando ;) antiguidade
desde 31/5/963, data n [lHrtir d<1
qual t. I direito
aos vencimentos do novo pos t.o,
(Despacho de tJ. de Junho de 1963)
2°.Sart._,. 2°,~lcc.Viat.nodas,o
Furriel
.Ioaqui.n :;:II'i8 Cal.a(;0, con t.mdo a antiguidade
desde 31/5/9Ií:3, dat.o a partir da lll',l .cm d ire i t.o aos vencimento;' do 1",'0 posto.
(lJu3pacho de 11 de Junho de 1963)

~egiwanto

da A~ti Iharia Pesada

n~.2

2°s,Saqn.
de Ar t , ,os Fur r i is Manunl Hr ar.lo da Silva
c
Oomiu?'()v Vicente Cardoso, contando fi ant.a gu idade desde
31/5/(1)'3, data a partir rhl qua l tem di re it.o aos veucimentos do novo posto.
(DespaclLO d,~ 4/6/%3)
é

:te imento

Pes(l(I:) nO.3(C.I.C·!\.1.)

de Artilharia

'J,O.Sar!'. J' (:<1'''' ,0 Fur r i e l .Ioaqu i r« Ant ónr o l\a.l'ÓsLa
":luedas, con tando a lotlgnidade
desde jl./:.:>/96J,
da lu ; pnr-·
tir da I·,~l tem .Iirc i to aos vcnc imcn t or di, lJOV(I pO;:lJ,
. (Despacho de 1 de Junho de l%;~)

Cav<ll:Jria

fscola

Pralica

de Cavalaria

2°s.Sor;~s.
de Cav, os Fur'r i i s Manuel António S08r<~S,
i\ntón.io .lar i a Hod'rigues, Joaquim Antóllio Ili.Lc i r o ~lot'l
c ~l?nuel Joaquim da Silva,
contando a m~tig,uidarle de s
de 31/5/963
dat,a a partir
da qual tem dir-e i to aos vencimentos do' novo posto. (Despacho de 4/6/963)
é

Regimento

de lanceiros

nO. I

2° .Sarg.
'~'l .r.lec. Viat.nodas
I o Furriel
AAtólIio .Iof o , corrtando a antiguidade
desde 31/5/963, cloto Il partir
da
qual tem di rei to aos vencimentos do novo pos to.
(Oespacho de 11 de Junho de 19(3)

Regimento

de lanceiros

nO.2
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2° .Sarg. 2° .Mec ,Viat.Hodas, o Furriel António de Bastos
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho dE( 11 de Junho de 1963)
2°s.Sargs. de Cav.,os Furrjéis Lúcio Paulino i\miguinho,
António Marques das Neves, João José Gonçalves Santos
e Alvaro da Assunção Valverde, contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 4/6/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°s.Sargs. de Cav.,os Furriéis António Fortes Bálagueiras e António José Velez Mourinho, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto, (Despacho de 4/6/963)

Regimento

de C~valaria

nO.6

2°s,Sargs. de Cav.,os Furriéis Alvaro Peixoto, Joaquim
da Silva Pinto e Manuel Joaquim da Si~va Teixeira, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

Regimento

de Cavalaria

nO.7

20.Sarg. de Cav.,o Furriel Adriano Augusto Tadeu, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

Regimento

de Cavalaria

nO.8

2°s.Sargs. de (av.,os Furriéis António Fidalgo Canaveira
e José Maria, contando a antiguidade desde 31/5/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 4/6/963)

Gruno Divisionário

de Carros de Combate

2°s.Sargs. de Cav.,os Funiéis
Francisco José Borralho
Arvana, Joaquim de Deus Pereira, Luis de Jesus Gonçalo
e Victor Manuel Pereira da Guia, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimento do novo posto. (Despacho de 4/6/963)

,I

'

,.0,.
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•

fngenharia
Esce la Ptát-ic'llde Engen'h'a:.r-i'.a
\

,

'

Furriéis de Eng.Sapador,os l°s.CaboslJosé Midôes Vidinha
e José Manuel Diniz, contando '6' antignid-a{le-desde
21/5/963, data a partir da qual têm dire i to.vaos vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Tessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Desp. de 4/6/963)

Batalhão

de Telegraf~stas

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas,o Furriel Fermando Luis Coelho, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem direi~ aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 5 de Junho de 1963)

Serviço
Escola

de Administração

Prática

do Serviço

Mi Iitar
de Administr-aç.ão

Militar

2°s.Sargs. do S.A.M.,os Furriéis Edgar Rui de Mascarenhas
Faustino e António Joaquim Filipe Barreto, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

10.Grupo

de Companhias

de Admifljstração

Militar

2°.Sarg• do S.A.M. o Furriel Joaquim José Campos Faria,
contando a antig~idade desde 31/1/962, data a ~art~r
da qual tem direito aos vencimentos Ido novo posto.
(Despacho de 6 de Abril' de 1963)
"
..

Serviço

de Material

Es~ola

Prática

de Serviço ~e ~lt~rial

2°.Sarg. de Iní.,o 20.Sarg.Grad. Manuel F~anciSéo Ribeiro Valentim, contando a antiguidade desde .~1/5/963,
data a partir da qual tem direito 'aos venCimentos do
novo posto. (Despacho de 4/6/963)
I
_

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material
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1°.Sarg. Grad. 1°.~lec.lnst.Prec.,0 2°.Sarg. 2°.Mec.lnst.
Precisão José Heis Terras, desde 14/4/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Serve em reforço no C.T.I. de Timor. (desp. 11/6/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabclecimentos

Mil itnres

Estabelocim~ntos

Pcnais

Casa de I1cclusão do Governo

e Outros

Militar

de

Elementos

Lisboa

2().Sarg.de lnf.,o Furriel i\níbal Lourenço de Sousa, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3 de Junho de 1963)

Depósito

üi sc ip llnar

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Edmundo dos Santos Pinto Tibério e 2°.Sarg. de ln!.,o Furriel José Diogo Nunes
Galrito, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direi.to aos vencimentos do novo pos
to.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

Estabelecimentos

de Instrução

lns t ltu tu Técnico

~lilit~r cios Pupilos

cio Exército

2°. Sarg. de rnf., o Furriel Emílio dos Santos Fernandes
Rosa, contando a anti.guidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direIto aos vencimentos do novo pos
to.
(Despacho de 11 de Junho de 1 5(3)

Escola

Mi Iitar Electromecânica

2°.Sarg. 2°.~jec. Electricista,o Furriel Hui António Frazão Go~veia, contando a antiguidade desde 31/5/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho oe 11 de Junho de 1963)

Centro

de Instrucão

de Operações

Especiois

2°. Sarg. de ln f. ,o Furr ie 1 Libório Pires Garrido, cont.an
do a antiguidade desde :U/5/963, data a partir da qual
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-tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)
eentro

de Instrução

de Sargentos
ia

!di Hcianos

de '

tntantar

2°.Sarg. de Inf.,o 2°.Sorg. Grad. Manuel António Vaz,
contando a antiHuidade desde 31/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)
Estabelecimentos

Mi litares

liosp i t al Militar

Regional

nO.3

2°.Sarg. do S.S. ,o Furri;l Adelino dos Santos. contando
a ant.i gu idade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)
Suur anuner ár ios

Infantaria
He~imcnto

de Infantaria

n°.3

2°s.Sarg,,, de InI, ,os Fur ri.é i.sAntónio Hamos Car rondo e
Joaquim [prnando Neves Severo, contando a antiguidade
desde 31/5/ S3 data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontram-se no C,T.L (la
Guiné em reforço n Guarnição Normal. (Desp, 3/6/9fí3)
2°s.Sargs. de lnf. os Furriéis José Rosadas Neves, Manuel Palhinhas lJ~ijocas, Ilernani da Conceição Colaço,
Olivério da Piedade Santana, António José Jesus Bandeira Lopes e José Francisco Rodrigues llerculano Gói~,
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a part,H
da qual têm direi to aos vencamen tos do novo pos to. Fncontram-se na R.M. de Angola em reforço a Guarnição
Normal.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria nO,4

2°s.Sargs. de Inf , os Furriéis Alvaro Hodrigucs, Alfredo
Machado Amaro d~ Sousa Pinto, António José Figueira.
Fernand~ da Silva Arantes, Francisco da Conceição Mail

\
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teiTo, fl',ancisco Azevedo Fernandes, João Baptista Cipr.iano.doão Ferreira 'Pereira e Joaquim Marques da Silva, contando a antiguidade desde 31/5/963, dar.a a partir da' qual 'têm di re.i't.o
aos vencimentos do novo pos to.
Encent.ram-se .na R.M. de Angola em reforço à Guarnição
Normal.
(Despacho ·de 3 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.5

2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis José Cabaço Diogo e António de Carvalho Lima, contando a antiguidade desge
31/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na Guiné em reforço
à Guarnição Normal.
(Despacho de 8/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.7,

Furriel de lnf.,o l°.Cabo João Mendes Matias, contando a
antiguidade desde 10/12/962, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se na
H.M. de Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 6 de Junho de 1963)
2Qa.Sargs. de Inf.,os Furriéis Orlando Martins.Ferreira
, Olaio e Victor Manuel Caetano Vieira, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se
na
R.M. de Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 3 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.8

.2°s.Sargs. de lnf. ,os Furriéis Horácio Júlio José e Joaquim de Jesus Móteiro, contando a antiguidade desde
31/5/963, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na R.M. de Angola
em reforço a Guarnição Normal. (Oespacho de 3/6/963)
2°s.Sargs.de Inf., os Furriéis José António Prates, João
Pedro Garraio e João Jacinto Vias Alfaiate, contando a
anti~idade
desde 31/5/963, data a partir da qual têm
dire1to aos vencimentos do novo posto. Encontram-se no
C.T.I. da Guiné em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 3 de Junho de 1963

Regimento

de tnfantaria

nO.10

3a. Série
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2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis Mário Vieira Gonçalves e
Joaquim Alves Luzio, contando a antiguidade desde 31
de Maio de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontram-se na R.M. de Angola em reforço à Guarnição Normal. (Desp. de 3/6/963)

Regimento de Infantaria nO. 11
2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis Domingos José Mirones Riço,Manuel António Veríssimo ~reitinho e Júlip Gonçalves Martins, contando a antiguidade desde 31/5/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontram-se na R.M. de Angola em reforço
à Guarnição Normal •

•

Regimento de Infantaria nO.13
2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis Srlindo da Silva Meira e
Clemente Baptista Fernandes, contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontram-se na R.M. de Angola em reforço à Guarnição Normal. (Desp. de 3/6/963)
2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis Serafim Coelho, Joaquim
Baptista Lopes e Francisco do Espírito Santo Carvalho
Fernandes, contando a antiguidade desde 31/5/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Encontram-se no C.T.I. da Guiné em reforço ~
Guarnição Normal. (Despacho de 3/6/963)

Batalhão de Caçadores nO.8
2°s:Sargs.de lnf.,os Furriéis João Gardete Cab~ço, Franc~sco Greg6rio Mendes, Henrique Antunes.Lé~e e Albert1no da Silva Calamote, contando a ant1gu1dade desde
31/5/963, data a partir da qual ~em direito aos venc~mentos do novo posto. Encontram-se na R.M. de MoÇam81que em reforço à Guarnição Normal. (Desp. de 3/6/963)

Batalhão de Caçadores nO.8
2°s.Sargs. de Inf.,os Furriiis Armando de Sou~a Gonça~ves, calberto Ambrósio Batista, Manuel Joaqu1m Ferre1ra da Rocha e Vilar Manuel da Conceição Pires, contando a antiguidade desde 31/5/953, data a pa~tir da ~al
têm direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-
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-se na R.M. de Moçambique em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

8atalhão

de Caçadores

nO.9

2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis Francisco Martinho Guiomar e José António Pereira Martins, contando a antiguidade desde, 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na
Guiné em reforço à Guarnição Normal. (Desp, de 4/6/63)

Bata Ihão de Caçado res N°. 10
2°.Sarg. do S.S.,o Furriel António da Silva Nabais Ra
poula e 2°.Sarg. de lnf.,o Furriel Filipe Mesqulta
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na R.M. de Angola em reforço à Guarnição
Normal.
2°.Sarg. de lnf., o Furriel José Mário Pinto, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em
Timor em reforço a Guarnição Normal. (Desp.4/6/963)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligei ra nO 4

2°s.Sargs. de Art .•os Furriel Hernani Alberto Nascimen·
to Cardoso, Joaquim Gonçalves Fernandes, José Faria
dos Santos e Francisco da Conceição Mourato Ramos, con·
tando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encon
tram-se na R.M. de Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 6 de Junho de 1963)

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

Furriel do S.S.,o l°.Cabo Joaquim Alberto das Neves Can
deias, do l°.G.C.S •. contando a antiguidade desde
27/5/963, data a partir da qual tem direito aos venCl
mentos do novo 1 osto. (Despacho de 8/6/963)

Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.2

3a. Série
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2°s.Sar,gs. de Art. ,os Furriéis MailUel Adelino Gorreia
Teigão, António Clemente Júnior e Pedro José Andrade de
Oliveira, contando a antiguidade desde 31/5/963" ·dat-a
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Encontram-se na Guiné em reforço à Guarnição
Normal.
(Despacho de 12/6/963)
Cavalaria
Regimento

de C3valaria

nO.B

2°.Sarg de Cav.,o Furriel Angelo Luís de Almeida, con
tando a antiguidade desde 31/5/963
data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra se em Moçambique e; reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)
Serviço

de Administração

Escola

Prática

Mi I itar

de Administração

Militar

2°.Sarg. do S.A.M •.o Furriel Fernando Augusto de Aragão
Jorge de Carvaloo, contando a antiguidade desde 31 de
Maio de 1963 data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontra-se na R.M. de Mo·
çambique em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)
1° Grupo

de Companhias

de Administração

Militar

2°s Sargs. do S.A.M.,os Furriéis Joaquim Mota Capão, Jo
sé Manuel Monteiro e Silvino Afonso Martins, contando
a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram se
em Angola na situação de reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 6 de Junho :l e 1963)
2°.Sarg• do S.A.M.,o Furriel Teófilo José Lança Milho
Raposo, contando a antiguidade desde ~0/4/963, data a
partir da qual tem direito aos ven~l~entos do hovo
posto. Encontra se no C.T.I. da GUIne em reforço à
Guarnição Normal. (Despacho de 3/6/963)
2°.Grupo
2°s.Sargs.

de Companhias

do S.A.M.,os

de Administração

Militar

Furriéis João José de Oliveira
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Crespo e Joaquim Pedro GaIvão Bento, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na
R.M. de Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 6/6/963)

Companhia Divisionária

de Manutenção

de Material

20.Sarg. de Art.,o Furriel Domingos Cordeiro, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp. de 4/6/963)

Estabelecimentos

de Instrução

Academia Militar
20.Sarg. de Inf.,o Furriel Delfim Augusto Ferreira, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército
20.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg. Grad. Abílio Carlos de Abreu
contando anantiguidade desde 31/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1863)

No Ultramar
Região Militar de Angola
Furriel do S.A.M.,o l°.Cabo Faustino Pedro Luvumba, contando a antiguidade desde 12/1/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

Região Militar de Moçambique
t,

20.Sarg. d'e:..Art.,
o Furriel Jaime Francisco Mata e 2°.
Sarg. do S.A.M.,o Furriel José Oliveira Barão, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde
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2°.Sarg. de Inf.,o Furriel Manuel Maria de Oliveira, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3 de Junho de 1963)
Comando

Territorial

Independente

da Guiné

Furriel do S.S.,o l°.Cabo Augusto Nogueira da Silva, contando a antiguidade desde 27/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1963)
Comando

Territorial

Independente

de Macau

2°.Sarg. de Inf.,o Furri~l Eduardo Celestino dos Santos
Atraca e 2°.Sarg. de Cav.,o Furriel André dos Santos,
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Junho de 1 %3)
Furriel de Eng. Sapadores,o l°.Cabo José Soares Rodrigues, contando a antiguidade desde 21/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 3 de Junho de 1963)
Graduações
No posto

de Furriel
Escola

Prática

de Engenharia

Furriel Grad. de Eng. Sapador, o l°.Cabo Manuel Júlio Baptista, desde 10/4/963, data a partir da qual tem direito aos vencimento. Encontra-se na R.M. de Angola en,
reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 15 de Maio de 1963)
SARGENTOS DO QUADRO DE COMPLEMENTO
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.17

Por despacho de 24~aio/1963,
contando a antiguidade
d~~~e 3O/Novembro/1962, 20s.Sargentos Mil~cianos o~ FurrlelS Milicianos João Vasco da Rosa Pereira da Silva e
Duarte Manuel Sieuve da Rocha Alves, nos termos do parágrafo único do nO.10da da circular nO.14500 de 10/7/1952 da
extinta 3a./1a.D.G.M.E.(0.E.no.5 1a.Série de 1952.

.:1;..
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Regimento

de Infantaria

nO.7

(Batalhão de Caçadores nO.32l)
Por despacho de 29/Maio/l963, contando' a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l96l, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João de Oliveira Ferreira.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 22/Maio/l962.
Por despacho de 29/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l96l, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Humberto Cunha Gomes da Costa. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 5/Junho/l962.
Por despacho de 29/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l96l, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Florindo Pereira Frota. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde ll/Julho/l962.
Por despacho de 29/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 3l/Julho/l962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Caeiro Quaresma.Tem direito aos venC1mentos do novo posto desde 3l/Julho/l962.
Por despacho de 29/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Luis Maria da Silva Monteiro. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 2l/Maio/l962.
Por despacho de 29YMaio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Xavier Sequeira.Tem direito aos vencimen
tos do novo posto desde 22/Maio/l962.
Por despacho de 29/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Francisco Marques. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde l5/Junho/l962.
Por despacho de 29/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Coelho de Lemos Pereira. Tem direito
aos vencimento do novo posto desde l8/Junho/l962.
Por despacho de 29/Maio/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°.Sargento Miliciano o Fueriel
Miliciano Luis Filipe dos Santos Gonçalves. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Junho/l962.
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Por despacho de 29/Maio/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereito/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Baeta Henriques. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 18/Julho/1962.
Por despacho de 29/Maio/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Alvaro Lopes de Carvalho. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 5/Setembro/1962.
Por despacho de 29/Maio/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,Zos.Sargentos
Milivianos os Furriéis Milicianos,António Helder Rodrigues Margalha, Joaquim Manuel Baptista e Manuel Rodrigues Cafofo. Têm direito aos vencimentos do .novo posto desde 11/.Tulho/1962.
Por despacho de 29/Maio/1963,
contandQ a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,20s.Sargentos
Milicianos os Furriéis Milicianos João Jardim Araújo Sol, João dos Santos
Bonito Viegas e Manuel Francisco Varela da Silva. Têm di
reito aos vencimentos do novo posto desde 27/Junho/1962.
Por despacho de 29/Maio/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,2°s.Sargentos
Milicianos os Furriéis Milicianos António Carvalho Rainho, Armindo Soares
Malheiro. Ferdinando da Silva Machado, João da Silva
Dias, Joaquim Maria de Sousa, José Manuel Andrade da
Silva e Vitor Manuel da Conceição Santos. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 5/Junho/1962.
Por despacho de 29/Maio/1963,
contando a antiguidade
d~~~e 28/Fevereiro/1962,20s.Sargentos
M~liciano~ oà FurrIeIS Milicianos Carlos Henriques SeverIno GarCIa, Eduard~ ~rias Sampaio e Melo, João Maria da Silva Bran~ão,
JUlIO Miguel Matos Geirinha, Manue~ da Rosa ~ereIra,
Manuel Henriques Filipe Monteiro e VIcente Jose Cansado
Corvo. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
l6/Junho/1962.

v - COLOCAÇÕES E TRANSFERtNCIAS
S<\InN1OS 00 (UAIllJ ~

Armas e Serviços
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Ministério

do Exército

Estado Maior do Exército
(Com destino à Secção de Publicações)

2°s.Sargs. de lnf. José Ramos Folgado, do B.C.6 e Manuel
Enes Trigo Moreira, do R.I.8. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 7/6/963).

Na dependência

Ajudante

General

Di recção do Serviço

de Pessoal

(Com destino à Rep.de Recrutamento)

2°.Sarg. de Art. Mário Jorge Moreira Aguiar, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
8/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Quadros". (Despacho de 29/5/963)

Quartéis

Generais

Quartel

General

da 3a.Região

(Com destino à Delegação

Mi Iitar

do S.F.O.M.)

2°.Sarg. de Eng. Sapador Felisberto Domingues Pires Ro
drigues Capareira,. da E.P.E ••Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 4/6/963)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,Centros
Instrução e Unidades

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

2°.Sarg. de lnf. José Carlos Pereira da Costa, do B.C.6,
por pedir.
(Despacho de 7/6/963)

Regimento

de Infantaria

n°.6

2°.Sarg. artíf. Serralheiro Francisco José da Silva, da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 23/5/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 6/6/963)
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Batalhão

de Caçadores

'n°.'6'

2° .Sarg, Grad. de Inf. José Russo Pedrinho," .laE'.P.1. ,
por pedir.
(Despacho de 7 de Junho de 1963)

Batalhão

de Caçad~res

nO.9

lO.Sarg. do Q.A.E. José Bento Alves, do Q.ü. da la.R.M.
por pedir.
(Despacho de 6 de Junho de 1963)

Arti Iharia
Escola Prática de Arti Iharia
2°~Sarg.de Art.Luis Eusébio Rodrigues Ovídio,do AAAF,por
pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros. (Despacho de 5/6/963)

Regimento

de Artilharia

~esada nO.2

2°.Sarg. de Art. António da Rocha Pinto, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
11/5/963. Vence pela vwba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros", (Despacho de 29/5/963)
Furriel Grad. Artíf. Serralheiro Manuel Martins Pereira,
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 23/5/963, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitahcia além dos Quadros". (Despacho d~ 7/6/963)

Cavalaria
Regimento

de tavalaria

nO.3

2°.Sarg. 20.Me~.Viat.Rodas Zacarias ~tónio da Silva, do
G.A.C.A.3, devendo ser consi~erado nesta situação desde 11/5/963, por ter regressado da It'M. de Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovadas .•or Lei".
(Despacho de 11 de Junho de 1963)

Engenharia
Esei la Prática

de Engen~afia

(Destina-se ao B.T.no.3)
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10.Sarg. de Eng. Acácio' Jaime Branquinho,da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
11/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 4/6/963)
Escola Prática de Engenharia
l°s.Sargs.ne Eng.António Gumes,Joaquim de Oliveira Carrilho,José Hilário dos Santos Rodrigues e 2°s.Sargs. de
Eng.Sapado.António Vicente Faustino,Isidoro José Viei~
ra e Joaquim Tramoceiro Bengala, todos da R.M. de Angola, devendo ser considerados nesta situação desde
11/5/963. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 6/6/963)
2°.Sarg. Mec. Electric. José Carlos Pezerat Correia, do
R.A.C. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
+por Lei".
(Despacho de 11/6/963)
Regimento de Engenharia nO.2
2°.Sarg. de Eng. Sapador Manuel Correia de Abreu, da R.
M. d~ Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde'11/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 4/6/963)
Batalhão de Telegrafistas
10.Sarg. de Eng. Domingos da Conceição Mendes Serra, da
E.P.E., por pedir.
(Despacho de 3/6/963)
l°.Sarg. de Eng. Apolinário Roque dos Vultos, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
11/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 29/5/963)
,

I

10s.Sargs. de Eng. Manuel Marto de Sousa Ligeiro e José
do Nascimento Dias, da R.M. de Moçambique, devendo ser
considerado nesta situação desde 13/5/963. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"
(Despacho de 4 de Junho de 1963)
Orgãos de Execução dos Serviços e OubDs Elementos
Estabelecimentos Penais
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tstabelecimentos

de I~struçj~
Academi aMni

tat

1°.Sarg. de Eng. José Francisco Pargana Vieira, da R.M.
de AngoUl, devendo ser éorrs ide'radonesta situação desde 11/5/963.
(Despacho de 4/6/963)
2°.Sarg. do S.S. Francisco Rosa Polido, do R.I.7, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"(no.2 do arto.325°.do Capo.8°.do
Orçamento do M.E.)
(Qespacho de 31/5/963)

Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Regional

nO.l

2°.Sarg. do S.S. Franci~co dos Santos Carvalho, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nes~a situação desde 20/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 4/6/963)

Diversos
Depósito

Geral de Material

de Intendência

Furriel do S.A.M. Manuel Mendes Barros, do 2°.G.C.A.M.,
por pedir.
(Despacho de 3/6/963)

Direcção

do Serviço de Fortificações

e Obras Mil itares

1°.Sarg. de Eng. Fernando Pires de Brito Camacho, da R.
M. de Angola devendo ser considerado nesta situação
d~sde 11/5/9153. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
VItalícia além dos Quadros". (Despacho de 4/6/963)

Supranumerários
Infantaria
Regimento'~e

Infantaria

n~.l

2°.Sarg. de Inf, Flori val José Teófilo1RamaIhinho, do B.
C.5, por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo
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ser considerado nesta situação desde 20/5/963. Faz parte das tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de
Angola.

Regimento de Infantaria nO.2
Furriel de lnf. Gustavo da Costa Armando, do R.I.l5,por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/5/963, Faz parte das
tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M.de Angola.
Furriel de Inf', Manuel António Dias Madeira, do C.I.S.M.I.
por ter sido nomeado para servir no Ultramar nos termos da alínea c) do arto.3°·do Dec.42937 'de 22/4/Q60,
e que para efeitos de abonos se destina a reforço à
Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta si tuaçâo desde 2/5/963.

Regimento de lntantar ia nO.11
2°. Sarg, de Inf , Francisco Manuel Caixeiro Macedo, do B.
C.5, por· ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo
ser considerado nesta situação desde 15/5/963. Faz parte das tropas de reforço à Guarnição Normal do Ultramar
Furriel de lnf. Joaquim António Barco, do R,I.7, por ter
mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963, Faz parte das tropas
de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.

Regimento de Infantaria nO.15
2°.Sarg de lnf. João Silveira M~neses, do R.I.7,
mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser
derado nesta situação desde 9/4/963. Faz parte
pas de reforço à Guarnição Normal do C.T.I. da

por ter
considas troGuiné.

Batalhão Independente de Infantaria nO.17
Furriel de lnf. Joaquim António Pimenta Carvão, do R.I.
15, por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo
ser considerado nesta sit~ação desde 9/4/963. Faz parte das tropas de reforço a Guarnição Normal do C.T.I.
da Guiné.

Batalhão de Caçadores nO.5
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2° .Sarg. de lnf. Francisco Manuel Caixeiro Macedo, do H.
1.13, por ter sido nomeado para servir no Ultramar nos
termos da alínea c} do arto.3°.do Dec.42937 de 22 de
Abril de 1960, que para efeitos de abono se destina a
reforço à Guarnição Normal da H.M. de Angola, desde
10/4/963
2°.Sarg. de lnf. Jorge Marcos Gomes Pestana, do A 1.13.
por ter mudado de Unidade Mobiliz?dora,
devendo ser
considerado nesta situação desde 21/4/963.
2° .Sarg de Inf . Jorge Sequeira Ca rr i lho , do H. 1.L por
ter mudado de unidade Mobilieadora
devendo ser consi
derado nesta situação~esde
16/3/963. Faz parte das
tropas de reforço a Guarnição Normal da RM. de Angola.
2°s.Sargs. Jorge Marcos Gomes Pestana. António Ildefonso
Silva ambos do R.l.15 e 2°,Sarg. Grad. de lnf. Pauli
no Ribeiro Lopes P~res. do H.l.4 e J~urriéis de lnf.
Luis Vieira da Silva e Augusto ['IanuelDias, ambos do
R. 1.8 por terem mudado de Unidade Mobilizadora,
de
vendo ser considerado nesta situação desde 21/4/963.
Fazem parte das tropas de refor o a Guarnição Normal
da R.M ele Angola.
Artllhula
Regimento

de Arti lhar i a Ligei r a n°.l

2°. arg. do S S Carlos Alberto Veiga, do R.I.5 e Furriel
de Art.. Ouintino
Nicolau dos Santos Botelheiro. do
R.A.A.r
por terem sido nomeados para servir no últra
mar nos termos da alín-eac} do arto.'{o.do Dec. 42937
de 22/4/960, e que para efeitos de aLOll0S se ?e~tiIlam
a reforço a Guarnição Normal do CT.l. da GUine. de
vendo ser considerado nesta situação desde 27/5/963.
No UI tramar
Região

Militar

de Angol8

10.Sarg.de Cav.Rui Fernando de Clável Oliveira do RAP.2
1° .Sarg.Anlónio Martins Heis Le i t.ão.de E.P. !\.~1.; 2°
Sarg. Mec.Viat.Rodas Manuel Gomes Rodrigues, da C.D.
M.M. e José Rafael Lourenço. da E.P.S.~I., devendo ser
considerados nesta situação desde 28/5/963. por terem

534
URDEMDO'UnCITO ,Mo. 17
'3a.SERIE
********************************************************
sido nomeados para servir em comissão militar nos termos
daalinea
c) do ar tO 3° ,do Oec. 42937 de 22/4/960.
(Despacho 25 de Abril de 1963.)
2° sarg. radiom. António Manuel Raimundo Silva, da E.P.A.
devendo i:lerconsiderado nesta situação desde 12/5/963,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da alinea c) -do artO 3° do Dec. 42937 de
22'4/960. (Despacho 6 de Abril de 1963.)
2° sarg. de Lnf. Carlos Manuel Barata, do H.I.2, por
ter transitado para comissão militar nos termos da a
linea b) do artO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960 devendo
ser considerado nesta situação desde/21/ 4/963.
2. sarg. de Inf, Fduardo Tomás Madeira do C.I.S.~l.I.,
furriel de InI. José Marques Constantino Amaro do P.
1.16' e furriéis de ~ng. António Leitão da Silva e An
tónio de Jesus Nunes Contreiras, amLos da E.P.L, por
terem embarcado para a citada Província onde vão ser
vir em comissão militar nos termos da alinea c)do artO
~o do L)ec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados
nesta situação desde 28/5/963.
2'i's.sargs. de InI. Oldemiro Fátima Teixeira Almeida, Justino de Sousa e João dos Santos, todos do R.I.2, por
terem transitado para comissã~ militar nos termos da
ahnea c) do artO 3° do I)ec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 21/4/963.
2°s sargs. do Q~i\.I': •. Ramiro Pereira ~1arques, do fi.I.12,
António Hiscaia, do H.A.P.3 devendo ser considerados
nesta 'situação desde 12/5/963,por terem sido nomeado~
para servir em comissão militar em Angola nos termos da
alinea c)do ar tO 3° do Dec.42937 de 22/4/960, e nos termos da alinea a) José Júlio Correia Bainho, do C.S.O.A.
2° sarg. de Inf Jorge Marcos GOl1\tS
por ter transitado para a situação
nos termos da alínea b) do artO
22/4/960, devendo ser consideradp
1/6/963.

p c.:.no5
de comissão militar
3° do Oec.429j7 de
ne st.a situação desde
t'~stal\.!I..l.

Os seguintes sargent.o.s (tll( devem ser cons iderndos nesr e
situa11ão desde 4/6/96' . por te 1"11, sido nomeados P 1'1
servir em comissão m' lltor nos termos da al'nea c)do
artO 3° do [)ec. 42937 de 22/4/960 João Leal Pereira,
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Joaquim Jorge, ambos da Academia Milit;ar, 'Abilio dos
Santos Silva, O.R.M.6, Franciscoferreira
Carvalho,
S.S.M., José Mendes, ,D.R.M.16, Ant,ón.iodos Santos,R.
C.5 e Augusto Teixeira da Cost~, T.M.T. Viseu.

n.

2° sarg. 'de In f , 'Ricardo Carlos DeI Negro Parrança,
do
R.r.14, por ter transitado para a comissão militar nos
termos da alínea c) do artO 3° do {)ec. 42937 de 22 de
Al:ril de 1960, devendo ser considerado nesta situação
desde 23/12/962.
Furnel de ruí. Hicardo Ferreira Simões da Silva, do H.
1.15, por ter transitado para a comissêo militar nos
termos da alinea b) do àrtO JO do Oec. 42937 de 22 de
Abril de lQ60, devendo ser .cons i.derado nesta situação
desde H/5/963
Furriéis de In f , Fernando Pires Salvado, Arménio dos Sano,
tos AnJo, ambos do R.r.7 e 2° sarg. de Art. fulibal Pe·
reira, do ItA.P.3, por terem transitado para a comissão militar nos termos da alinea c) do artO 3° do Dec.
42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta SItuação desde 11/5/963.
COIJl~odo Te r r i to r i a I I ndepennente

da Cu i né

1° sarg. de Inf'. Luis Morais Pinto; d~ 13. C. tO, de ..
'endo
ser considerado nesta situação àesde 27/5/963, por ter
sido nomeado para seryir em comi ss âo militar nos termos da alinea c) do artO 3° do Dec. 42937 de 22/4/°60.
(Despacho de 2 de Maio -de 1'962)
2°s sargs. ~I.V.R. Francisco Ant6nio Pereira, C.O.M.~I.,
Adolfo Basto Ferreira
do C.LO.E. e Fernando Rodrig~es Mar4ues, do R.E.1: devendo ser c?nsiderados nesta
sItuação desde 27/5/963, por terem SIdo nom7ados para
servir em comissão militar nos termos da al1nea c) do
artO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960 (Desp. 15/4/963.)
Comando Territorial

Independente

de Macau

2° sarg. de Art. António Gonçalves Pereira, do R.A.L.4,
devendo ser considerado nesta situação desde 21/5/Qú3,
Por ter sido nomeado para servir em comiss3o militar
nos termos da alinea b) do ar tO 3° do Dec. 42937 de
22/4/960 ~1)espacho de 2 de Janeiro de 1963.)

3a. Série
OROEM DO EXERCITO N°. 17
536
********************************************************
Comando Territorial

Independente

de Timor

1°.Sarg. de Cavo Elias Garcia da Saúde Raio, do C.I.M.,
devendo ser considerado nesta situação desde 21/5/963,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de
22/4/960.
(Despacho de 21/3/963)

VI

DECLARAÇÕES

1 - Preterições

Encontra-se preterido na promoção ao posto imediato, por
motivo de doença, desde 31/5/963, o furriel 2°.Mec
Electri. Manuel de Jesus Baço Costa, da E.M.El.ect rom,
2 - Rectificacões

Declara-se que o óbito do 2°.Sarg.Mec.Viat.Bodas Constan
tino Gomes Coelho. do B. r. 8, publicado na O. E, n? 15
de 30/5/963 se refere ao dia 18/7/962.
Declara -se que o 2°.Sarg. de Ar t , Afonso Ferreira. que
prestava serviço no I.A.E M e teve passagem ~ situa
ção de disponibilidade em 6/5/963 foi colocado nesta
situação desde estA data no R.A.L.l e não no O R.M.l.
como por lapso se publicou na O E nO.14 de 20/5/963
na pág. 389
3 - Reformas

Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viço, prevista na parte fInal do arto.15°.do Oec Lei
nO.28.404 de 31/12/937, por terem atingido o limite de
idade(60 anos) nos termos do arto.60 do De .Lei nO
28.401 de 1937 os sargentos a seguir mencionados, des
de a data que a cada um vai indicada l°. arg do QAC
José Martins Júnior, da n S. r.O.M.. desde 1/6/963; 2°s
Sargs. do QOA. E. Luciano Soares. do T t T. do Porto
desde 23/5/963. Ama.leu Ptnt.o Marme lo , da M.M. desde
22/5/963 e 1°.Sarg lO.1lec.Vi at Bodas iilvino Nobre de
Barros. da Acad. \11liLar des le 16/5/963
Que sejam considerados na situaç\G de desligados do ;(:r .
viço, prevista na parte' final do arto.15° rioOec. 1,(>1
nO.28.404 de 31/12/937. por'terem sido julgados inca

pa:zes de t-odo lO <se-rviço 'miJ.i:tltt «os fsa~t;o'S
~ se~il'
indicados «desde a data.que 'a ·ooda Jom"\'a'i 'i::ht1!i.céda: .1Os.
:7Sa:rgs. .do

30/4/963
7/5/963

e

Q.·'A.-E.. J!ciaqu~1n~~z:e~~',,,do

B.:M.'P.

·Fer.n.ando'Ant'ón.i'o'l'Ieb~o:tlo

lU..I.Ili.l,

1

d~de
'~e

I .

. t:', '.. ,

4 - 'SLtuação

"de .sargen to ·;)_j'utl3'rt:t1tl r1kl Q,~. t,~.•

Declara-sequc
t.erno

pas-sou a desemp'eldmT1~s:ím\ções de subaldo Q.S.M. (S:r.~I.M.)
'na Unia-a'Cle ende se encont.ra

colocado e desde a data em -que Itellrrfihouo curso B de E.C.S.
o Sar aen to Ajudante do Q..S.M.tOt:ele Mec.Ma.t..Jo:lectri.
Rarlicel':r. e Uectr,ónico, Mamtel Lttpes Semedo, <Iat.M.
',Electrornccânica.
..

5 - Venc,jrn-entos
Declara se que os sargenoos a se:gu.iT .mencionados passam
a vencer .pel a verba "Pessoal dos '()uAdros Aprovados por
Lei (no 1 do art,? . 325°. do Capo .t!,o,:do'(kçamento do M. E. ) ~
desde 1/6/963. 2°s.~args. de 'Eng. 'Sapador José António
da Silva, Joaquim \\1iguel dos Sant.Gs, ambos do R.E.2,
Joaquin da Silva Nilaça, do :,B.S.'C.1". e .Joaquim Az.evedo
da 'Silva da E.P.E.; 2°s.Sar.gs. -de Otv. ~,lanuel de .Je
sus Gonçalves da O. S. P. /R ..Ofac ..., ,;~t".alfitll Francisco dos
Santos do n. L 5 e João Mar ia 'Il';r.anco Pombeiro, do C.M.
E.F L.D,: 20s.Sargs. de Art . ..utã<o I}\Q.e!l.ih6 Pmt.ass i.l.go
Cabaço do I1.A C. José «los \Sarrt-co'S, .do Q.C. da Sa , Uiv
e -Ioâo Car i t.a
unes Marques , '.:do·O.iG.A, ;~os.Sargs.
(to
S.S -Ioaqurm de Almeida e :Si\l'lv.a,.do/H.I.12, Cassiano
Lopes São Bento do II.~I. P. <elff1mnrel Fernandes Tomás
Simões do 1I. M. r.Con'ta~sa~;' ttescle 1/7/963' 2° .Sarg.
de Art Arnaldo <Ie Jesus da UAlp:,·
do i().{j. da !a.Divisão;
2°s.Sarg. de Eng. Sapadores JoSquim An~elmo, do R.E.l
e Manuel Ferreira,
da ·E.ip)E•
1
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Publica-se

ao Exército

o s~guinte:

I - UUoAHCAS
I\flG{'NTOS

oe QUADRO

to CtrAflD PE'r;-l \)\)1 m:

Supranumerários
Quadro

da Arma de Infnntaria
Região

!Ji I i tal' de ~ngl)ll

Tem passagem ao Q. P. da Arma de In J .itarin , ",. I .1Tl l.~
do Q C. \ntónio Manue I J );::0 CL
d l!"lIT1'lUe';
'~-:',i I
va e Sérgio dos Santo~ As, .ln' , ~ '(f!;e enr-ont -n
aprovados
para este Quadro lhe" ;:l lp~tl!'
. Vr'(·_.icl Ú 1
to df' V3'{<I.
Contam a an t i zu
idw'e ,';"dc
lf)/I')/(JS<'l
dat.a
•
v'·
a pa r L i l,' d;} qual t.êm di re i to 110" V(!!1{ 1 men t JS d' II" I )
posto,
(Despacho de 2O/6;'d6'

II - MUDANÇAS
SAEGNr0'3

Ingresso
Quadro
Passou

Ç(JAffi) PERlANfNm

nos Quadros
dª Arma de Infantaria

'
~ I I o /- nó')
consla'~.1(!').ne-:.tJ.
s r Luaç ao « ;n: ';J) /;;t J "
Sarg. delnf.
í.r>t'JII1" Sal vudo Alvc .
dali
.~. Ve~l'
co pela verba "Pe ;'3031 dos Quadros Arro'fados
por: Le i

20'

'

m

OE SITUAÇÃO

a ser
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por ter regressado da R,~l. de Angola.

Quadro da Arma de Artilharia
Passaram a ser considerados nesta situação desde 11/5/963
por terem regressado da R.M~ de Angola onde serviram
em reforço à Guarnição Normal. os 2°s.Sargentos de Art.
Júlio Lopes do Vale e Laurindo Gonçalyes da Silva
Oantas. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()Iadros".
Passou a ·ser considerado nesta situação desde 11/5/963,
por ter regressado da R.M. de Angola onde se rv iu em
reforço à Guarnição Normal,o lO.Sarg. de Art. Elpidio
Ferreira Alcantara, do R.A,A.F ..

Passagem
Quadro

à Situação

de Supranumerários

da Arma de Arti Iharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 15/6/963,
por ter sido nomeado para servir em reforço ~ Guarnição Normal na Guiné, nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Oec. 42937 de 22/4/. ~O, o lO.Sarg. de Art. Arman
do Jesus de Sousa, do LA.E.M .. Tem por Unidade Mobilizadora o R.A.L.l.
Passou a ser considerado nesta situação desde
por ter sido nomeado para servir na R.M. de
termos da alínea c} do arto.3°.do Oec 42937
Abril de 1960, e que para efeitos de abonos
a reforço 'a Guarnição Normal, o Furriel de
Gonzaga da Silva Leandro, do R.A.L.l.

Quadro

do Serviço

de Administração

25/5/963,
Angola nos
de 22 de
destina-se
ArtLuis

Militar

Passou a ser considerado nesta situação desde 12/6/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c} do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, e que para efeitos de
abonos se destina a reforço à Guarnição Normal da ftM.
de Angola. o 2°.Sarg. do S.A.~l. António Gomes Barros ..
do lO.G.C.A.M.

Quadro

do Serviço

de Material
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 15/6/63
por terem sido nomeados para servir na Guiné nos termos da alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,
os 2°s.Sargs. Hadiom. Carlos Alberto Dinis Infante, do
R.C.S, Joaquim Santos Pimentel, do R.C.3; Furriel António Rodrigues Vilhena, do R.I.IS e os Furriéis Mec.
Viat.Rodas Fernando Manuel Martins Marques da Costa.do
R.I.I e Rogério da Silva Amaro Lourenço, do lOG.C.A·M •.
1em por Unidade Mobilizadora o R.I.2.

Uuadro

do Serviço

Especial

Passaram a ser considerados nesta situação desde 15/6/963,
por terem sido nomeados para servir como reforço à
Guarnição Normal na Guiné nos termos da alínea c} do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,0 2°.Sarg. corn~teiro Armando José Raimundo, do B.C.S e Furriel corneteiro Francisco Ramalho Cardoso, do R.I.2. llem..or Unidade Mobi 1izadora o B.1.2.
I I I - PROMOÇÕ ES
SAfGNIOS 00 (UAOro pEf\\iIANENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

2°,Sarg. de Inf.,o 20.Sarg.Grad. Rui Manuel de Carvalh?
Contando a antiguidade desde 30/6/962. data a part1r
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 19 de Junho de 1963)

Regimento de Infantaria

nO 10

Furriel do S.S •.o IO.Cabo António Guerreiro, do lO.G.C.S.
dontando a antiguidade desde 27/5/963, data a partir
a qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Ven
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ce pela
()ladros.

verba "Pessoal
(Uespacho

Aat:;jlhiio

de Nomeação Vitalícia

além dos

de 18/6/963)

Independente

de In lantu i n 11).17

2°. Sarg , 3e lnf., o furriel
Haul Carlos da I'ocha Te I zum,
cont.arulo a nn t ij-ui dade ,1!;.~Je 31/3/963. data a partir
da qual t.em direi to aos vcnc imen tcs do 1l0VO P0'>LC.
(Despacho de ]7 de Junho de 1%3)

Oatalhão

de Caç~dores

nO.J

2°. Sarg. de ln f. ,o Furriel
Francisco
dos Santos
do a antiguidade
desde 31/5/963, délLr\
partir
tem direito
aos vencimentos uo novo llosto.
(Despacho de 17/6/963)

84tnlhão

de Caçadores

contanda qual

11').9

2°.Sarg.
de 1!1Í. .o lur r i e l António Calado da Cru7- Semedo
contando"
antiguidade
desde 31/5/963
d!t, n par .i r
da qual tem direi to aos vencimen to-s Jo novo posto.
(Despacho de 8 de Junho de 19(3)

Artilharia

Regimento

de Alti IhJr;3

(c r.c.x.n

Pesada nU 2

2' »ur

g de Cav,.; ,J Fu r r c I lnnue l Per 01 ru N Lo con t mdo
an t i gu rdarle de,ide 24/ t /%~ da t a I p rt. tr da ([II" 1
tem direito
aos vencimentos do !lOV,) posto.
(Despacho de 12/6/963)

ti

Cav3lari:.l
Regimento

de lanceiros

n° 1

<C,I.C·A.3)
2°s.Sargs.
ele Cavo .0'; l-ur i i é.i s José Pimont.a Gim' e ~amj
ro Tr indade Car-va l ho cont II o . ant.i pu ida I lcsd ... ·~
ele ~lflj ') de 963, da'
:! p.u t ir da 'lU"l tC'I1
irei o I <.;
venc rmenroc do novo po .t.o (I spa -h
' lfljú/9'j" I

Regimento

de Cavalaria

nO 7
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Furriel do S. S. ,0 lO .Cabo Jacinto Manuel Carracho Fi;:,,'ueira, do l'?oG.C,S., contando a antiguidade desde 20/5/63.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi
talícia além dos Quadros", ([lespacho de 18/6/963)
Furriel do S S. o IO.Cabo José Correia. do 2°.G.C.S.,
contando a antiguidade desde 27/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Ven
ce pela verbo "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
{)ttadro!'
'.
(Despacho de 18/6/963)
Engrlnh:.l r i li
,

..

Escola Pratlc~

de Engenharia

de Eng. Sapadores,os l°s·Catos Fernando [lorú
cio da Silva imões e Francisco Hortense Palmjnha, contando a antiguidade desde 23/5/963, data u partir da
qual tem direito aos vencimentos do n0VO posto. Vencer.
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadro!)".
(Despacho de 17/6/963)

I'urriéi s

Ser.viço

de Saúde

2°. Grupo de Companhias de Sa~de
Furriel do S.~.,o IO.Cabo Anb't!lodo Carmo Gomes ~lart1.~s,
contando a ant.i gu idade desde 27/5/963, data 8 pa r t i r
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto,Ven·
ce pela
verba "Pessoal de Nomeação Vi.talícia além do~
~adros".
{Despacho de 18/6/96;)

Supranullerá r j os
Infantaria
Re2illento de Infantaria

nO. I

2°s.Sargs. de InÍ, os Furriéis Francisco Abreu e Raul
Augusto Hodrig\les' Ai ves contando a ~nt~guidadc des~e
31/5/963, data a partir dl\ qual te",dH~j_'- f\OS vellClmentos do novo posto. Encontram-se nu Guiné err lt!for~o
à warnição Nonnal. (Despacho de 13/6/963)
I
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Regimento

de Infantaria

nO.2

2°.Sarg. de InL.o Furriel José da Costa Sousa. contando
a antiguidade desde 31/5/963 data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
na R.lvL de Angola em reforço a Guarnição Normal.
(Despacho de 17 de Junho de 1963)
2°s,Sargs. de In I,,os I"urriéis José Pacheco do Amaral
José Gunçalves da Cruz e Cl'i~Lóv;)oArOtlro M'lrtins nei
rão, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a par
til'da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Encontram se em Angola em re forço a Guarnição Noena l .
(Despacho de 21 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg. de Inf..o Furriel José Joaquim Besouro Duarte,
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir
da' qual tem direito aos vencimentos do novo posto. En
contra se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 12 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO 12

2°s.Sargs. ,de Irrf,,os Furriéis Manuel Susana Cordeiro,
António José Simões dos Reis, António da Silva Pereira
Diogo Hosado Leão e Eluino José Raposo Cabaceira con
tando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encon
tram se em Angola em reforço a Guarnição Normal.
(Despacho de 17 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.14

2°.Sarg de Inf.,o Furriel Joaquim Diogo Domingos Bran~o
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partIr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. En
contra se em Angola em reforço à Guarnição NormaL
(Despacho de 21 de Junho de 1963)

Batalhão

de Caçadores

n°.5

2°s.Sargs. d~ In I, ,os Furr i is Anténio Manuel de Sá. ~1a
nuel da Costa Martins Jos~ ~~igup1 Nucns .João \1a~haddo
Ferreira, António Joaquim Pastaneira ietra.Abíllo e
é
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Jesus Chaves , Francisco Ribeiro de Azevedo e António
Antunes Homano, contando a antiguidade desde 31/5/963.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontram se êm Moçambique em reforço à
Cuarniç50 Normal
(Despacho de 12/6/963)
2°s,Sargs, de T[ f. o 2°.Sarg Grad. Serafim Navais Morei
rn e Furriel José Inácio Sol:nnho. contando a antigui
rl~de dp~,I· 11/5/963. data a partir da qual tem direito
(lOS vo nc.inent.os
do novo posto. Encont.rorn -se na ftM. de
Ang'11fl em reforço fi Guarnição Normal. (Desp.12/G/963)

Batalhão

de CRçadores

nO,9

2°.Sarg. de InL o Furriel- Virgílio António Trindade Bar
bado. contando fi antiguidade desde 31/5/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Enront.ram se na Guiné em reforço a Guarnição Normal.
(Despacho de 8 de Junho de 1963)

Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia

2°s,Sargs. de Art. ,os Furriéis José da Conceição Martins
José Correia Pererira dos Santos e Manuel Lobo de Cal'
valho contando a antiguidade desde 30/4/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto, Encontram se em Angola em reforço a Guarnição
Normal.
(Despacho de 12/6/963)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°s.Sargs. de Cavo os Furriéis Mário ~knriques Martins e
Manuel António R:unos Fernandes, contando a antiguidade
.~esd~ 31/5/963, data a partir da qual tem direi to aos
enclmentos do novo posto. Encontram-se em Angola em
reforço ii Guarnição Normal. (Despacho de 18/6/963)

. No Ultramar

Região

~i litar de Angola

Furriéis de Inf •.os lO.Cabos José Plácido Rodrigues de

3a. Série
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Almeida. Bernardino Morais de Almeida Carneiro, Manuel
Eugénio Paulo de Freitas, Angelo de Melo Martins, Amé
rico Mateus Lourenço, ~'arlUelPires Moreda, Fernando de
Almeida Martins, Atílio Marques Nicolau e Cassiano da
Cunha Pereira. contando a antiguidade desde 10/12/962.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
,novo pos to ,
(Despacho de 20/6/963)
Região

r·,ilitar

de !loçambiqup.

2°o~arg. do S.A.M. ,o Furriel Fortunato Rabaça Hasteiro,
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14 de Junho de 1963)
do S.S. ,o Furriel José OIOr<lO, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a part i r da qual tem di··
reito aos vencimentos do novo posto. (Oespo12/6/963)

2° .Sarg.

Comando Territorial

Independente

de Macau

Furriel do S.S. ,o I? . Cabo Abel Brandâo da Fonte, contando a antiguidade desde 27/5/963, data a partjr da qual
tem direito aos venC1mentos do novo posto.
(Despacho de 18 de Junho de 1963)
SAl-GNIOS

rn ()JAll

Com:Jndo Territorial

Q

OE <IWU;MENlD

Independente

de r.lacau

Por despacho de 21/Junho/1963
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
~'iliciano Armindo Carvalho dos Santos. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.
J

Por despacho de 21/Junho/1963, contando a antiguidade
desde 12/Março/1963, 2°,5ar(l;ento Miliciano o Furriel
Mi liciano António Alberto ~~arques Vieira, nos temos da
alínea c) da condição la. do nO.L da circular nO.14rtXJ
de 10/7/1957 da extinta 3a /1a.O.G.M E.. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 12/Março/l%3.
Por despacho de 21/Junho/19G3, contfmdo a al\tiguid~de
desde 28/Fevcreiro/l%~, 2".":argeuto Miliciano o FurrJcl
Miliciano

Mário Barbos

t., '{(;'~ di

novo posto desde 3O/Abnl/19ü3.

re i t.o aos

ver.c

imem cc do
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Comando Territorial

Independente

de Timor

Por despacho de 21/Jnho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l961, 2°•Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Armando Rosa de Oliveira Mendes. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 9/Fevereiro/1963.

Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

(Companhia de Artilharia nO.291)
Por despacho de 2l/Junho de 1963,contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Oário Ferreira Bastos. Tem direito aos venci~~ntos do novo posto desde 14/Junho/1962 •

..

(Companhia de Artilharia nO.293)
Por despacho de 21/Junho/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 20.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José António de Carvalho Pereira. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Companhia de Artilharia nO.346)
Por despacho de 21/Junho/1963, contando a antiguidade
d~s~e.28/Fevereiro/l961, 2o.Sargento Mili~iano o F?rr~el
Mlllclano António Joaquim da Costa Correla. Tem dlrelto
aos vencimentos do novo posto desde 24/úulho/1962.

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.3

Por despacho de 21/Junho/1963, contando a antiguidade
d~s~e .28/Fevereiro/1961, 2o.Sargen~o Milician~ o furriel
Mlllclano Rui Augusto Rocha Santlago. Tem dlreIto aos
vencimentos do novo posto desde 16/Setembro/1962.

Regimento

de Infantaria nO.5

Por despacho de 21/Junho/l963, conta~d? ~ antiguid~de
d~s~e.28/Fevereiro/1962, 20.Sargento MI~lc~ano o Furrl:l
Mlllclano Adriano Augusto Barardo.Tem dlreIto aos venCImentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.

Regimento de Infantaria nO. 10
(Batalhão de Caçadores nO.160)
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Por despacho de 2l/Junho/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/19ú2, 2°,Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Ernesto Pedrosa Oibeiro. Tem direito aos veneimentós dó,novo posto desde 21/Março/l962.

Regimento

de Infantaria

nO.1J

Por despacho" de 2l/Junho/1963, con~ando fi antiguidade
desde 28/feverei ro/1961, 2°,Sargento i~:'iliciano
o Furriel
Miliciano Albino da Cunha da Si Ivei ra , Tem direito aos
;V(.1I-f~mentos
do novo posto desde l/Dezembro/1962.

2°.Grupo de Companhias 1e Saúde
( lIost>italMilitar nO.24,1)
Por despacho de 21/Junho/l963, COI: tando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2° •Sargent-. ~:iliciano o Furriel
Miliciano Joaquim Gonçalves Martins. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fe verei ro/l963.
I V - Cl)lOCACÕf:.
SAlONIDS

E TRANSFEREt!I;IAS

m (lJAtro

~

Ar~8s e Ser~iços
~inistério do Exército
Na deoendência do Ajudante General
nirecção do Serviço de Pessoal
(COm destino à R.S.P.)
l°.Sarg. de Art. Armando Jóia Guerreiro, da H.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 23
de Maio de 1963. Vence pela verba "Pessoal de Naneação
Vitalícia além dos ~,dros". (Oespacho de 11/6/963)

"~ dependência do Yice-Chefe do Estado ~aior
Chefia do Serviço de Reconhecimento das Trans.issões
2°.Sarg. de Eng. (Trans.) Armando da F~\seca Pereira, do
B.T., sua Unidade Mobilizadora, por ter regressado de
reforço à Guarnição Normal do C.T.I. de S.Tomé e Prín-
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cipe, devendQ ser considerado nesta situação desde
16/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi ta- .
lícia além dos Quadroe";
(Despacho de 11/6/963)

.üuartéts

Generais

Quartel,General

da 3a.Região Mi Iitir

Fur ri i s

de lnf. João da Silva Piedade ~ Manuel Gami to
Pereira, ambos do C.T,I. de S.Tomé'e Príncipe, devendo
ser considerado nesta' situação desde 16/5/963. Vencem
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 7 de Junho de 1913(3)
•
é

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Escola Prática de Infantaria
2°.Sarg. de
çambique
13/5/963.
vados por
J

Inf. Antóoi-o Gol.çalvn:. C,onlt:,,>,
'2, R.\1. d-! 1.1·)devendo ser conside.ado nesta situação desde
Vence pela verba "Pessoal dos (,À1adrosAp roLei".
(Despacho de 1/6/963)

Regimento de Infantaria nO. 1
Furriel de Inf. Francisco António da Conceição Candeias,
do R. I.7 sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 1/6/963)
J

Regimento

de Infantaria nO.2

2°,Sarg. de Inf. Eduardo Ferreira V,achado, do C.T.I. de
S:Tomé e Príncipe, devendo ser considerado nesta situaçao desde 16/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 11/6/963) .
20.~~g. de Inf. João José Fonseca Toscano, do Presídio
~l.htar, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quaros Aprovados por Lei". (Despacho de 19/6/%3)
2°~Sa~gs. de lnf. José da Conceição ~odrigues e Paulo
.rel.ra,ambos da R.M. de Moçambique, devendo ser COIl'
Sl.derados nesta situação desde 13/5/963. Vence pela

3a. Série
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verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 1 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.5

1°.Sarg. de lnf. José Joaquim Gonçalves da Silva Cordeiro, do R.l.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 25/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadroe''
(Despacho de 1 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria

.1

.6

2°.Sarg. de lnf. Adelino ~as Alves, do C.T.l. da Guiné,
devendo ser considerado nesta situação desde 8/6/963,
Vence pela verba "Pessoa dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 19 de Junho de 1963)
2°.Sarg. de IDnf. Rogério Fernandes Teixeira, devendo ser
considerado nesta situação desde 11/5/963, por ter re
gressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 1/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

1°.Sarg. de lnf. Emídio de Almeida, do R.I.8, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa
~ão desde 25/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 1/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.8

2°.Sarg. de lnf. Teófilo Henriques Nogueira, do R.I.7,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 1/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.l0

lOs.Sargs. de lní. kltónio Augusto da Silva Vale~tede
António Ferreira da Silva, ambos do R.l.4, sua Un1d~ e
Mobilizadora, devendo ser considerad~nesta situaça
desde 25/5/963, por terem regressado da R.M. de Ango a

1
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Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
dos (badros".
(Despacho de 1/6/%3)

além

2° Sarg.

de InI. Ivar José Martins Corceiro,
do (1, I.7,
sua Unidade ~!oLilizadora,
devendo ser consider~do nestá situação 'desde 11/5/963, por ter regre8sadoda
R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dós (\Irtdros Aprovados por Lei".
(Oespaclto de 1/6/%3)

2°.Sarg.
de Inf', ~:unuel Rodrigues, da t\'[\l. de M'Jçambique
(evcndo ser considerado
nesta situação desue 13/5/903.
Vence pela
verLa" Pessoal dos Q.tadros Aprovados pur
Lei •
(Despacho de 1/6/%3)
,

• M

Regi~p.nto de Inf3ntari~ nO. 12
2°, Sarg.

d..· Inf. António 'Marte SiniÍ.ies, do II. J. 7, sua
Unida1e 'lobilizadora,
devendo ser cons i de rr do nesta
si tuação desde 11/5/963,
por te r regreusudo
da Ft ~i" d,~
Angol<l. Vence pela verba "Pessoal dos {.ÃJadros Aprovados por l.ei".
(Despacho de 1/6/963)

ftegim~nto de 1nfantari~ nO. 14
10.Sarg.
de Inf. Manuel Franc i sco Gomes, do n.L4,
sua
U?idade !I~obili zadora , devendo :';f~C cons iderado
ne.s ta
Sltuuç50
desde 25/5/96:~, por ter regressado da I'U·I, ~k
fu~gola. "ence pela verba "Pes soa I de Nomea<;:ioV1Lu. {CIa além dos Quadros".
(n."spacho .le 1/G/961)

2° .Sarg.

de Iní. Manuel Pires da Cn.z , do II, L 7, 1->\1"1 t ln i
dado 'Ioi ilizadora,
devendo sei' cOl'siàerado nes t.a si LüCl(;.;u
desde 11/5/963,
por ter rCllre:;sl1do <ln f-"'~l. ·,e .A,n_
go.lu, Vence pela verba "Pessoal dos (Jnudro5 1\!1TOvado:>
por Lei".
(Oespacho de 1/6/963)

R~gim!nto de Infantaria

nO, lC

Furr~el de r-r. António Manuel da :.;il va , do h. L 7, sua
UnIdade ~lobilizadora
devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963 r por ter rcgressurJo d'ei R.tl.. de
go1a• Vence pela verba "Pessoal dos Oundros Aprovaos por Lei".
(Despacho de 12/6/963)

r

F'ur~iel Of' lnf. João .Ir-sui.no, do
Clpe, devendo ser considerado

c:r.1.

ll(> ~;,TCll:(

nas

cjituat;5o

ta

c P"ín:.; '.3df\
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16/5/963, Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros
vados por Lei".
(Despacho de 7/6/963)

Batalhão

In~ependente

de Infantaria

Apro-

nO.17

2° . Sarg , de Inf , Jaime da Rosa Serra

Júnior,
da h.~l, de
devendo ser cOllsideraco nesta situação'
desde
23/5/963. Vence "pela verba "Pessoal dos Quadros Aprevados por Lei". (Oespacho de 7 de Junho de 1963)

Angola,

Batalhão

Independente

de Inlantaria

nO,18

10oSarg. de In f , Aníbal Carvalho Miranda Júnior,
da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação
desde 13/5/963. 'Vence pela/verba
"Pessoal
de Nomeação
Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 1/6/963)

.2°.Sarg'. de Inf. Ernesto Luis de Melo, da lU\.. de Moçamb i que , devendo ser considerado
nesta si tuaçjio, desde

13/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Apro
vados por Lei".
(Despacho de 1/6/963)
Furriel
de r-r. Sabi no 'de Ponte Bo rges , do 11.L 7, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 11/5/963,
por' ter regressado
da H.M, de
Angola. Vence pela verLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de U6/963)
,

Batalhão

Independente

de Infantar

Furriel

ia

nO 19

de Inf , José Gouveia ~:âI4ues, do H I. i sua Uuidade MoLiLi zadora , dcv endo ser cons iderudo nes ta si tua
ção desde 11/5/963,
por ter regre ssndo rla B 'I. de An
gola. Vence pela verba 'Pessoal dos- Quadros Aprovados
por Lei",
(Despacho de 1/6/963)
I

ijatalhão
l°

de·

C~ç~dores nO 8

de Ln l' .Ioaqu im lI" P'l1b.\rlO ~,lll!lt,;::;,
(lu n. 1. de
de vendo ser considerado
ncs t,. :'1 t.uação desde
23/5/'63
Vence 1'0\n VN\1 "Pf>sc;nal (1(' 1\.;(meação il"t{
c ia além dos Çuadros'.
(r. spacho de 17/6/963)
'~arg.

Angola,

2° Sarg, de ln I. Manuel
dade Mobilizadora,
cão desde 11/5/963,

"lIqUf'
,\rUIlCI)
do H 1 1 sua CHj
uc\el'Jv
bt,;r (..onsiderado
nesta situa
por l' r regre.ssudo
da ~ ~I. de An
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gola. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 4 de Junho de 1963)

Batalhão

de Caçadores

nO.1P

2° .Sarg.
de Inf , António \1aria,
da ftM. de l\'ioçambique.
devendo ser considerado
nesta situação
desde 13/5/963.
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
por
Lei"
(Despacho
de 4 de J~nho de 1963)
2°s.Sargs

de Inf.

Tomé Lu] z Neves e Abel Marques,
do H.
devendo ser ~onsiderados
nesta si tuação desde 11/5/963', por terem regressado
da'
R M. de Ango], a. Vencem pc la verba "res;>aal dos Quadros
Aprovados por Lei".
(Oespacho de' 1 de Junho de 1963)

1.7, sua Unidade ~bbilizadora,

Arti Ihar ia
Pegill1ento

(le ~rtilhari(1 ligeir~'no.2
(C.J .C.A.4)

10.Sarg.
de InL Manuel da Cruz hhrei~a,
do B:I.:t_ .:;u:
Unidade ~~obihzadora
devendo ser c.onstderado
nesta
sitll .•.,"':, il~,,\.lJ/5/9/
p"" r er r eg .. " j , n;., ~ ~l.
A'.Jgo].,. Venr.e ppl" ve rh. "P(':,S?"l I~" l'hr;l"'~~' \'.,
era alpm dos Quadros", (Despacho
~- 116/963)

h

«,

2° S
.
.
. arg. 20.~lec.Viat.Rodas
Luis
Pinto Leu], do fl.1.15,
devendo SP- cons i de rn-lo ncs ta s i t i-aç.io [esde ~il. '/ C:
por ter regressado
da R ~I. de AlIgol-i.l, onde serviu
em
reforço
~ Guarnição
Norll101. VcmrPo pela v':)r fl "Pesc;oal
dos Ouad I'OS Aprovados por Lei".

Rp.gimento

de Artithélri::l

LigelPl

nO,5

2°. Sarg. de Art. António ~lourão de Sousa,
do {tA,A. F. ,
sua Unidarle ~~obi 1i zador a dovendo .ser CfJ!)S i-icrn.Io nes ta situação
desde 11/5/963, IJor Ler regrcssaJo
_ da ,~tJl.
~gob Vence pela 'eri'-o "l1cs "o;),) ~I Ilo:r!e':çuO \1"1
lCla além dos Quadro ....'
(Uespat 110 de 2S1/S:1I6.l)

1~

Regimento

2°., S arg,

rlc Artllh?fl3

Pes~d:]

n(J 3

de Art. Benj arnim Júlio
Rocha ele i\ll!lt'i'_b d2 1'1
d de Angula
devendo ser cons i.de rurlu ues Li, SJ.LI18t.;à('
lesde 23/5/963
Vence pela verba
l'e,.,so: de :\orneal<,'j()
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Regimento
(~n

(Despacho de 11/6/963)

de Artilharia
destino

Pesad~ nO.3

ao C.I.C.A.2)

2° ~S8::: r,. de rsr. Armando de rv.elo Bodrigues , do R. J . 7
sua 'Unidade Mobilizadora, r{evendoser considerado nes
ta si tuação desde 11/5/963, por ter regressado da H.~'.
de Ango-la. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei".
(Despacl,o .~e 1/6/%3)
v

lJat;Hia

Indenefldente

de Oefesíl

de Costa nO.1

1°.Sacg. de Ar t , Manuel Gomes de Lacerda, do H.A.P. 2,
sua tJnidade ~lobilüadora, devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963. Vence pela verba "Pessoal
de NomeaçãoVitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 29 de Maio de 1963)
2°s.Sargs. de Art. Francisco da Silva e WaanuelSilveira
de Melo, ambos do H.A.A.F., sua Unidade MoLilizadora, devendo ser considerados
ncsta situação desde
11/5/963, por terem regressado da fl.M, de Angola. Ven
cem pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia além dos
Ouadros" •
(Despacho de 29/5/963)

Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO 2

2°.Sal'g. de Art. JOl;;é cm Hosa Caldeira, do G.A.C.A.3,sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta .'> ituação desde 11/5/963, por Le r regr essado da H.~.l.
de All~ola. Vence pela verba "Pessoal dr. r l.ncuGão Vita·
lícia além dos (luadros". (Despacho de 29/~/963)

tlat!lria 1e ~rtilh3fi~

dR

Gu~rnit;a"

nO.2

2° .Sarp;. .de Arte AntÓllio Nones, do G,,\ C. 1\. 3, sua Unidade ~.'olilizaJora, devendo ser cons i der ado nesta situ ..ção desde 11/5/963, 1.101' ter regreasa.lo du H.~i. de /I~gola. Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalí lU
além dos Quadros".
(lb,pt1clto d 2Q/5/963)

Caval:jria

Regimento db Car~larln n~ ~

'18
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2°.Sar.g.de Cav. Elias Aires de~Castro, do G.D.C.C., por
pedir. Vence pela verba "Pessoal'dos QIadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 19/6/963)

Regimento

de 'Cavalari a nO. 7

2b.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Manuel da ~ilva~ibeiro,
do
R.A.L.1, devendo ser considerado nesta situação desde
11/5/963, por ter regressado .daR.M. de"Angola onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" .

. Regimento' de C~Ya'aria nO.8

( c.c.c.i

lO.Sarg. de Cav. Vir~ílio Morgado, da R,M. de Angola,
devendo ser cons~derado nesta situação ~esde 23/5/963.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos ()ladros".
(Despacho de 7/6/963)
,

"Regimento de C3valariá nO.8
(Sede)
2°. Sarg. de Cav. vicente Águas Peixe ;do B.C. 8. por

pe-

dir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 17/6/963)

Crupo Divisionário

,de ,Canos' _da.ntmibllt-! .

Furriel de Cav. Manuel F crçado Parra.Carap'inhal·do .R.C •.6
por pedir. Vence pela verba "Pessoal ,de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (no.1 do ar.to.351 do Cap.9°do
Orçamento do M.E.) (Despacho de 19/6/963)

Engenh~rja

Batalhão de Telegrafistas
2° -Sarg, de Eng. (Trans.) Armando Teixeira' Gomes'.do Amaral Xavier, da R.M. de Angola, devendo~ser ~onsiderado
nesta situação desde 23/5/963. Vence 'pela verba .''Pesseal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 11 de Junho de 1963)

Regimento

de Engenharia

nO.2

3a. Série
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Furriel de Eng. (Trans.) Parcídio José ·Antunes, da R.li.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 23/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 11/6/963)

Orgãos de Execução
"}'./

.

Estab!lecimentos

dos Serviços

e Outros Elementos

~ilit~res

1

bir_bções

_as 'Armas e Serviços
Direcção do Serviço de Material

2°.Sarg. 2°.Mec.Armam.Lig~iro.José 'Augusto Barreto dos
Reis, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
. '~~t~ação desde, 14/6/963, data em Rue embarcou de re, gresso ~ Metrópole. Vence pela verba '~ssoal dos Quadros' Aprovados
-por
Lei" •
...
,...
'
.

Distrit~s

de Recrutamehto

e Mobilização

Distrito

de'~~crutamento

e MObilização

nO.8

10. Sarg. q~ Inf, ,Jacinto Carvalho Marques, do R.!.7, sua
Unidade Mobilizadorfl, devendo ser considerado nesta
situação desde 11/5/963, por ter regressado da B.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de .Nomeação Vi talí, aia além dos Quadros". (Despacho de 1/6/963)

..

'

Distrito de Recrutamento

e Mobilização

nO.18

2°.Sarg. de lnf. Jorge Furtado Monteiro Júnior, do C.T.I.
S.Tomé e Principe, devendo ser considerado nesta situação desde 10/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". .(Despacho de 20/6/963)

Estabelecimentos

P.ilitares
Presídio ~iiitar

2°.Sarg. de Inf. José ~erreira, do R.I.2. por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\ladros Aprov~dos por Lei".
(Despacho de 19 de JunJ~ de 1963)
20s.Sargs. de ínf., Francisco ~'anuel Quadrado Pire.s e
Lúcio Ages tinha dos San tos, ambos do R. 1.7, sua Un ida-

3~. Sé r ie
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de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963, por terem regressado da R.Mk de
Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"; .(Despacho' de 1/6/963)

Estabelecimentos Mi litares
Inst i tuto ·Técnico tH li ta r dos Pup i los
, do Exé rc i to
2°.Sarg. de In§. José Henrique Gonzalez Costa Jardim,
devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963,
por ter regressado da [i.M. de Angola. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (nO.1 do artO.
156°.do Capo.3°.do Orç&nento do M.E. (Desp. de .1/6j963)

Centro . de Instrução de Operações . Especiais
l°.Sarg. de Inf. W~isés Ferreira da CUnha, do B.C.6, sua
Unidade ~bbilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 6/6/963, por ter tido alta do H.M.P. onde
se encontrava com baixa por ter regrel>sado da R.M. de
Angola em 1/9/962 como indisponível. Vence pela v~rba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()ladros".
(Despacho de 14/6/963)

Campo de Tiro da Serra da Carregueira
10.Sarg. de lnf. Simplício Vasques Fadista Júnior~ do B.
C.S, sua Vnidade Mobilizadora, devendo ser cons1derado
nesta situação desde 28/4/963, por ter regressado da
ftM. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Desp, de 31/5/63)

Estabelecimentos

Produtores

. hnutenção

Mi U tar

0

2 .Sarg. do S.A.M. Manuel Oimas ~artíns. do C.T. 1. S.
T~é e Príncfpe devendo ser considerado nesta situaÇao desde 16/5/963. Vence pela verba ''Privativa da M.M.
(Despacho de 7 de Junho de 1963)

lliv8rsos
Depósito Geral de Adidos

':560
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l°.Sarg. de Inf. Aheilarde de Sousa Brandão, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nes-ta situação desde
'23/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos OJadros". (Despacho de 8/6/%3)
1°.Sarg. de Inf. António Teixeira Ribeiro, da R.M. de
Angola, .devendo ser considerado nesta situação desde
19/5/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos OJadros". (Despacho de 1/6/963)
2°sSarg$ de Inf. Manuel Macedo Gomes e David Prat.es
Caeiro, devendo ser considerados nesta situação desde
11/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence
pela verba "Pessoal dos OJadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 1 de Junho de 1963)

Depósito Geral de Material de Gu~rra
1°.Sarg. de Inf. Fernando Joaquim Crestes r~nçalves, do
H.I.1, sua Unidade ~~bilizadora, devendo ser considera~o nesta situação desde 16/3/963,por ter regressado da
A.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/4/963)

Supranumerários
infantaria
Regimento de Infantaria n°.1
Furriel de Inf.Joaquim António Barco Baixinho, do El.I.7
por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 11/5/963~ Faz parte
das tropas de reforço à Guarnição Nonnal.

Regimento dR Infantaria nO.2
Furriel do S.S. Fausto Cortesão Pimentel, do H.M.p.,por
ter sido nomeado para servir no C.T.1. da Guiné noS
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22 de
Abril de 1960 e que para efeitos de abonos se destina
a reforço à Guarnição Normal, devendo ser considerado
nesta situação desde 2/5/963.
Furriel do S.S. Manuel Fernandes da Silva, da E.P.E.~
por ter sido nomeado nos termos da alínea c} do 8rt

3a, Série
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3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, e que para efeitos de
,-abonos se destina a reforço a wamição Normal do C.T.
I. da CUiné, desde 12/6/963.
R~gimento

d~ Infantaria

nO.7

Furriel do S.S. Manuel Rosa Soares, do 'H •M.P., por ter
sido nomeado para servir no C.T.I. da ,Guiné .nos 'termos
da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, que
para efeitos de abonos se destina a reforço à Guarnição Normal, devendo ser considerado nesta situ~~éo
desde 27/5/963.
Regimento de .lrifantaria'nO .15
2°.Sarg• de In I, Manuel Martins GàRçà1,~!S; da R.M. de,
Moçambique, devendo ser considerRd.o,tléSts'
situação por
ter embarcado para a R.M. de Angola 'onde vai servir
nas tropas de reforço à Guarnição Normal, nos termos
da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,
desde 23/3/963.
Furriéis do .S. António de Oliveira, da Acad.Mil. e Manuel José Vargas Revez, da E.P.A., por terem sido nomeados para servirem no C.T.I. da Guiné, nos termos da
alínea c) do ar t.? , 30.do Dec , ,.U9M de 2214/960, e que
para efei tos de abonos se'destin'Ef\a;, 1'af:or.ço' à Guarnição Normal devendo ser <too '
dos~ta_
s,i, B:999
desde 27/5/963.
"'
F

_
Batalhão
de Caçadores
11°.5
urrIel de Inf. António Monteiro Godinho, do R.I.7, por
motivo disciplinar devendo ser considerado nesta SItuação desde 1/6/963. Faz parte das tropas.de refo~ço
à Guarniçãc Normal, da R.M. de Angola.

Furriel de Jnf Dimas da Conceição Artilheiro Algarvio,
do O.O.F.G. por ter sido nomeado para servir na R.M.
d'e \I1g<Jla
'
nos
termos da alínea c) do artO. 3° .do Dec.
t~937 de 22/4/960, e que para efeitos de abonos se d~stIne a reforço à Guarnição Normal, devendo ser conSIderado nesta situação desde ã5/4/963.
2{)~.Jélrg.
,de lnf. José António Caqueiro Bajanc~, do R.I.7
Furnel d Inf Oliveira de Matos ,Estennlaa, por
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terem mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados n~a situação desde 11/5/963. Faz parte das
Tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
Artilharia

Regimento

de Arti Ihari3 ligeira

nO. I

Furrid de Art. Francisco António Ferra Silveirinha, da
t~X:P.A.,foi nomeado para servir na H.M. de Angola nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22 de
Aaril de 1960, que para efeitos de abonos se destina a
reforço a Guarnição Normal, devendo ser considerado
nest.a situação desde 25/4/963.
furriel de Art. .Ioaquim de Sousa Feliciano, do D.M.F.A.
e 2°.Sarg. do S.S. Manuel Marmelo Branquinho, do R.L.1
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do artO
3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, e que para efeitos de
abonos se destinam a reforço à Guarnição Normal,da
~.M. de ~lgola, desde 12/6/963.

Serviço

de Saúde
10.Grupo

de

Companhias

de Saúde

2°.Sarg. do E:,••
Francisco Gomes da Silva Folgado, do G.
C.T.A., por Ler sido nomeado para servir no Ultramar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 dp.
22/4/960,e que para efeitos de aLonos se destina a re
forço à Guarnição Normal do C.T I. de Timor, devendo
ser considerado nesta siLuação desde 21/5/963.
2°.Grupo de Compnnhias

d~ Saúde

2°s.Sarg. do S .• João Mana Alves, do R 1. 7, António
dos Santos Agostinho, da A ado Mil. Joaquim do Carmo.
~antos , do R.C. S e Furriéls do S. • José Marques (1ibelro Laia, do H.M.P e .Iosé Maria Fernandes Poças. do
B.M O.1.C., por terem sido nomeados para servir no ('
T.I. da Guiné, nos t.e rmos da alínea c) do r t? 3° do
Oec. 42937 de 22/4/960, que pa i\ cf . O~ de bonos
se destinam a reforço à (,uarni<,ã<.
N rma I , Jcvendo ser
considerados nesta situaçã dnsde 10 6/963' :

Servico de Administr1cão

~i lita
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1°. Grupo de CompanhiRs

de Administração

Mi I itar

2°~.Sargs. do S.A.M. António José Rodrigues Quintinho,
José Candido da Piedade Santana, ambos da E.P.A.M.,
.Joaquim Nunes da Silva, da M.M. e António Leitão Neto,
do O.G.M.!., por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, e que
para efeitos de abonos se destinam a reforço à Guarnição Normal, da R.M.de Angola, devendo ser considerados
nes~a situação desde 12/6/963.

fio Ultramar
Região

~j

Irtar

de Angola

l°s.Sargs .Iosé Joaquim Pires, do 1'1,1.1,Armando de AI··
meida Nogue i ra , do C. D.M.M. elo .Sarg. Electri , Abílio da Costa Simões, do R.A.L.4, .por terem sido
nomeados para servir em comissão militar nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960, deven
do ser onsiderado nesta situação desde 12/6/963.
(Despacho de 11 de Maio de 1963)
2°.Sarg. de ln f. Abílio de Jesus Francisco, do H.!. 5,
p~r ter embarca o para a citada Província onde coi ser
V1r em missão militar nos termos da alínea c) do arte,
3°.do 'c 42Q37 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta s1tuaçao desde 12/6/963.
2°.Sarg de Inf An ónio Gonçalv s V1cente, do H.C.6
Furncl de In f Arlin o Martins dos Santos, do H.I.16
e Furriel do".
Isequiel de Pina, do H.M,P, por terem emLarcado para a citada Província onde vão servir
em comissão militar nos termos da alínea p.,) do artO do
~c 42937 de 22/4/960, devendo seI considerados nesta
S1tuação desde 10/5/963.
2°.Sarg.Grad.de Inf.José Ramos da E.P. I. e Furriéis de Inf.
AJ:ltónioAlves Martins, do R,LI0, Daniel dos Anjos Mart1ns, da C.O.M.M José Gomes Veiga, do R.La, Armando
~acheco lagalhãe~: do R. r. I H\, Fernando José Pereira
; Bettencourt do 8.1.1.19, anuel Pires Miguel da <:I:M.~
o~ Lu i s Fernandes, da R. .P /D •.P 2° .Sarg do ",'
tse Mende de BriLO do G.O.C C e 2° Sarg. Grad. de
d v. António Candeias Godinh da fi G./O . P e Furriel
c Cav Hui Ferreira Clcm n t • do fi C 3, por t ererr
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embarcado para a c i t.ada,Província onde vjio servir em
comissão m1litar nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Oec. 42937 'de 22/4/960, devendo ser cons iderados nesta
situação desde 4/6/963.
2°s.Sargs. de Eng. Sapadores José António EuséLio, Joaquim- Fer-re i raPar racho , Be l.ermino-Ferreira Lagareira,
todos da E.F.E. e 2°.Sarg. de Art. Armando dos Santos
Ântunes, do'R.A.A.F., por'terem transitado em comissão
militar nos t ermos da alínea b) do arto.3°.do Oec.
42937 de 22/4/960, devendo ser, considerados nesta situação desde 11/5/963.
2°.Sarg. de Inf. Júlio Luciano da 'Silva, do E.C.lO, por
ter t.rans itaclopara comissão mi li tal'nos 't:é'rmOS' de 'aH'nea b) 'do arto.3°.do Dec, 42937 de 22/4/960,' devendo
s~r considerado nesta sit~ação desâe 1/3/963.
'~

2°.Sarg. do S.S. Alcides Duarte, do O.G.M.S.e Furriéis
do S.S. Manuel Rodrigues Marques, do H.M.O.l.C. e António Marques Felicidade, do H.M.P., por terem embarcado para a citada Província onde vão, servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Oec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta
situação des?e lO/4/96~.
2°s.Sarg . detlnf. Manuel José Constantino Marcelino, do
R.l.l e'Serafim Novais Moreira, do B.C.S, por ,~eTem
transit~do para comissão militar nos termos da alínea
b) do é;Tt".3°.do Dec, 42937 de 22/4/960, devendo ser
considerad?~esta
situação desde 16/3/963.
2°.Sarg,' d~ nf. Ricardo Carlos 0e1 Negro Panança, do
R. I.J.<1.. :>porter transitado para comissão milicar nos
termos {la alínea c) do arto.3°.do Oec. 42 37 de 22 de
Abril' . 1.%0, devendo ser considerado nesta situação
desde 2~;i2/962

2°s,..
~:':I'gs.
do S. ~'.Luis Caetano da Silva, do fto .6,Fran
cisco Camacho dos Santos, do 'D.M.F.A. e Furriel do B.::>·
rlmdo da Silva Pereira, do H.M.P., por terem embar
ca n para a citadú 'Província onde vão servir em comissão militar nos tennos da alínea c} do arto.30, o
Dec.: 42937 de 22/4/9ÓO, devendo ser considerados nestt
situação desde 28/5/963.
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Furriel de Inf. João Manuel Baptista Barreiro, do B.I.
1.19, por ter embarcado para a citada Província onde
vai servir em comissão militar nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devend~ ser considerado nesta situação desde 12/5/963.
Furriel de Inf. Manuel José de Oliveira, da E.P.I., por
ter embarcado para a citada Província onde vai servir
em comissão militar nos termos da alínea b) do art3°.
do Dec 42937 de 22/4/960, devendo ser 'considerado nes·
ta situação desde 12/6/963.
Região

Militar

.

de Mocamb'j·q.o:e
-

Furriel de Eng Sapo António Cleme~te, da E.P.E., por
ter embarcado para a citada Provinci~ onde vai servir
em comissão mi Litar nos termos da al ínea c) do arto.3°·
do Dec. 42937 de 22/4/960. devendo 'ser considerado nes
ta situação desde 12/6/963
Furriéis o S A.M Fernando Augusto de Aragão Jorge de
Carvalho e Fortunato Rabaço Rasteiro,ambos da E.P.~M.,
por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
ar tO 3° do Dec 42937 de 22/ 4/960. devendo ser c.onsi:derados nesta situação desde 12/5/963.:,
.".,-"
"

Furriel le Cav . Aníbal Caetano To~
d~:L p. C. iF~J:rifti:s
de InL ~.rnesto Noites Pass inhi os 'e BenJamll11 Souto Xa\ier, ambos do O.G M.G , Noé.P·nt~d~~li-tps,.
do Fhl.·1
e Furriel do .A.M Francisco Aibeir<;>CUrado, de;> 2°.G.
C.A.M
por terem embarcado pata' à~itada PÍ'õ~ílicia
onde vão servir em comissão militar nos ,termos d~ alí·
nea c) do arto.30.do Oec. 42937 de 2274/966, devendo
ser considerados nesta situação desde 27/5/963.
\
Furriel de Inf , José Justino Esturr-iee .Ldp~s,· da E.P. L
~oFurriel do S.A.M. Carlos Alberto Sanches Duarte, do
.•G.C,A.M., por terem embarcado para a citada ProvínCI~ onde vão servir em comissão militar nos termoS da
dllnea c) do artO,30.do Dec. 42937 de 22/4/960, deveno Ser considerados nesta situação desde 10/5/963.
Furri eIS
,. d e Inf. Manuel Conde Lopes. do R.I.16 e Amaral
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tia Costa Gravito, do O.G.A., por terem embarcado para
a citada Província onde vão servir em comissão militar
nos termos da alinea b} do artO 3° do Oec. 42 ~7 de
22/4/960, devendo ser consuderados nesta situação desde 15/6/963.
Furriel do S.A.Mo Manuel Martins, do 2°. G.C.A.M., por
ter embarcado para a citada Província onde vai servir
em comissão militar nos termos da alinea r} do artO 3°
do Dec, 42937 de 22/4/%0, cpvendo ser cons i derndo nesta situação d~sde 27/5/963
Comando Territorial

Independente

de S.Tnmé e Pr incme

Furriel de InI. .loaquim António Fialho Husso , do Q,G, do
G.l\i...L..
por ter er-barcado para a -i ta a Província onde
vai servir em comissão militar nos termos da alinea c}
do ar t.? 3° do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser con
siderado nesta situação desde 12/5/96~.
Comando Territorial

Independente

de Timor

Furriel de Cav. António Joaquim Galhanas Pardal, do R.
C.3, por ter embarcado para a citada Frovíncia onde
vai servir em comisEãJ militar nos termos da alinea c)
do artO 3° do Dec. 41937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 28j5/Q63.
Furriel do S.S. António Ferreira dos Santos, do H.M.P.,
por ter embarcado para a citada Província onde vai servir em comissão militar nos termos da alinea c} do artO
3° do Oec. 42 ~37 de 22/4/%0, devendo ser considerado
nesta situação desde 21/5~ ~3.

V - Concursos Cursos e Estãgios
i\ - Cursos

- Lista Geral

de

~Iassificação

de

Aprovados

Aditamento a lista geral de classificação dos aprovados
no concurso rara o posto de I? sarg. do S.S.Militar,
aberto pela O.E. nO 7 3a Série de 10/3/959.
N° de Ordem Nunidade
fost
Nome
Valores
1
R.C.8
2° se rg, Qailherme de Sousa 16,1
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A -referida lista
de 10/10/1959.

foi publicada

em O.E.

nO.

28
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B - Cursos
1 - Alterações

na Frequéncia

ALatido ao Quadro de alunos da Escola Central de Sargenlos, dcs .'5/3/963, nos termos da alnea b) do ar t? 23°
do Cec ")4,23 de 6/12/955, por ter dado 30 faltas just.i Iic ~
.' 1° sarg. de Ar t .. José Artur Guerreiro,
do
do p r óximo tino
I '\ " ':'. 11')Yf> se r present _ á matricula
hetJ"'),
:lOS tr-rrnos
do pa rrigr-afo único do a!"lO 23° do
re re r.i 1(1 Decr-ete.

•

J\l:atido: ,\0 ("luadro àe Alunos ela Escola Cent.r a l de Sargen
tos, de"'r 8/6/963,
P1,1 113I11'oniacom o 81'1..,0 23°
do Dei.,
40423 de 6/12/955, por terem reprovado nos termos do
artO 2('''' do mesmo Dec., os segu.intes roilitares;,
,
a) - Curso 4 • Para promoção a ofi;cial do 'O.S.G.E.

1 - 1° Ano
l° sar~. de Art.
tónio de Carvalho,
do R.A.L..4.
l° sar~. do S.A.M. João Ribeiro Caeiro, do 2° G.t.,.
A.1\l
"
2-2°4no
'"
.,;".
1° s a r-g, e rt. Afonso Nunes 'Faria, do B.A.A~ F.
b)
Curs!]
Para promoção a' oficifll
do'S~~J; ,Ramb,' .
Auto~6vel
.,
Sarg.Ajurl Joaquim Morgat'ho de 'SotLsa ·Mi:·r:.a:n'Cln/ lia. "t;.
J) C, C. Devem ser preseates
á matricula
do p'r6ximo
ano lectivo,

nos termos do par ágru'fo

único

do ar t?

23° dQ mencionado Decreto nO 40.423.
Abatidos ao (puadro de Alunos da Escola Central de Sargentos, desde 8/6/963, em harmonia com o artO 23° do Oec.
40.423 de 6/12/955 por terem sido reprovados nos termos do artO 2Cr do'mesmo Decreto, os seguintes
milit~

res·

1 - Utrso A _ Para promoção a oficial

do Q.S.G.E.

a) 1° Ano

1° sarg. de
b ) 2° Ano
sarg. de
l0 sarg. de
. sarg. de

i:

Art.

Armindo Marques Silve·rio,

do R.A. L. 4

r.

José Coelho Tavares Ferreira, R.
G
C8ndido de Sousa M. fortuga1,
R.I.14
Eng. Acácio Augusto Caetano, da E.P.E.
lní.
lnf.
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2 - Curso B - Para Promoção a Oficial do S.M.Ramo Automóvel

a) - 2° .Ano
Sarg.Ajud. Francisco Elisiário Roque, da C.D.M.M.
Perderam a tolerância prevista no parágrafo único do artO.
8°.do referido Decreto.

2 - Lista Geral de Classificação

de Aprovados

Para os devidos efeitos, se publica 'a lista geral de
classificação dos candidatos aprovados no curso para
promoção aO'posto de Furriel 2°.Mec.Armas Ligeiras
aberto pela nota nO.32654 pO.7/2 de 12/9/961 da Rep.
Sarg; e Praças e O.E. nO.36-3a.Série de 30/12/961,
realizado no ano lectivo de 1961/62
Fur.Grad.2°.Mec.Arm.Lig. -Manuel Nunes-C.D.M.M.
14,0
"
"""
"
"-Ramiro Costa R.Massa..:R.1.1-13,2
"
ti"
"
"
José António M.C.Magalhães
do R.1.8
-13,0
"
"""
"
" Vitor Manuel S Frota-.EW..1-11,9
1 l°Cabo Aj Mec Arrn, Lig Joaquim Ferreira Trai.E. P. S M.14, 4
2"
, Torre -Alvaro Antunes Lucas EPSVI-14,2
3
Múnições,Artifí JaIme António L.Umbelino EPSM 13,9
4
\\
Aj.Mec.Torre-António Ligeiro-B.C.S
13,6
5-"
..Mec , Arm Lig An t.ôm.o de Oli"eira Ferna.EPS\JI 13,5
6 -So l.dado \,
Armando da C. Luis -RAL 4 13,1
7 1"Cabo
MaMeI Gomes Valente R.I 15 12.7
8
António Ramalho Baptlsta-ClMv\ 12,5
9-"
"Art.Carpintei Mário Silva C.D.M M.
12.4
10 Soldado' Mec t\rrn l.ig José Luis M Barroca R A P 3 12 4
11 1° Cabo
Lucílio Sereno Jorge ClJvM
12,0
12"
Joaquim Noge i ra ~aral GN::A 2 11,7
13,"
ii"
António Castelo Pereira RAAF 11, S
14
Manuel Rodrigues E.P.E.
11,1
a) O 1° Cabo de Muntções e Artifírios Jaime 4nt6nio Lo
1

\I

.1

1\

"

"

.,

II

\I

1\

1\".\

pes Umbelino da E.P.S.M. deve ingressar no Q.S.M. na
especialidade
de armas ligeiras, desde 25/5/962,
passando a designar· se por 1° .Cabo Aju. de Mec Armas
ligei rus ,
b) Os 1°s Cabos Ajud Mec Torre e Ajud.art carpinteiro
mencionados
tran itam para a especialidade de armas
ligeiras desde 25/5/963

3 - Lista Geral dos Alunos do I.T.~.P.E
Publi a-se a lista geral dos Alunos do I T M.P E. que

·3a. Si r i e

. ·::.eRDHf80

flan:n.o1Co.

U!5il9
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. .terminaram 1) .;Cur-so.e o "€s:t.á:gio, «1' ljlle';,:rl.-adea 'última
-par-te do..art° .6° ~'<ioDecreto Le i :nO .37136 ·de'.6/1l/948., .
em 31/5/963 e zque são inco:rpor.a;dtl'S.nas:<.fi~·ei1:..s do"'·
Exé rc'i to nos :termos :do .ar-t,°.:.2.0 ~-do;:.es_h.:Beo4Lei~·

N° .de ;Ordem

• .onres

." ,,",'," fllores

:Curso, Gera l .de -13rlm<éreio '.e PreptJ."r.a~
par.a.o
Gurso Médio
10..-Antóni{) ,Gabni:el~gues
'de :Sampaio
2°-rGelestino ::Joo:ge da ·Cruz Galego
3~Herberto~Hir~dino.Soares
e Silva
4~lando
-Manuel .Cabaças 'Sequeira
, 5°.Jose..Manuel':·?folei.ra iIomem
-6°,..JQaquimda -oonceiçãor\"Ma:r.tins~.edo
Mea4eS'
Gurso4Íe'Mecânica Áuto
10~t~0
Teixeira
2C?...João
-Maria Afonso-Prelhaz
'.'
3° -José :Manuel Martins de Melo Cabr-al
""
4~ -ManuelSil va Barbosa Lopes
5°-Manuel Lopes Ibningues Branoo
CUrso de'Radioaontador
1°-Afonso José .daBoaa 'werra
. .
2° ..Victor Manuel P-arente dos &uttes -COSt.e ..
3°-António Joaquim Nobre Pinto
4,0-Carlos Melão Pestana
50-Manuel Augusto Correia.Baptista
... ';.},
6°-Manuel ·AméricoRaposo.50ares
7°-Fernando MOnteiro Abril
8°-&i Mascarenhas Xavier
9d -Salvador Francisco Albuquerque Vieira
.,,'':'
l~-Manuel da Conceição Joaquim
ll~-CUstódio João da Silva Raimundo
12°~lando
Bolo Esteves Mourão
l3°-Antero Garcia Ribeiro

.13,.00
. 12.80
.12,30

.n.so
U,70

U,:30
12,.20
11,90
11,70

11.25
11,20
14,~.w
13~~5
1~•.s5
1,.3.50

12,95
12,20
ll,~
11,70
11,50
11,05

11,00
11,00
10,95

'VI - DECLARAÇÕES
1 - Oesgraduaçies
É desgraduado do posto de Furriel 2O~Mec.~.
desde
17/6/963 o Furriel Grad•. 2° tMec.'Ratliom. ·-.uel
Nmes
Pereira, 'da EtM. de Moçembique, que"havl:a ascendido ao
referido posto pela O. E. o.·4,-3a.Série de 10/2/963

n:

2 - Promoções seM efeito
Declara-se

nula e de nenhum efeit~

a promoção a 2°.Sarg.
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miliciano do Furriel·Miliciano do 1°.G.C.S. Antúnio de
Jesus -Calde ira , publicada.na :Oa-E. nO.ll-3a.Série:de
.20/4/963,...~-:297,
-em virtude de se .ter'verificado
,que lhe ,pertence b.ingreSsQ.no Q.P. desde 1/2/962, anzes., portanto, de 'reunir todas as condições 'de promoçâo sa ,2°;Sarg. Miliciano.

3 - Rectificações
'DeClara-se nula e de 'nenhum efeito a colocação no 'R.·I.13
~do 2°~Sarg. de' Inf. Manuel ftlartisGonçalves, cano coas"',t:a
da O.E. '0°.12 3a.Série-a pág.313.
'1

\.

,

t' I

)-*

.

flecl~ra-~
que o Furriel do S.A.M.Matias Vicente Lan.pre1a, da R.M. de Angola serve nesta Província Ultramarina em comissão militar por imposição nos tennos da
alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960 e não
como vem publicado na O.E. 0°.13 de 10/5/963 a pág.370.
Declara-se que José Ramos, que pela O.E. nO.1 3a •.Série ,
de 10/1/963, passou ao Q.P. da Arma de Infantaria e
foi colocado na E.P.I.,é 2°.Sarg. Grad. da mesma arma
e não Furriel. Foi promovido ao posto de 2°.Sarg Milo,
contando a antiguidade desde 28/2/961 (O.E. 33 3a.Série de 10/11/962)
Nula e de nenhum efeito a colocação do 2°.Sarg. de Inf.
Jorge Sequeira Carrilho, do R.I.I, publicada na O.E.
nO.12 3a.Série de 30/4/963 a pág. 334.
Declara-se que a coloeação do 1°.Sarg. de Art. António
da Silva Videira, na E.P.A,.,publicadana O.E. nO .14 3a.
Série' de ID/5/963, deve ser considerada desde 15/4/963
e não desde 14/4/963 corno se diz na referida O.E •.
Na lista Geral de classificação dos candidatos Aprovados
no concurso para o posto de 10.Sarg. do S.S.M. publicada na pág. 664 da'O.E. nO .28-3a.Série de 10/10/959 O
10.Sarg. José Teixeira de Çueiroz (15,9) da ~.M.de
Moçambique tem o nO. l-A e não o nO.1.

VII

- OETE"I'AÇftE~

Por despacho dp 11/6/963, Sua Exa.O Subsecretário de Estado do Exército aprovou o se~inte:
1 kls mscruendos d05 C.o~· e dos C.S.M. que, por de-
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terminação superior,
os -respectiVos -c-en'tl1:>s'de Instrução hajam de 'fazer
entrar ide:,;.)_icença'regis~da,
por
. imposisão, "desde'<l final dos' cifí,sos ,atéitt data ém.que
devem apresentar-se
.nas ··unidades·~'em··~quefurem col-ocados, deverã~"; conceder-se
t.ranspor-t.es por conta de Es:t'8.do desde os' centros de mstzração '{>aTe. O '\íl titnt> dorrIi -'
cílio que tinham antes da mcorpoeaçâo 'I1lili tar e dé&k.
último domicílio para sas 'umdades-em que :fbtterh coloca»'
dos.
2~Nas ·.requisições -de -cnansponte , 'na aHnea f),dtar':se-á a.determinação
superior que moti~u ,a'licença registada.Circular
nO. 7243 dà."'2a:Rep. tia ,D.S .:rI. tJt 15/6/63.

VII' - notTUARJO
•
Maio - dia 16 - 2°.Sarg.
Presídio
Militar.

do Q.A.E. Alfredo.de

Junho -dia 11 ~ 10.Sarg.
doso -do D.G.M.G ••

do Q.A.E. Faust.o dos Santos

do

Morais,

Cu
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Joaqu ia da Luz Cunha
Está conforme
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DO EXÉRCllO

._-

E "(reito

I.

10 de Jul:hode., 1963
_;;_-=:-...'.

so hército

Publip'l-~".

,

o ~·.p.E'linte:·
,

fi - C~ndr.corílc:j~s

Sa rgan

lOS.

Por Por tar i a de 11 de ,ilt ,/LO de 1963

Uuv,'rlio ,ip l.t!Ul,; '..lei} Por II\f':uesa, pelo Ministro
it
c0"de<".'1 <ir ;: ,T"l
1-,('
de cobre de servi
1-; di s t ir.t.os , CI,r.
,;Ulu'"
por ter sido considerado
..o a rigo dá cl ínea .,) ,;0:, t i,__
ll~o, com re Ierênc i
ao j.Jdrágcafo 10 do artigo r;", do Hegulamento da Medaild MiI i tur
de 28 de Me.10 (: 1': ',1), o 2" •Sargento Nicolau .Ie sus Conceição da (l)ll1!-'anli<l de Caçadores Especiais 11°.66 - Regimento de In I... ,~aria nO,.l:.Ministério
do_ Exército,
11 de Junho de t9S:'. O'Afinisíro
Ido Exér-

\b11l1a
o

(J

Exérr

o

,

a

'a

lha

ç

à

ct to Joaqii

i",

da Luz Cunha.

2 - Praças

. r'

/(' ..:'~

~, ~'/~. ':". ~\ ,:....
:!-.
c~
,I. '
I

J

;

"

Por Portaria

de 11 de Junho

de 1963

Manda o Governo Clu República Portuguesa,
pelo Ministro
do Exército,
condecorar com a medalha de cobre de valor mi li t.ar , orn po Im
nos termos do artigo 7°, com
referêllCl
ao Ihlrágrafo l° elo ur t igo Slo.do Rebulamento
da Medalha Mili t.a.; de 28 ele ~;. io de 1946, o soldado nO.lC09j59, Júlio Cas imi ro 1~IZ ;:'ar.tos Lourenço, da
C raç •• 10.187 H.Caç. nO.186 - r:·.Óment..o de Lnfant ar ia
I
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nO.2, porque se tem distinguido extraordinál'iamente
nas inúmeras acções de combate em que tem participado.
Pertencendo ao Batalhão de Intendência, voluntàriamen
te tomou parte em muitas operações e, por se ter dis
tinguido como um elemento de valor e manifestar nisso
interesse, foi transferido mais tarde para a companhia
a que agora pertence.
Actuando sempre com muita atenção, calma, ardil, entusiasmo, valentia e desembaraço, demonstrando uma preparação física fora do vulgar, patenteando conhecimentos notáveis do inimigo e do terreno, aqui adquiridos,
que sempre soube utilizar, empregando a sua arma com
muito rendimento, tem o soldado Santos Lourenço não só
servindo a guia em muitas acções, como feito ao inimi
go muitas baixas e prisioneiros,apresentando-se sempre como voluntário para tomar parte nas acções em que
o seu grupo de combate não actua, tem demonstrado sem
pre extraordinário heroísmo, abnegação, valentia e co
ragem, com risco da própria vida.
Num golpe de mão a uma zanzala da região de Capuco em
13 de Setembro de 1962, onde, depois de a abordar com
a secção em que ia integrado, lançou-se decididamente
na perseguição do inimigo que sabia numeroso e bem armado fazendo baixas e transportando depois, debaixo
de fogo, para o local de reunião, um camarada que ti
nha sido mortalmente atingido, mantendo grande moral e
uma calma dignas de muito realce. Ministério do Exér
cito 11 de Junho de 1963 O Ministro do Exército Joa
quim da Luz Cunha

B - Louvores
- Sargentos
Por Portaria de 11 de Junho de 1963
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar o 2°.Sargento Nicolau Conceição da
Companhia de Caçadores Especiais nO.66·Regimento de
Infantaria nO.l, pela forma enérgica e decidida como
conduziu a sua secção de metralhadoras do pelotão de
acompanhamento durante um período de intensa activida
de operacional no Norte de Angola, nomeadamente na di
fícil progressão para Nambuangongo, no período de tE a
24 de Março de 1961, em que houve que repelir vários
ataques, na operação de cerco e de limpeza de Molulo,
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em 18 de Agosto de 1961. na batida de 25 de Agosto de
1961 à região de Banza Muquiama,no golpe de mão à san
zala de ambuleta em 12 de Outubro de 1961 e na batida
de 17 de Outubro de 1961 à margem esquerda do rio Dange, na região do Jungo.
Em todo aquele período revelou muita serenidade, muita
coragem e apego à luta, tendo se oferecido para muitas
missões de combate.
A par desta notável acção, desenvolveu uma
valiosa
actividade no campo psico-social a que se entregou a
sua companhia.
Tais predicados e tal actuação permitem classificar de
extraordinários e muito importantes os serviços prest~do~ pelo sargento Conceição nesta campanha. Ministérto do Exército
11 de Junho de 1963. O Ministro do
Exército Joaquim da Luz Cunha

I I - JUSTiÇA

E OISCIPLINA

A - Condecorações
- Sargentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar em conformidade com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto nO.35667, de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos Primeiro Sargento músico
Mariano Guerreiro Domingues, do Regimento de Infantaria nO.16 Segundos Sargentos: do Quadro do Serviço de
Material, carpinteiros. Raul Lopes Fradique do Regimento de Infantaria nO.IO e António Fernandes Sanches do
Regimento de Cavalaria nO.7· do Quadro de Amanuenses
do Exército, José Alexandre Paulino do Quartel General
da Região Militar de Angola, José Fernandes. Bagão e
Manuel José Pereira do Regimento de InfantarIa nO.10.
Agraciados com a cru~ de guerra de 4a.classe nos termos do arto.120.do regulamento da medalha militar apro~
vado pelo Decreto 35667, de 28 de Maio de 1946, por
despacho do Comandante.Chefe das Forças Armadas de An,
gola cujas datas vão indicadas, os Furriéis
M' '.
Despacho de 27 de Dezembro de 196!
lllclano António Mendes Ribeiro da COmpanhIa de Caçadores nO.167 Batalhão de Caçadores nO.159 - Regimento
de Infantaria nO.4, a título póstumo.
Despacho de 9 de Janeiro de 1962
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Miliciano José MailUel Gonçalves Oias da ~anhia
de Caçadores n? • 144-Rata lhão e!:- Caçadores nO.141 - Regimento de Infantaria
1'1" .15
'.
Despacho de 24 de Janei rc de 1962
Mi1ici~o Adriwlo Barros Pedroso Ribeiro ,da ~panhi~
de
Caçadores Especiais 63a. -Begiment.o de Infi\ntaria' nOlO.
De spacho de ?f), de Ju lho de ,1962
'
.
António José de ile Iena d" ~{egimen.to,de jnfari'taria 'de Nova Lisboa e, ~;ilicia,:o~,
Car losAlber to da Silva' Al cobia do flec(irnento de 'Infantaria'
de Nova Lisboa" e Manuel
Martins Figueiredo' da Cum!, Jr,:l1'~'dI" Caçadores Especiais.
6:3a. - Begimeuto de Tn Fantur-i a
10' '. :"

n<

..

;.

2 - PraG:Js

"
\

.

0'

••

.~

Agraciados com a cruz de guerrü de 4a.'c,las,s"; 'lOS termos
do artigo 12°, do Begulament(· (b medalha 'mi.Li.tar 'aprovado pelo Decreto n? :{t;667, de ':8 de Maio de 1946, por
despacho do Comandante Che í'e das Forças Arma as de Angola cujas datas vâo indi cadas , as seguintes praças.
,
Despacho ae 24 rle Janetro
de 1962
Pr imei ros -cabos Ade l ino Cosr a nO.328/61 da companhia de
caçadores nO,133 - Pata1hf.G de Caçadores nO.132
He
gimento de ;nfantaria
nO. e João José de Jesus Teles
nO.92/59 da Cum~;}nhia le Caçadores nO 164
Batalhào
de r.~çúdorcs nO.15H f gimento de Infantaria
nO.l
Despaciv:

de 30 de Julho

de 1962

Primeiros-cabos
~,hnll,1 Fernandes de ousa n? .11/60 E. P
do Oepósit
de Material de G~eTra de Angpla, ~nuel da
Silva Oliveira
nO. 5/60 e José Pedro Duarte, da Companhia de Caçadores Especiais 61a-Aatalhão de Caçadores
nO.5
.
Despacho de 21 de Maio de 1963
.
Primeiro-cabo
António Manuel da Costa nO. 446/60 da Companhia de Caçadores nO.194 . Batalhão de Çaç~dores n~.
184 . Batalhão Independente de Infantar i.a nO,.17 , a tltulo póstwno.
Despacho

de

20 de Novembro de 1961

.

Soldado Samaconzo Tchui s O nO.7/59 do Grupo de Artilhar18
d Campanha de Luand
Despacho di' r: de Janeiro de 196'2
So ldado ,Ialaqll'
CII iii, nO. 19Q/GO da Companhia de Caçadorcs nO.1~8
Hatalllão de Caça lores n? .155.
[)f.;~;laclw de 8 de Janeiro
de 196~
,
Soldados
AJlto 'o Júlio Branquinho ,,0.205/61,
Apol:í~lO
Catrae:i.ra da Cruz nO.275/61 e António João Monte1ro
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Madeira nO.287/61, da Companhia de Caçadores nO.144 do
Batalhão de Caçadores nO.141 - Regimento de Infantaria
nO. 15, Rafael da Silva Teixeira nO.909/60 da Companhia
de Caçadores Especiais 68a - Regimento de Infantaria
nO.2 e, a título póstumo, José da Silva Gomes nOS39/S9
da Companhia de Caçadores nO.164 - Batalhão de Caçadores nO.lS8 - Regimento de Infantaria nO.l.
Despaçho de 24 de Janeiro de 1962
Soldados' Gil E~s Cardoso nO.61/60 e a título póstumo,
Daniel de Almeida Esteves nO.772/60 da Companhia de
Caçadores nO.164 Batalhão de Caçadores nO.lS8 -Regimento de Infantaria nO.l. Armindo Pereira Francisco nO
284/61 da Companhia de Caçadores nO.144 - Batalhão de
Caçad~res nO.141 - Regimento de Infantaria nO.15..
Despacho de 30 de Julho de 1962
Soldados Manuel Gomes Mendes nO.1046/60 da Companhia de
Caçadores Especiais 67a. Regimento de Infantaria nO.l
Artur da Costa Martinho nO. 39/60, Francisco Gomes de
Matos nO.129/60, e Vicente Manuel Cerqueira Dias, da
Companhia de Caçadores Especiais 61a.-Batalhão de Caça~ores nO.S, José Estigma Morgado nO.SS7/S9 da Compa
nhla de Caçadores Especiais 63a. Regimento de Infan
taria nO.lO. Joaquim Moreira da Rosha nO. 1060/60 da
Companhia de Caçadores Especiais 67a. Regimento de
Infantaria nO.l. António Moreira dos Santos nO.801/60.
António Carneiro Revoengo nO.llS9/60. António Pais nO,
1363/60. José Augusto de Matos nO. 1367/60. Joaquim
José Papança Rolo nO.1418/60 e Felisberto Hilário dos
Santos Silva. da Companhia de Caçadores nO.l03 . Batalhão de Caçadores nO 96 Regimento de Infantaria nO.2.
Despacho de 13 de Maio de 1963
.
Soldados' João José Lauro nO 490/60 da Companhla de Comando e Serviços
Quartel General da Região Militar
de Angola e. a título póstumo, Serafim de Matos Pedro
nO.70/61-A do Grupo de Reconhecimento de Angola.
Despacho de 21 de Maio de 1963
Soldados. João Alves de Sousa nO.456/60 e a título pós
turno,Mário Garcia Rebelo nO.302/60 e João Silveira Ve
ríssimo nO.342/60. todos da Companhia de Caçadores
nO.194 - Batalhão de Caçadores nO.184 Batalhão Independente de Infantaria nO.17.
Em 19 de Junho de 1963
Que Fica sem efeito a condecoração com a crU7 de guerra
de 4a.Clas·e do soldado 490/60. João José Louro do C.C.
S. B.Caç. 109 a que se refere a O.E. nO.17 de 20 do
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mês findo.
Que a condecoração com a cruz de guerra de 4a.classe com
que foi agraciado o soldado nO.70/60-A, Serafim de Matos Pedro, do G.R.A., foi concedida a título póstumo.A
este assunto também se refere a O.E. n!.17 de 20 do
mês findo.

III - MUDANÇAS
SAIGNIQS

DE nUADRO

[() QJAIm

PERvIANENTE

Quadro da Arma de Infantaria
Tem passagem ao Q.P. da Arma de Infantaria o Furriel do Q.C.
António Cruz Nunes Temudo, do 8.C.6, porque encontrando se aprovado para este Quadro lhe competiu o preen
chimento de vaga. Conta a ~tiguidade
desde 2/4/962
data a partir da qual tem direito aos vencimentos dú
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Ouadro do Serviço de Saúde
Hospital

Militar

Principal

Tem passagem ao Q.P. do S.S. o Furriel do Q.C. António
Jesus Caldeira, do 1°.G.C.S., porque encontrando-se
aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade desde 1/2/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".

Supranumerários
Quadro da Arma de Infantaria
Região Militar

de Angola

Têm passagem ao Q.P. da Arma de Infantaria, porque en
contrando ·se aprovados para este Quadro lhes compet~u
o preenchimento de vaga. 2°.Sarg. Milo. Libânio Henrl
ques de Figueiredo e Furriéis Milos. José da Silva Fernandes da Cunha, Carlos Inácio Faro da Fonseca, Antó
nio dos Santos Páscoa. António do Nascimento Pires e
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Armando Paulo Pintão Chamorra. Contam a antiguidade
desde 10/12/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. O 2°.Sarg. Milo.Figueiredo
fica graduado no posto de 2°.Sarg.(Desp. de 27/6/963)

Ouadro do Serviço de Saúde
Comando Territorial
Independente

da Guiné

,
.' . ·.i!-.1 l •
'
Tem passagem ao Q.P. do S.S. o 2°.Sarg. do Q.C. José de
Matos Capelo, porque encontrando-se aprovado para este
Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a
antiguidade desde 27/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Fica graduado
no pGSto de 2°.Sarg.

Ouadro do Serviço

de Administração

Militar

Região Mi I itar de Angola
Tem passagem ao Q.P. do S.A.M. os 2°s.Sargs. do Q.C. Jo
ão Domingues Fernandes da Costa e Albertino Henriques
dos Santos Angleu Cruz, porque encontrando-se aprovados
para este Quadro lhes competiu o preenchimento de vaga.
Contam a antiguidade desde 12/6/963, data a partir da r.,
qual têm diyeito aos vencimentos do novo posto. Ficam
graduados no posto de 2°.Sargento.

IV - MUDANÇAS
SARGENIOS 00

Passagem
Ouadro

OE SITUAÇÃO

çuAfID PERv1ANENIE

à Si tuaçãn de Disponibi lidade
da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 7/5/963, o
2°.Sarg• Grad. de lnf. Hugo Abreu da Luz, da RM. de An·
gola.
(Despacho de 11 de Agosto de 19ó2)

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 3/7/963, o
2°.Sarg. 20.Mec.Electric. lIelder Pereira da Cunha, do
B.C.5.

••
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Reintegração
Quadro

no Serviço

Efectivo

da Arma de Arti Iharia

Passou a ser considerado nesta situação, nos termos do
Oec. 44559 de 8/9/962 desde 24/6/963, data da sua apresentação, por ter sido julgado pronto para todo o serviço Militar pela J.H.I. reunida no H.M.R.l em 23 de
Abril de 1963, o Furriel de Art. João Pedro Moura da
Costa, do D.R.M.13. Conta a antiguidade no actual posto desde 24/4/963 em conformidade com o Oec. 44559 de
8/9/962.

Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Arma de Artilharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 11/5/963,
por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em
reforço â Guarnição Normal, O 2°.Sarg. de Art. Manuel
Penaven te Neves, do R.A.L.1. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Passaram a ser considerados nesta situação desde 11/5/63
por terem regressado da R.M.de Angola.onde serviram em
reforço à Guarnição Normal. os Furriéis de Art. António
Maria Azenha Patrício e José Fadigas da Silva, do RAP 3
Vencem pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".

Quadro

de Amanuenses

do Exército

Passam a ser considerados nesta situação desde as datas
a seguir indicadas os sargentos abaixo mencionados
Regimento

de Infantarta

nO.ll

lO.Sarg. de Inf.Marçal Correia Carrasco
Regimento

de Infantaria

16/5/963

nO 3

20.Sarg de Inf.António Henriques da C.Loureiro

24/5/963

Região Militar de Angola

20.Sarg. de Inf.António dos Santos Fonseca
24/5/963
"Cav.Raul
da Conceição Xavier
24/5/963
"
"InLPedro
Alberto Góis
24/5/963
" Art. Manuel Bandeira
24/5/963
"Inf. Florival José Teófi lo Ramalhei ro 24/5/ Ç63
II

li

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

13

lD.Sargento de lnf.Adelino da Fonseca A.Hoçadas 24/5/963

"
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Regimento

de Engenharia

nO.2

10.Sargento de ~ng.António Pais Gaspar
Regimento

de Infantaria

24/5/963

nO.2

2°.Sarg.de lnf.Garibalde Augusto de F. Bat;o

24/5/963

Escola Prática
do Serviço
de Material
2°.Sarg.de Ar t r.Ioâo Octávio!l. de Sousa
Regimento
de Infantaria
nO 4

24/5/963

2°.Sarg. de lnf.José dos Santos Romão
10.Sarg.de lnf Ladislau da Trindade Peres

24/5/963
24/5/963

Regimento

de Cavalaria

nO.8

24/5/963

2°.Sarg.de Cavo António Sebastião
Es tâdo Maior

do Exército

10.Sarg.S.A.M.Orlando da Costa Oliveira-2°G(AM
Batalhão

Independente

de Infantaria

24/5/963

nO.19

de ln. Arsénio Daniel Gonçalves
de lnf Óscar Valentim Barreira
Regimen to de Artilharia

2°.Sarg

Pesada

24/5/963
4/6/963
nO. 3

24/5/963

de lnf Teófilo da Conceição Homão
Regimento

de Infantaria

nO.12

10.Sarg. de lnf Alexandre Simões de A.JÚnior
Campo de Instru~ão

24/5/963

Militar

24/5/963

2°.Sarg.de Cav. Eduardo Antunes de Souto

°

Batalhão

de Caçadores

nO 5

4/6/963

2 .Sarg. de lnf.José Justiano de Sousa
20

Região

Mi L i tar de Moçambique

4/6/963
4/6/963

2o·Sarg.de lnf.Marcério Romão lhas
·.Sarg. de Ar t , António Elvas
l0
Regimento
de Artilharia
de Co s ta
.Sarg.de Art,João Carvalho Antunes Guerra
20
C T.I da Guiné
.
.
.Sarg. de lnf. João da SIlva Sotto Mai or
l0
Escola Prática
de Engenharia
.Sarg. de Eng. António Lopes Fragoso
20

Regimento

de Infantaria

4/6/963
4/6/963
4/6/963

nO.l

4/6/963

. .Sarg.mÚsico Roque dos Santos
l0
Regimento
de Cavalaria
nO.3
.Sarg de Cav lIdo Simas
20

Região

4/6/963

Mi L i tar de Moçambique

4/6/963

.Sarg. de lnf.António Henriques Simões
20

Região

,lh I i tar de Angola

.

. .Sarg.de Ar t João M.(jonçalo n.Teles .J.MonteIro 4/6/963
20'"

natnlhi'ío

.Sarg.de Fllg
1
o.

Sarg.

lIegtQo
de \r'
Ile~;Lii()

de Sapadores

de Caminhos

de Ferre

An t óni o Lui s Fonseca l-apt.i sta

11/6/961

1ft I L tur ele Ilngo[a
.Tosr! .Iouqu im Asceuçrio
,lh I L iur de MOç'umhil]lte

1/6/963
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2°.Sarg.de Inf.Amadeu Rodolfo Pires

4/6/963

Comando Territorial Independente dos Açores

l°.Sarg. de Inf.João Antunes Furtado

à Situação

Passagem
Uuadro

4/6/963

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 28/2/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal em Angola nos termos da alínea c} do artO.3°.
do Dec. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. de lnf. Francisco Sapata Ramalho, do O.G.A. Tem por Unidade Mobilizadora o B.1.1.19.

Quadro

do Serviço

de ~aterial

Passoua ser considerado nesta situação desde 21/6/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal em Angola, nos termos da alínea c} do arte,
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, o 2°.Sarg. Radiam. José
Luis Carreiras Constantino, do O.G.M. de Transmissões.
Tem por Unidade Mobilizadora o B.T ..
Passou a ser considerado,nesta situação desde 3/4/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal na Guiné, nos termos da alínea c} do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, o Furriel 2°.Mec.Viat.
Rodas, António Joaquim Trindade Magro, da E.P.S.M ..Tem
por Unidade Mobilizadora o B.C.10.

v - PROMOCºES
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Armas

p,

Serviços
Ministério

Ouartéis
Quartel

do Exército

Gener~is
General
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2°.Sarg. de Inf.,o Furriel Manuel Gamilo Pereira, contan·
do a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto,
(Despacho de 29/6/963)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidade

Centros

de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

2°.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg.Grad. Alberto Gonçalves da
Conçeição, contando a antiguidade desde 31/5/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 1/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.l

2°.Sarg• de Inf.,o Furriel Francisco Manuel de Jesus Pereira, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novpl
posto.
(Despacho de 25/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.12

2°.Sarg. corneteiro, o Furriel Luis Aguiar Cami1o,contando
a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em
reforço na R.M. de Angola. (Despacho de ~8/6/963)
Furriel músico de 2a.Classe execut.no instrumanto "Saxofone", o l0.Cabo músico José António dos Santos, contando a antiguidade desde 12/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 20/6/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

ilo.18

Furriel músico de 2a.classe executante no instruo "Flauta
em Oó",o l0.Cabo músico João elos Santos Silva, COI,·
tando a antiguidade desde 20/12/96.Z data a partir da qual
tem direi to aos vencirncnt.osdo novo posto.

RJtalhão

Independ~nte

de Infantari~

nO.19

3a. Série
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Furriel músico de 2a.classe executo no instrumento "Clavicorne",o lO.Cabo músico António Alexandre Gomes Paptista, do B.I.I.18,contando a antiguidade desde 20 de
Abril de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 20/6/963)
Rat81hão

de Caçadores

nO.5

Furriel 2°.Mec.Armas Ligeiras, o lO.Cabo Ajlid.Mec.Armas
Ligeiras Alvaro Antunes Lucas, do R.A.L.l, contando a
antiguidade desde 26/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp.de 3/7/963)
Batalhão

de Cacadores

nO.6

Furriel 2°.Mec.Armas Ligeiras, o lO.Cabo Ajud.Mec.Armas
Ligeiras António Ligeiro, do R.C.5, contando a antiguidade desde 26/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Desp.de 3/7/963)
Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.l

Furriel 2°.Mec.Armas Ligeiras, o lO.Cabo Ajud.Mec.Armas
Ligeiras Joaquim Ferreira Travanca, contando a antiguidade desde 26/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp.de 3/7/963)
Furriel do S.S.,o lO.Cabo Manuel Luis Valente, do 2°.G.
C.S., contando a antiguidade desde 27/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 18/6/963)
Re gim en to d e A r t i I h a r i ~ d e Cos t a
Furriel do S,S ••o lO.Cabo António da ilva, do 2°.G C S
contando a antiguidade desde 28/5/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto VCll
ce pela verba "Pessoa l de Nomeação Vi.t.a
l íc ia além .10
Quadros' .
(Despacho de 'H/6/963)
Engenhariél
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nO.l

de Engenharia

Furriel de Eng. Sapador,o lO.Cabo João dos Santos Rodrigues Lazarino, da E.P.E., contando a antiguidade desde
23/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Desp.de 20/6/963)

Serviço

de Saúde

2°.Grupo

de Companhias

de Saúde

Furriel do S.S.,o lO.Cabo José Pereira da Fonseca, do
R.A.P.3 (C.I.C.A.2), contando a antiguidade desde 10
de Junho de 1963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pesseal
de Nomeação Vitalícia além dos QJl!.dros".
(Despacho de 25 de Junho de 1963)

Serviço

de Material

Escola Prática de Serviço de Material
Furriéis 20s.Mec.Armas Ligeiras, os lOs.Cabos Ajud.Mec.
Armas Ligeiras, António de Oliveira Fernandes e Jaime
António Lopes Umbelino, contando a antiguidade desde
26/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 3/7/963)

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2°s.Sargs.20s.Mec.Viat.Rodas,
os Furriéis Joaquim cardoS? Pinto Carneiro, Joaquim Maria Caldeira e José Mart1ns da Silva, contando a antiguidade desde 31/5/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do,
novo posto. Servem em reforço à R.M. de Angola.
(Despacho de 20 de Junho de 1963)
I

Orgãos de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi I itares

Estabelecimentos

Hospital~res

Hospital

Militar

e Outros Elementos

Principal
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2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Jerónimo Francisco Riço Abegoaria, contando a antiguidade desde 1/6/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do nove
posto.
(Despacho de 20/6/963)

H os p ita I M i I í-t a r R e g io n a I n". 1
Furriel do S.S.,o 10.Cabo Manuel Melo Aguiar, do 2°.G.
C.S., contando a antiguidade desde 28/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
. (Despacho de 24/6/963)

Diversos
Destacamento

do Forte

Furriel do S.S.,o l°.Cabo Delfim
G.C.S., contando a antiguidade
partir da qual tem direito aos
to. Vence pela verba 'Pessoal
além do~ Quadros".

de Almada
Pereira Antunes, do l°.
desde 27/5/963, data a
vencimentos do novo posde Nomeação Vitalícia

Supranumerários
Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

2°s.Sargs. de Inf.,os Furriéis João Alves Isidoro, António de Jesus Maia. João da Silva Vieira e José Augusto
Vaz, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Encontram-se em Moçambique em reforço à Guarnição
Normal. .
(Despacho de 29/6/963)

Regimento

de Infantaria

no. 1

2°s.Sargs. de Inf. ,os Furriéis Martinho da Silva, José
Martins Nunes e António Augusto da ilva Martins, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. ~lContram se na R.M. de Angola em se fo rço à Guarnição Nor·
mal.
(Despacho de 17 de Junho d 1!Q3)

Regimento

de Infantaria

nO.2

3a. Série

ORDEM DO EXERCITO

N°. 19

587

********************************************************
2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis João Batista Pina, José
Manuel Ferreira Gaspar e Júlio Viegas Correia, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 21 de Junho de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.3

2°.Sarg. de lnf.,o Furriel Caetano Pires Patrocínio, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da.
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço à Guarnição Normal.
•
(Despacho de 29/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis João de Almeida Nunes e
José da Silva, contando a antiguidade desde 31/5/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontra-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 18/6/963)
2°.Sarg• de lnf.,o Furriel Paulino da Silva Martins, con
tando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encon
tra se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 29/6/963)

Regimento

de Infantaria

na. 7

2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis José Landeiro Ferreira,
Manuel Lourenço Lourenço, Fausto Hoque Correia, Albino
Espírito Santo Peixoto Pinto, António Emídio Ventura e
Eduardo Viana, contando a antiguidade desde 31/5/963.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
n~vo posto. Encontram-se em Angola em reforço à Guarn1ção Normal.
(Despacho de 2/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.12

2°s.Sargs. de lnf. os Furriéis Alberto Fernão Silvano,
~oaquim Fernando de Sousa Moura, Manuel José Gonçalves
Joaquim Augusto Cruz e Elvino José Raposo Cabaceira,
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. En-
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contram-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 28/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.13

l°.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg. Albano Pires Gomes, contando a antiguidade desde 17/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 26/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.14

2°s.Sargs. de Inf.,os Furriéis António Baptista Corga,
Carlos Rodrigues de Campos e Brito António de Figueiredo, contando a antiguidade de.de 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se em Angola em reforço à Guarnição Nor.mal.
(Despacho de 21/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.16

2° .Sarg,. de Inf.,o Furriel José Ribeiro Garraio, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 25/6/963)

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

2°.Sarg. do S.S.,o Furriel Joaquim de Jesus FiaI, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em Angola na situação de reforço à Guarnição
Normal.
(Despacho de 20/6/963)

Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO. 1

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Manuel Joaquim Fol~,
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 21/6/963)

3a. Série

ORDEM DO EXERCITO

N°. 19

589

********************************************************

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.2

2°s.Sargs. de Art.,os Furriéis Estevão Joaquim da Silva,
Joaquim da Costa Reia Garcia e Joaquim Duarte de Jesus
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na Guiné em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 3 de Julho de 1963)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

2~.Sarg. de Cav.,o Furriel Gabriel de Jesus Magalhães
Pascoal, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28 de Junho de 1963)
2°&Sarg~ de Cavo ,o Furri~is José .Fróis 'Ribeiro e Amilcar Teixeira, contando a antiguidade desde 31/5/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontram-se na Guiné em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 26/6/963)
2°s.Sargs. de Cav.,os Furriéis Manuel Augusto Ferreira e
Mariano da Costa Nicolau Dias, contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontram-se na Guiné em
reforço à Guarnição Normal. (Despacho de 25/6/963)

Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

Fur~iel de Eng. Sapador,o Furriel Grad. Manuel Júlio Bat1st~, contando a antiguidade desd~ 23/5/963, data a
part1r da qual tem direito aos venC1mentos do nóvo post~. Encontra-se na R.M. &e Angola em reforço à Guarniçao Normal.
(Despachm de 17/6/963)

Regimento

de Engenharia

nO.2

Furriel de Eng. Sapador,o l0.Cabo Armindo Guerra da Silv~, contando a antiguidade desde.23/5/963, data a part1r da qual tem direito aos venC1mentos do novo posto.
~contra-se em Angola na situação de reforço à GuarniÇao Normal.
(Despacho de 26/6/963)
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Serviço
10.Grupo

de AdministrRção
de Companhias

Mi I itar
de Administracão

Li I itar

2°.Sarg. do S,A M ,o Furriel Candido Pedro da Silva Td'
vares, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Encontra se na Guiné em reforço à Guarnição Normal.
(lJespacho de 21 de Junho de 1963)
2°.Grupo de Companhias

de Administração

Militar

l°.Sarg. do S.S,M ,o 2°,Sarg.Agostinho André Rato, con
tando a antiguidade desde 8/8/962. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. fncon
tra se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 27 de J unlio de 1963)
2° .Sarg. do S.A.M., o Furriel Luis Lopes Marreiros, con
tando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encoll
tra se em Moçambique em reforço a Guarnição Normal.
(Despacho de 3 de Julho de 1963)

Serviço

de Material

Companhia

Oivisionária

de Manutenção

de laterial

2°.Sarg. de Cav ..o Furriel Joaquim Soeiro Grilo, contan
do a antiguidade desde 31/3/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra se
em Angola na situação de reforço
Guarnição Normal.
(Despacho de 25 de Junho de 1963)
2°.Sarg. de Cavo ,o Furriel José Peja Martins. contando a
antiguidade desde 31/5/963. data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra se em
Angola na si tuação de re forço a Guarnição Normal.
(l1espacho de 3 de Jullno de 1963)

Estabelecimentos

de Instrução
C o I é g i o I~ i I i t a r

2° Sa rg- de [nI.,o Furriel António Lemos Instrument?,
contando a antigui~ade dcsd 31/5/963, datll a pnrl Ir
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da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25 de Junho de 1963)
No Ultramar
Região

Militilr

de Angol(l

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Carlos Alberto Simão. contan
do a ant.i.gui.da.l"esde 31/3/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 20 de Junho de 1963)
2°s Sargs. de Inf. ,os 2°s.Sargs. Grad. José Maria Soares
e S&veriano da Silva Leitão e os Furriéis Adelino da
Costa Ferreira. Joaquim Marcos Minhoto, Luis dos San
tos Teixeira. José António Mota da Cunha. João de Je
sus Mo re i ra Gonçalves e António dos Santos Ribeiro.
contando a antiguidade desde 31/5/963. data a partir
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27 de Junho de 1963)
2°s.Sargs. de Inf ,,os Furriéis Alberto Martins Videira.
Gl<;tavo da Costa Tp.ixe.ira,.Jv:ôé Mon~ej.l('de Mé'g'dhã 's.
Rodolfo Valentim Oliveira. Licinio Garcia Machado. José Martins Rosado Piça. Victor Manuel Fernandes. Rui
Sebastião Lourenço da Luz e Manuel Nunes dos Santos.
~~ta~do.a
antiguidade desde 31/5/963. data a partir
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2 de Julho de 1963)
Furriel de Inf.,) lO.Cabo Mário Gouveia de Sousa. con
tando a antiguidade desde 10/12/962. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1 de Julho de 1963)
Furriéis de Inf ..os l0s.Cabos António de Almeida e Silva
Armando Ferraz Gomes Pires. Cduardo de Jesus dos San
tos Pinto, José António Pires Quaintas, Armando Sérgio
R~Landa, Alberto Graça Conceição e Custódio Sebastião
Olog~. contando a antiguidade desde 1~/12/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 26/6/963)
Furriel do S A.M ..o l0.Cabo Mário Artur da Silva Soares.
contando a antiguidade desde 12/6/963. data a partir da
qual tem direito aos vencim~ntos do IlOVO posto.
(lÀ!spacho de 26 de Junho de 1963)
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Região Mi I itar

de Moçambique

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel João ~as Esteves, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1 de Rulho de 1963)
2°.Sarg. corneteiro,o Furriel Joaquim Augusto das Neves,
contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1 de Julho de 1963)
Furriel de lnf.,o l°.Cabo Domingos ~as Garcia, contando
a antiguidade desde 10/12/962, data a partir da qualt~l
direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho del/7/63)

Comando Territorial

Independente

da Guiné

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas,0 Furriel ~onisfo Mendes Leal
contando a antiguidade
desde 31/6/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 29 de Junho de 1963)
2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas,0 Furriel Joaquim António Aires, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a parttir da Ol\al tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 29 de Junho de 1963)
2°.Sarg. de lnf.,o Furriel Manuel Quarenta Moreira, contando a antIguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1 de Julho de 1963)
2°s.Sargs. de lnf. ,os Furriéis Manuel Mendes Mandeiro,
Delfim da Costa, João da Conceição Martins da Silva,
Manuel Joaquim Silva. João Martins, Barnabé de Melo,
Manuel de Jesus Maia, António João Guerreiro, Manuel
Ramiro Gonçalves, José Gomes Ferreira e Eduardo Rodri
gues Ferreira; 2°s.Sargs. do S.A.M.,os Furriéis Antó
nio José Freixo Corado e António Teles Touguinha, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24 de Junho de 1963)

Comando Territorial

Independente

de S.Tomé e Príncipe
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2°.Sarg. de Inf.,o Furriel Albertino do Sacramento Vilh~te Pereira Neto, contando a antiguidade desde 31 de
MaIo de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 20/6/963)
2°.Sarg• de Inf.,o Furriel Aquilino Ra~os da Costa, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2 de Julho de 1963)
Comando Territorial

Independente

de Timor

2°s.Sargs.de Inf., o 2°.Sarg. Grad. José Olif~ira Duarte
e F~riel Amadeu Marques Ferreira, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 18/6/963)
28.Sarg• de Cav.,o Furriel Manuel Figueiredo de Carvalho
contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo .osto.
(Despacho de 25/6/963)
Ingresso
Serviço

nas Fi lei ras
de Administração

Mi I itar

Passam a ser considerados nesta situação desde 20/6/963,
nos postos a seguir indicados e contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir da qual têm direito aos
v~ncimentos do novo posto,os seguintes alunos do InstItuto Técnico Militar dos Pupilos do Exército.
Escola

Prática

de Administração

Mi I itar

Furriéis do S.A.M. António Gabriel Rodrigues de Sampaio
e Celestino Jorge da Cruz Galego. Vencem pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
2°.Grupo

de Companhias

de Administração

Militar

Furriéis do .A.M. Orlando Manuel Cabaça Sequeira, José
Manuel Moleiro lIomem e Joaquim da Conceição Martins
A~eveclo Mendes, Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
SerViço

de Material
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Passam a ser considerados nesta situação desde 2<)/6/963,
nos postos a seguir indicados e contando a antiguidade
desde 31/5/963, com direito aos vencimentos do novo
posto desde amesma data (31/5/963), os seguintes Alunos do Instituto Técnico ~ilitar dos Pupilos do Fxército;

'Escola

Pr~tic8

do Serviço

de ~3terial

2°.Sarg. 2°.~ec. Viat. Rodas, João Maria Afonso Prelhaz

CompanhiR

Oivisioniria

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas
"'
"
"
"

Escola

rte Manutenção

de "~terial

José Manuel Martins de M.Cabral
Manuel Lopes Domingues Hr anco

Mi I itar Electromecãnica

2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.Victor
Manuel Parente dos S.(~sta
"
"
"
"
"
Manuel Américo Raposo Soares
Custódio João da Silva Baimundo
Antero Garcia Ribeiro
ti

ti

"

"

"

"

"

"

II

"

Oepósito

Geral Material

2°.Sarg.2°.Mec.Aadiom.
11

"

"

"
"
"

ti

ti

" "
" "

"
"
"
"

"
"
ti
11

Batalhão

Transmissões

Afonso José da Rosa Guerra
António Joaquim Nobre Pinto
Fernando Moiteiro Abril
Rui Mascarenhas Xavier
Manuel da Conceição Joaquim

de Telegrafistas

2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom.Carlos Melão Pestana
"
"
""
"
Orlando Rolo Esteves Mourão

Escola

Prática

2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.Salvador

de Engenharia
Francisco A Vieira

Por terem sido incorporados no Exérci to em cu.jas fi lei,
ras ingressam nos termos do Dec Lei nO 37136 de 5 ~e
Novembro de 1948 e Despacho de ua Fxa, o Subsecreta
rio de Es todo do Exérci to de .9/5/952 e Y)/5/o54
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de hrtili1SJri'1
Pesada 0°.2
(Companhia de Arti lnar i:an0251)

Regimento

Por despacho de l/Julho/1963, contando a antiguidade
d~s~e,28/Feve,reiro/l962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Mlllclano An1ónio da Silva Neves. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 1/Junho/l962.
Batfllhãorle

Caçadores

nO.5

(Companhia de Ca9adores nO.299)
Por despacho de 1/Jul~lO/1963, contando a antiguidade
d~s~e,28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Mlllqano Félix José da Silva. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO,357)
Por despacho de l/Julho de 1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1962, 2°•Sargento Mi li e i ano o Furriel
Mlliciano Alcídio MarcaI de Oliveira. Tem direito aos
vencimentos do novo po~to desde 16/Dezembro/1961.
(Batalhão de Caçadores nO,230)
Por despacho de 1/Julho/1963, 'contando a antiguidade
d~s<_le28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Mll1ciano José da Glória Carvalho Gonçalves. Tem direito
aos vencimento~ do novo posto desde 27/Junho/1962.
Por despacho de 1/Julho/l963, contando a antiguidade
d7s~e 28/Fevereiro/196l, 20,Sargento Miliciano o Furriel
M~llciano João José dos Santos Albuquerque Fresta. Tem
dneito aos vencimentos do novo posto desde 20/Julho/1962

Regimento

de

Infantflri3

nO.3

~or despacho de 1/Julho/1963, conta~d<? ~ antiguid~de
~7s~e ,28/Fevereiro/1961, 20.Sargento Mlllclan~ o ~urrlel
llllclano Francisco da Silva Martins. Tem d i re i t o aos
Ve nClmentos
'
do novo posto desde 29~laio/1963.

Regimento

de

Infantarin

nO.7

(natalhão de Caçadores nO.186)
Por despacho ue 1/Julho/1963, contundo a antiguidade
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desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Pires. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 23/Julho/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.279)
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José António Martins Rio. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l962.
(Batalhão de Caçadores nO.321)
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Marques dos Santos. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 27/Junho/1962.
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João Francisco Coelho Ramos. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 10/Julho/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.323)
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Oimas Antunes Tomaz. Tem direito aos venClmentos do novo posto. desde 2S/Junho/1962.

Regimento

de Infantaria

nO. 11

Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António de Jesus COsta. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2O/Abril/1963.
(Batalhão de Caçadores nO.156)
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João Maria Antunes da Lua.Tem direito, os ven
cimentos do novo posto desde 28!fevereiro/1963.
(Agrupamen to Üperac iona L nO 3)
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Por despacho de 1/Julho/1963,
contando a antiguidade
d~s~e.28/Fevereiro/1963,
2°.Sargento Miliciano o Furriel
~hh~lano Manuel Pedondo Rodrigues Pato. Tem direi to aos
venCImentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimp.nto

de Inf~ntgria

nO.15

(Batalhão de Caçadores nO.137)
Por despacho de 1/Julho/1963,
contando a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIlIciano José Avelino Jardim Gonçalves. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.186)
Por despacho de 1/Julho/1963,
contando a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/1962,20s.Sargentos
Milicianos os FurnéIs Milicianos José António da Silva Neves, José Fern~d~ Dias da Cunha Abreu,e José Maria Ortega Perez. Têm
dIreIto aos vencimentos do novo posto desde 2/Outubro/
1962
Por despacho de 1/Julho/1963,
contando a antiguidade
d~~~e 28/Fevereiro/1962,20s.Sargentos
Milicianos os FurneIS Milicianos Fernando Fialho Mata Reis e Otero Gonçalves Martins. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Oezembro/1962
(Batalhão de Caçadores nO.279)
Por despacho de 1/Julho/1963,
contando a antiguidade
d~sde
r ,. 28/Fevereiro/1962 , 20s.Sargentos Milicianos os FurdIeIs Milicanos Joaquim Seabra da Silva e Walter FurtadO Cabral.Têm direito aos vencimentos do novo posto dese 31/Março/1962.
~or despacho de 1/Julho/1963.
conta~d~ ~ antiguid~de
M~s~e.28/Fevereiro/1961,
2°.Sargento MIlIcIano o F~rr~el
llcIano Francisco Mário dos Santos Lopes. Tem dIreIto
aos vencimentos do novo posto desde 21/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.325)
~~r despacho de l/Julho/l (63, contan~o.a.antiguid!de
.~~e 28/Fevereiro/1962,20s.Sargentos
~hhcIanos os Fur
rIeIS Milicianos António Fernando Vieira Ataíde, Carlos
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Manuel Barreira Luzio, José Poças Cruz, José Sanches e
Reinaldo Mascarenhas Barros. Têm direito aos vencimentos
do novo posto desde 7/Março/1962.
Por despacho de 1/Julho/1-963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961,2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Joaquim Pereira Barbosa Le50 e M'rio
Severino Correia Gonçalves. Têm direito aos vencimentos
do novo posto desde 5/Fevereiro/1962.
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Alfredo Crespo Vicente. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 1/Maio/1962.
Por despacho de 1/Julho-1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Simões Matoso. Tem direito aos vencimentos do novo posto. desde 19/Junho/1962.
(Batalh50 de Caçadores nO.357)
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João Albano Perfeito Macias. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 1/Maio/1962.

Regimento

de Infantaria

de Luanda

Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Gonçalves Ferreira.
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196S,2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos António Manuel Guerreiro Brinca, Armando
Nunes de Moura, Fernando ~.tónio na Cruz Tocha, Fernando
Vasco dos Santos Nunes e José Eduardo Alves Pacheco.
Por despacho de 1/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Alfredo dos Reis Duarte,Arlindo Ferrei
ra, José llor'cio Tomé, Manuel Martins de Figueiredo e.
Silvério Pacheco de Araújo. Têm direito aos ver.c ill'en
toS
do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
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Por despacho de 1/Julho/1963,
contando a antiguidade
d~s?e. 2 8/Fevereiro/1962, 2° •Sargento Miliciano o Furriel
M111~1ano José Manuel Marques da Costa. Tem direito aos
venC1mentos do novo posto desde 23/Dezembro/1962.
Por despacho de 1/Julho/1963,
contando a antiguidade
d7s~e 29/Fevereiro/1960, 2°,Sargento Miliciano o Furriel
M111ciano Abel Meireles Diniz. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 24/Oezembro/196l.

Batalhão

de Caçadores

nO.3

Por despacho de I/Julho~1963,
contando a antiguidade
d~s~e ~8/Fevereiro/1963, 20.Sargento Miliciano o Furriel
M111ciano Carlos Alberto Simões Ferreira. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Escola

de Aplicação

Militar

de Angola

Por despacho de 1/Julho/1963,
contando a antiguidade
d7s~e 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
M111ciano Luciano de Jesus Henriques. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

VI - COLOCAÇÕES

E TRANSFERtNCIAS

SAIGN'IOS 00 qJMro PERMNENfE

Armas e Serviços
Ministério
Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

Furriel Grad. Artif. serralheiro José Ferreira Machado,
d~ R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
S1tuação desde 31/5/963
data em que mebarcou de reg~ess? à Metrópole. Vellc~ pela verba "Pessoal de NomeaÇao V1talícia além dos Quadros".
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Regimento

de Infantaria

nO.5

2°.Sarg. de Inf.Abel de Oliveira Santos, do R.I.10,por pedir. Vence p}:!laverba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 20/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

Furriel do S.S. Fernando dos Santos Cordeiro, do l°.G.
C,S., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considera·
do nesta situação desde 23/5/963, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomea
ção Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 20/6/63)

Regimento

de Infantaria

nO.l0

2°.Sarg. de lnf. José Vaz Martins, do R.I.7, por peJir.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" .
(Despacho de 20/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.16

2°.Sarg. Músico Fernando Melo de Sousa, da R.M de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Junho de 1963, data em que embarcou de regresso Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/6/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.5

2°.Sarg. 2°.Mec. Electricista Helder Per eira da Cunha,
da E.M.Elm., devendo ser considerado nesta situação
desde 3/6/963.
(Despacho de 2/7/963)

Regimento

de Arti Iharia Ligei ra nO.5

2°.Sarg. de Art. Joaquim Nini Carvão, do R A.p.3,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 11/5/963, por ter regressado da R M. de
Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal Ven
ce pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 11/6/ ~3)

Regimento
2°.Sarg , de Art

de Artilf.ariD

Ant;aérea

Fixa

Joaquim do Carmo Ascencâo , do R A L.l.

3a
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sua Unidade Mobil izadora.
devendo ser considerado
nasta situação desde 11/5/963. por ter' regressado da R M.
d e Angola, onde serviu em reforço a Guarnição Normal.
Vdence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tal i.c: a além
os Quadros(no.l do arto.344 do Capo.9°.do Orçame,to
do M.E.)
(Despacho de 4/6/963)
2° Sarg. Artif. Correeiro Manuel' Vaz Tr i ndade da F.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta ~'tuação des
de 23/5/963 data em que embarcou de'reg'c'3so à Metró
pole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (no.! do art.324°.do Copo.8°.de Orçamento do M.E.)
(Despacho de 6/6/9t-3)
2°.Sarg. de Art. Victorino Batista Macha~o
do B.A.P.3,
sua Unidade Mobilizadora. devendo S"C considerado nesta situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M.
de Angola, onde serviu em reforço
Guarni ção Normal.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeh,;ão VItalícia além
dos Quadros (no.l do arte 344~ do Capv 9°~do Orçamento
do M. E. )
(Despacho de 1l/~:963)
Regimento

de Artllhari~

2° .Sarg. de Art. Marcelino
sua Unidade Mobilizadora.
ta situação desde 11/5/963
de Angola, onde serviu em
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros".
(Despacho
Grupo

de Arti

Iharla

ue Costa

~1aria Valério, do R.A.L.l.
devendo ser considerado nespor ter regres~ado da R M.
refor-ço â Guarnição Normal.
de Nomeação Vitalícia além
de 4/6/963)
Contra

Aeronaves

2°.Sarg• de Art. Alexandre Rodrigues, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/6/963,
Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 25/6/%3)
Bataria

de Arti

Iharia

de GU:Hnição

nO. 1

2°.S?rg. de Art. Aires Armindo Alves, do H.A.P.3, sua
U~lldade Mob i li zadora , devendo ser considerado ne st.a
SI tuação desde 11/5/963, por ter regressado
da R.M. de
Angola. onde serviu em reforço à Guarnição Norma 1.Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros" .
(Despacho de 11/6/963)
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Cavalaria
Regimento

de Lanceiros

nO.2

Furriel Grad. Art. Serralheiro José António Pereira, da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 31/5/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°.Sarg. do Q.A.E. Flaviano Francisco, da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 6/6/963
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 25/6/963)

Serviço

de Material

Escola

Prática

de Serviço

de Material

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas
António José da Fonseca, do
R.I.15, devendo ser considerado nesta situação desde
9/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos <)ladros Aprovados por Lei".

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

Furriel de Art. João Pedro Moura da Costa, do O.R.M.13,
por ter sido reintegrado na efectividade de serviço
desde 24/6/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (no.2 do arto.325°.do Capo.
8°.do Orçamento do M.E.) (Despacho de 2/7/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Militares

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

e Outor

Elementos

Ui I ita

2°.Sarg. do S.S. João Maria Ventura, da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 20/5/963.
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Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".(N°.1 do arto.59°.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.
(Despacho de 18/6/963)
Colégio

Militar

2°.Sarg. de Art. Pedro Maior Sequeira, do R.A.P.3, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M. de
Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
nO.1 do arto.l46°.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.)
(Despacho de 11/6/963)
Escola

Militar

Electromecânica

Furriel Grad. Artif, Serralheiro João Silvestre Branco,
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação desde 31/5/963, data em quP embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "ressoaI de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Centro

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e de Costa

2°.Sarg• de Art. Octávio José Horta, do R.A.L.1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963, por ter regressado da R.M. de
Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal,
Vence pela verba "Pess'oal de Nomeação Vi tal ícia além
dos Quadros".
(Despacho de 4/6/963)
Supranumerários
Infantaria
Batalhão

de Caçadores

nO.5

Furriel de Inf. João Joaquim Cordeiro Roma, do B.I.I.18,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora,
devendo ser
considerado nesta situação desde 1/6/963, faz parte
nas tropas de reforço à Guarnição Normal.
No Ultramar
Região

Mi I itar

de Angola
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l°.Sarg. Candido Cabral de Sá. da Academia Militar, de
vendo ser considerado nesta situação desde 21/6/963
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da alínea b) do arto.3° do Dec 42937 de
22/4/960.
(Oespacho de 22/5/963)
2°.Sarg. António Rodrigues da Silva, do P.AP.3, devendo
ser considerado nesta situação desdp 21/6/963 por ter
sido nomeado para servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do De~. 42937 de 22/4/960.
/
(Despacho de 4/4/963)
2°.Sarg. de lnf. José Augusto Lopes, B.I.I.19,por ter
transitado para comissão militar nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Oec. 42 937 de 22/4/960, devendo ser
considerado nesta situaçãc desde 1/6/963
2°.Sarg. Clarim, José Garcia de Vargas, do 2°.G C S
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da alínea bl do arto.3° do Oec
22/4/960
(Oesp~cho de 19/4/963)

42937 de

Furriel de lnf. Fernando Monteiro, do B.I.I.18 por ter
transitado para comissão militar nos termos da alínea
b) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, ,devendo ser
considerado nesta situação desde 1/6/963
Comando Territorial

Independente

da Guiné

l°.Sarg. de lnf. Luís Braz. do O.G.A., devendo ser con
siderado nesta situação desde 25/6/963, por ter sido
nomeado para servir em comissão militar nos termos da
alinea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960.
(Despacho de 2/5/963)
2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. João José André Domingos, das
O.G.M.E .. devendo ser considerado nesta situação desde
25/6/963. por ter sido nomeado para servir em comissão
militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/%0.
)llispachode 25/5/963)
2°.Sarg. do Q.A.E. Manuel Maria de Almeida Graça, do D.G.
t1.G. devendo ser considerado nesta situação desde
25/6/963, por ter sido nomeado para servir em comissão
militar nos termos da alínea c} do arto.3°.do Oec.
42937 de 22/4/960.
(Despacho de 5/4/963)
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2°.Sarg. de Inf. Francisco Tadeu da Silva Serra, da R.
1. 3 Furriéis de Inf ~anllel da Prata Aleixo, do R 1.1
Adel ino da Conceição Vinagre Gahndro, do H, 1.16. An
tónio .Joaquim Pereira de Oliveira, do B C.I Germano
da Silva Teixeira do B C 5 \1anuel Barata Centeio do
B.C.6. 2°.Sarg. Grad. Alfredo Caneio da Piedade. do
C LO.E. e 2°. 'arg. de Eng. Sapado r Ernesto Ferreira
dos Santos. da E.P.E. p,>r e.re!'l
emba!'tado para '1 cita
da Prov1n~ia onde vão serVIr em comIssão militar no.:;
termos da a lmea c ) do ar t? , 3° .do Oec. 42937 de 22 de
Abril de 1960, devendo ser considerados nesta situação
desde 25/6/963.
VII

A

CONCURSOS.

CURSOS E ESTÁGIOS

Concursos·
- lista Geral ue Classificação

de Aprovados

Para 09 devidos efeitos
se publica a lista geral de
classificação dos candidatos aprovados no concurso pa
ra Furriel Músico de 2a.Classe aberto pela O.E. nO.20
3°.Séne de 20/7/962

"Fagote'

R.M.Moç

.Cabo músico Manuel Serafim
11,3 Valo.
candi da to '[i ca na escala de aprovados
colocado
}O

Es t e
tmediatamente
a e squ e rda do ac tu a L Funil
Jo s dos Santo'!
Gomes Fr ôi s do B.C 5

mú s i co

é

B Cursos
Lista Geral de Classi ficação de Aprov~dQs
Para os devIdos efeitos
",e publica a lista geral de
classificação dos candidatos aprovado,> no curso para a
promoção ao posto de Fur leI 2° ~ec Â.nnasPcsadas,acer
to pela nota 11.032654 pO.7/2 de 12/9/961 da Rep Sarg.
e Pr-aças e O.E. n? 36 3a Sé 11" de 30/12/961
rea li zado
. no ano lecti \0 de 1961/62
VaIo.
fur'Crad
20 Mec Arm Pes pr, ndónl() Cus tôdio
AL 1. 13 7
1° l°Cabo A] Mec Arm Pe .. JfP'1 {ni o M r;"t""es
CfMM
13 6
,
.t.t,y".o l' Pereira 'r~1C1? .t? "í
20
J
4,1tÓflio
Ioõo Gabriel
11 7
Pereira
r; P A
11 6
Armtndo da C AltJes G4rA3
11 1
Jo
A de Almeida
RAL 2
J~
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VI II

- DECLARAÇÕES

1 - Inval idez
Que no Diário do Governo nO,148 2a.Série, de 25 de 1unho
do corrente ano, foram publicadas as pensões anuais de
invalidez, concedidas aos militares abaixo mencionadoc
estando já deduzidas elodesconto a que se r. fr r~ o ar
tigo l3°.do Dec.Lei nO,36.6l0 de 24/11/9'.j,7esclarec i>
do pelo artigo nO.do Dec.Le i nO,398B rll~ 7/10/95i
pelo que devem ser abatidos ao efectivo das suas Uni
dades desde 1/ de Julho do ano em curso, desde quando
passam a ser pagos pela Caixa Geral de Apos~ntações e
ficam sujeitos às disposições reguladoras dos militares
reformados
Regimento de Infantaria nO.1

Soldado nO.43/60-Adelino Óscar de Jesus

4 296$00

Regimento de Infantaria nO 7

Soldado nO.465/61-Manuel de Almeida Oliveira

4.092$00

Regimento de Infantaria nO.10

Soldado nO.923/60-Horácio Joaquim de Oliveira e S.4.092$OO
Regimento de Infantaria nO 16

lO.Cabo nO.31/5S·Manuel Custódio T.Vacarinho

3.612$00

Regimento de Artilharia Ligeira nO. 5

Soldado nO.65/61-João Fernandes de Sousa

1.236$00

Regimento de Cavalaria nO.7

Furriel Milo.-António Maria Rodrigues Pinto

16.884$00

2 - Recti ficações
Declara-se que o lO.Sarg. de Eng. Acácio Jaime Branquinho colocado na E.P.E. pela O.E. nO.17 3a.Série de
20/6/963, pág. 52! se destina ao R,E.3 e não ao B.T.3,
como consta da referida O.E.. .
Declara-se que o lO.Sarg. de lnf. Viriato Afonso Horta,
foi colocado no R.I.ll e não no R.I.13, conforme se lê
na O.E. 3a. Série nO.16 de 10/6/963.
Declara-se que o 1°.Sarg. de lnf. Augusto Marques da Silva Gervásio, que foi colocado no R.1.l5 pela O. E 3a.
Série n? .16 de 10/6/ S':í3
t inh '1 como Unid'1de ~~o~li1i :~3.JOra o R.I.13
Declara-se que na O.E. nO.lS 3a. Série de 30/5/963 pág.
441 onde se lê Furriel músico "Bombo José Manuel dos San
tos Duarte, deve ler-se 2°.Sarg. músico "Bombo" José
M.anvel

dos Sontos

DUllr,te
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Declara se que se chama Isidoro José Vieira Martins e
não Isidoro José VieIra, o 2°.Sarg
de Eng. Sapador
colocado ria E,P.E. conforme consta na O.E, nO,l7 de 3a.
Série de 20/6/963, pág 530.
Declara se que na O E. nO.16 3a.Série de 10/6/963 pág.
480 onde se le Furriel corneteiro Raul Maria Aivado
do R.I.12 deve ler -se F~rri~l corneteiro R~u; ~qri~
Aivado do R.l.2.
Declara-se que o 2°_Sarg, mús i.co executante no inst.~'unento Trombone
Francisco do Rego Paquete
do R,I 12
promovido ao actual posto pela O.E. nO.17 3a ~:rie de
20/6/963. conta a antiguidade no posto desde 31/5/963.
e não desde 31/6/963 como por lapso se publicou.
Serve como reforço à Guarnição Normal em Cabo Verde' tene não em co- do por Unidade Mobilizadora o R.A.A.F'
missão militar, o Furriel 2°.Mec.Radar José Padescas
Pinheiro de Oliveira.
f

Servem em comissão militar por imposição em Angola, e
não como reforço á Guarnição Normal, comu foi publica
do na O.E. nO.17 de 20/6/963, os 2°s.Sarg~, Mec.Viat. Rodas Domingos Francisco Galh~as Adagas, da C.D.M.M.
e Manuel Martins da Silva Rocha, do R.E.2.
Dec~ara-se que se chama Sílvio Afonso Martins e não SilVIno Afonso Martins o 2°.Sarg. do S.A.M. constante da
O.E. nO.17 3a. Série de 20/6/963 pág. 523.
Declara-se que os 20s.Sargs. Milso., Augusto de Andrade
Vasconcelos e Sousa, José Delgado, Fernando da Silva
Coelho Ferreira
Fernando de Almeida Caçapo, Aurélio
Borges da Horta 'e Sí Iva e Horlicio Caeteno,Vl:éen e, têm
passagem ao D.R.M.11 e não ao D.R.M.1, como se publicou na O.E. nO.3 3a.Série de 30/1/963, à Pág. 60.

3 - Reformas
Que sejam considerados na situação de desligaclos do serviço, previ sts na parte f'inel do ::.'.rtO ~5°.c10 [\>~.Lej.
28.104 de 31/12/937, p'Jr t e r em s ido Juli5ad.o;,l.nc~pa2.es de todo o serviro os sargentos a seguIr mencIonados desde a data a' q~e cada um vai indicado: lOs.
Sargs. do Q.A.E. João Rodrigues Lima, do R.l.14, desde
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30/5/963 e António Miguel da Silva Neto, do D.H M.10
desde 20/5/963.
seja considerado na '5ituaçãode desligado do serVlço
previstana parte final do arto.15°.do Dec.Lei nO.
28.404 de 31/12/937. por haver atingIdo o limite de
idade (60 anos) nos termos do art.°.60°.do Dec.Lei n':>
28.401. de 1937. o sargento em seguida menc i onado des
de a damque lhe vai indicada 10.Sarg. do Q A.E. Jos~
Pereira, da Rep.Geral, desde 29/5/963

Que

Que fi partir de 1 de [ulho do ano corrente transitam
para a situação de reforma, passando a ser pagoR das
suas pensões pela Caixa Geral de AposentaçõeR confor
me vem publicado no Diário do Governo nO.148 2a. 'Série
de 25 de Junho do ano em curso os militares a seBuir
mencionados, cuja penqão anuel a cada um sp ind'~a,
estando já deduzida do desconto a que se refere o arto.
13°. do Dec, Lei n? 36610. de 24/11)947 rect.i ficado pelo
arto.1P.do Dec.Lei nO.39843 de 7/10/954
Es tado Mawr do Exérc i to
2°.Sarg do O.A.E. Manuel RodrIgues Baptista
21. 948$00
2°.Sarg.do O.A.E. Luis Vieira da Silva
21 384$00
Direcção

do Ser ui.ço de Material

2°.Sarg.do O.A.E. Manuel Joaquim
Academia

1°.Sarg10Mec.Viat.Rooas-Silvino Nobre de Barros
Escola

22 512$00

Militar

24 14-4$00

Prâ ti ca de Cavalaria

l°.Sarg. do S.S. José dos Santos Terezo Júnior
2°.Sarg.

de Engenharta
nO 2
do O.A.E. Manuel da Silva Seabra
Manu tenção Mil i tar

22 908$00

Regimento

2°.Sarg. do O.A.E. Amadeu Pinto Marmelo
Iii s tri to de Recru tamen to e Mobd ização
2°.Sarg. do O.A.E. Joaquim António Rogado

4

Vencimentos

21 Q4J!$fú
21 948 00
nO

/j

18/564$00

Recti ficação

Declara se que por o 2°.Sarg. Grad.Alberto Lúcio dn
Conceição estar ao abrigo do despacho de Sua Exa o ~1i
nistro do Exército de 23/3/962 publicada na O.E no.l~
3a. Série de 30/6/962 pág 541 te'li d irei o ao" 'i 'n"1
mentes do novo posto em que foi gn duado desde 2/,V962
data da antiguidade no acttld.1 po.to

IX
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Mudança de Especial idade - O.S.M.
Poe despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército, de 25
de Junho de 1963, a situação dos lOs. Sargs. lOs. Mec.
Armas Ligeiras, João Teotónio do Nascimento e António
Correia, que transitaram para esta especialidade pelas
O.E. 3a.Série nOs. 25 e IS, respectivamente de 10/9/62
e 30/5/963, passa a ser a seguinte:
a)Ficam na situação de supras Autorizados até que se verifique a promoção a 10.Sarg. 10.Mec.Armas Ligeiras e
Sargento Ajudante Chefe de Mecânicos de Armamento dos
actuais 2°s.Sargs. 2°s. Mec. Armas Ligeiras, António
~ogo Gouveia, da R.M. de Moçambique e Aníbal Henriques Pires, da R.M. de Angola, que se encontram aprovados para promoção ao posto imediato. A promoção destes aprovados
a Sargento ajudante fica dependente de
aprovação em curso a frequentar. Os sargentos que mudaram de especialidade
ficam vencendo pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros.
b)Regressam ~ especialidade de artífice serralheiro caso
não obtenham
aprovação no curso de chefes de mecânicos
de armamento que venham a frequentar.
c)A promoção destes sargentos em caso de aprovação em
curso, processa-se em função das vagas e não da situação, isto é, embora considerados na situação de Supras
Autorizados, sejam promovidos quando lhes competir e
haver vaga, muito embora a não ocupem.
d)O 10.Sargento lO.Mec.Armas Ligeiras, António Correia,
da E.M.Elm., será nomeado para o curso de chefes de
Mecânicos de Armamento, que lhe venha a competir frequentar, além do número que lhe seja determinado.

x -

OBITUÁRII

Junho - Dia 22 _ 10.Sarg.
Luz, do D.R.M. nO.4 .•

do Q.A.E. Joaquim

Rosado da
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0000000000000000
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20 de Julho de 1963

--

o seguinte:

I -- MUDANCAS

DE QUADRO

SAfGNfOS 00 çuAlID PER\1ANINm

Supranumerário
Quadro

do Serviço

de Saúde

Tem passagem ao Q. P. do Serviço de Saúde o 2° .. arg. do
Q.C. António Alves do R.C.B. porque. en ontrando-se aprovado para este Quadro. lhe competiu o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade
desde lO/E/963. data
partir da qual tem di rei to aos vencimentos do novo posto. Fica graduado no posto de 2°. arg .. Encontra-sI;.
C.T.!. da Guiné em re forço à (Juarnição Normal.

I I - MUDANCAS

DE SITUACAO

SAffiENIOS 00 çuArnJ PERv1ANIN IE

Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passou a ser con iderado nesta si tunção desde 13/5/90",
o lO.Sarg. de Inf'. António .Ioaqui.m dos ant.os do R.L'
\lUN1OS 00 çuAflú

ro.1Pl1'1v. ~IO

614
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Por despacho de 9 de Julho de 1963, tenham passagem às
Tropas Licenciadas, desde 1 de Janeiro de 1963, por
terem atingido os 35 anos de idade, os seguintes sargentos do Quadro de Complemento, do Grupo de Companhias de Trem Auto:

Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobil ilação nO.l

Furriéis Milicianos.-Victor
Luis Rosa Ramalho
Afonso Rodrigues da Costa Quintela Lucas.

Ao Distrito
Furriel Miliciano·-

Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobililação

e Nuno

nO.4

José Filipe de Amorim Pessoa Ribeiro

de Recrutamento

e Mobil ilação nO.6

Furriéis Miliciano:-Eduardo do Espírito Santo Pinto Almeida, Ernesto Mendes Ribeiro, JosuéAntónio João das
Neves, Rogério de Oliveira da Costa Maia e 2° Sargento Miliciano -Artur da Silva Teles.

Ao Distrito

de Recrutamento

Furriel Miliciano.-Mário

Ao Distrito

e Mobil ilação nO.l0

Luis Matos Nunes.

de Recrutamento

e Mobil ilação

~o.11

Furriéis Milicianos:-Rui
les Cartaxo.

Rodrigues Lopes e João José Te-

Ao Distrito

e Mobilização

de Recrutamento

Furriel Miliciano:-Fernando

Ao Distrito

Bernardo de Oliveira

de Recrutamento

e Mobil ização nO.15

Furriéis Milicianos:-José
Mata Diniz e Joaquim
da Fonseca Pinto Castelo Branco.

Ao Distrito

de Recrutamento

20.Sargento Miliciano·-~osé

nO.12

António

e Mobil ização nO.19

Agapito de Freitas.
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III - PROMOÇÕES
SAffiENlOS 00 (UADID PER1ANENIE

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência
Chefia

do Exército

do Vice-Chefe

do Serviço

de Reconhecimento

do Estado Maior
das Transmissões

2°.Sarg.de Eng.-Transm., o Furriel José de Sousa da COnceição, e 2°.Sarg. de Cav.,o Furriel José Gomes Mjranda, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9 de Julho de 1963)

Quartéis

Generais

Quartel

General

da 3a. Região Militar

2°.Sarg• de Cav.,o Furriel Joaquim António Arrifes Saloio, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 9 de Julho de 1963)
2°.Sarg• de Inf.,o Furriel João da Silva Piedade, contan
do a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qu
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6 de Julho de 1963)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

da

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.12

2°.Sarg. do S.S.,o Furriel António Soares de Almeida,(~,.
tando a antiguidade desde 30/6/963. data a partll
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9 de Julho de 1(3)

Regimento

de Infantaria

nO 13

3él Série
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2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom.,0 Furriel Manuel Esteves, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem rtireito aos vencimentos do novo posto. Serve na
R.M. de Angola.
(Despacho de 9/7/963)
Ratalhão

nO 6

de Caçadores

2°.Sarg. de Cav.o Furriel José Joaquim França, contando
a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10/7/963)
Batalhão

nO.8

de Caçadores

. 2°.Sarg. de Cav.,o Furriel José Canhão Grenho, contando
a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10/7/963)
Arti

Iharia
Escola

Prática

de Artilharia

2°.Sarg. do S.S. ,o 2°.Sarg.Grad. António CardosoJ3ugalho
Ferreira e 2° .Sarg. de Art., o Furriel João Sofio Ale
xandrino, contando a antiguidade desde 30/6/963. data
a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 10/7/963)
2°.Sarg. artífice seleiro correeiro,o furriel 2°.Artífi
ce seleiro correeiro José da Piedade Candeias.contanrto
a ~ntiguidade desde 31/3/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10/7/963)
Regimento

de Arti

Iharía

ligei

ra nO.1

2°.Sarg. dê Art.,o Furriel Luis Gonzaga da Silva Leandro
contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 5/7/963)
Regimento

de Arti Iharia
Pesa1a
(C.I,.C.A. nO.1)

.

nO.2

20.Sarg. de Cav.,o furriel Elidio Ferreira de Faria,con
J
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tando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/7/963)

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2°s.Sargs. de Cav ..os Furriéis Joaquim António Encarnação Valentim, Angelo Pereira das Candeias e João Ribeiro Brás Arroteia, contando a antiguidade desde 30
de Junho de 1963. data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacgo de 10/7/963)

Regimento

de Lancei ros nO 2

2°.Sarg. de Cav.,o.Furriel Manuel Rodrigues Trindade,
contando a antIguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9 de Julho de 1963)

Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°.Sarg. de Cavo ,o Furriel Jeremias da Conceição Burri
nhos, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 9/7/963)

Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

2°s.Sargs. de Eng. Sapadores,os Furriéis, .~tónio ~rdo
so Nunes,
Rui Ramalho da Costa, LucInIo ~odrIgues
Teixeira, Manuel de Oliveira Marçal e 2°s.Sargs. do
S.S.,os Furriéis Manuel da Silva Cristo e Francisco dê
Freitas Pereira de Sousa, contando a antiguidade desde
30/6/963, data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto. (Despacho de 9/7/963)

Companhia

Oivisionária

de Manutenção

de Material

Fr-inc is
2°.Sarg• 2°.Mec.Armas p~!surhs,() Fur ri.el .'\;1tónio
co Rendeiro. cont~ndo a antiguidade desde.30/6/963,
data a partir da qual tem direito aos venCImentos do
novo posto.
(Despacho de 9/7/963)
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Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

~i Iitares

Estabelecimentos

Penais

Casa de Reclusão

do Governo

e Outros

Militar

Elementos

de Lisboa

2°.Sarg. de Cav.,o 2°.Sarg. Grad. Manuel Joaquim da Silva, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12 de Julho de 1963)

Depósito

Disciplinar

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel António Duarte Cambaias Roxo,
contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/7/963)

Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Principal

l°.Sarg. do S.S.,o 2°.Sarg. Guilherme de Sousa, do C.I.M.
contando a antiguidade desde 1/10/959, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 4/7/963)
2°.Sarg. de Cav.,o Furriel José Francisco Moreira Pinto,
contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11 de Julho de 1963)

Hospi tal Mi Iitar Regional

nO. 1

2°.Sarg. do S.S.,o Furriel Joaquim Mário de Sousa Leal,
contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12 de Julho de 1963)

Supranumerários
Infantaria
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Regimento

nO.l0

de Infantaria

2°,Sarg. de lnf.,o Furriel Domingos Rico Lampreia,contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
em Angola em reforço à Guarnição Normal. (Desp 5/7/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.l0

2°.Sarg. de lnf.,o Furriel Francisco Pi~es Mateus, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encon~
tra se em Angola em reforço a Guarnição Normal.
(Despacho de 12 de Julho de 1963)

Cavalaria

•

Regimento

de Lanceiros

nO.2

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Armando Pereira Bordonhos,
contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 9 de Julho de 1963)

Grupo Divisionário
2°.Sarg• de Cav ..o Furriel
contando a antiguidade
da qual tem direito aos
(Despacho de

de Carros

de Combate

Joaquim Manuel Estevão Mendes
desde 30/6/963, data a partir
vencimentos do novo posto.
12 de Julho de 1963)

No Ultramar
R e g iã o M i I ita r d e A n go Ia
2°s.Sargs. de Art. os Furriéis António Pereira dos Santos e Humberto d~ Sousa Mendonça, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 5/7/963)
2°s.Sa:g~. de lnf., o 20.Sarg. Grad. Umbelino José Cos~a e
Furné1s João R~to Godinho t" Ennesmdo E,teveS Faustln?, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a par
t1r da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10 de Julho de 1963)
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2°s.Sargs. de Inf.,os 2°s.Sargs. Grads. Celestino Domingos Claro. Fernando Rodrigues Nunes Narciso. António
Vicente Madeira. Virgílio Amaral Márcia. Abílio Rraga
Carneiro de Sá. Manuel Pinto Filipe. António Carvalho
Cruz. Artur Gomes Fernandes Azevedo Melo e os Furriéis
Ernesto Marques Saraiva, António Gomes da Costa
António Lavadinho Mourato. Luis Vieira Mateus. António
Manuel Melo Ralo. Antero Tiago dos Santos. Acácio Pereira da Mota.Joaquim Martis, António Vilas Boas Li
ma, José Nunes da Mata Joaquim, António Luis Ferreira
Gonçalves e João dos Santos Garrido de Figueiredo, con
tando a antiguidade desde, 31/5/963.data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4 de Julho de 1963)
2°s.Sargs. de Inf.,o 2°.Sarg. Grad. Romeu Antunes da Fonseca e os Furriéis Manuel João Vieira. Manuel António
Rodrigues. António de Figueiredo Coelho Francisco Pe
dro Romana, Armindo Pereira Gaspar eNicacio José Rosa
Pereira, contando a antiguidade desde 31/5/963. data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novo pos
to.
(Despacho de 11/7/963)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

2°.Sarg. de Inf.,o Furriel Luis Rodrigues Gouveia. con
tando a antiguidade desde 31/5/963. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/7/963)
Comando Territorial

Independente

de Timor

2°.Sarg. do S.A.M.,o 2°.Sarg. Grad. Rogério Neves da Sil
va, contando a antiguidade desde 30/4/963 data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10 de llulho de 1963)
Graduações
No posto de 2°.Sargento
Estação
Postal
Mi I i tar ..Do)' ~
2°s.Sargs. Grads. ,os AuxiI i res dI'!Tr~r~so rio 21'\.clo1.sSI!

dos C.T.T. Fernando Mendes Lérias e Ivo de Matos Godi
nho. contando a antiguidade desde 5/4/963 Vencem pelo
Ministério do Exército nos termos do Decreto 31.495 de
1/9).~1.
(Despacho de 4/7/963)
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SAICENIOS

ro

Regimento

(UAfR) m1PLFMEN1D

de Infantaria

nO.2

(Batalhão de Caçadores nO. 356)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIliciano Carlos Paulo de Medeiro. Tem direito aos venCImentos do novo posto desde 1/Maio/1963.

Regimento

de Infantaria

nO.7

(Batalhão de Caçadores nO. 279)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIliciano José Gouveia dos Santos. Tem direito aos vencimentos do novo posto·desde 25/Janeiro/1962.
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIliciano Fernando Horácio dos Santos Duarte. Tem direito aos vencimentos do novo posto.desde 21/Março/1962.

Regimento

de Infantaria

nO.12

(Batalhão de Caçadores nO.184)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2<s.SargentcsMiliciancs os FurrIélS Milicianos Amilcar João da Silva Bagão, Francisco
Loureiro Dias de Pinho e Vasco Joaq
es Teixeira,
Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhão de Caçadores nO.132)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
d~~?e 28/Fevereiro/1963,20s.Sargentos Milicianos os FurrIeIS Milicianos Albino Manuel Ferreira dos Santos,António ferreira Duar te , Carlos Gonçalves. Fer reir a, Ca.r)qs
RodrIgues Maio Fernando António SarrIco VIeIra, FlavIo
José Amaral de'Almeida José António Madeira Barriga e
Manuel Carlos Teixeira J...eques.
Têm direito aos vencimentos do novo posto des1e 28/F~vereiro/1963.

de Infantaria

nO.14

(Batalhão de Caçadores

nO.3)

Regimento
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Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Borges Garcia. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhão de Caçadores nO.155)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Custódio do Rosário Faustino. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Pel.de Canhões s/r nO.29)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Fernando Virgílio de Miranda Raposo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2SJJulho/1962.

Regimento

de Infantaria

nO.15

(BatalhãG de Caçadores nO. 186)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Jacinto Manuel Afonso Teixeira Nunes. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2/Outubro/1962.
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Francisco Alberto Curado Zuzarte de Mendonça.
Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 12jDezembro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.279)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos José Olimpio Correia da Silva, José Jorge Mateus Paula Sarreira, José Rafael dos Santos Baudoin,
Manuel Garcia Revez e Luis Magalhães Passos. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 31/Março/1962.
Por despacho de 8/JuHro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José António Mendes Esgueira. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 2/Abril/1962.
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(Batalhão de Caçadores nO.28O)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Milicianos os Fur·
rréis Milicianos António Augusto de Oliveira Leal, João
Gonçalves Marques, José Joaquim Diniz, José Póvoa Pires,
Manuel Barata Gomes Dias, Narciso da Eira e Vitor Manuel
do Carmo Santos. Têm direito aos vencimentos do novo pos·
to desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhão de Caçadores nO.325)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,2Bs.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Ivaldo Rodrigues Matias e Mário Raposo
dos Santos. Têm direito aos vencimentos do novo posto
desde 7/Março/1962.
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Nabais Magro. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 2O/Março/1962.
Por despacho de 8/Julho/1963. contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Mlliciano José Manuel Vedar Sardinha. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 21/Abril/1962.
Por despacho de 8/Julho-1963, contando a antiguidade
d7sde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Mlliciano Rui Manuel Rosado Vieira. Tem direito aos ven·
cimentos do novo posto. desde 1/Maio/1962.

Regimento

de Infantaria

de Luanda

Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
d7s~e.28/Fevereiro/1963. 20.Sargento M~li~iano o Furr~el
Mlllclano. Joaquim José Corista. Tem dlrelto aos venClmentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Infantaria

de Sá da Bandei ra

Por despacho de 8/Julho/1 %3, contando a antiguidade
d7.s~e3O/.Junho/1960, 20.Sargento Mil~ci~o o Furriel MiIiclano José dos Santos Pinto. Tem dlrelto aos venClmentos do novo posto desde 3O/~unho/1960.
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Batalhão

de Caçadores

nO.5

(Batalhão de Caçadores nO.3Dl)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Mário Joaquim Sousa Vasco.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.356)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Armando Vitor Soares. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 4/Agosto/1962.

2°.Grupo

de Companhias

de Administração

~ilitar

(Dest. de Intendência nO.33l)
Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José dos Santos Duarte. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Depósito

Geral de Adidos

Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereirol963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
miliciano João Domingos Saveia. Tem direito aos vencimentos do novo PQsto desde 2OjMaio/1963.

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

da Beira

Por despacho de 8/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 1/Janeiro/1959, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José da Silva Moreira.

IV - COLOCAÇOES

E TRANSFERENCIAS

SAIGNIDS 00 (JJAI:ro PmMNFNIE

Armas e Serviços
Ministério
Na dependência
Direcção

do Serviço

do Exército

do Quartel

Mestre

de Fortificações

General
e Obras Mi Iitares
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2°.Sarg. de Art. José António Ferreira Machado, do G.A.
C.A.3. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladrosAprovados
por Lei".
(Despacho de 24/6/963)

Di recção do

Serviço

de Transportes

2°.Sarg. de lnf. Gastão Feraandes, do C.T.I. da Guiné,
devendo ser considerado nesta situação desde 8/6/963.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 3/7/963)

Chefia do Serviço

de Orçamento

e Administração

l°.Sarg. de lnf. António Inácio, do C.T.I. de S.Tomé e
Princípe, devendo ser considerado nesta situação desde
10/6/963. Vence peJa verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 25/6/963)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades

Centros

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

2°.Sarg• de lnf. Bernardino Nogueira, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
31/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladrosAprovados por Lei".
(Despacho de 25/6/963)
l°.Sarg• músico executante no instrumento "cornetim"
Diocleciano José Torrão, da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 20/6/963, data em
qué embarcou de regresso ~ Metrópole. Vence pela verba
Pessoal dos <)ladrosAprovados por Lei". (Desp.8/7/963)
2°.Sarg• músico executante no instrumento "clavicorne"
Manuel Albino da Silva Martins, do B.I.I.19, por pedir.
(Despacho de 8/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO. 1

2°.Sarg• de lnf. António do ~ascirrento .Joaquim,da R.M.
e Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
esde 31/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 22/6/ %3)

â

::
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2°.Sarg. de lnf. Francisco Germano dos Santos, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 6/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/6/963)
Furriel de lnf. Joaquim António Faustino, do R.I.15, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 9/5/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 1/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.2

2°.Sarg. de lnf. Eduardo Lucas, da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desde 31/5/963.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 25/6/ %3)

Regimento

de Infantaria

nO.6

2°.Sarg. músico Joaquim Januário dos Santos, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
20/6/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho ,de 8/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg. de lnf. Francisco Rodrigues Vitorino, do R.I.2,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 25/5/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 21/6/963)
2°.Sarg. de lnf. José Luis Manique da Silva, do C.T.I.
da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
8/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 21/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.8

2°.Sarg. 2°.Mec.Armas l.igeiras António Pinto (IaS~lva
Ferreira, da R.M. de Moçambique, devendo ser consIderado nesta situação desde 15/6/%3, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
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nO.13

2°.Sarg. de lnf. António Augusto Afonso, do R.I.l, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 23/5/963, por ter regressado da R.M. de
Angola.- Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/6/963)

Regimento

de Infantaria

nO.14

2°.Sarg. de lnf. Edmundo de Almeida Pinto, do R.I.15,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 9/5/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 1/6/9(3)

..

Regimento

de Infantaria

nO.15

2°s.Sargs. de lnf. Manuel das Neves Rapoula e António
Carreira Coelho, ambos da R.M. de Moçambique, devendo
ser considerados nesta situação desde 5/5/963. Vence
pela verba "Pessoal,dos <)ladras Aprovados por Lei".
(Despacho de 25 de Maio de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.16

2°.Sarg• de lnf. António Lavadinho Mourato, da R.M. de
Angola, devendo ser considerados nesta situação desde
6/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladras Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/6/963)
.

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

2°.Sarg• de lnf. Nicolau Manuel da Costa Pimentel Cabral
d~ R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta
Sltuação desde 31/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos
()Jadros Aprovados por Lei". (Despacho de22/6/963)
Furriel músico Bernardino Carlos Arruda Palmeiro, da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 15/6/963 data em que embarcou de regresso ~ Metrópole. Vence'pela verba "p3ssoal dos <)ladras Aprovados por Lei' .
(Despacho de 3/7/963)

Batalhão

de Caçadores

nO. 1

3a. Série
626
ORDEM DO EXERC ITO N°. 20
********************************************************
2°.Sarg. de lnf. Domingos Marujo, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 6/6/963.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" .
(Despacho de 22/5/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.6

Furriel de lnf. José Ramos da Conceição Duarte, do R.I. "
nO.15, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 9/5/963, por ter regressado da
R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 1/6/963)

Arti Iharia
Regimento
(Com

de Arti Iharia Pesada nO.2
destino ao C.I.C.A.l)

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas José Eugénio Rodrigues Gaspar
dos Santos, do R.C.7, devendo ser considerado nesta
situação desde 22/6/963, por ter regressado da R.M. de
Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Serviço
Companhia

de Material
Divisionária

de Manutenção

de Material

2°.Sarg. de lnf. Manuel da Costa Cruz, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
31/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (no.1 do arto.325°.do Capo.80.do Orçamento do M.E. ) (Despacho de 25/6/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto

e Outros

de Altos Estudos

Elementos

Militares

2°.Sarg. do Q.A.E. Adelino Alves Seles, da R.M. de Ango~
la, devendo ser considerado nesta sjtuação desde 22 de
Junho de 1963, data em que embarcou de regresso à Me
trópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Çuadros".
(Despacho de 4/7/963)
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Academia

Mil itar

lO.Sarg. de Eng. António Duarte Gorgulho, da R.~. de Mo
çambique, devendo ser considerado nesta qituação desde
15/6/963.
(Despacho de 8/7/963)

Col'gio

Mil itar

2°.Sarg..de Inf', Manuel Lopes Pato, do C.T. r. da Guiné
dev~ndo ser considerado nesta situação desde 8/6/963
Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei. nO.1 do arto.325°.do Capo.8°.do Orçamento do M E
(Despacho de 25/5/963)

Escola Mi Iitar de Electromecanica
2° Sarg. de Art. António da Piedade dos Santos e o Fur
,riel de art~ Mário Mendes Teodoro, devendo ser conside
rados nesta situação desde 11/5/963, por terem re
gressado da R.M. de Angola onde servirar. em reforço
a Guarnição Normal. Vencem pela verba Pes~oal de No
meação Vitalícia além dos Quadros". (Desp. de 4/6/963)

Caw.po de Instrução

Mil itar de Santa Margarida

2°.Sarg. do S.S. José Bragança Fenreira, da R.~. de Mo
Çambique. devendo ser considerado nesta SItuação desde
1~/?/963. Vence pela verba Pessoal de No~eação Vlta
bCla além dos Quadros. (Despacho de H;7/963)

Centro

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e ~e Costa

lO.Sarg. de Art. Arnaldo Augusto Pereira, do G.A.C.A.3.
Sua Unidade MobIlizadora, devendo ser considerado nes
ta situação desde 22/6/963, por ter regressado da R.~
d: ~gola. Venc~ pela .erba Pessoal de,NOIIieação
Vita
hCla além dos Quadros. (Despacho de 8/7/Q63.)

Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
MilItar

Regional

nO.2

2°.Sarg. do S.S. Manu!'1 Af."o"lt i nho dr ~()o;tnBe sende (~a
R.M. de Moçamblque. d venuo <;erconslderado nesta SI
tuação desde 15/6/963. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vi tal1.ciaalem dos O1aoros·'.(Desp.8/7/963)
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Estabelecimentos

Produtores

Manutenção

Militar

2°.Sarg. do S.A.M. Eduardo João Bandeiras, da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 5/5/963. Vence pela verba "Privativa da Manutenção
Mi li tar.
(Despacho de 25/6/963)

Diversos
Depósito

Gera' de Adidos

2°.Sarg. de Inf. Armando do Nascimento Manso e 2°.Sarg.
Grad. José Gomes Duarte, ambos do R.I.15, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação
desde 9/5/963, por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" .
(Despacho de 1 de Junho de 1963)

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.16

Furriel de Inf. João Afonso Nunes, do R.I.3, por ter sido
nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à
Guarnição Normal da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 30/11/962.

No Ultramar
Região Mi Iitar de Moçambique
2°.Sarg. de Art. José Mauricio de Almeida, da C.D.M.M.,
por ter embarcado para a citada Província onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 2/7/963.

Y - CONCURSOS
A - Concursos

CURSOS E ESTÁGIOS

3a.
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1 - Lista Geral de Classificação

de Aprovados

Para os devidos efeitos, se publica a lista geral de
classificação dos Candidatos Aprovados no concurso para o posto de l°.Sargento músico, aberto pela O.E. nO.5
3a. Série de 202/963 pág.143.

"Flauta

em Dó"

13,00
l-B.C.5-2°.Sarg.Mús.-João César da Costa e Silva
"Requinta em Mib"
l-R.I.6-2°.Sarg.Mús.-Viriato Carneiro de Araújo
14,00
2-R.L1-""
"-António Joaquim Mendes de Macedo 13,30

"Bombardino

em Dó"
13,00
12,00
10,70

1-B.L L 19!!2°Sarg:'Mús.
-Ernesto de Medeiros
2-B.L 1.18- "
"-António Victorino Rala
3-Angola
"
.' -Jorge Miguel M.de Freitas

"Cornetim
l-R.LI

a)I-Base

"

nO.l_"

2-R.LI
3-R.L12
4-Ango1a

"
"
"

em Sib"
12,00

" -Norberto Pestana

"Clarinete

em Sib"

"-Agostinho Dinis da C.Caineta
"-António Joaquim Mendes de M.
"-João Marcelino dos Santos
"-José Coelho Martins

15,00
14,00
13,70
13,00

a)Este candidato para efeitos de promoção figura em último
lugar na escala de aprovados, isto é, só será promovido
depois de promovidos todos os aprovados do Exército.

B - Cursos
- Lista Geral dos Candidatos

Aprovados

Publica-se a lista geral dos candida~os aprovados no
curso de l0s.Mecânicos de radar, real1zado no ano lec°tivo de 1962/63 e que decorreu de 2/1~/962 a 5/4/963:
2 .Sarg.20.Mec.Radar-Luciano dos S.Bapt1sta,CIAAC 13,11 vaI.
2°.Sarg.2°.Mec.Radar Manuel Soares, da E.M.Elm.
10,94"

2 - Averbamento
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Monitores de Educação
Física Militar que funcionou no C.M.E.F.E.D. de 1 de
Outubro de 1962 a 9/3/q63 os se~llntes Sargentos,

Unidade

Posto e Arma

Nome

Aprovei.
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QMlI

2°Sarg.QSM António Luciano Alves Diz
Bom
.Manuel Rodrigues Gaspar dos SantosReg.
Art Manuel Ant.ón io Silvério
Reg.
E.P.A.
Francisco Esteves da Silva
Suf,
GACA 2
Cav.Manuel Fonseca Afonso
Reg.
CMEFED
Furriel Inf Fernando João Lisboa
Heg.
"João
Franco Rodrigues
Heg,
"
José Lucas dos San tos
_Reg·
R.1.7
Hipólito Jaques Gonçalves
Suf.
R.1.2
Romão Ambrósio Marques Mira
Suf.
R. I. 16
José Ramos Folgado
SuL
B.C.5
"
Arlindo João Verdugo Alface
Suf.
B.C:9
B.C.lO
• Júlio do Carmo
Suf.
, Bom fácio Fer issimo
Su f
R.Ll
-Manuel Diogo Ramos
Suf.
R.L15
Fernando Augusto 90S S.Moreira
Suf
R.1.lO
R.I.l2 .
António Sanches Fe ire iro
Suf
• -Joâo Evangelista
Pinheiro
Reg.
R.L6
José de Jesus
Reg.
R.L8
" Miguel Bartolomeu Moscoso Tavares Reg.
C.LM.
Cav Joaquirr Barata Perei ra
SuL
R.1.6
João Henrique da Conceição Passão Suf.
R.C.3
" Luis Faria
Reg.
R.L.2
António
Martins
Afonso
Reg.
R.C.8
Rt\AF
1_
Art Quintino Nicolau dos S.Botelheiro
Reg.
E.P.A.
n
Romão António
SuL
Manue1 da Cunha da Silva
Su f.
C. LCAl,tP.AP2
José Maria Rebelo
Suf.
E.P.A.
Cav-António Costa Teixeira
Reg
ClOO/HAP2'
João Lei tão Robalo
a)
cn::;RC8
'
13.C.5
lnI.Marcelino
José G. Barata
Suf.
I

"

I

t

1

I

ti

a)Não é dado aprovei iamenro q este Furriel
em vírtude
de
não ter [r eouen t ado o curso de sobrevi uêncic
por ter
si do omeado paro prestar
servrço
no UI tramar. No
en
tan to ser lhe á con jer vdo o ap rove i tamen to quando o
mesmo furriel
frequentar
futuramente
~m curso de Sobre
vivência
A estes sargentos
devem ser averbados
o Cur
80 de Momtores
de Educaçiio Física Militar
a especinl i
dade de Mon t to r de Educação F ís t ca

VI

OEC An ÇÕES

I

1 - Preterições
Deixa de es t ar preterido

na promoção ao posto

imediato
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desde 31/3/963, por ter sido arquivado sem procedimen
to o auto de corpo de delito que tinha pendente. o
FU1riel 2°.Artífice seleiro correeiro, ,José da Piedade
Candeias, da E.P.A.

2

Promoção

sem efeito

Seja considerada nula e de nenhum efeito a promoção a 2°.
sargento miliciano do furriel do R.I.l, António Manuel
Matias dos Santos constante da O.E. nO.16 3a.Série de
10/6/963. a pág. 484 em virtude de se ter verificado
que a data do seu ingresso no Q.P. ainda não reunia
todas as condições de promoção a 2°.Sarg.Milo. eXIgI
das nas disposições em vigot.

3 - Rectificarfoes
Nula e de nenhum efeito a transferência para o R.I.ll do
furriel de Inf. Joaquim António Barco Baixinho, do R.
1.7. conforme consta da O.E. nO.17 3a.Série de 20/6/63
pág. 532.Este Furriel foi colocado no R.I.l desde lIde
Maio de 1963. conforme consta duma das últimas O.E.
3a. Série.
Declara-se para os devidos efeitos, que o 2°.Sarg. de
ln!. Jorge Sequeira Carrilho, do B.C.5 (C.Rec.113),
fOI transferido para o R.I.l (Com.Ag.7' desde 15/4/963
Deste modo fica sem efeito o constante da O.E. nO.18
3a:Série de 30/6/963 pág. 570,esta transferência já
fOI efectuada na O.E. nO.12 3~.Série de 30/4/963 pág.
333. mas chama~ge-lhe José em ~ez de Jorge.
Declara se que o 20.Sarg.Grad. de Inf. Paulino Ribeiro
Lopes Pires, pertence ao R.I.5 e não ao R.I.4 como
consta na 0.E.no.17 3a.Série de 20/6/963 pág.533.
Declara se que o 20.Sarg. de Inf. Jorge Marcos Gomes Pes
tana e o Furriel António Ildefonso Silva, pertencem ao
R.I.13 e não ao R.I.15 conforme consta na O.E. nO.17
3a. Série de 20/6/963 pág. 533.
Decla!a se que se chama Albino da Silv'l Pereira e não
ArlIndo da Silva Pere i {'<I. o Furr i.e 1 do ~ S (10 H.M.P
que embarr,ou para a R.M. de Angola conforme consta na
O.E. nO.18 3a.Série de 30/6/963 pág. 564.
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Declara-se que se chama António Henriques Felicidade e
não António Marques Felicidade, o furriel do S.S. do
H.M.P. que embarcou Iara a R.M. de Angola, conforme
consta na O.E. nO 18 3a. Série de 30/6/963 pág. 564.
Nula e de nenhum efeito a colocação na R.M. de Angola do
pessoal abaixo designado conforme consta da C.E. nO 18
3a Série de 30/6/963 pág. 564, por mesmo já fazer parte daquela R.Militar os 2°s sargs. de Eng. Saps. José
António Eufémio, Joaquim Ferreira Parracho e Belarmino
Ferreira Larangeira.
Declara se que se chama 01 ívio Correia Rodrigues e não
Mário Correia Rodrigues o furriel de Eng. da CHERET,
que embarcou para a R.M. de Moçambique conforme consta
da O.E. n? 16 3a Série de 10/6/963 pág. 495.
Oeclara~se que se chama Olivier de Matos Estevinha e não
Oliveira Matos Estevinha, o furriel de Inf. constante
na O.E. nO 18 3a Série de 30/6/963 pág
561.
Declara-se que se chama Gustavo da Costa Arnauth e não
Gustavo da Costa Armando, o furriel de R.I.2 que embar
cou para a R.M. de Angola conforme consta na O.E.no 17
3a Série de 20/6/963, pág. 532.
Declara se que se chama Joaquim António Barco Baixinho e
não Joaquim António Barco. o furriel de lnf. do 1.1.7.
que embarcou para a R.M. de Angola conforme consta na
O.E. nO 17 3a Série de 20/6/963 pág. 532.
Declara-se nula e de nenhum efeito a transferencia para
a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas do
2° sarg. do S.S. Manuel Antunes Baptista, publicada na
O.E. nO 15 3a Série de 30/5/963. Este sargento continua colocado no II.M.D.I.C., destina-se a prestar ser
viço na referida A.T.F.A.
Declara-se que ~ 2°s sargs. Milos. de Eng. Auréli~ de
Jesus Baptista, Manuel Lourenço dos Santos Garrido e
José Ernesto Magalhães Fhiva Fragoso, têm passagem ao
D.R.M.l e não ao O.R ~,1.11como se publicou na O F.. nO.
32 aa Série, de 20/11/01.)2 a pág. ;918.
Declara-se que o furriel de Cav. t\ntónio Joaquim Galhanas 'Pardal, do R.C.3, embarcou para o C.T.I. de S.Tomé
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e Príncipe e não para o C.T.l. de Timor, conforme consta na O.E. nO.18 8á.Série pág.566.
Declara se que se chama Manuel Baptista Barreto e não
Manuel Baptista Barreiro, o Furriel de lnf. do B.l.l.19
que embarcou para a R.M. de Angola, como consta na O.E.
n? .18 3a.Série de 30/6/963 pág. 565. .
Declara-se que foi promovido para o B.C.5 e não para a
R.M. de Moçambique, o Furriel 2°.Mec.Radiom. Luis de
Castro César, constante da O.E. nO.18 3a.Série de 30
de .Iunlio de 1963. pág. 484.
.
Que em rectificação a páginas 537 da O.E. nO.17 3a.Série
de 20/6/963, se publica que é Furriel de Eng. Sapo Mar
nuel Ferreira, áh E.P.E. e não 2°.Sarg. como foi publicado naquela O.E .•

4 - Vencimentos
Declara-se que os sar-gentos a seguir mencionados passam
a vencer 8ela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". (no.l do arto.325°.do Capo.8°.do Orçamento do M.E.
desde 1 de Agosto de 1963.
do S.A.M. -David Pereira
da Silva,
do 1° C.C.A.M.
"
Pr
-Manuel Alexandrino
Vinagre E P.A.M
"
-Norberto
Joaquim F.Ferreira
E.P.A.AI.
""
-Jaime de Almeida 'Gomes, l°.G.C.A.M.
2°.G.C.A.M.
"
"
" -João Cambetas Abreu
Furriel
de S.A.M.
-Manuel Martins Loureiro
2° C C A.M.
Ir
1/
"
-Manuel Cosme da S.Pedr
2°C·CA.M.
Furriel
do S.S.
-Mateus de Sousa Amorim R.I.13
9
II
Ir
..Leonel
Pires
1° .c.els
"
""
-Carlos Rosa Pombo 1o.C C.S.
\1"
"
-Fernando Luis F Reiçadas H.M.P.
"u
-Bui. Manuel Da Si lva Machado H.M.P
"
"r'
-António 'Gomes Fernandes H.M.R. 3
2°Sarg.Eng.
(Sap) -AntónLo Vicente Faustino
E.P.E
Furriel"
"
-Francisco
da Silva,
doREl
2°S~rg
de
Art.
-José Conceição Camoesas, do RL.l(CICA1)
"
"
-Fel icissirlO
de .l esu s Ferreira,
do RALl
CIMC
"
"
" -Joõo da Cance içlio V. polvnrinho,
"
-José
Joaquim
Rosa
Santana,
da
E.P.S.M
"
"
2°S~rg. de
Cavo José de Figueiredo
Mota, do qTMS.Marg.
"
"
-Fronc i sco Manue l Tomás Correta,
R. C. 7
Furriel"
"
-Manuel Alves Martins,
do RC.7
2°.Sarg.
"
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Declara se que o Sarg. a seguir mencionado passa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos
Quadros.
(no.l do arto.358°.do Capo.9°.do Orçamento
do M.E.). desde 1 de Agosto de 1963 2°.Sarg. de Art.
Arnaldo dos Santos Batista, da C.D.M.M ••
00000000000000000000

00000000000000000000

000000000000000

O Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha
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30 de Julho de 1963
Publica-se

ao Exército

o seguinte:

•

- DECRETOS

E PORTARIAS

A - Condecorações
- Sargentos
Por Portartas

de 2 de Julho de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa. pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha ~e mérito mili
tar de 4a.classe, nos termos do artigo 52°.do ReguJ
mento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 194
02",
sargento de Infantaria Manuel de Sousa Mendonça, ,1
comP~~i a de caçadores nO. 270 Batalhão dc Taçadorr-s f
Jq.Mtntstério
do Exército
2 de Julho de 1963 O lz
nts t ro do Exérci to Joaquim da Luz Cunha
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi n is tn ,
d~ Exército condecorar com a medalha de cobre de se
V1ÇOS distintos.
com palma. por terem sido considere
d~s ao abrigo da alínea a) do artigo lHO
com refel
Cla ao parágrafo 20.do artigo 510.do Regul ment,o
M :d~lba Militar
de 28 de Maio de 1946. os seguill
mllltares Furriéi de Cavalaria.Adelino Januário MUl
qu~s Mandriana d (ompanhia de Cavalaria nO.295 Bata
~;~a? de Cavalaria nO.3~r; n imento de Cavalaria n~.3 (
lhclano Rodol o do
ntos Domingos da Companhi a di!
Ca valaria 296
Batalhão de Cavalaria nO.345
Regimm
to de Cavalari a n? 3. 1inistério do Exército. 2 de Ju
lhhode 1963. O MinL . tro do Exérci to Joaquim da Luz Cu
n a
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Portaria

de 18 de Junho de 1963

Manda o C"".erno da República Portuguesa, pelo Marrist ro ,
do Exército condecorar com a medalha de mérito mili
tar de 4a.classe os sargentos 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 Medalha Militar de 28 de Maio
de 1946
Pr~mei~oSargento
de Infantaria, João Teixeira Granja.
Segundos-Sargentos
de Infantaria Joaquim Pedrosa Moital
Euclides António de Almeida, Francisco Mendes Sordo e
Fernando de Brito Ramos; do Quadro do Serviço de Material, mecânico radiomontador, Joaquim Francisco Graxi
nha dos Santos; do Quadro de Amanuenses do Exército,
Manuel Lidório Romano e João Gomes Caires JÚnior.Mini~tério do Exército 18 de Junho de 1963.0 Ministro do
Exército, Joaquim da Luz Cunha.

2 - Praças
Por Portarias

de 2 de Julho de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército condecorar com a medalha de cobre de ser
viços distintos, com palma, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo l8°.com referência ao
parágrafo 2°.do artigo Slodo Regulamento da medalha mi
litar,
28 de Maio de 1946, o seguinte soldado Sol
dado d cavalaria nO.l062j6l José Joaquim Antunes Lou
renço, d~ Companhia
de Cavalaria nO.296 -Batalhão de
Cavalaria nO.34S-Regimento de Cavalaria nO.3.Ministério
do Exérc. to, 2 de Julho de 1963. O Ministro do Exérci to
Joaqutm da Luz Cunha.

ne

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército condecorar
com a Cruz de Guerra de 3a.
classe, ao abrigo dos artigos 9°.e loo.do Regulamento
da medalha militar, de 28 de Maio de 1946, por serviços prestados em acções de combate na Província de Angola, o soldado nO.ISlOj6l Joaquim Rodrigo Gonçalves,
da Companhia de Cavalaria nO.35l - Batalhão de Cavalaria nO.390 . Regimento de Cavalaria nO.3. Ministério
do Exército, 2 de Julho de 1963. O Ministro do Exérci
to, Joaquim da Luz Cunha
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B

Louvores
Sargentos
Por Portaria de 2 de Julho'de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar os seguintes militares
Furriel de Cavalaria Adelino Januário Marques Mandriana,
da companhia de Cavalaria nO.295 Batalhão de Cavalaria
nO.345-Regimento de Cavalaria nO.3, porque. durante o
tempo de permanência do Batalhão de Cavalaria nO.345
na zona de intervenção norte. nomeadamente nas regiões
de Bessa Monteiro e de S.Salvador, entre 19 de JaneiF0
de 1962 e 30 de Abril de 1963, revelou, nas inú"Ile
ras acções d~ Guerra em que tomou parte, excepcionaIS
qualidades m~litares em frente do inimigo, contribuin
do com ()seu Lxemplo para elevar o espírito combativo
dos seus subordinados.
Destaca-se o seu permanente espírito de abnegação e sacrifício no tr~nsporte de feridos e de material, de
pessoal físicamente mais inferiorizado, a sua aEção
nas operações 'Monte Cubata" e Fim de Semana" na região de Bessa Monteiro nas operações "Capitão Godinho" ~ Três Mosqueteiros" na região de S. Salvador. onde o
Inimigo se mostrou particularmente aguerrido, e, ainda
o seu comportamento na operação"Seke', ao conduzir,
sua secção no ataque ao quartel terrorista de M'Pa lma
la.e subsequente perseguição do inimigo, operação par
cUJO êxito muito contribuiu com a sua acção pessoal.
Em situações de perigo, a presença do Furriel Marqu~
Mandriana foi sempre notada na primeira linha e nos ~
gares de maior risco.
Em todas as acções de Guerra em que compartIcipou, l~'
velou exemplar coragem, sangue frio, decisão e ~e:enr
valentia, qualidades que muito o honram como mIlItaI
em frente do inimigo, e o tornam,digno d~ ~er aponLad'
pelas suas altas virtudes e qualIdades mIlItares.
Os seus serviços em campanha devem ser considerad~
ex~raordinários e importantes.
.
FurrIel Miliciano Rodolfo dos Santos DomIngos, da Companhia de Cavalaria nO.296-Batalhão de Cavalaria nO.
345-Regimento de Cavalaria nO.3,porque, durante o período de permanência do Batalhão de Cavalaria nO.345.
na zona de intervenção norte, nomeadamente nas regIo~s
de Bessa Monteiro e de S.Salvador, entre 8 de Feverel-
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ro de 1)62 e 30 de Abril de 1963, revelou. nas inúmeras ac- ·...es de guerra em que tomou parte, excepcionais
. qual i deoes militares em frente do inimigo. contribuindo com o seu exemplo para elevar o espírito combativo
dos seus subordinados.
Destaca· se a sua acção nas operações "Alferes Vianá",
"Capitão Godinho" e"Três Mosqueteiros", em que o inimigo se revelou particularmente agressivo, e muito especial as qualidades de exemplar serenidade, reveladas
debaixo de fogo inimigo, nas operações "Alferes Viana"
e"&apitão Godinho".
Em todas as accões de guerra em que comparticipou, o
Furriel Santos Domingos, revelou exemplar coragem.
sangue frio, decisão e serena valentia, qualidades que
muito o honram como militar em frente do inimigo, e o
tornam digno de ser apontado pelas suas altas virtudes
e,qualidades militares.
Os seus serviços prestados em campanha devem ser con
siderados extraordinários e importantes .Ministério do
Exército,2 de Julho de 1963.Ministro do Exército Joa
quim da Luz Cunha.
2 - Praças

Pór Portaria de 2 de Julho de 1963
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército louvar o seguinte soldado.
Soldado n° 1062/61 José Joaquim Antunes Lourenço da Com
panhi a 1·., Cavalaria nO. 296
Batalhão de Cavalaria nO.
345
Reyimento de Cavalaria nO.3,porque durante o
período 1e permanência do Batalhão de Cavalaria nO.345
na zon de intervenção norte nomeadamente nas regiões
de Be ssa Monteiro e de S Salvador entre 8 de Fevere iro
de 1962 e 30 de Abril de 1963. se destacou pelo seu
desemlfJraço espírito de sacrifício sangue frio, cora
gem e serena energia. largamente demonstrados ao longo
de inúmeras acções de guerra em que tomou parte.
Salienta-se especialmente a sua comparticipação nas
Alferes Viana "Cap i tão God inho"e "Três Mos
opera9õ"
quetelros em que o -inimigo se mostrou particularmente
aguerrido; distinguiu se ainda [' forma ousada como,
na operação' Alferes Vi anavem 28 de Iulho de 1962. lo
calizou um dos esconderijos do Depósito terrorista do
Quindualo. onde se encontrava armazenado grande parte
do material de guerra capturado ao inim~go nessa ope~
I,
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ração, para além do seu notável comportamento em campanha este soldado impôs-se, ainda, à especial consideração e estima de todos os seus superiores e camaradas, pelas suas óptimas qualidades morais, exemplar
conduta e eficiência de acção.
Assim, este soldado, pelo conjunto de qualidades militares e morais que nele se cruzam e pelo destacado comportamento em frente do inimigo, é digno de ser apontado como exemplo das ancestrais qualidades do soldado
Português.
Os serviços prestados em campanha devem ser considerados extraordinários e importantes. Ministério do Exército, 2 de Julho de 1963. O Ministro do Exército,Joaqu im. da Luz Cunha.

I I - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

SAfGN10S 00 (UAlID PERMNENlE

Passagem
Quadro

à iituação

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 14/7/963
por terem sido nomeados para servir como reforço à Guarnição Normal no C.T.l. da Guiné nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,0 l°.Sarg. Augus
to Fernandê Borges e Furriel de lnf. José Marques d,
Costa Pereira, ambos do 8.C.I0.
Passoua ser considerado nesta situação desde 22/l1/96~
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guar
nição Normal em Angola nos termos da alínea c} do art~,
3°.do Dec.42937 de 22/4/960,0 lOSarg. de lnf. Francisco Cardoso Simas do 8.1.1.17.
Passou a ser considerado nesta situação desde 30/11/962P~r ter sido nomeado para servir como,reforço à Gua~R~
çao Normal em Angola nos termos da ahnea c) do art "i"
do Dec. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. de lnf. Francisc0
José Manguinhas, do R.l.16.

Quadro

da Arma de Arti Iharia

Passou a ser considerado

nesta situação desde 10/7/963,
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por te~ sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.3°.
do Dec 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
refo rç.'
Guarnição Normal do C. T. I. de Timor, o Furriel
de Art. João Pedro Usura da Costa, da C.D.M.M ••

Quadro

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 14/7/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal da Guiné nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,0 lO.Sarg. de Eng. Francisco Manuel Alves, da E.P.E ••Tem po~ Unidade Mobilizadora o R. E.l.
Passou a ser considerado nesta situação desde 14/7/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.3°
do Dec. 42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, o 2°.
Sarg. de Eng. Sapo Aquiles Pereira do Carmo, do R.E.l.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 10/7/63
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 para servirem no C.T.I.
de Timor nas tropas de reforço à Guarnição Normal, os
Furriéis de Eng. Trans. António Augusto da Costa, Angusto Gonçalves Perdigão Júnior e João da Silva Martinho, todos do B.T ••

Quadro

do Serviço

de Saúde

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/7/963,
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
à Guarn; ;ão Normal do C.T.I. 8a Guiné, nos termos da alínea c) do arto.3°. do Dec. 42937 de 22/4/960. o Furriel do S.S. José Pereira da Fonseca, do 2°.G.C.S ••

Quadro

do Serviço

de Administração

Mi I itar

Passou a ser considerado nesta situação desde 14/7/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição normal na Guiné. nos termos da alínea c) do arto.3°.
do Dec. 42937 de 22/4/960, 10.Sarg. João Benamor MiFanda de Castro, do 2°.G.C.A.M.
Passou

a ser considerado

nesta situação

desde 10/7/963,
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por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal em Timor nos termos da alínea c) do arto.3°.
do Dec. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. Ventura Barateiro
Fernandes, da C. O.MM. Tem por Unidade Mobilizadora
o 2.
G.C.A.M .•
Passaram a ser considerados nesta situação desde 10/7/963
por terem sido nomeados nos termos da alínea c)do art03°
do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, os Furriêis
do S.A,M. José Machado Heitor e Manuel Cosme da Silva Pedro, ambos do 2°.G.C.A.M ••

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 14/7/963,
por t e r sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal na Guiné nos termos da alínea c) do arto.3°.
do Dec. 42937 de 22/4/960,0 2°.Sarg. Mec.Viat.Rodas Joaquim Manuel Glória, do D.G.M.G. Tem por Unidade Mobilizadora o R. [.1 •

Quadro

do Serviço

Especial

Passaram a ser considerados nesta situação desde 10/7/963
por terem sido nomeados para servir como reforço à Guarnição Normal na Guiné nos termos da alínea c) do artO.3°.
do Dec. 42937 de 22/4/960, os Furriéis corneteiros Ar,tónio Duarte das Dores, do R.I.1 e Florêncio Palama S2\gado do B.C.6. Têm por Unidade Mobilizadora o R.I.IS.

I I I - PROMOÇÕES
SARGEN10S

to CUAIlO ffiRMNEN1E

Armas e Serviços

Ministério
Escolas

do Exérci to

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.l

Centros

de
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2°.Sarg, rlo S.S.,o Furriel Joaquim Guerreiro Pereira,
con canrx a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qua' ~em direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho 15/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.2

1°.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg. José Augusto Lopes de Almeida Moreira, do R.I.12, contando a antiguidade desde 28
de Junho de 1963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi talícia além dos Quadros".
(Despacho de 11/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

Furriel 2°.Artíf. Serralheiro, o Furriel Grad. 2°.Artíf.
serralheiro António da Silveira Gomes, contando a antiguidade desde 1/9/961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Este Furriel na
escala de promoção, fica colocado imediatamente à esquerda do Furriel 2°.Artíf. Serralheiro, Manuel Bruno
da Mota, do G.A.C.A.3
(Despacho de 15t7/ ~3)

Arti Iharia
Regimento

de Arti Iharia ligeira

nO.2

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Albino Martins Cordeiro, contando
antiguidade desde 30/6/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 19/7/963)

Regimento

de Arti Iharia ligei ra nO.4

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Lag. e Esp.,o Furriel Orlando Venâncio Nunes, contando a antiguidade desde 30/6/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 15/7/963)

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.2

Furriel 2°.Artíf. Serralheiro,o Furriel Grad. 2°.Artíf.
Serralheiro António Augusto Lúcio Romão, contando a
antiguidade desde 1/9/961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Este S~gento
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fica na escala de promoçio colocado imediatamente l
esquerda do Furriel 2°.Artíf. Serralheiro António da
Silveira Gomes, do R.I. 7. Vence pela veeba "Pessoal de
Nomeaçio Vitalícia além dos QIadros". (Desp. 15/7/963)

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves

nO.3

Furriel 2°.Artíf.Serralheiro,o
Furri~!HGrad. 2°.Artíf.
Serralheiro Manuel Bruno da Mota~~ontando
a antigui ..
dade desde 1/9/961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Este Furriel fica na
escala de promoçio colocado imediatamente à esquerda
do Furriel 2°.Artíf. Serralheiro Fernando Marques Gaspar, da C.D.M.M. (Despacho de 15/7/963)

Engenha r ia
Regimento

de Engenharia

nO.2

2°.Sarg. de Eng. Trans.,o Furriel Manuel Fernandes Pimenta, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18 de Julho de 1563)
Furriel 2°.Artíf. Serralheiro,o Furriel Grad. 2°.Artíf.
Serralheiro Manuel Pereira Coelho, contando a ant.i.gui
dade,desde 22/11/961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Este sargento fi::,
na escala de promoçio colocado imediatamente à esque~da do Furriel 2° .Artíf. Serralheiro David da Cruz h
drigues, do G.A.C.A.3. Vence pela verba "Pessoal de t
meaçio Vitalícia além dos Quadros". (Desp, 15/7/963)
«

I'

Serviço
Companhia

de Material
Divisionária

de Manutenção

de Material

2°.Sarg• 2°.Mec.Armas Pesadas,o Furriel José Benardin{
de Jesus Abelho, contando a antiguidade desde 30/6/9.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos v
novo posto. Serve em reforço na R.M. de Angola.
(Despacho de 17/7/963)

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos

dos Serviços
Mi fitares

e Outlos Elementos
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Hospitalares

Hospi tal Mi I i tar Regional

nO.l

2°.Sarg. do S.S.,9 Furriel Manuel Fernando Gonçalves Neto, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/7/963)

Diversos
Depósito

Geral de Material

de Guerra

Furriel de lnf.,o l°.Cabo João António Seabra Galamba~,
do B.Ç.8, contando a antiguidade desde 6/7/963, data
a partir'da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por l...e i,",
(Despacho de 17/7/963)

Sup ranune rá r ios
( Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.16

2°s.Sargs. de lnf.,os Furriéis José Joaquim Fialho Belfo
Serafim Teixeira, Sílvio Gomes e António Neves Teixei)
ra, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Encontram-se em Moçambique em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 19/7/963)

Czvalaria
Grupo Divisionário

de Carros

de Combate

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Rui Joaquim Trindade Baixa,
contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/7/963)

Serviço

de Saúde
l°.Grupo

de Companhias

de Saúde

Furriel do S.S.,o l°.Cabo Domin~os Ramos Jerónimo, contando a anti~lidade desde 10/7/963, data a partir da
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qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Presta
serviço na R.M. de Angola em reforço.
(Despacho de 17/7/963)

No Ultramar
Região Mi Iitar de Angola
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Adelino de Jesus Be1es, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/7 / ~3)

Região Mi I itar de Moçambique
2°s.Sarge. de Inf.,os Furriéis José Marques Carvalho, Manuel dos Santos Coelho,' Joaquim Fernandes Pereira, José Jacinto Severino e Manuel José Barão, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos ~encimentos do novo posto. (Despr16/7/963)

Comando

Territorial

Independente

de Macau

2°.Sarg. de Eng.Sap.,o Furriel António Rodrigues Rocha,
contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/7/963)
SAffiENTOS 00

Regimento

OJArro c:r::MPLa1EN1D

de Arti Iharia Pesada nO.2

(Bataria de Artilharia

nO.346)

Por despacho de 1O/Julho/1963,
contando a ant igu i dudesde 28/FevereiroJ1963,20s.Sargentos
Milicianos os FJ
~iéis Milicianos Álvaro de Almeida Gonçalves e EVarlJl
50ares da Conceição. Têm direito aos vencimentos do n:
posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Infantaria

de Nova Lisboa

Por despacho de 10/Julho/1963,
contando a antiguidaJ~
de~d~ ?8/Fevereiro/1963, 20.Sargento ~iliciano ? F~rriel
Mlllclano Francisco António de Almelda. Tem dlrelto aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
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Regimento

de Infantaria

nO.7

(Ratalhão de Caçadores nO.32l)
Por despacho de lO/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Alberto Santos Pereira Rocha. Têm direito aos
vencimentos do novo pos~o desde lO/Julho/196~.

Regimento

de Infantaria

nO.15

(Batalhão de Caçadores nO.32S)
Por despacho de lO/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Fernando Alberto Jácome de Sousa de Vasconcelos e José Ismael de Magalhães Teixeira Mendes. Têm
direito aos vencimentos do novo posto desde 21/Abril/1962.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

«Batalhão de Caçadores N'.298)
Por despacho de lO/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Inácio Rosa Braz. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.30S)
Por despacho de 10/Julho/~963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Joaquim Manuel dos Santos Sousz, Joaquim Monge Rodrigues Dias e Manuel Baptista Silveira
Ávila. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
28/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.306)
Por despacho de lO/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Jorge António Reis de Carvalho, Jorge
Luís Morais de Azevedo, Mário Gomes Miranda e Rui de Oliveira Nunes Malha. Têm direito aos vencimentos do novo
posto desde 28/Fevereiro/1962.
Por despacho de 10/Jiho/1963, a título póstumo, contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sarge~to
Miliciano o Furriel Miliciano António Lucrécio Dav1d,
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Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.307)
Por despacho de 10/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Alfredo Lobo Ribeiro, Carlos Alberto da '
Costa Carvalho, Cesar Augusto de Almeida Morais, Júsé Ricardo Pereira Torres Neves, Manuel José Pintão Quina e
Mário Mendes de Almeida. Têm direito aos venc:i,mentosdo
novo posto desde 28/Fevereiro/1962.

Batalhão de Caçadores ~o.6
(Batalhão de Caçadores nO.186)
Por despacho de 1O/Julho/1963, contando a antigU1dade
desde 28/Fevereiro/1962, 2° Sargento Mi Ii c i ano o Furri el
Miliciano José Nunes de Viveiros Jarimba Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 16/Agost0/1962.

Batalhão de Caçadores N.ol0
(Companhia de Caçadores n? 309)
Por despacho de 10/Julho/1963, rlntan00 a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/1962 2°.Sa!gento Miliciano o Furriel
Miliciano José Henriques Correia da Ponte.Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Companhia de Caçadores nO.312)
Por despacho de .10/Julho/1963. contando a antiguld~
d7s~e 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Mi li ciano o FurrMlllciano Fernando Pereira Marques Pratas Tem dire~
aos vencimentos do novo posto desde 4/Julhu/1962.
Por despacho de 10/Julho/1963, contando a antiguida
d~sde 28/Fevereiro/1962.20s.Sargentos Milaci.anosos Fu
r~éis Milicianos António João da Conceição Molarinho j
Cinto e Manuel Augusto dos Santos Sebastião. Têm direi~l
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Companhia de Caçadores nO.3l3)
Por despacho de 1O/JuL}io/1963, contando a antiguidade
d7s?e 28/l"evereiro/1962,2°.Sargeulo Miliciano o Furriel
~hhciano ~Iáriode Carvalho Ma t i as Pina. Tem direito aos
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venc in.e: tos do novo posto desde 28/Feverei ro/1962.
(Companhia de Caçadores ~~.358)
Por despacho de 10/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o°Furriel
Miliciano José Joaquim da Silva Almeida. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 7/Julho/1963.
Por despacho de 10/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Fausto do Carmo Xavier. Tem direi to aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

lO.Grupo

de Companhias

de Saúde

(Pelotão de Auto-Macas nO.36)
Por despacho de 10/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Cruz da Rocha. Tem direito aos vencimentos do ~ovo posto desde 22/Outubro/1962.
Pbr de~pacho de 1O/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Guerra Sequeira. Tem direito aos venC1mentos do novo posto desde 10/Ouutbro/1962.
(Hospital Militar nO.125)
Por deft 'cho de 1O/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Milician0 Augusto Teixeira Dias. Tem direito aos vencimentos
novo posto desde 13/Março/1963.
!

(Hospital Militar nO.339)
Por despacho de 10/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João Ribeiro Ant7nes. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 6/Novembro/1962.
Por despacho de 10/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Alberto Gon,alves Diego e Domingos São
Marcos Laureano. Têm direito aos vencimentos do novo pos
to desde 28/Fevereiro/1963.
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Companhia

Divisionária

(Destacamento

de Manutenção

de Manutenção

de Material

de Material n~7)

Por despacho de lO/Julho/1963.
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João Fanha Figueiredo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Destacamento

de Manutenção

de Material nO.206)

Por despacho de 10/Julho/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Carlos de Sousa Paiva. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Destacamento

de Manutenção

de Material nO.243)

Por despacho de lO/Julho/1963.
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196S. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Luís.Rocha Marques: Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Destacamento

de Manutenção

de Material nO.245)

Por despacho de 1O/Julho/1963,
contando a antiguidade
d7s~e 28/Fevereiro/1963. 2°.$argento Miliciano o Furriel
Mll1ciano António Manuel de Assunção Elisiário. Te~ c;reito aos vencimentos do novo posto desde 28/Feverp.ir-,
1963.
(Destacamento

de Manutenção' de Material nO.246)

Por despacho de 1O/Julho/1963.
contando a. ant i gu i.d,«,
d7sde 28/Fevereiro/1963. 2°.Sargento Miliciano o Furl;' 1
Mlliciano Júlio Rodrigues de Almeida. Tem rirei to ",'
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Destacamento

de Manutenção

de Material nO.275)

Por despacho de 1O/Julho/1963.
contando a antiguiaa
d~s~e.28/Fevereiro/1963.
2°.Sargento Milician~ o ~urrle
Mlllclano Álvaro Cesar Bastos Freitas. Tem dlrelto aú~
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Destacamento

de Manutenção

de Material nO.329)
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Por despacho de lO/Ju lj'u
0/1963 , contando a antiguidaue
desde 2",iFevereiro/1963, 2°s"Sargentos Milicianos os Fur·
riéis~.
i c.ianos Avelino Cabrita Simões e Manuel Nunes
Ferreira da Silva. Têm direito aos vencimentos do novo
posto desde 11/Março/1963.
(Destacamento de Manutenção

de Material nO.377)

Por despacho de lO/Julho/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2° Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Olavo Oliveira de Morais Antas. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde lO/Novembro/1962.

2°. Grupo de Companhias

de Administração

Mi Iitar

(Dest. Avanç. Móvel de Intendência nO.321)
Por de spuoho de 1O/Julho/1963,
contando a antiguidade
destle 28/Fcvereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
~.Iiliciano lanue l da Costa Martins. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 20/Agosto/1962
(llést. Avanç. Móvel de Intcndéncia

nO.341)

Por despacho de 1O/Julho/1963.
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,2°sSargen,os
Milicianos os Furri6is Milicianos José do Paraízo Fernandes da 'ilva e
Orlando Constantino Vicente da Graça. Têm direito aos
vencimentos do novo posto desde 13/Junho/1962.
(Oest. Avanç. Móvel de Intendência nO.340)
Por despacho de lO/Julho/1~~3.
contando a antiguidade
Sargentos Milicianos os Fur
desde 38tFevereiro/1963,2cs
riéis MI!lcianos Carlos Jo S Gomes Vieira e José Neves
Gaspar Antunes, Têm direito 10S venci.mento do novo pos.
to desde 28/Feverejro/1963

IV - COLOCAÇÕES E TRANSFER~NCIAS
SARGENTOS 00 QUADRO PER~ANENTE
Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Fscolas Prát\cas das Armas.~ Serviços,
nstrução c Unluaaes

Centros de
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Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO,15

l°.Sarg. Mús. "Clarinete Sib" Manuel António Leite Vilela, da R.M. de Angola. devendo ser considerado nes~a
situação desde 22/6/963, data em que embarcou de regresso A Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 16/7/%3)

Regimento

de Infantaria

nO.16

2°.Sarg. Mús. "Bombo" Carlos Alves Vieira, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde
23/6/963, data em que embarcou de regresso à Metróp0:'
Vence pela verba "Pessoal dos (ÀIadros Aprovados por
Lei ~'
(Despacho de 16/7/963)
,

Batalhão

de Caçadores

nO.5

,

l°.Sarg. Mús. "Cornetim" José Joaquim de Oliveira
da E.P.I., por pedir.
(Despacho de 16/7/9ó3)

Sentos.'

Engenharia
Regimento 'de' Engenharia

nO.2

2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom.
Victor Marinho Rocha da Si lvd~ H.M. de Angola, devendo ser considerado nesta siL
çao desde 19/6/963, data em que embarcou de regre se
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros :q)'
vados por Lei".
(Despacho de 8/7/963)

Batalhão

de Telegrafistas

2° -Sar-g, 20 .Mec ,Viat. Rodas Ilídio António Trindade dc-,
Santos, do B.1. 1.18, devendo ser considerado nes ta '.j .
tuação desde 20/6/963, por ter regressado da H.M. r:
Angola onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Ve» .
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por LeI' •

Serviço
lO.Grupo

de Administração
de Companhias

Mi litar

de Adminjstr~çãD

M~liJar

2°.Sarg• do S.A.M. Jorge Augusto Pe~so~ 'de Va~~on~el

6,

, ,
•

I

'
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da M.r··" Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia ah.'l\dos Quadros".
(Despacho de 17/7/963)
o

Serviço

de Material

Escola

Prática

do Serviço

de Material

l°.Sarg. lO.Mec.Viat.Rodas Francisco Augusto Nunes, da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 19/6/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Furriel Grad. Artíf. Serralheiro Carlos Manuel Marques
Filipe, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 22/6/963, data em que embarcou de
regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ().ladros".

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos

dos Serviços

e Outros

Elementos

Mil itares

Tribunais
Tribunal

Militar

Territorial

de Viseu

2°.Sarg. do Q.A.E. António Augusto, do R.!.7.(Desp.9/7/63)

St....ranumerários
Engenha r ia
Regimento

de Engenharia

nO. 1

Furriel de Eng. Sapo José Garcia Paulino, da E.P.E.;Furriel Grad. de Eng. Sapo Joaquim Gregório Centeio, da
E.P.E. e Furriel do S.S. David Teixeira Guina, do 2°.G.
C.S., por terem sido nomeado~ nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec. 42937 d~ 22/4/960, para servirem
nas tropas de reforço à Gu,rnição Normal do C.T.!. da
Guiné, devendo ser considerctdo nesta situação desde
14/7/963.

Serviço

de Saúde
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2°.Grupo

de Companhias

de Saúde

2°.Sarg. do S.S. Aníbal Baptista de Sousa, do H.M.R.3;
Furriéis do S.S. António Neves, do H.M.P. e João das
Chagas Fernandes Pereira, do R.l.12 e Furriéis Grad.
do S.S. Luís José Dionísio, do R.l.3 e Aníbal Lopes de
Carvalho, do R.l.2, por terem sido nomeados nos termos
da alínea c} do Dec. 42937 de 22/4/960, para servirem
nas tropas de reforço à Guarnição Normal do C.T.l. da
Guiné, devendo ser considerados nesta situação desHe
10/7/963.

Serviço
2°.Grupo

de Administração
de Companhias

Mi I itar
de Administração

Militar

2°.Sarg. do S.A.M. Abel Pereira Leite, da M.M., por ter
sido nomeado nos termos da alínea c} do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço, à
Guarnição No~al do C.T.l. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 14/7/963.

Serviço
Companhia

de Material
Oivisionária
,

de Manutenção

de Material

2°.Sarg. de Art. Carlos Alberto Fernandes Salgueiro, do
Colégio Militar e Furriel de Art. José da Cruz Afonso,
do C~l.A.A.C., por terem sido nomeados nos termos d.
alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 pa a
servirem nas tropas de reforço à Guarnição Normal ':,
C.T. L. de Timor, devendo ser considerado nesta si tu.' .
ção desde 10/7/963.

No Ultramar
Região

Mi I itar de Angola

lO.Sarg. do S.S. António de Castro Maciel, do H.M.P. ~
lO.Sarg. do Q.A.E. José de Matos Junça, do E.M.E. ei.')
Sarg. Manuel Duarte de Sousa Ligeiro, do B.T., devendo ser considerados nesta situação desde 8/7/963,
por terem sido nomeados para servirem em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937
de 22/4/960.
(Despacho de 8/6/ %3»

3a. Série
ORDEMDO EXERCITO N°. 21
656
*******************************************************
2°.Sarf. 'G S.S. João José Alves, do H.M.P. e Furriel de
lnf. ,\:"~ Antunes Martins de Oliveira, do R.I.6, por
terem ;,'>;larcado
para a citada Província onde vão servir em cc-ni ssâo militar nos termos da alínea c} do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 10/7/963.
Região Militar de Moçambique
l°.Sarg.
de Inf. AntóniO Pedro Evangelista
Morais da Rocha doO.M.A., devendo ser considerado nesta situação
desde 8/7/963, por ter sido nomeado para servir em comissão militar nos termos da alínea c} do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960. (Despacho de 25/5/963)
I

2°s.Sargs. d~Art. Manuel Guerra Catalão, Manuel Simão
Florentino, ambos do R.A.A.F. e Furriel de Eng. Trans.
Armando Gonçalves Fernandes, do R.E.2, por terem embarcado ~ara a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c} do arto.3°.do
Dec. 42937,de 22/4/960, devendo ser considerado nesta
situação desde 8/7/963.
Comando Territorial

Independente

da Guiné

l°.Sarg. Alberto Alves Rocha, do R.I.6, devendo ser conside~o
nesta situação desde 10/7/963, por ter sido
nomeaijo para servir em comissão militar nos termos da
'alínea ) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/~.
(Despacho de 2/5/963)
2° .Sarg. Grad. de Inf. José .Iust ino de Cabedo e Lencas
" 'tre, d I1.G.A., por ter embarcado para a citada Pro
víncia onde vai servir em comissão militar nos termos
da alínea b} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, de
vendo ser considerado nesta situação desde 10/7/963.
Furriel de Art. Francisco !ntónio E1eutério Casimiro Dionísio, do R.A.A.F; Furriéis 1e lnf. José Serafim Tri-;gueiro, do B.1.1.17 e Rodrigo Grilo Morais, do B.1.1.18
.por terem embarcado para a citada Província onde yão
'servir em comissão militar rús termos da alínea c} do
art".3°.do Dec. 42937 de 22 .1/960, devendo ser considerados nesta situação desde 10/7/963.
:C~ando
,

'h

Territorial

Independente

de Timor
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2°. Sarg. do S.S. Ja~into Isidro Custódio, do R.A.A.F.;
2°.Sarg, de Eng, Trans. João Fernando da Silva Pereira
do F.T.; Furriel de Eng. Sapo António Augusto Hodrigues Fernandes, do H.E.2; 2°.Sarg. de Inf. Jaime Ramos
Caria da Comp, Di sc ip i i.nar ; Furriéis de Inf. Ade li.no,
Mendonça, do fl. L 2. José ~,lariaLourinho Calha, do ~,I.7
José Lucas Mourato. do 8.1.15, António Joaquim Borralho
Arranhado do H.I.3. Joaquim
Ribeiro ~osa. so R.I.5.
Luis Fernandes, do P.C.IO, Manuel de Campos. do C.I.S.
M,I •• Francisco Rafael Grave, António Joaquim Pimenta
'gama. ambos do 8.C.8 e 2°,Sarg. de Art. Amadeu Fernando de Sousa. do R.A.L,l. por terem embarcado para a
citada Província onde vão servir em comissão militar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de
22/4/960. devendo ser considerados nesta situação desde 10/7/963.
Furriel de Inf. João Franco Hodr igues , do C.M.E.F.E.D,.
Furriel de Cav. Santos da Conceição Casas Novas Gonçalves. do R.C.3·e 2°.Sarg. do S.A.M. João Lopes Silveira
d~ E.P.A.M., por terem embarcado para a citada ProvínC1a onde vao servir em comissão militar nos termos da
alínea c) dú arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960. develldo ser considerado nesta situação desde 10/7/963.
Furriel de,Cav. Manuel António Diogo. do R.C.8. por ter
embarcado para a citada Província onde vai servir L4,
comissão militar nos termos da alínea h) do arto.3°.w·
Dec. 42937 de 22/4/960. devendo ser considerado nesrsituação desde 10/7/963.

V - CO~CURSOS.

CURSOS E ESTlGIOS

~ - Cursos
- Alterações

na F~uência

Abatido ao Cuadro dos Alunos da Escola Central de Sargm.
tos desde 9/7/963. em harmonia com o arto.23° do l~~.
40423 de 6/12/955 por ter reprovado nos termos do parágrafo único do arto.28°,do mesmo Oec. o Sarg.Ajuda.
Mec.Auto António Nunes da Trindade, do R.C.8. Perdeu a
tolerância prevista no parágrafo único do arto.8°.também do mesmo Oecreto.
n

2 - Averb~m~ntos
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Frequent'ram com aproveitamento e as classificações que
lhes ' "o indicadas o Curso de Operações de Informação
das Tr ..nsmi ssôes que funcionou na Cllt.'RET
de 22/4/963 a
15/6/963 os seguintes militares

Uni dane
CDWM

Posto e Quadro
Furriel

EPE/BT3
"
l°.Cabo

Mome

Cav Arlindo
André Inácio
Eng António Augusto dos S.SitnÕes
Milo.José
dos Santos M.Figueiredo

Aprovei~
Suf
'
"

A estes militares devem ser averbados o curso e espe·
cialidade de Operações de Informação das Transmissões.
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Operações de Radiolocalização que funcionou na CHERET de 22/4/963 a 15/6/963
os seguintes militares
R.L.l
RALl
E.P.A.
"
E.P.C.
B.Tm3
"
"
"
"

2°.Sarg.Cav.-António
Moreira Beliz
Su],
Furriel
Art. Fernando Henrique Nunes
"
"
"Marcolino
de Jesus Santa Maria"
""
-Joaqu im Agos tinho Mar t ins
"
"Cav.-JoãoSilvaFradinho
"
l°.Cabo Mtl.-António
Júlio Oliveira
"
""
"-Victor
Manuel Ribeiro
Co r i co
"
""
"-José
Bas tos Cou tinho
"
""
"-Luis
Augus to Bianchi
Candeias R~g.
""
"
Henrique Diaman tino Freire
'Gonçalves
Su]
R.l.3
"
"
"-Cristóvão
João Capela Enguiça Reg.
EPE/B7m3"
"
"-Armando
Paulo dos San tos
Su],
"
""
-Et eivuio Lobo Alves
"
A es tes . t l i tares devem ser averbados
o curso e a especialidade
de "Operações de Radiolocalização".

Fr equer-,_,ram com aprovei t amei to e as cl assificações que
lhes vão indicadas o CUl'SO de Operações de Segurança
das Transmissões que funcionou na OiERET de 22/4/963 a
15/6/963, os seguintes militares:
R,A.A.F.
B.7.3
B. 7. 3
B.7.3
A estes
cialidade

Sul
Art.-Antánw
Carmo C.do Rosário
"
Mil.-José
LI/is LiBarbosa
Vicente
"
"
"
"-José
M. ~.ezes
"
"
"-Amadelt,'atrícioMarquesMota
"
militares
devem se averbados
o curso
e a espede "Operações de Sc..,1.lrança das Transmissões".
Furriel
l°.Cabo
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Frequentou com aproveitamento e 8 classificação que lhe
vai indicada o curso de Construções e Instalações que
funcionou no B.Eng. de Moçambique de 4/1/960 a 15/11/60
o seguinte sargento.
B.Eng.Moç.1°.Sarg.Eng.Alvaro Rodrigues Ferreira
Reg.
A este Sargento
deve
dade de
Caris trução

ser averbado o CUrso e especialie Ins talação".

B - Estágios
- Averbamento
Frequentaram com aproveitamento o estágio de E 2 de Contra-Insurreição, que funcionou no C.I.O.E. de 13/5/Q63
a 8/6/963 os seguintes sargentos
2° .Sarg Mi L João Augus to Branco Carr i lho
Fur r ie l Cavo -Manuel Anton~o Soares
Furriel
lnf.João
Evangelista
Pinheiro
FurrveI lnf
-Aníbal José Peixe Fernandes
"
lnf
-Manue L Fil ipe Campina (',u,erreiro
"lnf.
-An tón io Augus to
"lnf.
-Seraf im António Nogueira
"Mi
LO -Joaquim Fernandes
"
1/"
-Leonel Ribeiro
Pires
"
""
-Sér gio dos San tos Serra
"
""
-Fronci.sco Ferreira
Coelho
R.A.L.3
"
"-José
Carlos da Cunha Tauares
A Estes Sargs. deve ser averbado o estágio de Cont.ra J
E.P.A .M.
E.P.C.
R.l,6
R 1.16
B I, 1.18
R I 10
R.l.2
2°GC4M

reição
Frequentou com aproveitamento e a cL1ssi.ficação f!ue
vai indicada o estágio cl~ Laboratório San i t.á r i o 'JM
funcionou no H.M.R.1 de ~ '/963 a 29j6/Q63 o segui
Furriel
Casa Bec l,2a.R.M. -Fur , S.S. ~ídio Fr ancisc» , 'lPO'::O
Mu.l.
to Bom
A este Furriel
rio San i tário

deve

ser

averbado

o estágio

de Labor

t

Freq~entou com aproveitamento e a classificação que Lhe
Va1 indi.cada o estágio de Sala de Operações que funci
onou no H.M.R.1 de 2 ~/963 a 29/6/63 o seb~inte Furrie~
R.I.13-Furrrel do S.S. Mateus de Sousa Amorim
Bom
A este Furriel
rações.

deve

ser

averbado

o estágo

de Sala

de Ope
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1 - Rectificações
Declara-se que o Furriel de lnf, António Manuel Jacob
Vieira, do C.T.l, de Timor, foi eliminado do serviço
desde 27/6/963 e não desne 29/1/963 como foi publicado
na 0.E,no.4 de 10/2/963, pág. 114.
Serve como reforço à Guarnição Normal em Angola e não na
Guiné como foi publicado na O.E. nO.18 3a.Série de
30/6/963, o 10.Sarg. Armando de Jesus Sousa.

2 - Reformas
Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do arto.1So.do Dec.Lei
nO.28.404, de 31/12/937, os sargentos em seguida mencionados, desde a data que a cada um vai indicado, por
terem sido julgados incapazes, sendo o primeiro de todo o serviço e o outro do serviço activo:
Direcção

do Serviço

de Intendência

10.Sarg. do Q.A.E. Herculano Olímpia de Sousa Ferreira,
desde 24 de Maio de 1963.
COmando

do Forte da 'Graça

2°.Sarg. do QAE Francisco do Carmo Piçarra,desde 5/6/963
Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, previstana parte final do arto.1So.do Dec.Lei
28.404, de 31/12/937, por terem atingido o limite de
idade (60 anos), hos termos do arto.6OP.do Dec.Lei nO.
28.~1, de 1937, os sargentos em seguida mencionados,
desde a data que a cada um vai indicada.
Repar tição de Sargeri to e Praças

1°.Sarg. do ~

Artur Garcia Queiroz, desde ••16/6/963

Agência Mi Li tar

2°.Sarg. do QAE João Tomé desde ....••.••••••• 22/6/963
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.8

l°.Sare. do QAE Manuel de Carvalho, desde •••• 8/6/963
Hospi tal.Mi L i tar Veterinário

l0.Sarg.Ferrador Bernardino dos Santos, desde 21/6/963

3 - Vencimentos
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal- dos ()Jadros Aprovados por
Lei"(no.1 do arto.325°.do Capo.so.do Orçamento do M.E.

Série
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desde 1/8/963: Furriéis do S.S, José Marcelo Feliciano
do lO.G.C.S., Alcides Pedro, do H.M.R.2; Furriel do S.
A.M. Anbpnio Gabriel Rodrigues de Sampaio, da E.P.A.M.
e Furriel de Eng. Trans. João da Silva Martinho, do B.T.

VI I - DETERMINAÇÕES
Situação dos IOs.Cabos Mi Iicianos não promovidos ao posto de Furriel Milo.por não terem informação
favorável
para a promoção
Publica-se,para os devidos efeitos, o texto da nota-circular urgente nO.26598 pO.8/3 e 8/4 de 16/7/963 desta
Repartisão, que é do teor seguinte: Sua Exa.o Brigadelro Dlrector encarrega-me de transcrever a V.Exa. ,para os fins convenientes a nota em epígrafe, que é do
seguinte teor. "Sobre o assunto das notas em referência, informo V.Exa, que Sua Excelência o Ministro,
por despacho de 9/7/963 determinou o seguinte:
l-Os primeiros cabos milicianos, que não reunem condi~
ç?es para serem promovidos a Furriéis Milicianos, ~
vlrtude de não obterem aproveitamento na Escola de Re- '\
crutas, por má informação na mesma, serão mobilizadoo ,
como IOs.cabos.
2-0s Primeiros Cabos Milicianos, que não reunem as cond~ções para serem promovidos a Furriéis Milicianos, em
vrr tude de não obterem aproveitamento na Escola de Hecrutas,por excesso de faltas à instrução, por fl'.ot.\
de doença, deverão frequentar nova Escola de Recrut .,t5
aplicando-se-Ihes as seguintes regras, no que respe"
a mobilização.
Se lhes competir a mobilização antes do final da E.f·.
que perderam, ou entre o final da E.R. que perder. ,nt
e o final da nova E.R. que frequ'entem , serão m(,().l~:
zados para uma unidade a embarcar no final desta;
Se não lhes competir a mobilização até final da nova E.R. que frequentam, aguardam a mobLlização nú
respectivo lugar na escala".

(Nota

nO. 4691/P.M

de 12/7/963 da 1a.Rep. do E.M.E.j

VIII - OBITUÁRIO
Abril-dia 13 - 20.Sarg. de lnf. Aníbal Lopes, do R.l.7.
Julho-dia 14-20.Sarg. do Q.A.E. João Francisco Lopes,
do C.F. da Graça .
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O Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

Ajudante General
,I.

I ..

,

.

t".!OTE.CA 00 s x e.f-(CiTO
(
I llteca 80 f. ,..E.)

JV-.~ D ·>.33
1v1INISHI'IÚ DO EXEf~Cll0

~l .,
10 de_Jg~_~Lo
Publ ica-se ao Exército

de 1963

o seguinte:
JUSTiÇA

E DISCIPLINA

A - EI iminaJ;ão
- Sargentos
Eliminado do serviço, nos termos do arto.54".do Regnlamento de Disciplina Militar, desde 2617/9ó3, o ]o.Sars
de Irif',' António Alberto Genuez Belo Pm to Salguei o ,
d~ B.1.1.17. Por despacho de 11/6 63 de Sua Exa. o ML
nLs tro do Exér ci to

I I - MUDANCAS
~1D

Ingresso
Quadro

DE SITUACÃO

00 ÇtJAJID pm1ANl:Nffi

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 18/'/963.
por ter passagem ao Exército em conformidade com a allnea b) do arto.310.do Dec.Lei 42075, de 31/12/958, o
2°.Sarg. PaTaquedista Carlos
Manuel 5aldõ~h3 da Silva
do.Regimento de Caçadores Paraquedistas. este sargento
colocado no D.R.M.no.6 e vence pela verba Pessoal
os Quadros Aprovados por Lei.

JOl

Passagem

à

si tuação

de disponibi Iidade
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Ouadro

da Arma de Arti Iharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 4/7/963,
o 2°,Sarg. de Art. António Joaquim Henriques Caneira,
do R.A.L.2. Por despacho de ~/4/963, de Sua Exa. o Ministro do Exército.

Ouadro

do Serviço

de Administração

Mi Iitar

Passou a ser considerado nesta situação desde 24/7/963,
o 2°.Sarg. do S.A.M. Jorge Augusto Pessoa de Vasconce
los do 10.G.C.A.M •. Por despacho de 9/7/963. de Sua
Exa. O Ministro do Exército.

Passagem
Ouadro

à Situação

de licenciado

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 2/5/963,
o 2°.Sarg. de lnf. António Mariano do B.I.I.no 17.
(Despacho de 15 de Abril de 1963)

Passagem
Ouadro

a Situação

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 14/7/63
por terem sido nomeados para servir como reforço à
Guarnição Normal na Guiné nos termos da alínea c) do
ârtO 3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 os lOs Sargs. de
lnf. Mário José de Sousa do R.I.2. José Augusto Afonso
Silva Brito do G.M.L., António Dias Grancho Carriço do
C.I.O.E •. Ernesto Lavrador do B.C 10 e Furriel de lnf.
José Pinto do B.C.10 A Unidade Mobilizadora dos 3
primeiros é o R.I.7.
Passaram a ser cons Jerados nesta situação desde 23/7/63
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do artO.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 para servirem nas tropas
de reforço à Guarniç-;o Normal da R.M. de Moçambique os
Furriéis de lnf. Floriano Constâncio Rebelo e Jorge
Pedro Gonçalves Colaço ambos do B.C 5.
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/7/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
30.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
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de reforço à Guarnição Normal, do C.T.I. de Timor, o
Furriel de lnf. Joaquim José Filipe, do B.C.5.

Ouadro da Arma de Arti Iharia
Passaram a ser considerados nesta situação desde 20/7/63
os 10s.Sargs. de Art.,por terem sido nomeados para ser
virem como reforço a Guarnição Normal em Angola, nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec , '42937 de 22 de
Abril de 1960, Abel Seco, do R.A.L.2. José Pereira, do
R.A.L.4 e António Barros Taveira Lobo, do G.A.C.A.3.
Têm por Unidade Mobilizadora o R.A.P.2.
Passaram a ser considerados nesta si tuação desde 17/7/63
por terem sido. nomeados para servir como refor,'
a
Guarnição Normal na Guiné, nos termoc da alínea c) uo
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, os seguintes JO~.
Sar gs , de Ar'. Jacinto Manuel Chaveiro. da Acad.M
Humberto Gonçalves, do D.G.M.G. e Victor Cardoso da
Cruz da E.P.A. Têm por Unidade Mobilizadora o R.I.7.
'I.

Passaram a ser considerados nesta situação desde 17/7/63
por terem sido nomeados para servir como reforço à
Guarnição Normal na Guiné nos termos da alinea c) do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960
os seguintes
Os.
Sargs. de Ar t , José Carvalho Gusmão. do R.A.L.I, ...
'ar
los Alberto da Costa Correia, da E.P.A. (Estes té~ ~'
Unidade Mobili zado ra o R.A. L.l)e António Bou l
Teixeira Soares Marinho, da E.M.Electrom . tende t, ,
dade Mobilizadora o R.A.P.2.
Passaram a ser considerados nesta si tuação desde 14,
por terem sido nomeados para servir como ref~
Guarnição Normal em Angola, nos termos da 1-\ l (nea '
art°.3°.do [)ec. 42937 de 22/4/960 os SE'guil'C(
Sargs. de Art. Joaquim Ferreira. do R.A.P \ (1'8":'
dos Santos, do R.A.P.3 e César Gomes de Alme ida,
R.I.14. Têm por Unidade Mobilizadora o B.l.2.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 16/7/63
por terem sido nomeados para servir como reforço à
Guarnição Normal em Angola,nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, os seguintes lOs.
sargs. de Art. José António Antunes Alves da Fonseca,
do ~.A.C.A.2; Manuel Araújo Pinto, Amílcar de Azevedo
Fre1tas, ambos do G.A.C.A.3; Ra~l Manuel de Sousa Paz,
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do G.A.C.A.2 e Manuel Pinheiro Statmiller de Saldanha
e Albuquerque, do Q.G. da 3a.R.M.Têm por Unidade Mobilizadora o R.A.P.2.

Ouadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 14/7/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal na Guiné, nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. de Cav. António Rodrigues Sabino do S.C.8.Tem por Unidade Mobilizadora o R. r. 2.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 17/7/63
por terem sido nomeados para servir como reforço à
Guarnição Normal na Guiné, nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. de Cavo
Victor Pedro da Conceição Ferreira dos Reis, tendo por
Unidade Mobilizadora o R.I.7 e lOs.Sargs. de Cavo Estanislau Guerra, do C.I.M., Mário Amadeu Domingos
Ferreira do C.D.M.M., João de .JesusRodrigues Cabeças,
do R.L.l, Gilberto Ribeiro Torres, da E.P C"e Fortunato Hilário dos Santos, do Q.G. 3a.R.M.,tendo por Unidade Mobilizadora o R.C.3.
Passou a ser considerado n~sta situação desde 16/7/963,
por ter sido nomeado para s~rvir como reforço à Guarnição Normal em Angola nos termos d~ alínea c) do art~.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960,0 1° ..arg.de Cav.Rarniro Mar
tins de Carvalho, do G.D.C.C ..Tem 'or llnidade Mobiliz~dora o R.C.8
Passaram a ser considerndos nesta situação desde 20/7/63
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,para servir nas
tropas
de reforço à GU1, ..~(,ão Normal da R.M de Angola,
os ~urriéis de Cavo Benardino da Costa Lança, do R.C.7
e Alfredo António Cachapa Almeida, do R.C.8 ..
Passou a ser considerado nesta situação desde 23/7/963,
por ter sido nomeado nc<; termos da alínea c) do arte.
30.do Dec. 42937 de 22/4/~ para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal do C.T.I. de S.Tomé e Príncipe, o Furriel de Cav. Manuel Amaro, do R.L.2.

Quadro da Arma de Engenharia
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Passou a ser considerado nesta situação desde 14/7/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c} do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço à Guarnição Normal do C T I. da Guiné. o
Furriel de Eng. Sapo Joaão dos Santos R Lazarino, do
R.E.l.

Quadro

do Serviço

de Administração

Mi Iitar

Passaram a ser considerados nesta situação desde 20/7/63
por terem sido nomeados nos termos da a1Inea c} do ~rtO.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à Guarnição
Normal da R.M. de Angola, 03
Furriéis do S.A.M. Alberto Salgueiro Carreira e Manu~t
Martins Loure i ro ,"ambos do 2°.G.C.A.M .•
Passaram a ser considerados nesta situação desde 16/7 63
por terem sido nomeados nós termos da alínea c} do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola. os
Furriéis do S.A.M. Manuel AmEdo Lima, Máximq de Jesus
Silva Peixeiro e 2°.Sarg. José Castelo Henriques, todos do 2°.G.C A.M ..

Quadro

da Serviço

de Material

Passaram a ser considerados nesta situação desde 10/7 ,,'.fi'
por terem sido nomeados para servir como r-e f'o r •
Guarnição Normal em Timor nos ~rmos da a]lnea C) .
ar t> , 3° .do Dec . 42937 de 22/4/960. os 1°s.~args. N._
Viat.Rodas Justiniano Tomás. do R.l.12. José Lui. '
l?r dos Santos, do G.C. T.A e 2° .Sargs. Artur 1\"
PInto, das O.G.M.E Tem por Unidade Mobiljz ~ora ~ .
M.M .•
Passaram a ser considerados nesta situação des.:~ ..7/"//6,)
por terem sido nomeados para servirem como reforço à
Guarnição Normal na Guiné, nos termos da alínea c} d0
a:to.3°.do Dec 42937 de 22/4/960, os Furnéls
Mec.
VIat.Rodas Arnaldo da Conceição Nova Rabeleira, do R.
C.6! Mário Caetano Carvalho, do B.C.9 e 2°s.Sargs.Mec.
RadI0m. Domingos Dias Rodrigues, da E.M.Electro. Manuel
Valente Silva.
do R.A.L.4. Têm por Unidade Mobilizadora o R.I.7 e Armindo Godinho Pedro e 2°.Sarg. Mec.
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Viat.Rodas, Gabriel Albino, do R.A.P.2. Têm por Unidade Mobilizadora o R.C.3.
Passou a ser considerado nesta situação desde 25/6/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal na Guiné, nos termos da alínea c} do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, o 2°.Sarg. Mec.Viat.Rodas
Fernando Luís Coelho, do B.T. Tem por Unidade Mobilizadora a C.D.M.M ••

III - PROMOÇnES
SAPGlNIOS 00 QJAlID PmMfiENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantaria
Regimento de Infantaria nO.l
Furriel do 5.5.,0 l°.Cabo Manuel da Silva Rodrigues, do
l°'.G.C.S., contando a antiguidade desde 10/7/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Qoadros", (Despacho de 16/7/963).

Batalhão Independente

de Infantaria nO.19

Furriel Wsico de 2&. classe executan. no Instrum. "Iuba"
o lO.Cabo João Gaspar ~d Garcia, contando a antiguidade desde 1/4/963, dat~ a p~tir ~a qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 20/7/963)

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
2°.Sarg. de Cav.,o Furriel João Silva Fradinho. contando
8 antiguidade
desde 30/6/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 31/7/963)
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Engenharia

Escola Prática de Engenharia
Furriel de Eng. Sap.,o 10.Cabo Florindo Joaquim Valério,
do R.E.l, contando a antiguidade desde 25/6/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 22/7/963)
Furriéis de Eng. Sap., os 10s.Cabos Isael Parracho, José
Albuquerque da Costa Barrocas, ambos da E.P.E. e João
Pires Mendes, do R.E.l, contando a antiguidade desde
14/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de NI)
meação Vitalícia além dos Quadros". (Oesp. de 29/7/63)
Furriel de Eng. Sap.,o 10.Cabo João Mendes, do R.E.2,
contando a antiguidade desde 10/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
<).ladros"
.
(Despacho de 29/7/963)

Escola Prática de Engenharia
(Com

destino ao B.Eng. nO.3)

Furriel de Eng. Sap.,o l°.Cabo José da Conceição Ribei~o
contando a antiguidade desde 12/6/963, data a parti~
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.V~~
ce pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além do,
~adros".
(Despacho de 22/7/963)

Serviço de Saúde
lO.Grupo de Companhias

de Saúde

Furriéis do S.S.,os l0s.Cabos António Patrício Semedo da
Cruz, Tomé Cavaco Neves, José Joaquim Mana Carvalho,
todos do mesmo Grupo e Francisco Basílio Lopes, do 2°.
G.C.S., contando a antiguidade desde 10/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros",
(Despacho de 16/7/963)
Furriel do S.S.,o l0.Cabo Bernardo José .Murcho, contando
a antiguidade .desde 12/6/963, data a partir da, qual
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tem direito aos vencimentos do novo posto Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 16/7/963)

2° Grupo de Companhias

da Saúde

Furriel do S.S.,o lO.Cabo António dos Santos Ribeiro,
tando a antiguidade
desde 12/6/963. data a parEf~
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 16/7/963)
Furriéis do S.S. ,os l°s.Cabos Luís José Dionísio, do R.
1.3 e Aníbal Lopes de Carvalho. do R.1.2 contando a
antiguidade desde 10/6/963. data a partir da qual tem
direito aos vencimento~ do novo posto. Vencem pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros '.

Serviço
2°.Grupo

de Administração
de Companhias

Mi Iitar
de Admloistração

Militar

2°.Sargo do S A.M. ,o Furriel AILert0 Salgueiro Carreira,
contando a antiguidade ~lesde 30/6/963. data a partir
da qual tem direito aos venc~mentos do novo posto.
(Despacho de 20/7/963)

Serviço
Companhia

de Material
Divisionári~

de Manutenção

de Material

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas,o
Furriel João Rocha imões,
contando a antiguida~e desde 31/5/963
data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Serve em reforço na R.M de Angola. (Despacho de 22/7/63)
2°s.Sargs. 2°.Mec.Al,nas Pesadas,os Furriéis Manuel Pereira e Victorino Ramalho Baptista, contando a antiguidade desde 30/6/963, dat~ a partir da qual tem direito
aos vencimentos do no\o posto. Servem em reforço na R.
M. de Angola.

Orgãos

de Execução

Estabel ecimentos

dos Serviços
Mi I itares

e Outros

Elementos
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Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Principal

Furriel do S.S.,o lO.Cabo Américo António, do R.l.13,
contando a antiguidade desde 10/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 24/!/963)
Furriel do S.S.,o lO.Cabo José Ribeiro Marques, do lO.G.
C.S., contando a antiguidade desde 10/6/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 24/7/963)

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.2

2°.Sarg. do S.S.,o Furriel Alexandre Bernardo, contando
a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
em Angola na situação de reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 29/7/963).

Regimento

de Infantaria

nO.6

2°s.Sargs. de In f, ,os Furriéis João Paulo Labaredcs ,
sé António Gomes, Augusto Luís Fernandes e Aníbal
ves Vieira, contando a antiguidade desde 3l/5/96~1
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos
posto. Encontra-se em Angola na situação de ref
à Guarnição Normal.
(Despacho de 31/7/963)

u

Regimento

de Infantaria

nO.13

2°s.Sargs. de lnf. os Furriéis António Ramos Acácio e
Manuel Maria Rod~igues Pires, contando a antiguidade
desd~ 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos
venc1mentos do novo posto. (Despacho de 29/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.15
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2°s.Sarg. de Inf.,os Furriéis José Leitão Sombreireiro,
José Luis de Jesus Varanda, Manuel Joaquim Ferreira Ro
mão e José Lopo Bentes, contando a antiguidade desde
31/5/963, data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto. Encontram-se em Angola na situação de reforço à Guarnição Normal. (Despacho 31/7/963)

Batalhão
2°s.Sargs.

de Inf.,os

de Caçadores
Furriéis

nO. 10

Manuel

Martins

Ferreira,

José de Barros Rodrigues, Francisco Alves Minga e Adão
da Silva Martins, contando a antiguidade desde 31/5/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontram se em Angola na situação de reforço à Guarnição Normal. (Despacho de 19/7/963)

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.2

2°.Sarg. de Art. ,o Furriel António de Almeida Lourenço,
contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. En
contra-se em Moçambique em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 29/7/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Manuel Beiras Bolrão, contan
do a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos v~nrimentos do novo posto. Encontra-se
na R.M. de Moçambique na situação de reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 20/7/963)

Engenharia
Regimento

de Enzenharia

nO.l

2°s.Sargs. de Eng. :: 1'., os Furriéis Mário Gonçalves Capela e Mário Rosa Rebelo, contando a antiguidade desde
30/6/963, data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto Encontra se em Moçambique em re
forço à Guarnição ~' ual , (Despacho de 31/7/963)

Batalhão

de Telegrafistas

20s.Sargs. de Eng. Transm ..os Furriéis Diamantino P7re~ra
dos Santos e Manuel Aleixo Vargas, contando a antlgul

3a

Série

ORDEM

00 EXERCITO

N°

22

670

***********************************.****************~.**
dade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontram-se em Angola
em reforço à Guarnição Normal. (Despacho de 30/7/963)

Estabelecimentos
Instituto

de Instrução

Técnico

Furriel do S.S.,o
C.S., contando
partir da qual
to.

Militar

dos Pupilos

do Exército

l°.Cabo António Jorge Correia, do l°.G.
a antiguidade desde 10/7/963, data a
tem direito aos vencimentos do novo pos(Despacho de 29/7/963)

No Ultramar
Região

Mi Iitar de Angola

2°.Sarg. 2°.Mec Radiom./o Furriel Albino dos Santos Pereira, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo
posto.
(Despacho de 22/7/963)
2°.Sarg• de lnf ..o Furriel Domingos Fernandes Trindade,
contando a antiguidade desde 39/9/962, data a pa~tir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/8/963)
2°.Sarg• de In f , ,o Furriel José David da Silva AraCc
contando a ant~guidade desde 31/7/962, data a pr' <_1
da qual tem direito aos vencimentos do novo rosto.
(Despacho de 29/7/963)

Região

Mi I itar de Moçambique

2°s.Sargs. de Cav; , os Furriéis António Serafim Cu} ..
Joaquim António Marcelino e 2° .Sarg. de Arr. o Furr ie.
Carlos de Sousa Simões, contando a antigu la::leo ~~;de
30/6/963, data a partir da qual têm direito ao~ venci
mentos do novo pos to. (Despacho de 3J./7/963)
2°s.Sargs. de lnf. os 20s.Sargs.Grad. Victor Manuel Batalha, Manuel Miranda Pascoal e Furriéis Manuel Silva
Rod~igues Carvalheiro. Virgílio Augusto Simões,. José
Mar1a Ferreira Silva Correia, Maximiano do Nasc1mento
Cos~a. Domingos José Lopes. Américo Monteiro de Paiva,
Ale1xo Mendes Sobreiro. José da Rocha Gonçalves, João
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Eusébio dos Santos Peres, António Jesus Campos e 2°.
Sarg. de Cav.,o Furriel José Maurício Teixeira, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11/7/963)

Comando

Territorial

Independente

da Guiné

2°.Sarg. do S.S.,o Furriel António Belo Salvado, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentffi do novo posto.
(Despacho de 30/7/963)

Comando

Territorial

Independente

de Timor

2°.Sarg. de Eng. Sap.,o Furriel António Crispim Teixeira
Borges, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 30/7/963)

Ingresso

nas Fi lei ras

Passam a ser considerados nesta situação desde 15/7/963,
nos postos a seguir indicados e contando a antiguidade
desde 31/5/963, com direito aos vencimentos do actual
posto desde a mesma data (31/5/963), os seguintes alunos do I.T.M.P.E.:

Escola Prática

de Administração

Mi litar

Furriel do S.A.M. Herberto Hirundino Soares e Silva.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros" .

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2°s.Sargs. Mec.Viat.nndos António Teixeira e Manuel Silva Barbosa Lopes. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (no.l do arto.358°.do
Capo.9°.do Orçamento do M.E.).
Por terem sido incorporados no Exército em cujas fileiras
ingressam nos termos do Dec.Lei nO.37136 de 5/11/948 e
despacho de SUa Exa. o Subsecretário de Estado do Exército de 9/5/952 e 30/5/954.
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Regimento

de Infantaria n°.7

(Batalhão de Caçadores nO.137)
Por despacho de 2D/Julho/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Carlos José da Silva. Tem direito aos vencimen- ..
tos do novo posto desde 28jFevereiro/1963.
'

Regimento

de Infantaria nO.15

(Batalhão de Caçadores nO.325)
Por despacho de 2O/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°,Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Alfredo da Costa Trindade Santos. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 1~aio/1962.
Por despacho de 2O/Julho/l963, contando a antiguidade
~sde 28/Fevereiro/1961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
~liciano Arlindo Marques Ribeiro.Tem direito aos venci.
mentos do novo posto desde 19/Junho/1962.
Por despacho de 2O/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962.20s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos António de Araújo Pinto; António Ferreira Caniço, António José Ferreira N6brega, Custódio Son~A
Vieira, Germano Antunes Lopes Aguiar,Horácio Teles de Matos, José Lino Gamelas Costa, José Otílio Coelho do,;
Sll?tos, José Quirino do Espírito Santo Cabrita, J'051':
Re1naldo de Sousa Faria dos Santos.Manuel Augusto Mach ..do.Dias. Manuel Augusto Matos Silva, Manuel Eusébio Ro··
dngues e Ricardo Abrantes de Almeida. Têm direito aos
vencimentos do novo posto desde 1~aio/1962.

Regimento
Por despacho

de Infantaria de Nova Lisboa

de 20/Julho/1963.

contando

a antiguidade

d~s~e 3O/Junho/l961. 20.Sargento Miliciano o Furriel mi11~1ano Eduardo Alípio Mendes de Costa Marques. Tem,dire1to aos vencimentos do novo posto desde 2l/Fevere1ro/
1962.
Por despacho de 2O/Julho/1963, contando a antiguidade
des~e, 30/Junho/1961
20.Sargento Miliciano o Furriel
AntOIUO de Oliveira Pais. Fica graduado 2°•Sargento des ..
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de 2/4/1962, data do seu ingresso no Q.P., vencendo como
tal nos termos da circ.no.6 da I.S.V.C.de 3/4/1962.

Regimento

de Infantaria

de Sá da Bandeira

'Por despacho de 20/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/i963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
:Miliciano Orlando Evaristo de Sousa Macedo. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
Por despacho de 20/Julho/1963, contando a antiguidade
desde 28/fevereiro/1963, 2°s.Sargento Milicianos os Furri'éis Milicianos Emídio Jorge Cam acho e Helder Ferraz de
Sous'a'.'
'
,

j'

• l--

•
B a t a I h ã o d ~ C a ç a d o r e s n". 5
. (Batalhão de Caçadores nO.302)

• I.

IPor 'despacho de "20/Julh'0/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Aurélió Aguiar de Sousa. Tem direito aos veneimentos do novo posto, desde 28/Fevereiró/1962.
•~
•"','.:
~..

(Comp'ailhiad~ Caçadotes nO. 307)

.:

'Por"aespacho de 20/Julhú/1963, contando a antiguidade
de'~dél·,28/~zembro/1961, 2° •Sargento Miliciano o Furriel
J,osé Ma:r;tin$Go~es. Tem direito aos vencimentos do novo
po~·iô.desde i6jOézemb?'0/1961.
':

,

'"

•

,'~.:

- -'~

~

I..

".

, r:
'

..... 1

t

•
,J

I'
..1

l

.1 '"

;",B'à.ta1hão de Caçado res n", 10
'<{f,3atathão
de Caçadores nO. 248)
;,

I

Por despacho d; 2Ó/Julho/1963, nos termos da alínea a)
da condição La, do n? .1,°.da circular 14500 de 10/7/1952
da extinta 3a./la.r.G\1FW.E.no.5 1a.Série-de1952).
con
ta:ndo a anvi gu idade dc.sde 3O;Novembro/1962. 2°. argento
Miliciano o Furriel Miliciano José Francisco Barrinhas
Mendes. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde
30/Novembro/1962.

Regimento

de Cavalaria

nO.8

(Batalhão de Cavalaria nO.163)
Por despacho de 2O/Julho/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°s.Sargentos Milicianos os Fur-

3a. Séri,e

ORDEM ,DO EXERCITO

tio.

22'il1S

******************************1'**********************'***'*
riéis Milicianos Eduardo Gaio Henriques e Manuel Henrique Reis do Jogo. Têm direito aos vencimentos do novo
posto desde 28/Fevereiro/1963.

Esquadrão

de Reconbecimento

de Vi la Pery

Por despacho de 20/Julho/1963. contando a antiguidade .,'
d~sde 31/Dezembro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Mlliciano António João Cadete da Silva. Tem direito aos
vencimentos do novo posto ~esde 31/12/1962)

Companhia

Divisionária

de Manuten~ão

de Material

(Destacamen~ de Manutenção.de Materiar nO.218)
Por despacho de 20/Julho/1963 contando a antiguidade
d~s~e.28/Fevere~ro/1962. 2°.Sarge?to.Miliciano. o ~urt:;d
Mlllclano Antónlo Monteiro de Ollvelra. Tem Ulreltc aos
vencimentos do novo posto desde 3/Dezembro/1962.

2°.Grupo de Companhias
(Destacamento
avançado

de Administração
Militar
U6vel de Intendência n0340)

Por despacho de ,20jJulho/1963, contando a an t i gu i d ade
d~s?e.28/Fevereiro/1963..2°.Sargepto Miliciano o Fur"iel
M~hClano José Neves Gaspar Antunes •.Tem direito aos y."
Clmentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
i.,

Regimento

de Arti Iharia AntJaéraa

fixa

Por despacho de 2/Agosto/1963. nos termos d~ aHne;, ,,_
da Determinação inser.ta na O._.E.no.2-3a.Séne de .11)8: ~
cc;>ntandoa antiguidade desde 1/Março/1962 Furrie l ~t.L!.'
Clano Q 10 .Cabo Miliciano Vitor Manuel Ribeiro Vens;'
Tem direito aos vencimentos do novo posto desde l/Mar!q
/1962.
'

IV - COLOCAÇOES
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Ar~as e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Ajudante

Ganeral
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Direcção do Serviço de Pessoal
(Repartição de Oficiais)
2°.Sarg. de
çambique,
12/6/963.
vados por

Inf. Viriato Pereira Marques, da R.M. de Modevendo ser considerado nesta situação desde
Vence pela verba "Pessoal dos <)ladros AproLei". (Despacho de 17/7/963)

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos e Praças
2° .Sar!5'
" de Inf. Artur Gomes Fernandes de Azevedo
Melo, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
situação desde 4/7/963. Vence pela verba "Pessoal dos
., Qaadros Aprovados por Lei". (Despacho de 24/7/963)

Ma dependência do Ouartel Mestre General
Direcção do Serviço de ~aterial
(Com

destino à Primeira Inspecção)

1°.Sarg. de Art. Alberto Castanho Ribeiro, do R.A.A.F.,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes·ta·situação desde 22/6/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladros Aprovados por Lei".
(Despacho de 10/7 /963)

Chefia do Serviço de Verificação de Contas e
Inspecção Administrativa
1°.Sarg. do Q.A.E. Henrique Lopes, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963.
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos <)ladros".
(Despacho de 22/7/963)

Direcção do Serviço de Fortificações

e ~bras Militares

l°.Sarg. do Q.A.E. António Serra Torres, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 4
de Julho de 1963, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Q.tadros". (Despacho de 25/7/963)
l°.Sarg. do Q.A.E. Manuel An_ónio do Nascimento, do R.A.
P. nO.2 w 2°.Sarg. do Q.A.E. Delfim
teves Lopes, do
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IO.Tribunal Territorial

Quartéis
Quartel

Militar. (Oespacho de 30/7/963)

Generais

General

do Governo

Militar

de Lisboa

IO.Sarg. de 1nf. Francisco dos Reis Graça, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
3/7/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 24/7/963)

Escol~s

Práticas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades

Centlos

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

IOs.Sargs. de 1nf. António Portela Rosmaninho e Eduardo
da Conceição Marques, ambos da R.M. de Angola, devendb
ser considerado nesta situação desde 4/7/963. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 24/7/963)
IO.Sarg. Antero dos Santos, do 8.1.1.17, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação úesde 20/6/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t.a l f, ia alé :'
OIadros".
(Despacho de 11/7/963)
IO·Sarg. de Inf, António Vaz Moleiro Cardoso, da R.·\I.
Angola, devendo ser considerado
nesta situação ~_
3(7/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaç âo V ..,
c~a além dos Quadros". (Despacho de 24/7/96;»)
1

IO.Sarg. de 1nf. José António Ferreira, ar R.I.Z,
s
Unidade Mobilizadora, devendo ser cons ider a.lo nesta si
tuação desde 20/6/963, por ter regressadG da R.M. de
AI:tgola.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíC1a além dos Quadros".
(Despacho de 11;1/963)
2°.Sarg. de 1nf. José Benvindo Rodrigues Guimarães e
Furriel António Marques de Oliveira Lemos, do R.1.'l,
sua Unidade Mobilizadora.
devendo ser considerados
nesta situação desde 3/7/963 por terem regressado da
R M de Angola Vencem pela verba "Pessoal dos (\Iadros
Aprovados por Lei
(Despacho de 23/7/963)
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2°.Sarg. de Inf. José Lucínio de Oliveira, do B.I.I.17,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963,'por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 24/7/963)
2° .Sar.g.'de Inf. Jos'é Ribeiro dos Santos, da R.M. de Angola, de vendo ser considerado nesta situação desde
5/7/963, Vence pela verba "Pessoal dos <)ladras Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/7/963)
2° .Sarg, ·mús. "Clarinete Sib" Modesto Coelho, da R.M. de
1 Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde
14/7/963, data em que emba cou de regresso à Metrópole
Vence pela verba "Pes sou dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despache .. \
.:')/7/963)
I

~egjmento

de Inf~ntaria

nO.1

2°'.Sarg. mús. "Clavicorne" Ilídio Manuel Serra Santos,
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 3/7/963, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 34/7/963)

Regimento

de I. Inntar i a nO.2

10.Sarg. de lnf. António José SoJ.res, do B.I.I.18, sua
Unidade Mobilizadora ,1"~veI!dll xer con si.der-ado nesta situação desde 4/7/963, por ter rC81'essado da R.M. de An
gola. Vence pela verba "Peasoa l J . Nomeação Vi talícia
além dos Quadros". (Despacb-i d e 29/7/963)
2°s.Sargs. de lnf. Antór., Lu I> Sc..arese António Joaquim
Serrano Galhanas, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situ1~- iesdc 3/7/963. Vence pela verba "Pessoal dos Qo.,
Âi- 1'('>\'l"'~OS por 1ei".
(Despacho de 24/:-/Q63)
J

'.:>

2°s.Sargs. de Inf. Joa. "ln (_'·u<usLopes e .Iosé Ribeiro
da Cos ta Lon trão,......: d" ." 1.1q suas Unidades Mo
bilizadoras, devendo &~r cOl14iderados nesta situação
desde 4/7/963, por ter regre~r,ado da R.M. de Angola.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei
(Despacho de 2417/963)
ti.
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2°.Sarg. de lnf. Manuel Cordeiro Valente, do R.I.I, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 3/7/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova~
dos por Lei".
(Despacho de 23/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.3

10.Sarg. de lnf. António Afonso Ourives, do R.I.I, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 3/7/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos (ÀJadros". (Despacho de 23/7/963)
10.Sarg. de In f , António Fernandes de Abreu Pardal, C:'.
R.1.7, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/6/963, por ter regressu.ío
da R.~. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadr·os". (Despacho de 11/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.5

10.Sarg. de lnf. Duarte Júlio de Almeida Militão, do R.
1.2,sua Unidade Mobilizadora, devendo ser c ns ide rado
nesta situação desde 22/6/963, por ter regressado da
R:M. de ARgola. Vence pela verba "Pessoal de Númc ...
cio
Vnalícia além dos (ÀJadros". (Despacho de 9/7/9631
10.Sarg. do QAE Joaquim Bento Pereira, da h.M. de .U:·
devendo ser considerado nesta situação desde 4/'i./' .
data em que embarcou de regresso à Metróp{)~e. \~n~(
la verba "Pessoal de Nomeação Vi t alIci a a]ém dos ','
dl'os"•
(Despacho de 22/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

10. arg. 10 .Artíf. Serralheiro João Carneiro Fernundes ,
do R.r..6.
(Despacho de 22/7/963)
2°. 'arg. de Inf , Abílio Braga Carneiro de Sá e Furriel
de lní. José Monteiro de Magalhães, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963,
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" •
(Despacho de 24/7/963)
2°.Sarg. de lnf. António Cerqueira, do C.T.I. da Guiné,
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devendo ser considerado nesta situação desde 23/6/963,
Vence pela verba "Essoal dos Quadros Aprovados por Lei
(Despacho de 11/7/963)
2° .Sarg. de lnf. António Pereira da Costa Lima do ar 11
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros A provados por Lei".
(Despacho de 23/7/963)
2°.Sarg. de lnf. Domingos Rodrigues e Furriel de lnf.
Manuel Rodrigues Lima Ramalho, do R.I.l, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser consIderado nesta situação
desde 3/7/963, por terem regressado da R.M. de Angola.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 23/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.l

2° Sarg,
, de lnf. José Maria Soares, da R.M. de Angola, devendo 'ser·~ons~derado nesta situação desde
22/rj/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 6/7/963)
e ,

Regimento

de Infantaria

nO.l0

lO.Sarg. de lnf. Américo Paios Pereira, do R.LIS, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/6/963 por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(DeslJachode 11/7/963)
2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. Joaquin. C.omesMiranda, do R.L1S
devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963,
por ter regressado da R M. de Angola onde serviu em
reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprov c. "I por Lei"
(Despacho de 22/7/63)

Regimento

de Infantaria

nO.ll

2° .Sarg. Corneteiro, .k ,é Joaquim Mendes Lourinho.' da ~.
M. de An~ola. devendo ser onsiderado nesta sltuaçao
desde 19;6/963. data em que embarcou de regresso a Me
trópo!e. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei'
(Despacho de 22/7/963)
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Regimento

de Infantaria

nO.12

2°.Sarg. de lnf. Alberto Gonçalves Afonso, do C.T.I. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
28/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 16/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.13

2°.Sarg. Corneteiro António Vicente Matias, do R.I.ll,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 22/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.15

2°.Sarg. de lnf. Alcibíades Soares Longo, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
1/7/963. Vence pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 29/7/963)
2°.Sarg. de lnf. António Jorge Ferreira e o Furriel de
lnf. Manuel Marques Teodoro, ambos da R.M. de Anr.ola,
devendo ser considerados nesta situação desde 20/(,/963
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadx:os Aprovadosor
Lei".
(Despacho de 11/7/963)
2° .Sarg. mús. "Contrabaixo" Joaquim dos Rei" Fonse
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
desde 4/7/963, data em que embarcou de rerress~
trópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros .:...
dos por Lei".
(Despacho de 24/7/963)
t,l

2° .Sarg. de lnf. José Correia Trigueiro, da r•.M. d~
fola, devendo ser considerado nesta si~!aç~o,
.
'j/7/963. Vence pela verba "Pessoal dos Qu<" ~·O& Aprova,
,tos por Lei".
(Despacho de 24/7/963)
2°, ~S~rgs. de lnf. João Manteigas Carracão e Manuel AntonIO Preto, ambos do 8.1.1.17, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação desde
4/7/963, por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros AJr ovados por Lei".
(Despac80 de 29/7/963)
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2°.Sarg. de Inf. Manuel Antunes da Cruz, do B.I.I.18.
sua IDnidade Mobilizadora. devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963. por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados por Lei". '(Despacho de 29/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.16

2° .Sat-g, de Inf. António da Silva Soares. do R.1.6. sua
Unidade Mobilizadora. devendo ser consirerado nesta situaçãodesde 20/6/963. .por-ter regr-ess'ado da R.M. de
Angola. ,Vence,pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados ,por Lei".
(Despacho de 11/7/96lJ
.'2°s.Sjirgs
•.de Inf. Francisco Rodrigues de Jesus Pires e
U11S AntÔdio Canhão Cavaco. ~,bos do B.I.I.17, sua Unidade Mobilizadora. devendo ser ~onsiderados nesta situação desde 4/7/963. por terem regressado da If.tt de Angola. Vencem ,pela verba "Pessoal dos_Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 29/7/~63)
(

2°.Sarg. de 'Inf.Manuel Fr~cisco Bento, da R.M. de Angola.~evendo
ser cORsiderado n~sta situação desde
23/6/963, Vence pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados .porLei". (Despachá de 15/7/963)
2°.Sa:r.g.de Inf. 'Miguel Caldeira Branco. do C.T.1. da
Guiné. devendo ser considerado nesta situação desde
8/7/963. Vence pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados por Lei". (Despacho de 29/7/963)
2°.Sarg. de lnf. Rafael ·da Encarnação Figueiras, da R.M.
de Angola, devendo ser cons'derado nesta situação desde 20/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 11/7/963)

Batalhão

Inde~JnJente

do Infantaria

nO.17

10.Sarg. de Inf ..Manuel Francisco da Rosa, do C.T.I. da
Guiné devendo'ser considerado nesta situação desde
28/6/963. Vence pela -te,
ba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros",
(Despacho de 16/7/963)
20.Sarg. de Inf.Arlindo-Sousa da Silva,. do R.I.l, sua.
Unidade Mobilizadora, devendo ser cons1derado nesta Sltuação desde 3/7/963, por ter regressado da R.M. de
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Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 17/7/963)
.

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

l°.Sarg. de Inf. Alfredo Cabral Botelho do R.1.1S, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos (\ladras". (Despacho de 23/7/963)
,
(

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

lO.Sarg. de Inf. José Rodrigues, do R.I.7"sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser conside do nesta s i.t.uaçí.o
desde 20/6/963. por ter regress~o da R.M. de Angü.i\.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadr os"
(Despacho de 16/7/'96'3)
2°.Sarg. de Art. João Gomes Pereir~ Cravo, da R.M. de
Angola, devendo ser consider~o nesta situação desde·
19/6/963. Vence pela verba '~esspal de Nomp.ação Vita~
lícia além dos (\ladros". (Des <.cho de 10/7/963)

Batalhão

de Caça20res

nO.5

2°.Sarg. de lnf. António Silvares Jerónimo e FurrieJ '~ui
Sebastião Lourenço da W,,!2l c\& R.M. ae:,-AnSo14J de ,,,I.
ser considerado nesta situ~Gão desde 4/7/963. Venu
la verba "Pessoal dos (\ladrosAprovados por Lei".
(Despacho de 24/7/963)
2°.Sarg. de lnf. Mário José Santana Branco, do R.I
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerad. 1''''
ta situação desde 4/7/963, por ter regressado !.lo " ..
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos O adros .•.(.'
vados por Lei".
(Despacho de 23/7/963)
2°"Sarg. Serafim Lourenço Cartaxo e o Furriel de Infantaria Antóni~Costa, ambos do Batalhão Ind. de Inf. 18
SJa ~nidade Mobilizadora, devendo ser considerados nestd Sltuação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 29/7/963)
2°.~arg.
de lnf. Severiano da Silva Leitão, da R.
de Angola, devenoo ser considerado nesta situação.des-
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·de 23/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 15/7/,963)
Furriel de lnf. Emiliano Bento Freitas Candelária, do
B.I.I.17, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M ..de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 29/7/63)

Batalhão

de Caçadores

nO.8

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Joaquim Antão Caroço, do R.
1.5, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Julho de 1963, por ter regressado da R.M. de Angola,
onde serviu em reforço u Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal dos Qual~;J3 Aprovados por Lei".
(Despacho "22/7/963)

Batalhão

de Caçadores

nO,10

2°.Sarg. de lnf. Amásio da Fraga Portugal, do B.I.I.18,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 29/7/963)
2°.Sarg. Grad. de lnf. Manuel Joaquim Botelho Teixeira,
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 19/6/963. Vencp nela verba "Pessoal dos {).tadros Aprovados por LeI. (Despacho de 11/7/963)
Furriéis de lnf. Joaquim Gomes ,a~valhais e Augusto Pereira Nogueira, ambos do n.!.1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consi cle ra >10 nesta situação desde
3/7/963,por terem regressado da R.M.de Angola. Vencem
pela verba "Pessoal d()~(.kiaJrosAprovados por Lei".
(Despacb
13/7/,63)
Furriel de lnf. Nelson da Coqta Santos, do R.I.15, sua
Unidade Mobilizadora 1 veMO 'er considerado nesta situaç âo desde 4/7
por tel' regressado da R.M. de
Angola. Vence pela ver.•' "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/7/953)

r ~,

Arti Iharia
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Escola

Prática

de Artilharia

Joaquim António de Aires, do
Furriel 20.Mec.Viat.Rodas
C.T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 8/7/963, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 22/7/963)

Regimento

de Arti Iharia Ligeit~

nO.2

'(Com destino ao C.I.C.A.4,
2°.Sarg. 20.Mec.Viat.Rodas
António Manuel da Conceição
Pires. da E.P.I.,devendo ser considerado nesta situação desde 3/7/963, por ter regressado da R.M. de Ango
la, onde serviu como reforço à Guarnição Normal.Ven
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i
(Despacho de 22/7/963)

I ",

Regimenlo

de Artilharia

Ligeira

nO.3

2°.Sarg. 20.Mec.Viat.Rodas Manuel António Sengo Garcia,
do R.I.l, devendo ser considerado nesta situ~ção àesde
3(7/963, por ter regressado da R.M. de Angola onde serV1U em reforço
à Guarnição Normal. Vence (ela vprba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 22/7/963)

Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.4

2° Sarg. Mec.Viat.Rodas
João Diogo Ribeiro, do R.l.;
devendo ser considerado nesta situação des~; 4/7 .
por ter regressado da R.M. de Angola, onde ~erv.l.
reforço à Guarnição Normal. Vence pela verb "Pe~"
dos Ç\tadros Aprovados por Lei". (Despacho \1.> 22/,-.'

Regimento

de Arti Iharia Pesada

n°.2

(Com destino ao C.I.C.A.l)
l° .ürg. de lnf. António da Silva Braga, do B.loL19,
s ~ Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nestú situação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita1íc~a além dos QJadros". (Despacho de 26/7/963)
2°.Sarg• de lnf António Martins Rebelo, do R.I.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si-
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tuação desde 20/6/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 11/7/963)
Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.3

2°.Sarg. de Art. António José Alves, da F.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 12
de Junho de l!963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros(Despacho de 10/7/963)
Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

10.Sarg. de Cavo António Monteiro Maia, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Julho de 1963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 24/7/963)
2°.Sarg. de Cav. Domingos Alves Filipe, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
12/6/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadr-os", (Despacho de 11/7/963)
2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas ~llário Fernandes Simões, do R.
A.L.2, devendo ser considerado nesta situação desde
4/7/963, por ter regressado àa B.M. de Angola, onde
serviu em reforço à Guarniçãc. Normal. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Apr-ovados por Lei". (De sp. 22/7/963)
Regimento de Lancei ros nO.1
(Com destino ao C;I.C.A.3)
Furriel Grad. Mec.Viat.Rodas
Adriano Correia Castanho,
do C. T. r. da Guiné, devendo 3 T consideram nesta situação desde 28/6;-~~, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos (,\ladt'os".(Oespachode 22/7/63)
r

2° .Sarg. 2° .Mec. Viat.RL- _,c; .Ioao Narciso Lebre, da R.M.
de Angola, devendo ser ~onsiderado nesta situação desde
3/7/963, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 22/7/963)
I
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~egimento

de Cavalaria

nO.3

Furriel de Cav. Casimiro dos Santos Piçarra Serrano, da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 4/7/963,Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos <)ladros".
(Despacho de 24/7/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.6

2°.Sarg. 2°.Artíf. Serral4eiro Orlando Augusto, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação ~esde 4/7/963 data em que embarcou de regresso à M trópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
.além dos Quadros",
(Despacho de 22/7/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.7

2°.Sarg• de Cav. Francisco Maria Azedo, da R.M. de Al!gOla, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Julho/de 1963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia :llém dos Quadros". (Despacho de 24/7/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.B

10.Sarg. de Cavo João Baptista Prado, da R.M. de MO~.~iO·
bIque, devendo ser considerado nesta situação d· .•
7 (7/%3. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçáo Vi.;
l.La
além dos <)ladros".(Despacho de 29/7/963)
1 • arg. de Cav. Lúci o Lopes Dias e 2°. Sarg. ,e Ca
r lio José Gonçalves de Amorim, ambos da R.M. d- I
1"
devendo ser considerado
nesta situa~âo
~/7(963. Vencem pela verba "Pessoal de Norr:,'>ção ~
I ela além dos <)l"dros". (Despacho de 24/7/963)
í

Engenharia
Escol'
)
~c
<.

Prática

de Engenharia

(Com dc~tino ao B.Transm.no.3)

Irg. 20.Mec.Radiom. José Esperança Palma Pe re i. ra, d a
R li,. de Angola. devendo ser considerado nesta situação
d,~de 4/7/963. data em que embarcou de regresso à MeLropole. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladros Aprovados por Lei'
(Despacho de 22/7/963)
..

3a.série
ORDEM DO EXERCITO N°. 22
*********************************************************

692

Regimento

de Engenharia

nO.l

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas António Alvaro Moreira Marques do B.I.I.17, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 22/7/963)

Regimento

de Engenharia

nO.2

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Eduardo Viriato Pereira Horta
do B.I.I.19, devendo ser considerado nesta situação
desde 4/7/963, por ter regressado da R.M. de Angola
onde serviu em reforço ~ Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros \provados por Lei".
(Despacho de 22;7/963)

Batalhão

de Telegrafistas

2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. António Flores Soares, do R.I.l,
devendo ser considerado nesta situação desde 3/7/963,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei'. (Despacho de 22/7/963)
2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. Armando dos Santos Brardo, do
R.I.ll, devendo ser considerado nesta situação desde
4/7/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço à Guarnição ~ormal. Vence pela verba
Pessoal dos ()Iadros Aprovados por Lei". (Desp.22/7/63)
2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. Gilberto Jo Rosário Frederico de
Albuquerque, da E.P.E.(Peestava serviço no B.Trans.3)
(Despacho de 22/7/963)

Serviço
10.Grupo

de AdminI7~r~ção
de Companhias

Mi I itar
de Administração

Militar

20s.Sargs. do S.A.M. Sil .,0 de Oliveira e José de Fátima Zani th Soares, da R ..•
t de Moçambique, devendo ser
considerado nesta situação desde 15/6/963. Vencem pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 6/7/963)
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Serviço .de Material
Escnl a Prática

de Serviço de Material

,lo.'Sarg.10.mec.Armas Ligeiras, António Correia, da E.M.
Electrom. ,
(Despacho de 22/7/963)·

tompanhia

Divisionjria

de Manutenção

de Material

.2°.Sarg. 2° .Mec.Viat.Rodas Américo Lopes Bento, do R.A.
P.2" devendo ser considerado nes ta situação desde 4 de
Julho de 1963, por tet regressado da R.M. de Angola,
onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela
ve-rba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 22/7/963)

Orgãos de Execução
Estab~lecimentos
Djstritos
Distritos

dos Serviços

e Outros Elementos

Mil itares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobil ilação
e Mobil ilação nO.1

2°.Sarg. do Q.A.E. António Vital dos Reis, da R.M. de'
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
4/7/963, data em que embarcou de regresso à Metrópol~.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia al(~--:,
dos Quadros". (Despacho de 22/7/963)

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ilação nO.3

10.Sarg. do Q.A.E. Domingos Sanches Burgos, da R.M. (t
Angola, devendo ser considerado nesta situação de< t,
23/6/963, data em que embarcou de regresso à MetrópoJ '
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia aJ.é.l,
dos Quadros". (Despacho de 22/7/963)
2°.Sarg. de Inf. Manuel Sequeira Martins, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
23/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 22/7/963)

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ilação nO.4

2°.Sarg• do Q.A.E. Jos6 Alexandre Paulino, da R.M. de
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Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
4/7/963, data em que 'embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 22/7/963)

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.8

2°.Sarg. de Inf', Ant6nio Iuart.eMendes da Cunha, do R.I.
IS, sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado
nesta situa~ão desde 4/7/963, por ter regressado da R.
M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 23/7/963)

Estabelecimentos
Penais
la. Companhia Discipl inar
2° .Sarg. de Inf. António Joaquim Martins, do C.T. r. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
23/6/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 11/7/963)
2°.Sarg. de Inf. Manuel da Costa Nogueira, da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado ne~ta situação desde 31/5/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 11/7/963)

Estabelecimentos
de Instrução
de Instrução Militar de Santa Margarida

Campo

2°.Sarg. de lnf. Miguel Lopes Serrenho, do R.I.15, sua
Unidade Mobilizadora. devendo ser consider ado nesta si
tuação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei". (Despacho de 23/7/963)

Centro

de Instrunção

de Operações

Especiais

20.Sarg. de Inf. Hor ac ro Mar i a Lima Mourão, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
4/7/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei". (Despacho -le 24/7/963)
20.Sarg. de Inf. José ~~Gnio de Almeida Ferreira! do R.
1.1. sua Unidade MobIlIzadora, devendo ser conSIderado
nesta situação desde 3/7/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 23/7/963)
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2°.Sarg. de lnf. Rodolfo José Guedes Gomes Duarte, do R.
1.15, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considera~
do nesta situação desde 4/7/963. por ter regressado da
R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 23/7/963)

Escola

Mil itar Electromecânica

lO.Sarg. do Q.A.E. Virgílio Mendes Beicinha, da R.M. de'
Angola, devendo ser considerado nestà situação desde
3/7/963, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole.
Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros ".
(Despacho de 22/7/963)

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital

Mi I itar Principal

2°.Sarg. do S.S. Manuel da Costa Moreira, do 2° G.C.S.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/6/963, por ter regressado do C.T.
I. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros •(Despacho de 12/7/963)

Hospital

Mi I itar da Praça de Elvas

2°.Sarg. do S.S. Nicolau Manuel Guiomar, do 2°.G.C.'
sua Unidade Mobilizadora. devendo ser considerado .
ta situação desde 23/6/963, por ter regressado do '.
I: da Guiné Vence pela verba "Pessoal de NomecVl.talícia além dos Quadros . (Despacho de 12/7 /96~)

Estabelecimentos
OfiCinas

Gerais

Produtores
de ~aterial

de Engenharia

1°.Sarg. Mec. Viat.Rodas Joaquim 00 Nascimento Miranda, t,;
R.I.6. devendo ser considerado nesta situação desd
4(7/963. por ter regressado da R.M. de Angola onde serVl.~ em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
Prl.vativa das O.G.M.E. (Despacho de 22/7/963)

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

(Com destl.no ao Secretariado G.D.Nacinal)
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,2°.Sarg. de lnf. Joaquim Manue'l"Goncesso" do R.I~I, 'sua
, 'Unidade 'Mobilizadora, .devendo. ser considerado 'nesta situação desde 3/7/963, por ter ,regressado da R.M. de Angola, "Vence pel~ verba "Pessoal dos 'Quadros Aprovados,por 'Lei". ·~'Despayhó de 23/7/963)

,

,

.'D,epósito,:Ge·r,al,tle

Adidos

2°;Sarg. de .I~f.I:José Viveiros dos Reis, do R.I.6, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/6/963, por ter regressado da ltM. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro'vados 'por Lei".
(Despacho de 11/7/963)

Sup.r.anumerá r i os'
Lntan ta r i a
Regimento

de Infantaria

nO.l

de 'lnf. António <J9mes .Gens, da Acad.Mil., deven.do ser considerado nesta situação desde 14/7/963, por
ter .si.do nomeado ,nos termos da alínea c} do ar t? , 3°. do
I. :Oec. 42937 de 22/4/960,
para servir nas tropas de re" forço à Glarniç'ão Normal do C.T. I. de Cabo Verde.

.;Firr,riel

Reg,ime,-nto :rle Infantaria
Furriéis

nO.2

de 'Inf', 'Manuel'Luís Macedo da Costa, da Casa de

Reel. do G.M.L. e Carlos Joaquim Serrano, do C.l.C.A.3
R.C 1, :devendo ser 'considerados nesta situação desde
14/7/963, por terem sido nomeados nos termos da alínea
c'} do art? , 3° .do Dec. 42937 de 22/4/960, para servirem
nas rtropas de reforço à G.tarnição Normal, do C.T. I. da
Guiné.

Regimento

de Infantaria

nO.7

20s.Sargs. do S.S. Rogério Barreira Cardos, do 2°.G.C.S.
Paulino Gonçalves de Carvalho, do H.M.R.1, António da
Silva Patrício,
do C.I,O.E. e Furriéis de lnf. Joaquim
Alves Lage , da Casa de Rec.l. do G.M.L. António <i?mes
Leitão
da E.P.l. e Franclsco Roque Gaspar da Sllva,
do C.I:C.A.4(R.A.L.2},
devendo ser considerado nesta
situação desde 14/7/963 por terem sido nomeados nos
termos da alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22 de
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Abril
de 1960, para servirem nas tropas de reforço à
Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné.
.

Furriéis de Inf. Cravelino Candeireiro Camboias, do C.I.
C.A.3(R.L.l}, Manuel Jorge de Montes S.Braz Casa Nova,
do B.C.S; 2°.Sarg. do S.S. João Avelino de Lima Barros
do H.M.R.3 e Furriel do S.S. Firmo Joaquim Roupa Calado, do H.M.R.4, devendo ser considerados nesta situação desde 17/7/963, por terem sido nomeados nos term~s,
da alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropa~ de reforço à Guarnição Normal,
do C.T.I. da Guiné.
Arti

Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.1

2°.Sarg. do S.S. Alvaro Jorge
Silva Magalhães Alberto,
do H.M.R.l; Furriel do S.S. Libório da Piedade Júlio,
do H.M.P.; Furriéis de Art. António José Ribeiro Pinto
da E.P.A. e Fernando Nascimento Matos, do G.A.C.A.3,
devendo ser considerados nesta situação desde 17/7/963
por terem sido nomeados nos termos da alíneac} do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/990, para servirem nas tropas
de reforço à Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné.
Regimento

de Arti

Iharia

Pesada

nO.2

2°s.Sargs. do S.S. Jaime dos Santos, do R.I.3, Fern'~
Pereira Domingos, do R.A.C., Furriel do S.S. Ferna-:
d~ Oliveira e Silva, do H.M.R.2; Furriéis de Art. :.
mIngos Ra fae1 Narci so, do CICA4 (RAL2) e Raul Almei,i
Rebelo, do RAAF e 2°.Sarg. Grad. de Art. José Fernn~(
Melo Correia, do CICA2(RAP3}, devendo ser consider~1
nesta situação desde 20/7/963, por terem sido nu',
nos termos da alínea c} do arto.3oodo Dec. 42C{l
2?/4/96O, para servirem nas tropas de reforço à Guar
nIção Normal da R.M. de Angola.
Furriel de Inf. José Inácio Goulart Júnior, do BII 17;
Furriéis do S.S. Angelo Amaral Freitas, do ODMM, Manuel da Silva Cortês, Oscar de Lemos Rego, ambos do
~.M.P., Joaquim Guerreiro Pereira, do R.I.1; Furriéis
e ~rt. José Morita Amado, do RAAF, Jorge Anselmo de
FreItas Áheu, do B.A.G.2 e Joaquim Augusto de Melo
Delgado, do R.A.C. devendo ser considerados nesta si-
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tuação desde 16/7/963, por terem sido nomeados nos ter..
mos da alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,
para servirem nas tropas de reforço à Guarnição Normal
da R.M. de Angola.
\

Furriel de Art. Manuel Francisco Baptista Salgueiro, da
Acad.Mil. e Furriel do S.S. António Soares de Almeida,
do R.l.12, devendo ser considerados nesta situação desde 17/7/963, por terem sido nomeados nos termos da alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à ,Guarnição Normal do C.T.l.
da 'Guiné.

Cavalaria
Regimento

de Lancei ros 0°.2

2°.Sarg. de Cav. José Eduardo Belfo da Conceição, da E.
P.C., devendo ser considerado nesta situação desde
20/7/963, por ter sido nomeado nos termos da alínea c}
do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.

Serviço

de Saúde

2°.Grupo

de Companhias

de Saúde

Furriel do S.S. Arlindo Marques, do H.M.P. devendo ser
considerado nesta situação desde 25/7/963, por ter sido nomeado nos termos da alínea c} do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço a
Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné.
I

Serviço

de Administração

Mi I itar

2°s.Sargs. do S.A.M. David Pereira da Silva, do l°.G.C.
A.M., Manuel AlexandrIno Vjnagre, da E.P.A.M. e Furriel
do S.A.M. Bento Mourão, da M.M., devendo ser considera
dos nesta situação desde 16/7/963. por terem sido no
If!eadosnos termoS da, ?ll,'nea. c' êkJ ~r-t°.?lo.,doDeo, 42937
de 22/4/960. em re for ,» a Guarnição Normal da R.M. de
Angola.
Furriel do S.A.M. Manuel dos Santos Oorrego. da MM.,
devendo ser considerado nesta situação desde 20/7/963.
por ter sido nomeado nos tcrmOf da alínea c} do arte.
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3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
No Ultramar
Região

Militar

de Angola

10.Sarg. do S.S. Francisco António de Castro, do H.M.P.
devendo ser considerado nesta situação desde 20/7/963,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
nos termos da alínea ~} do arto.3°.do Dec. 42937 de
22/4/960. (Despacho de 6/6/963)
10.Sarg. José António Calmeiro, do 2°.G.C.A.M., devendo
ser considerado nesta situação desde 10/6/963, por ~(r
sido nomeado para servir em comissão militar nos ter
mos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/9bO.
2°.Sarg. músico ''TubaSib" Álvaro Pereira Ferreira, da
E.P.I., devendo ser considerado nesta situação desde
20/7/963, data em que embarco~ para a R.M. de Angola,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
por oferecimento, nos termos da alínea b} do arto.3°,
do Dec. 42937 de 22/4/960.
2°s.Sargs. de Art. António Fernandes Martins Pires. da
E.P.A. e Vasco Ataíde Rodrigues, do R.A.P.2, por t.'·
embarcado para a citada Província onde vai servi, .
comissão militar nos termos da alínea b} do arto.3".
~c. 42937 de 22/4/960. devendo ser considerado TlE:
sItuação desde 20/7/963.
Furriéis do S.A.M. José Manuel Moleiro Homem. do 2 J'
A.M., Joaquim da Conceição Martins Azevedo MeD~
Furriéis de Inf. Manuel Caldeira Mal'ia.do R.I.2, ~i3
António Ferreira do R.I.8, António Sanche& Feltc1
ro, do R.I.12. José Adelino Antunes Catana, José Sousa
Lourenço Gonçalves, Albino Cleto Lopes, todos do B.C.6
Manuel Diogo Rtofl10S do R.LIS, José Maria Reis Guedes,
d~ R.I.13, José António da Cruz, do CISMI, Manuel José
VICente. da Casa de Recl da 2a.R.M. e Manuel Vidigal
Godinho, do R.I.16 2° Sarg. de Inf. José Policarpo
Curado. do R.I.IS Furriéis de Cavo Valentim Brites
Correia Girão. da E.P.E .. Júlio Alexandre Teixeira, da
E.P.C •. José Fortalezas Victorino, do B.C.8, Manuel
Augusto Rosa Barreiro. do R.C.3. José Augusto Costa e
C
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António Joaquim Rodrigues Catapina, do G.D.C.C.; Furriéis do S.S.António dos Santos Ribeiro, dQ 2°.G.C.S.e
Bernardo José Murcho, do lO.G.C.S., por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão
Militar nos termos da alínea c) do arto.3°? do Dec.
42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 20/7/963.
lO.Sarg. Adriano Jorge da Silva, do R.E.2, devendo ser considerado nesta situação desde l6/7/963,por ter sido
nomeado para servir em comissão militar nos termos da
alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960.
Furriéis de lnf. Fernando João Lisboa, do C.M.E.F.E.D. e
António Tomás Lopes, da E.P.E., por ter embarcado para
a citada Província onde vão servir em comissão militar
nos termos da alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de
22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde
16/7/963.
2°.Sarg. de Ar t , Fausto Afonso Pereira,da
E.P.A. e
Furriéis de Cavo Diamantino Candeias Zuma Arrifes, do
G.D.C.C. e Américo da Silva Picado, do R.l.7, por terem
embarcado para a citada Província onde vão servir em
comissão militar nos termos da alínea c} do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta
situação desde 22/7/963.

Região Mi Iitar de Moçambique
2°.Sarg. do S.S. Ninólio Pires Barreira, do H.M.D.l.C.,
por ter embarcado para a citada Província onde vai servir em comissão Militar nos termos da alínea b} do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, deYendo ser considerado
nesta situação desde 23/7/963.

Comando rer r :uíial Independente
í

da Guiné

Furriel de lnf. Ludivino dos Santos, do R.l.7, por ter
embarcado para a citod~ Província onde vai servir em
comissão militar nos ermo da alínea c} do arto.3°.do
Dec- 42937 de 22/4/ ~(, devendo ser considerado nesta
situação desde 25/7/%3.

V - CONCURSOS,

CURSOS E ESTÁGIOS
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A - Cursos
- Nomeação

de Pessoal

É Nomeado para a frequência

do curso de 2°s.Mec.Ra2'om.
aberto pela nota urgente nO.32952 pO.7/2 de 2/9/962 em
O.E. nO.28 3a.Série de 10/101962. o 10.Cabo AjudMec.
Radiom. Joaquim Marecos Pedro. da R.M. de Angola. Este
candidato não figurou por lapso na re Iação eger-al publicada na O.E. nO.lO 3a.Série de 10/4/963.

2 - Lista Geral de Classificação

de Aprovados

Para os devidos efeitos se publica a lista geral Je
classificaç6es
dos candidatos aprovados no curso ~ ~
ra a promoção ao posto de Furriel 2°. Art~f. Serralheiro
aberto pela nota nO.32654 pO.7/2 de 12/9/51 da Rep .:3arg.
e Praças e O.E. nO.36 3a. Série de 30 de Dezembro de
1961, realizado no ano lectivo de 1961/62.
Furriel
Grad 2°Artíf
Ser ,Manuel Brunó da Mota 'G4.C43-12, 7
" "
" "
"
""
12-1°Cabo Aj.Artíf
-"
"
"

"

3-"

"
"

"
"
"

Seralh,
,

"

"

"

4

"

"

"

"

5

"

"

"

"

António Silveira
'Gom€s-RI7-12,6
António A.L,ício Romão.RAP2-12,1
Manuel Pereira
Coelho
RE2 11,8
Benjamim Nunes de Sá RI1515,1
José António
V CorreiaEp,c::;.l 15 1
An tónio Aurél io Gordo 'cx:JA 14 8
José Luís Campaniço
CCJ4 f
?
Rafael de Andrade
R E 1

3 - Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento e as cLass i f'i caçôe., I
lhes vão indicadas o l0.Curso de Minas e Armadilha,,>
seguintes militares
Furrie l Mi lO-José
An tón tO de Jesus Pinho
r.ALi
'[ 1
Furr~el Art
Manuel Joaquim Folgoa
II
Bo:
Furr~el Milo
Joaqu im Manuel Escarduça
"
~urr~el Art
·Manuel Joaquim da 'Graça Cordeiro"
Regular
urr~el lnf
-Manuel Damas
B C 4
'
Furrtel
de Art AntóntO de Almeida Zuna
RAL1
Sofrível
Furriel
Milo
Antcnio Pexi rra 'Generoso
B C 5
"
,
An tónio Osvaldo Pereira
A lves R I 16
"
1° Cabo Milo
Manuel Narciso Amado
R C 3 Regular
"
"
Luís Fernando Pereira
Souto
RAL1
"
"
Laur en tino José Marttns Jac
R C 3
"
I,
"
-Sérgio Augusto Malheiro Sousa RAL1
"
"
Ne l son Rodr i gue s Coe lho
B C .5
"
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l°.Cabo Mil.-Mário

da Cruz C~rreia
de Jesus da Silva Couto
" -António Tavares
" -Rui Jorge de Navais de P.Coelho
" -:llberto Fous to Morgado 'Gonçalves
" -Fernando dos Reis Tavares
" -Cláudio Soares de Freitas
"
" -Mário Dias da Costa
"
-Joõo Manue l 'G. dos San tos Si lva
" -Nuno Barreiros Duarte
"
-EdUardo José Vieira
"
" -João Domingos Martelo Veríssimo
"
" -António Lopes Francisco
"
" -Car los Martins
-Augusto Pereira Ribeiro
"
"
" -Adriano Marques
-Abílio Manuel Rodrigues
"
" -Marcelino José Lopes
"
-Rui Augusto Carapito R.Mesquita
"
" -Manuel José MagJ10
"
" -Jaime Augusto Lopes Agudo
"
" -Benato Alfredo da Silva Settimelli
"
-Américo de Sousa Vieira
"
" -João Manue l Marques dos ~ tos
"
" -Fernando Silva 'Gonçalves
"
" -José Francisco Jesus casaleiro
"
"
" -Carlos Rodrigues Filho
" -Lu is Manuel Afonso da Palma
"
" -José Rodrigues da COsta
"
A estes militares deve ser averbado o curso
Armadi lhas" •

"
"
"
"

.,

(

-Samuei

1U16

OC3
RALl
RI12
BC5
RAL1
BCI0

OC3
BCI0
BC5
BCI0

"
BC5
RALl

OC3
OC5
RI16
RI11

"

OC3
"

OC5
RC3

OC5
OCI0

OC3
OC9
OC4

Reg.
So],

"
"
"
"
"
".,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Mau
"
RI16
de "Minas e

Frequentaram com aprove i tamer.to e as classificações que
lhes vão indicadas o 3°.Curso de Minas e Armadilhas OS
seguintes militares:
RE1 M.Bom
Furriel Eng. -José Luis Manrmito da Silva
EPE
"
1° .Sarg. " -Norber to da Con~ição Saraiva
RE1 "
2°.Sarg. " -José Fogado Coelho
RALl Bo/lt
Furriel Art. -Manuel Ribeiro 'Comes
"
"
"
"-Luís
Gonza(!O da Silva Leandro
OC5 "
"
lnf. -Luis Boga~ 00 Fonseca
RAP2 "
"
Art. -Aaadeu Martins \loreira
RC3 "
"
Cav -Joaquim José Drlle;as
RAL2 Reg"
"
Art. -Joaquin de Sousa Pires
OC10 "
"
lnf. -José dos Reis Sousa
OC5 "
"
"-An tón ia Lu is dos San tos
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2°.Sarg.lnf.-Serafim
Bernardo
"
Art. -José Pereira
Eé l i«
Furriel
-Francisco
António F.Silveirinha
"
Ln]: -Inácio Ambrósio
"
"-Luís
AntMio Antunes de Araújo
"
Art. -Joaqi.im Marato Pasadas
"
lnf. -Joaquim José Fi l ipe

"

"-Joaquim

Inácio Maria

RI15

Reg.

RALl

"

"
BC5
"

"
"
"
",...

RAP2

BC5
"
RI16
"
RC3
BCl0
RC3

"

"
-Francisco
An tm ia da CiBarros
"
"-Joaquim
da Nactividade
Ferreira
"
GI...V -Manuel Amaoro Cristo Conceição
So],
ln / -Jo sé Manue l do Pomar
.
"
"
"
Cavo -4.1tÓnio Gregório Mourinho
OC5
"
lnf.-Jesé
Feliciano
de Melo
"
RI16
"
"
" -Alberto
Moreira de Castro
OCl0
"
"
" -António
da Costa
B8m
RAL1
Fur/~li l.Art. -Carlos Manuel do Amaral Videira
RAP2
"
,
"-An
tón io De l fim de C. 'Qúmarães
"
RI16
"
"
"
" -José A lves da Si lva
"
"
J_
RAP2
"
-Manuel Virgílio
Sa l vauur
RC3
" " Cavo José Manuel da Costa Escudeiro
"
"
" -António Manuel Fadigas da Cunha
"
" " Art. -Joaquim Moreira Pacheco
RAP2
" "
RALl
"
" -Jo sé Manuel Baptista
Faria
RC3
"
"
" Cavo -Manuel Maia Jesus Oliveira
,.
RAP2
"
" " Art. -António Fernandes Peixoto
"
" "
" -José An tón io do Sacramen to CamposRALl
" " Cav. -Marwel Bizarro Cunha
RC3
"rr
" " Art. -Daniel da Costa Pinto
RALl
" "
Ri!g.
RAP2
" -Adéri to Seixos Lopes
,.
" " Cavo -Francisco José Martins dos Reis RC3
" " Art.-Herndni
RAP2
"
Pinto Carneiro
" " lnf. -Adriano Ferreira
RI16
da Graça
"
" "
RI16
"
" -José de Matos Afonso
" "
"
-José An tónio San tos Mendes
"
" " Art. -Lu is Correia Pereira Valadas
RALl
"
" " Cav. -Carlos José F.F.Afonso
RC3
"
" " Inf . -Armindo Pires Martinho
RI16
"
" "
R.l.16 "
" -Alcides
Baptista
de Seixos
" " Cavo -An tónio João Chamorra Cordeiro
"
RC3
" " Art. -Benjonin Fernando de Almeida
"
Marques Porte la
RALl
"
"
" Cav. -Lu is Patrício
Correia 'Gomes
RC3
" " Art. -Lu is Eugénio Dias de Almeida Louro RAL1 "
" " "-Reinaldo
"
Pereira
Sebastião
001
" "
" -Lú is Gonzaga de Morais
RAP 2
"
"
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Reg.
Fur.Mil.lnf.-Arménio
Dias de Almeida
RI15
"
"
" -A Lber to da Cunha Fernandes
"
"
RAP2
"
" Art. -Eernondo da Costa Pin to
"
Bom
1° . Cabo Eng. -Joaquim Afonso Cabaço
"
"
"-Manue
l dos San tos Ma tias
"
B.C.5
l°C.Mil.lnf.
-José Oliveira
de Matos
"
Reg.
"
"
"-José
António
da C.Ribeiro
"
"
"
"-Manuel
dos Santos Figueira
"
"
"
"
"-Mário
dos San tos A lme ida Ro lo
BC10
"
..
"
"-Manue
l .do Poço F. de Pinho
Bl:5
"
"
"
"-JoãoPauloMt;mteiro
"
"
"
"-António'de
Jesus Almeida
BCl0
"
"
Cavo -Fernondo Peoxoto de Araújo
RC3
"rr
"
"
Inf. -João 'Gonçalves
de Barros
BCiO
"
"
"-Joaquim
Faustino
Mónica
BC5
"
"
"
r'
-José António Sequeira Ca(IJrita
OCl0
"
Ir
"
"
Art. -Car los Alberto
P da S. Neto
RALl
"
"
Inf. -José Ramos Dias
BC:
"
"
"
"-An
tón ia Augus to Sá C A Lmei ria
"
"
"
"
"':Gonçalo
Maria de Sá NOJ!,Uetra4mado
da Cunha e Vasconce los
"
"
" -Joiio Fernandes Correi.a Reis
"
"
"
"
" -Manue l Fernando Lopes
"
"
" "Ir
" -José Manue l MouT'a David
"
"
"
" -Eduardo 'Cas tão AI Ribeiro
BCl0
"
"
"
" -José Inácio Neves Gonçalves
B C 5
"
"
"
" -José Alberto
de Fátima
BCl0
"
"
"
" -Jacques
de Jesus Si lva
BC5
"
"
"
A estes militares
Armadi lhas

deve

ser

averbado

o curso de Minas

e

B - Estágios
- Averbamento
Frequentaram com apr....
t_tam oto e as classificações que
lhes vão indicadas o estáglo de A.M.Panhard
que fun
cionou na E.P.C. de 3/6/963 a 29/6/963 os seguintes
sargentos.
R C 7 ·2° Sarg
R C 3-Furrtel
R C 3
r
E PC"

José Toscano li lhei ro
João Henrtque
da Concetção Passão
António
Jcsé Velez Mourinho
Mário Augus to Le i tão Manue l

A estes sargentos deve ser averbado o
tralhadora Panhard .

stágio d

Sufi
Regu

Bom
Bom

Auto Me
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VI - DECLARAÇÕES
1 - Inval idez
~e

no ~iário do Governo nO,174-2a,Série de 25 de Julho
do corrente ano, foram publicadas as pensões anuais de
invalidez, concedidas aos militares abaixo mencionados
estando já deduzadas do desconto. a que se refere o artigo 13°.do Oec. Lei nO.36.610 de 24/11/947, esclarecido pelo artigo 11°.do Dec.Lei nO.39843 de 7/10/954,
pelo que devem ser abatidos ao efectivo das suas Unidades desde 1 de Agosto do ano em curso, desde quando
p~ssam a ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações e
f i carn sujei tos a todas la>S disposições reguladoras dos
militares reformados:
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.i7

10.Cabo nO. 460/60-José,Marcelino Pavão
Regimento de Artilharia

Ligeira

5.988$00
nO.i

Soldado nO.845/60 Vitalino Vicente Figueiredo
Regimento

de Artilharia

Ligeira

Soldado nO.951/62-Luís de Oliveira Esteves
Regimen to de Ar tilharia

1.32O®OO

nO.2

816$00

Pesada nO. 2

Soldado nO.686/60-Eduardo Ferreira Gomes

888$00

Regimen to de Arti lharia An t iaérca Fi.xc

Soldado nO.812/62-José da Conceição Vieira
Regimento

de Cavalaria

nO 3

10.Cabo nO.1395/61-Manuel Correia
Escola Prática

10.260$00

de Cavalaria

10.Cabo nO.249/60-João Galão Simões Neto

10.2tUOO

2 - Preterições
Encontra-se preterido na promoção ao posto imediato,
desde 28/10/961, por motivo disciplinar, ° 2°.Sarg.Me
Viat. Rodas, António, Geraldes Freire, do G.C.T.A .•
•

3 - Rectificações
Declarà--se que o 20.Sarg. "Clarim" Manuel Gomes, da E.
P:E., Deixou de vencer pela verba "Pessoal de Nomeação
VItalícia além dos Quadros desde 21/6/963 e pas~ou.a
vencer pela verba "Pessoal dos C).IadrosAprova los por
Lei".
t:kclara-se que o 2° .Sarg, de Inf. Júlio ~léinuel ,-..;
-o
drigues. da OiERti que possu ia a especial j dade • I,
e,
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cuta Rádio, foi reclassificado, e de acordo com a "Relação nominal das Especialidades do Exército Português
aprovado por despacho ministerial de 11/4/962, passou
a ter a especialidade de "Operações,de Segurança das
Transmissões" •

4 - 'Reformas
Que a partir de 1 de Agosto do ano corrente, transitam
para a si tu'ação de reforma, passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, confor'me vem publicado no Diário do Governo nO.174 2a.Série
de 25 de Juhlo do ano em curso, os militares a seguir
menc i onados , cuj a pensão anual a cada um se indica,
estando já ~eduzida do desconto a que se refere o ar
tigo'13°.~o Dec.Lei nO.36ólO. de 24/11/947, rectifica' ~ nO.do Dec.Lei nO.3~43, de 7/10/954
do pe 1{)aI1JLgO
L

, ;,

Es{àdo Maior do Exêrci to

1°•Sarg, do QAE-:Sehastiã'oDias da Si1va

22.908$00

Repa.r tição rÇeral da D.S.Pessoal
:1o. Sargcdo 'QAE-José\P~reira,",,
, Dir,ecçno 110 Serviço de Ror,tificações
10.Sarg.do ~-J~sé
Mar,tinsJúnior
~
Ag~ncia Mil i tan

.::

24.756$00
e obras Mi l i tare

21.948$00

:2°.Sarg, do QAE-João Tomé
Regimento

de Infantaria

2°.Sarg.do ~-Miguel

nO.7

as.oasco

dos Santos

Regimento de Infantaria

nO.14

10.Sarg. do QAE-João Rodrigues Lima
Distrito

22.908$00

18.564$00

nO.8
.1 0.Sar.g.p'o
'QAE-Manuel de Carvalho
24.756SOO
,
. Distrito
de Recrutamento e Mobilização nO.l0

,\

de Recru taren to e Mobilização

10.Sarg.do Q~-António

Miguel da Silva Neto

Hospital Militar PI .c ipal.
1°.Sarg.do QAE-Joaquim Aze ....
I,
"
Hospital Militar
P .;ional nO.l
,10S• arg, do QAE-Fernanno lt, o Rebelo
Hospi tal Mi li tar ~e nnano

24756SOO

I.

10.Sarg.Ferrad ...
Bernardino dO$ Santos
,
Comando do Forte ri ;raça
2°.Sarg.do QAE-Francis~' { . rmo Piçarra
Tribunal

Milita

erritorial

2° .Sarg.do QAE-Luciano Soares

19.812$00
2L6~OO
24.756SOO
20. 256SOO

do Porto

21.948$00

Que sejam considerados na situação de desligados do ~ero
viço prevista na parte final do arto.15oodo DeC.Le1 n •

,
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28.404 de 31/12/937, os sargentos abaixo mencionados,
desde a data que lhes vai indicada, p i:r terem sido julgados incapazes, sendo 'o primeiro de todo o serviço e
o outro do serviço efecti~o.
Regimento de Infantaria nO.1

2°.Sarg. do Q.A.E.Gentil da Silva Carvalho,desde 15/3/63
Batalhão de Caçadores nO.1

lO.Sarg. do Q.A.E. António Lourenço Grenho,desde 5/6/963
5 - Vencimentos

Declara-se que os sar~ntos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos (hadros Aprovados por
Lei"(no.l do artigo 325°.do Cap.8°.do Orçamento do
M.~.), desde 1 de Agosto de 1963:
FurrIel S.A.M.-Celestino Jorge da Cruz Galego,da E.P.A.M.
Fur..
Eng.Transm ...
Adelino Fernandes de Sousa, da QIEllliT
""
"-Jerónimo Mendes Ferreira,do R.E.2
2°Sarg.
" Armando Marques Lima, da E.P.E.(Btm3)
tt

"

-Manue l Nunes Pires.

da 0IEAEf

2°.SargentoCav~António Costa Teixeira,. do R.A.P.2(CICAl)
2°.Sarg.Grad."-Edmundo Laurentino Américo S.M.,do R.C.8
2°.Sarg.de Art Adriano Nunes, do R.A.P.3(C.I.C.A.2)
,"
"En g.Sap.~anuel Correia de Ab reu, d a R.E.2
,
" " " " -Isidoro José Vieira Martins, da E.P.E.
Furriel do SS. -Manuel de Jesus Nunes ; do H.M.P.
2°.Sargento " -Joaquim Tavares Correia de Carvalho, do RI15
Furriel do SS.-António Delgado Alves, da D.G.M.Sanitário
VI I - OBITUÁRIO
Julho - dia 5 - 20.Sarg. músico Alberto da Silveira, do
R.I.6.
Julho - dia 17 -20.Sarg. do Q.A.E. António Pedro Ribeiro, do C.T.I. de Timor.
00000000000000000000
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o Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha
Está conforme

O AjudHnte General

I

.-

f
I .--

20 de Agosto de 1963
Publ ica-se ao Exército

o seguinte:

I - JUSTiÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
- Sargentos
Que por despacho de 17/6/963. do a::FM, foi condeco ra do com
a medalha da Cruz de Guerra de 4a.Classe, nos termos do
arto.12°.do Regulamento da Medalha Militar verificadas
as condições do parágrafo 10.do arto.lO°.do mesmo regula
menta o Furriel de Cavalaria. Vicente Esteves Ribeiro
Dias, da C.Cav.296 do B.Cav.345.

2 - Praças
Que por despacho de l7/6/963,do OCFAA,for~m condecorados
com a Medalha da Cruz de Guerra de 4a.classe,nos tennos
do art0120do Regulamento da Medalha Militar, v6Dificadas
as condições do parágrafo lodo artOlO do mesmo Regulalamento 08 seguintes militares
1° -Cabo n? .1.135/61. João de Jesus Belchior, da C.Cav.
295 do B.Cav.345;
Soldado nO.8l7/6l. José Artur Machadinha da Silva Neto
da C.Cav. 296 do B.Cav.345;
Soldado nO.928/6l. Marcelino Cardoso Dias, da C.Cav.296
do RCav. 345.
(._Ále
por despacho de 17/6/963 do CCFM foram condecorados
a título póstumo com a ~ledalll'"
da Cr':z le C"cl'n de 4a.
classe nos termos do ar t.? 12° o i::.. 1 "fnto la ,,~edalha
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Militar, verificadas as condições do parágrafo lO.do artO
loo.do mesmo Regulamento os seguintes militares:
lO.Cabo nO.378/6l, José Pereira, da C.Caç.19l do 8.Caç.
185;
Soldado na. 1.020/61, Joaquim Repolho Carvide, da C.Cav.
295 do 8.Cav.345.

II - MUOAHÇAS
SAPGFN10S

IX)

DE

QUADRO

(UADIO PEHr1ANFNTE

Supranumerários
Quadro

da Arma de Infantaria

Tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria
o 2°.Sarg. do Quadro de Complemento Carlos José Sam
paio Dias, porque encontrando·se
aprovado para este
Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga Conta a
antiguidade desde lO/12/962,data a partir da qual tem
direito aos venCimentos do novo posto.

I II - MUDANÇAS
SAffiEN10S

InJresso
aua~ro

DE

SITUAÇio

to QJADOO PER\tt\NENfE

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Pass'lr.1a ser considerados nesta situaç=)o desde 3/7/963
os 2~s.Sargs. de Inf. Manuel Jesus Guedes e Francisco
Prata Fialho. ambos da E.P.I., por terem regressado da
R.,,: "ieAngo lu. Vencem pela verba 'Pessoal dos Quadros
Apl! vados por Lei ( Despacho de 23/7/963)
Pas

r•.
UTI fi ser considerados
nesta situação desde 4/7/63
2's 'args.de lnf. Luís da Silva e Eduardo Gomes de
, u~(, ambos do B.l 1.]9. por terem r~gressado da R.M
d(; '" ,ola. Vencem pela ,"crb",'Pessoal dos Quadros A
prova los por Lei '.
(Despacho de 17/7/963)
ç,

Passou a ser cons i.derado nesta situação' desde 1!./7/C)63.
por ter rearess ado d" P.~l. eleAngola o Furriel
>
nf

ir i a
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Mário Jorge Garcia da Rosa do E. r. 1.18. Vence pela
verba "Pessoal Jos Quadros Apruvados por Lei".
(Despacho de 30/7/963)

Quadro

de Amanuenses

do Exjrcito

Passou a ser cons~derado nesta situação desde 6/8/963,
por ter sido julgado incapaz pela J.H.I. do H.M.P., o
2°.Sarg. do Q.A.E. António Biscaia do R.A.P.3,que regressou da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

à Situação

Passagem
Quadro

de licenciado

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 2/7/963,
o 2°.Sarg. de lnf. Joaquim Artur Pereira, da R.M. de
Ango la, Por de.spacho de 26/3/963, de Sua Exa. o Min1stro do Exército.
Passagem

Quadro

à Situação de Supranumerários

da ~rma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 20/7/963,
P?r ter sido nomeado para servir como reforço à Guar·
n1ção Normal em Angola nos termos da alínea c} do arte
3°:do Oec.42937 de 22/4/960,0 10.Sarg. de Inf. Joaqurm Ramos Ladeira do R. r. 5. Tem por Unidade Mohi li>
zadora o R.C.5

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 20/ê/963,
p~r ter sido nomeado para servir em comissão à Guarn1ção Normal em Angola, nos termos da alínea b} do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, o 10.Sarg.Mec.
de Aromas Ligeiras António Manuel dos Santos da EP~.
Tem por Unidade Mobilizadora a C.O.M.M .•
Passou a ser considerado nesta situação desde 16/7/963.
p~r ter sido nomeado para servir coco reforço a Cuar
n1ção Normal em Angola. nos Lermos dr: fi l In 'Li c} ao
a:-to.3° do Dec -12 37 .e 22 I :l-j960 o 2°. ')
\'ec.
Vlat.!-{oC:a Anr.,": 10 G..trci (;'Ju 50 'o [ \"l~ .Ter por
Lm la I.. ol i 1i l,
I • \ P ,
IrC')

t

aa. Série
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IV - PROMOÇÕES
SAEUNlU5

Armas

00 ({JAIR) PEft.1ANENrn

e Serviços
Ministério

luartéis

do Exército

Generais

Quartel

General

do C. T.I. da Nartp.ira

Sargento-Ajudante
de Art.,o 10.Sarg. José Tomé Alves, da
B.A.G.2, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

Escolas

Práticas das Arm~s e Sp.rviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimonto

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg. de In f , ,o Furriel Ernesto Fernandes tia Silva.
contando a antiguidade desde 31/5/963. data a partir
da qual t.ern direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/963)

Regimento

de ln íantar ia nO 13

2° San! 2° Mec, Viat , Hodas, o Furriel Fernando Carreira
dos .~:llltoS. contando a ant.i guidade desde 31/5/963. da
ta a 1';lrtir tia qual tem direito aos vencimentos do no
vo pos to , Serve como reforço a Guarnição Normal
(Ocspacho de 5/8/963)

Regimento
l°

de Infant~ria

nO IJ

:H'~~.
l°

~Iec, Electricista.
o 2°. ar g, Alcino Rodá
contando a ant.i gui.dude desde 6/I/Q63 data a par
da q\l'11 tem di+e ito aos vencimentos d novo posto.
(Despacho oe 7/8/963)

5'1<.;:.,

tir

Regimento

de Infantaria

nO 16

S~rie
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2°.Sarg. músico executante no instrumento "Bombardino"
o Furriel músico José Maria Marques Motágua, contando a antiguidade desde 31/7/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

2°.Sarg. músico no instrumento "Contrabaixo",
músico José António Gavela Quito, contando
dade desde 31/7/963, data a partir da qual
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de

nO.19
o Furriel
a antiguitem direito
5/8/963)

Artilharia
Reginrento

de Arti Iharia de Costa

10.Sarg. 10.Mec.Electricista.
o 2°.Sarg.Emídio da Conceição Alves, contando a antiguidade desde 6/4/963,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 7/8/963)
2°.Sarg. de Art. o Furriel José Flor Teodoro contando
a antiguidade desde 31/7/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/963)
I

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2° Sarg. Enf.hípico, o Furriel José Benavente Lino Pouca Pena, contando a antiguidade desde 31/7/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 8/8/963)

Regimento

de Lanceiros

nO 1

2°.?arg 20.Mec.Viat.Lagar. e Especiais. o Furriel José
Vlla Mendes Paula. contando a antiguidade desde 31/7/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 11/8/963)

Regimento

~e L3nc~i ros nO

(Com rlest.inoao U(.\ 3)

3a Série
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2°.Sarg. de Cavo o Furriel José Maria Pedro Saldanha
contando a antiguidade desde 31/5/963
data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Oespacho de 12/8/963)

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Lag.
e Espec ia i s o Furriel José Ma
ria Pinto, contando a antiguidade desde 31/7/963. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 12/8/963)

Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

(Com destino ao B.Tm.3)
Sargento-Ajudante de Art .. o l°.Sarg. Armando d~ Sousa,
do R.A.P.3, contando a antiguidade desde 16/7/963. data
a partir da qual tem direito aos vencjmentos do novo
posto.
(De&pacho de 6/8/963)

Serviço

de Material

Escola

Prática

do Serviço

de Material

2° .Sarg. 2° .Ar t r fv Se rra Ihe i ro , o Furriel Fernando Lopes
Dias '\.l.udo.
contando a antiguidade desde 31/7/963, da
ta a partir da qual tem direito aos venClmentos do novo
posto
(Despach~ de 12/8/963)

Corpanhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

Sargento Ajudante Grad Chefe Mecanicos Armamento, o l°.
Sarg P.Mec,Armas Ligeiras Manuel Clemente Garcia.con·
tando a antiguidade desde 3/4/963, data a partir da
qU'11 tem direito aos vencimentos do novo posto.Serve
em reforço no C T.!. da Guiné
(Despacho de 8/8/963)
SaI,..;,·nto
Ajudante Chefe de Mec anicos Automobilistas, o
10 .SUl' 1° .Mec ,Via t .Rodas. Se rafin' Rosa, con tando a
antiguidade desde 20/7/963. data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 7/8/963)
C7

2°.Sarg.2°.Artíf.SerraL,

o Furriel Alexandre Pires

~'at'

3il.

'vrie

O~Dn,

DI.I
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t ins, contando
a antiguidade
desde 31/7/963.
partir da qual tem direito aos vencimentos
posto.
(Despacho de 11/8/963)

data a
do novo

2° Sarg.20.Mec.Armas Pesadas. o Furriel António da Costa
contando a antiguidade desde 30/6/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/963)
2°s.Sargs 2°s.Mec.Viat Lag. e Especiais.
os Furriéis
Manuel Mendes Proença e Vladimiro António Curujo Fernan
d~s. contando a antiguidade desde 31/7/963. data a par
t1r da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11/8/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi I itares

Estabelecimentos

Penais

Depósito

Disciplinar

e Outros

Elementos

- Forte da Graça

2°.Sarg• de Inf., o Furriel António Sérgio Lavadinho
Cachiné contando a antiguidade desde 31/5/963.data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

Estabelecimentos
Escola

de Instrução

Militar

Electromecânica

l°.Sarg 1°.Mec.E1ectric.
o 2°.Sarg. 2°.Mec. Electric.
José Gomes Belo contando a antiguidade desde 6/4/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 7/8/963)

Supranumerário
Estado

M3ior

do Exército

10.Sarg. de Inf.. o 20.Sarg. Joaquim Duar-te , contando a
a~ti~idade desde 21/4/961 data a partir da qual tem
d1re1to aos vencimentos do novo pO':;LO,Vence pela ver
La do Pessoal de Norre açâo Vi t alIci a l-imdos (Inadros.
desde o dota da SUl an t i gu i I1·1eau~ 1/8/961 data em
j
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que passou à situação de reforma. Despacho de Sua txa.
O Ministro do Exército de 18/6/963, publica o na O.E.
nO.23-3a.Série de 20/8/963.
(Despacho de 8/8/963)

In t ant ar a
í

Regimento

de Inf~ntaria

nO,2

l°.Sarg. de lnf., o 2°.Sarg. José Alves Pento, contando
a antiguidade desde 21/3/961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"
desde a daüa da sua antiguidade até 1/11/961 data em
que passou à situação de reforma. Despacho de Sua Exa.
o lVinistro do Exército de 18/6/963, publicado na O.E.
nO.23 3a.Série de 20/8/963. (Despacho de 8/8/963)
2°s.Sargs. de lnf., os Furriéis João Sobreiro Moreno,
~anue1 José Mestre Ramalho, José António Lopes, Luís
Oliveira Roldão e Oavid Ferreira de Oliveira, contando
a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram
-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 12/8/963)

Bogimento

de Infantaria

nO.6

2°.Sarg. de lnf., o Furriel Francisco Gonçalves Ventura
contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do no
posto. En
contra-se na Guiné em reforço
Guarnição ~ rma l,
(Despacho de 2/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.l0

1.t,~ F urrlelS
'" Joao
- L UIS
' dOI"
20 s S args.cJ.P,os
e
lvel
aO F ran
cisco Pintado Carola e Eduardo So.v,
I< ·rnandes
Figueiredo, contando a antiguidade desde J..I. !>/963, da
ta a partir da qual têm direito aos venci, ltos do no
vo posto. Encontram-se em Angola nrl'
I, de refor
ço a Guarnição Normal.
(Despacho oe _
J,q

Regimento

de Infnotaria

nO,13

10.Sarg. de Inf •. o 2°. Sarg. António ~uzia Rodrigues
contando a antiguidade desde 27/4/961, data a partir

.n. Scirl"
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da qual tem direito aos vencimentos do novo postooVence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Çuadros" desde a data da sua antiguidade até 22/11/962
data em que passou ao Q.A.E., desde quando passa a ser
designado por l°.Sarg. do Q.A.E. Despacho de Sua Exa.
o Ministro do Exército de 18/6/963,publicado na O.E.
nO.23-3a.Série de 20/8/963. (Despacho de 8/8/963)
Regimento

nO.15

de Infantaria

2°s.Sargs. de lnf., os Furriéis Armindo de Almeida e Rui
Camelo Trindade e José da Silva Ventura, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontram se na
R.M. de Moçambique em reforço à Guarnição Normal.
• (Despacho de 5/8/963)
2°.Sarg. de lnf., o Furriel José Bento Dias, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da. qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em
reforço à Guarnição Normal. (Despacho de 6/8/963)
~rti

lhar

í

a

Regimento

de Arti

Iharia

Pesada

nO.2

2°.Sarg• de Art., o Furriel António Diniz Lucindo Cebola, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Encontra se em Moçambique em reforço à Guarnição Normal.
(Por despacho de 6/8/963)
Serviço
2°.Grupo

de Administração
de Companhias

Militar
de Administração

,,li I i t ar

2°.Sarg• do S.A.M., o Furriel Francisco Barata,contando
a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se
em Angola na situação de reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 2/8/963)
No Ultramar
Região

Ililitar

de Angola

3a. Série
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l~.Sarg.de Inf., o 2°.Sarg. António Luís Vieira, contando a antiguidade desde 5/5/961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto, Este Sarg.
passa a ser designado por l°.Sarg. do Q.A.E., desde
1/2/963, data em que ingressou na referido Quadro(O.E.
nO.6-3a.Série
de 28/2/963, pág. 154).Despacho de Sua
Exa.o Ministro do Exército de 18/6/963, publicado na
O.E. nO.23-3a.Série dz 20/8/963. Despacho de 20/8/63)
2°.Sarg. do S.S., o Furriel Carlos Martins Pereira, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto ••
(Despacho de 7/8/963)
2°.Sarg.músico executante no instrumento "Trombone" ,o
Furriel músico Fernando José 'Pires, contando a anti
guidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem di
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 8/8/963)
2°.Sarg. do S.A.M.,o Furriel Geraldino ,Vicente, contando a aotiguiàade desde 30/6/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do seu novo posto.
(Despacho de 7/8/963)
2°.Sarg. do S.A.M., o Furriel Fortunato José Galhardas
huivo, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 12/8/963)
2°.Sarg. de 1nf., o Furriel João Covas Balsinhas, contando d antiguidade desd~ 30/4/962, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
,

,

2°.Sa7g.de ,Art.,o Furriel João Pedro Ruas Marrafa. con
té.nQO a antiguidade desde 30/6/963, data ti partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo 1,0. to.
(Despacho de 7/8/963)
{

2°.Sarg. de Art., o 2°.Sarg.Grad.José
~ranco Monteiro
Baptistf, contando a antiguidade desd 31/5/963 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novO
posto.
(Despacho de 12/8/963)
2°s.Sarg. de Inf., os Furriéis José Manuel Simões Ilar
ques CDrreia, Fernando Portugal CDlaço e Manuel Fer-

"

.'

J 1. Sá r i e
OROHi OO E XERC I TO tJ o" 23
7I9
*******************~:****************************~:*******
nandes Branco Morais, contando a antiguidade desde 31
de Maio de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
2°.Sarg. de Cav., o Furriel Luís Faria, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 7/8/963)
Furriel músico executante no instrumento "Bombardino", o
l°.Cabo Joaquim Martins Flosa, contando a antiguidade
desde 20/12/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 8/8/963)
Região

Mi I i tar

de Moçambi que

2°.Sarg.2°.Mec. Armas Pesadas, o Furriel António Augusto
Coelho Nunes, contando a antiguidade desde 30/6/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 5/8/963)
2°s.Sargs.de lnf., os Furriéis António Manuel Rebocho
Gregório e Aurélio Pereira de Sousa, contando a antiguidade desde 31/5/963. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
2°.Sarg.do S.A.M., o Furriel João Francisco Parreira,
contandú a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/963)
2°.Sarg. de Cav., o Furriel Joaquim Fernando, contando
a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
2°.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel José Manuel Fernandes da Costa, contando a antiguidade desde 31/5/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos da
novo posto (Despacho de 5/8/963)
Comando Territorial

Independente

de s.Tof1'á e Prínci'pe

2° .Sarg.de Cav., o Furr ie l Manuel da Conceição Simões,
contanc.o a antiguidade desde 30/6/963, data a partir

31. Série
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da qual tem direito
aos vencimentos
(Despacho de 12/8/963)

Comando Territorial

do novo posto.

Independente

de Timor

2° .Sarg. de Lnf ; , o Furriel
Romeu dos [I"ártires Gomes
contando a antiguidade
desde 31/5/963,
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
r

I

SA{1(;Hym"

LO ÇtJAOFODE tUVíPUML'NfD

Regi~8nto

de Infantaria

(Companhia de Caçadores

nO.8
nO. 152)

Por despacho de l/,\gos to/1963, COJl tando a an tiguidade des
de 28/Fevereiro/l963,
2°s.Sargentos
1\lilicianos
os Fur
riéis Milicianos Amér i.co Ferreira Alexandre, Artur de Sá
Vieira de Sousa Francisco Manuel Chaves Ferreira,
Francisco Rodrigo Paposo, João Soares de Oliveira
Gomes.
Jorge Alberto de ~'clo Fernandes.
José Carlos Almeid a
Viveiros,
Luís Gabriel ~Iendes de leIo c \'itor Iilanuel de
Cruz Ambrósio Têm .li re i t.o aos vencimen tos GO novo po sto
desde 2R/Fevereiro/l963.

~p,gimanto

de l n t an t a r i a nO.15

(Batalhão de Caçadores 1\°.325)
Por de.sp rc ho de 1/J\gosto/1963.
con tindo antiguidade
desde 2B/Fevereiro/1962.
20s.Sargenlos
Milicianos os Fur
riéis
i l i c i anos Adéri to 01 ímpio Borges, António Manuel
Ferro [·Iltsti.no, José Leonardo de ousa Bodrigues e Mário
Gandrn Jc Castro.
Têm direito
aos vencimentos do novO
posto eles e 1/Maio/1962.
I

Por .le spacho de 1/J\gosto/196)
contando a antiguidade
desde 28/l"evereiro/1962,
2°. urgento Miliciuno o Furriel
Mil ic iano António Luís de Carvalho. Tem dire i to aos vencinel\~os do novo posto desde 24/Julho/1962.

G3talhão
(Patalhão

rle Cacarlores
de Caçadores

nO.5
nO.2 O)

Por desplcho de 1/J\gosto/1963,
contando o an iguidade
Miliciano
o Furdesde 28/Fcver iro/l963,
2c .Sargento
riel miliciano Al Ir do {)Jarte Pinto,1em direi to aos ven

.j '1.
.) é r I e
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cimentos do novo posto desde 8/Março/1962.
Batalhão de Caçadores nO. 9
(Batalhão de Caçadores nO.239)
Por despacho de 1/Agosto/1963,
contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1963, 20s.Sargentos Milicianos os Furr~éis Milicianos Eugénio Estevão Filipe Dionísio, João
Pacheco Botelho, Manuel Francisco Belchior Soares, Mário
Ferreira, Mário Martins Pimentel, Noé Miranda Soares e
~lando
Pereira Maia. Têm direito aos vencimentos
do
novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

-

de Lanceiros

nO.l

Por despacho de 1/Agosto/1963,
contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Milicianos os Furrréis Milicianos António dos Santos Aires, Eduardo Emílio Ferreira de Almeida, Helder Soares de Araújo, Isidoro Mendes Félix e Raul Pacheco Rodrigues.

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.2

(Companhia de Artilharia n02511
Por despacho de 1/Agosto/1963,
contando a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos milicianos os Furr~é~s milicianos,
Albino Cândido Dias Pinheiro, João
Ferreira Monteiro da Silva, José de'Oliveira Gomes, José
S~nc~r Calado e Manuel Joaquim de Matos Barbosa.
Têm
d~re~to aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro
/1963.

Companhia

Oivision'ria

de Manutenção

de Natarial

(Destacamento Man. de Material n0243)
Por despacho de 1/Agosto/1963.
contando a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/196i, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
M~l~ciano Joaquim Gonçalves Freire, Tem direito aos ven
C~mentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Carreira

de

Tiro da Serra da Carreguei ra

Por despacho de 1/Agosto/l963,
contando a antiguid~de
d~sc;le28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento :\'iilicinnoo Furriel
nuhciano Dua rte Augus to Lopes. TC'TI J l re ito
vencimentos do novo p03tO ~f'';lio 28/feverúrn/LiG3.
;]1)$

(
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v - COLOCAÇÕES E TRANSfERENCIAS
SAIGNIa3

m (JJAOO

~rtMNEN1E

Armas e Serviços
i

t,linisté.rio

rio

.

.

!Exército

Esaado U~ior do Exército
(COmdestino à Secção de Publicações)
2° .Sarg. de Inf. António do Nasc-imento 'Joaquim do R. LI
Vence pela verba "Pessoal dos .Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 8/7/963)
2°.Sate;·, de InI. ·Tomás de Ferro Brito Palma do B.C.5
Vence pela 'verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 8/7/963)

Na Dependãn~ia

~o Ajudante' nene~al

Di recção do Serviço
Repartição

de'P~ssoal

de Sargentos
.

e Pra~as
.

2°.Sarg~ de .Irrf, António Gonçalves, do 13.1.1.18, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Ler...
(Despacho de 30/7/963)

Esco las Práticas das Armas e Serviços,
Inst rução e Un idades.

Centros

de

l'nf antar i a

- ..

Escola

Prática

de Infantaria

Furriel de In I, Joaquim Martins Beirão, do B.C.lO, sua
Unidade Mob il i zadora, devendo ser considerado nes ta
situação desde 22/6/963, por ler regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos ()ltidros Aprova
dos por vl.e i ",
(Despacho de 8/7/963)

Regimento
2°.Sarg.

de Inf.

de Infantaria

nO.2

José da Silva Nogueira,

da EP.I.,

sua

'
('
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Unidade
situação
'Angola.
dos por

Mobilizadora,
de\endo ser considerado nesta
desde 3/7i963, por ter, regressado da R.M. de
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovaLei".
(Despacho de 23/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

2°s.Sargs.

de lnf. Belmiro Augusto Martins e José Vieira
de Sousa; Furriéis de lnf. Teófilo da Conceição Teixeira e António Cunha,todos da E.P.I., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 3/7/963, por ter regressado da R.M. de Angola.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 23/7/963)

.

Furriel de lnf. Manuel Rodrigues de Faria, do R.I.5, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 3/7/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aptovados por Lei". (Despacho de 23/7/963)

Regimento

de Infantaria

nO,7

2°.Sar,g. de lnf. Armando Tomaz,do R.I.15, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 4/7/963, por ter regressado da R.M. de Angola. '
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" •
(Despacho de 23/7/963)
2°.Sarg• de lnf. Paulino da Silva Martins, do R.I.6,: .ua
U~idade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
s1tuação desde 4/7/963, por ter regressado da H.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/7/963)
2°.Sarg• de lnf. António Abel Apolinário Castanheira e
Furriel de lnf. José Moniz Lucena e Silva do R.I.5,sua
U?idade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
s1tuação desde 3/7/963, por ter regressado da R.M. de
Angola.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 23/7/963)

6egimento

de Infantaria

nO.13

IO.Sarg. de lnf. Leonardo,r~mes, do R.I.IS. sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação

3a. Série
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desde 4/7/963, por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pet!l verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".' . (Oespacho de 23/7/963)
Regimento
'.

1e Infantaria
.

nO.15

2°.Sarg. de Inf. José Garraio Ãfonso do R.I.3, sua Unidade"Mdhl.t:izadora';devendo ser considerado nesta situaç~'?Jçesde ,3/7/963, por ter regressado da R.M. de
Angola." Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lé i", ' (Desp acho de '23/7/963)
.'

,J'

I...

' ~

t

2°.Sarg. Júlíd Gbnçalves Martins, do R.I.ll, sUa Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 4/7/963, .po r ter regressado da R.M. de Angola,
Vence- pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 23/7/963)
Arti Iharia
Escola "Prática

-

do Art.i lhar t a

2°.Sarg.2°.~lec.Radiom. José Hama lho Pass inhas , do C.T.I.
da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
23/7/963, data em que embarcou de regresso à w'etrópole
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Por despacho de 7/8/963)
fng_nhari:l
Batalhão

de Telegrafistas

2°.Sar':
.. 2°.~!cc.Hadiom. António Tomé Martins de Almeida
do n.C.9, devendo ser considerado nesta situação desde
21/7/96:3, por ter regressado do C.T. r. da C:uiné onde
serviu' em reforço à Guarnição Normal. Vence pe Ia verba
"Pessoa l dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 5/8/963)
(rgáos

de Execução

Ois\ritos

rlos Serviços

de Recrutamento
Oistrito

Elementos

e Mobili!.açl:l8

de Recrutamento

2'.Sarg.do Q.A.E. Joaquim

e Outros

e r:.obilização

nO.1

Saraiva, do R 1.11, sua Unidade

J1. Séria
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~obilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 4/7/963, por ter regressado
da R.M. de An··
gola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros.
(Despacho de 2217/963)
Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização

1.°.3

2°s.Sargs. de Inf.Agostinho Inácio Gaspar e Bartolomeu
Valadas Peres do R.I.6, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação desde 4/7/963,
por terem regressado da R.M. Angola. Vencem pe r.•
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/7/963)
Di s t r i to· d e Re c r u t amen t o e Mobil i z aç ão nO. 6
lO.Sarg. do Q.A.E.Manuel João Ore rr-a, do B.C.9, sua lJrâdade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 21/7/963, por ter regressado da C T.Ida
Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros.
(Despacho de 7/8/963)
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO 8

2°.Sarg. de lnf. Serafim da Silva,do B.I.I.19. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si·
tuação desde 4/7/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 24/7/963)
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.13

2°.Sarg• de lnf. António da Costa Bravos Araújo,do R.I.
11, sua Unidade Mobi li zadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 4/7/963. por ter regressado da R.
M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros"
Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/7/963)
Estabelecimentos
Centro

de Instrução

de Instrução
de Operações

Especiais

lO.S~rg. de lnf. João Bap t i s t a Fe rrc i ruj do R.LIl, sua
U~ldade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
Situação desde 4/7/963, por ter regtessado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pes30al de I\omeação Vitalí-
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cia além dos Quadros".

(Despacho de 23/7/963)

2°.Sarg. de Inf. José Luís de Bastos do R.I.5, sua Ur
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 3/7/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 23/7/963)
L

Campo de Instrução

Mi Iitar de Santa tMHgarida

2°.Sarg. de Inf. José emedo Louro, da 'E.P.I.sua Unida
de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 3/7/963 por ter regressado da n.M de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Des pacho de 23/7/963)

Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
1:1i Iitar Principal

Furriel do S.S. Adelino Fojo dos Santos do R 1 nO 12
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei
(Despacho de 8/8/963)
11 •

Furriel do S.S. Leonel Pires, do l°.G.C.S. ~~nce pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 8/8/963)

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg. de Iní. Manuel Martins Gonçalves do P 1.15. p~r
ter mudado de Unidade ~Iobilizadora. dever....
u ser consr
derudo nesta situação desde 20/7/963 L~ rntra se na
R ~,[ de Angola.

8Jtalão

Independente

de ln íantar '

o

17

20. ar g Ural d rnr Ao e," nadeu Filipe. do B.C ~
por ter sido nomeado nos termos da a lín a c) do dart .
30.do Oec.12937 de 22/~it)60. e que para efeitos e ~
bonos se destina a I arri çf • Nllrmal de H. ~ ,tI f'.O!7(1~ \
devendo ser -ons i d ra-lo ne t s i t.unçâo dl'!~~e2~1 1 -'

.j J sá r i e
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Batalhão

de Caçadores

nO 5

2°s. Sargs.de Inf. 8aul Correia Faustino do R.I.5, Fran
cisco Pereira do R.I.I. Joaquim Maria Martinho do R.I.
11 e 2°.Sarg. de Art. José Luis Teixeira do R.A.P.2,
devendo ser considerados nesta situação desde 4/7/963
por terem mudado de Unidade Mobilizadora.

Batalhão

de Caçadores

nO.l0

Furriel de Inf. António Joaquim Ni t o Cartaxo do P C 5,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora.
devendo ~."'r
considerado nesta situação desde 1/8/963. Faz !Ja>'Y'!
das tropas de re forço à Guarnição Normal da R.M. ,~
Angola.
•

Cavalaria
Regimento

de Lancei ros nO 2

2°.Sarg. de Cavo José Francisco Inácio de Azevedo, do E.
P.C .. por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960 para servir nas tro
pas de reforço a Guarnição Normal da R.M. de Angola.
devendo ser considerado nesta situação desde 8/8/96\.

Regimento

de Cavalaria

nO.3

Furriel Clarim Emídio Candido Rendeiro de Oliveira. C)
R.A.L.l. devendo ser considerado nesta situação desde
25/4/963. por ter sido nomeado nos termos da alínea c)
do arto.So.do Dec.42937.de 22/4/960. para servir nas
tropas de reforço a Guarnição Normal da R.M de Angola.
Furriéis de Cavo João Leitão Robalo do R.C.8 e António
Francisco Caxeirinho Revez do C.I.C.A.3(R.L.l)·
Fur
riéis do S.S. Alfredo Cardoso Napoleão do H.M.R.l. Manuel Fernando Gonçalves Neto do H M.R.l e António de
J~sus Sousa do H.M.P.;2°.Sargs de Cavo Joaquim António
~lbeiro Mata da E.P.C. devendo ser considerados
nesta situação desde 17/7/963 por terem sido nomeados
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.12937 de
2?/4/960. para servi rem n<1,S t rcpa s c.1e re forço ~ Gue r
nção Normal do C.T.!. da c..liné.

Serviço

de 1~IJl'1ini){

rac â: flll i t ar
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2°.Grupo

de Companhias

de Administração

Mil itar

2°.Sarg. do S.A.M. António Joaquim Filipe Barreto, da
E.P.A.M., devendo ser considerado nesta situação desde
2O/7/963,por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço à Guarnição Normal de Angola nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960.
Furriéis do S.A.M. José Campos Faria do lO.G.C.A.M .
Cristiano Evangelista Guerreiro da M.M. e Edgar Rui de
Mascarenhas Faustino da E.r.A.M. devendo ser considerados nesta situação desde 20/7/963, por terem sido no
meados nos termos da alínea c) do arto.3°. do Dec.
42937 de 22/4/960 para servirem em reforço Guarnição
Normal da R.M. de Angola.
Região

Militar

de MoçambiQue

2°s.Sargs. de Inf. José Augusto Vaz do 8.C.lO, António
Rodrigues Pereira do R.I.7, António Manuel de ousa
do R.I.l e Diamantino Andrade Fernandes do R.I.15,por
terem embarcado p,af,aa citada Prov ínc i'a,onde '(ãQser °
VIr em comlssao mI ltar nos termos da allnea C) do art
3°.do Oec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados
nesta situ~ção desde 6/8/963.
ClJmando Territorial

Independente

da Guiné

2°.Sarg. Mec.El ect.,Eg íd i da Conceição Lourenço. do R.
A.C., devendo ser considerado nesta situação desde
25/7/9'5:3,'por ter sido nomeado para servir em comissão
mi l i t.rr nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec
4293'7 de 22/4/960. (Despacho de 25/6/963)
VI - Concursos,

Cursos ,e Estágios

·A - Concu rsos
- Abertura
I

e Encerramento

Publica-se a aberturl 3 ítulo excepcional do con urso
ordinário par o pos':.ode Fil deI do Q.P. da ArMll de
Engenharia-Ramo RoJoy';Í!'lo
Da Ai1erttlra

~a. Série
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l°. A abertura do concurso terá lugar em 30 de Setembro
Qróximo, e deverá ser anunciada em Ordem de Serviço
uas Unidades e Estabelecimentos do Continente e das
Ilhas Adjacentes, no mesmo dia, e nas Províncias Ultramarinas logo que seja recebida a presente Ordem do
Exército.

Das Condições

de Admissão

2°. São admitidos os militare~Ramo Rodoviário a se~lir
indicados
a)-Os 10s.Cabos do Q.P. habilitados com o 2°. C'.~·,O
das Escolas Regimentais ou com o curso de Sargen: ().'1
Mi licianos ,.pre~entes nas filei ras ;
b)-Os 10s.Cabos do Q.P. que não estejam nas condi ç-ses
da alínea anterior, mas que sejam propostos prlo
respectivo Comandante e tenham, pelo menos, 4· anos
de serviço no posto, com louvores ou muito b0dS lnformações, e um nível de cultura adequado ao exercício das funções de sargento.;
c) Os 10s.Cabos Mil~s. com o C.S.M. presentes nas fileiras para cumprim~to da obrigação normal de serviço;
d)-Os 2°s.Sargentos e Furriéis Milicianos na efectividade de serviço'
3°. A este concurso'não são admitidos 2°s.Sargentos e
Furriéis Milicianos na situação de'disponibilidade.
4°. Condições de admissão a que devem satisfazer os militares referidos no nO.2;
a)rPara os lOs. Cabos do Q.P. com o 2°.Curso da E.R.
e para os que sejam propostos pelos respectivos
Comandantes'
10.-Ter altura de 160m
no mínimo;
2°.-Não ter ultrapassado a idade de 35 anos;
3°.-Satisfazer às condições estabelecidas no artO.
70°.do R.P.P.I.E., excepto as condições 4a, ~a,
6a. e 9a. e alterações posteraores.
b)-Para os 10s.Cabos do Q.P. e para os 2°s.Sargentos,
Furriéis e 10s.Cabos Milicianos, uns e outros Habilitados com o C.S.M.;
10.-Ter altura de 1,60 m. no mínimo;
2°.-Não ter ultrapassado a idade de 35 anos
3°.-Satisfazer as condições 7a,8a,13a, do arto.7~.
do R.P.P.I.E. e alterações posteriores;

Das Declarações

dos Candida10s

730
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5°. As declarações dos candidatos acompanhadas da nota
de assentos, devem ser entregues:
a)-Na Metrópole e rlhas Adjacentes, com a prévia ante'
cedência para que, seguindo as vias competentes,dêem
entrada na Secretaria
da Unidade até 12 de
Outubro p. f. declarações que acompanhadas das
mesmas notas de assent05, serão enviadas ao Presidente do Júri até ao dia 16 do mesmo mês, informa
das nos termos do artO. 73°. do R.p.p.r.E., alterado pela Portaria nO.8212 de 1935, pelo oficial a
cargo de quem estiverem as registos de matrícula
dos candidatos.
b)-Nas Províncias Ultramarinas as declarações serão
informadas nos mesmos termos, e entregues na data
que for fixada pelas respectivas Regiões e Comandos
Territoriais Independentes.
6°. As declarações dos candidatos habilitados com o 2°.
curso das E.R. devem ser também acompanhadas da cópia
da informação a que se refere a condição lla.do art?
70°. do mesmo regulamento.

Das Provas
7°. As provas serão subordinadas ao programa inserto na
Q E. nO.5-la.Série de 30 de Oututro de 1956.
8°. Os candidatos das Unidades com sede fora da localidade onde se reune o Júri prestarão a prova escrita
pela forma estabelecida no arto.82°.do R.p.p.r.E. «
perante uma comissão indicada no artO. 83°.do mesmo
regulamento, alterado pela referida Portaria nO.8212
sempre que da sua deslocação resulta dispêndio com a
juda de custo.
9°. A prova escrita a realizar na Metrópole terá lugar
em ,datA a propor à Repartição de Sargentos e Praças
pelo.JÚri.
10°. A prova dactilográfica será prestada segundo prescriçõesestabelecidas no programa deste concurso, inserto na O.E. referida,no nO.6. Esta prova não ~ eli·
min at.ór i a mas se r-The-á atribuída classificação a tomar em conta no resultado final do concurso com o coeficiente l e deverá constar no mapa Je classificação
final (m/7).
11°. Será incluída a prova física, devendo observar-se
prescrições do nO.13°,publicado a pigs. 328 e 329 da
0.E.no.22
3a.Série de 1958.Esta prova também não é
eliminatória mas ser lhe á igualmente atribuída elas
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sificação a tomar em conta no resultado final do concurso com o coeficiente 1 e deverá constar no referido
mapa m/7.

Da Constituição

dos Júris

12°. Serão nomeados os seguintes Júris:
a)-Um junto do Governo Militar de Lisboa
b)-Um junto da Região Militar ou Comando Territorial
Independente onde haja candidatos.
13°. Cada um dos Júris será constituído por um major e
dois capitães da Arma de Engenharia.
No caso de nos Comandos das Províncias Ultramarinas
não houver oficiais com a patente indicada, poderãc
ser nomeados com a patente imediatamente inferior.
14°. A nomeação do Júri da Metrópole será efectuada pela
Repartição de Oficiais da referida Direcção, por forma a que o Júri ~ossa ter a primeira reunião no dia
16 também de Outubro.
Os Júris das Províncias Ultramarinas, serão nomeados
pelos respectivos Comandos Militares que marcarão as
datas para abertura do concurso, entrega das declara·
ções dos candidatos, primeira reunião dos Júris e realização da prova escrita, conforme for julgado mais
conveniente, tendo em vista que tudo se realize no
mais curto prazo de tempo.
15°. Os oficiais nomeados para os Júris deverão desempenhar o serviço sem acumulações e ser considerados
inamovíveis enquanto durar o concurso. '

Da Classificação

e Intercalação

dos Candidatos

Aprovados

16°. Os candidatos aprovados no concurso a realizar nas
Províncias Ultramarinas serão intercalados, segundo a
classificação, na lista dos aprovados do respectivo
concurso da Metrópole, intercalação que será feita
pela Repartição de Sargentos e Praças.

Diversos
17°. os Comandos Territoriais Independentes dos Açores e
Madeira deverão informar a referida Repartição de
Sargentos e Praças, sobre se ali há ou não candidatos
a este concurso.
18° • Os J"ur i s «cve
1 ro»
-' m to
r rmar a

mes.na P,'lcpa

,rt i çao

com a
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possível urgência do número de candidatos admitidos
data da prova escrita, da prova oral, e, ainda, a~
número de aprovados em cada uma das provas, a f1m de
haver conhecimento do grau de adiantamento dos traba
lhos.
19°. Os Júris das ProVíncias Ultramarinas, serão dissolvidos em seguida à entrega do processo do Concurso no
Quartel General ao respectivo Comando, o qual promoverá a sua remessa imediata à mesma Repartição
de
Sargentos e Praças.
20°. Nos casos não previstos nestas instruções, deverão
ser observadas as disposições do R.P.P.I.E. e as alterações postermores, nomeadamente as que constam das
Portarias nO.8212 de 1935, nO.12354 de 1948 e nO.
13595 de 1951.

B.- Cursos
1 - Averbamentos
Frequentou com aproveitamento e as classificações que lhe
vai indicada o Curso de Operações de Rádio Localização
que funcionou na OBERET de 22/4/963 a 15/6/63, o seguinte sargento ajudante:
,
GACA 3-Sargento Ajudante-Avelino Alves Pereira - SuficiA este sargento devem ser averbados o curso e a espeCLalidade de Operações de Rádio Localização.
Frequentou com aproveitamento e a classificação que lhe
vai indi~ada o curso de Operações e Informações das
Transmissões
que funcionou na ClIEflET de 22/4/963 a
15/6/963 o seguinte sargento ajudante:
R.I.IQ;" Sargento Ajudante-Flávio Alves Pereira- Sufici.
A este 'sargetvto devem ser averbados o curso e Q especialidade de Operações de Informações 'das Tra~~missÕes.
FreqUentaram com aproveitamento e as class_l cações que
lhes vão indicadas o curso de Sapador das Armas que
funcionou na E.P.E. de 20/5/963 a 27/7/963 os seguintes sargentos:
Bom a)
E.P.A.-Furriel-José Maria Rebelo
" b)
E.P.C.
"
-José Manuel Gonçalves O.Picoto
" b)
R.C.3
"
-Gabriel de Jesus M.Pascoal
Reg.b)
G.O.C.C."
-José Cruz de Oliveira
" b)
R.C.8
"
-Almiro Dias
A estes Sargentos deve ser averbado o curso de "Sapador"
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das Armas" e a especialidade
"Sapador de Cavo "

de:a)Sapador

de Art.;

b)

Frequentaram com aproveitamento e as ciassificações que
lhes vão indicadas o Curso de polícia Militar que funcionqul no R.L.2 de 3/8/963 a 20/7/963 os seguintes sargentos:
R.L.2 lO#Sarg.-José Baptista Júnior
Reg.
C.I.M. lO.Sarg.-José António Godinho Casaco
"
E.C.S. lO.Sarg.-José Francisco Glória
"
O.G.A. lO.Sarg.-João Francisco Hamalho
"
H.L. 2 1° :Sarg. -José Candido Barbosa
Bom
R.L.2 Furriel -Aníbal Amálio Raminhas
Reg.
axx:
"
-Manuel Albino Fernandes
Bom
E.P.C."
-António Barata Santana
Reg.
CIXX:
"
-Manuel Ferreira da Silva Correia
"
R.C.7
"
-José Joaquim Lopes Barbosa
Bom
R.C.3
"
-Eleutério Salvador Oliveira
Reg.
GtXX:
"
-Manuel Forçado Carapinha
"

A

~stes sargentos
de~em ser averbados
ctalidade
de "Polícia
Militar".

o curso

e a espe-

2 - Nomeação de Pessoal
Nos termos do parágrafo 2°.do Arto.5°.do Dec.40~23 de 5
de Dezembro de 1955 são nomeados para a frequência do
lO.Ano do Curso A da Escola Central de Sargentos, no
ano lectivo de 1963/1964, os seguintes lOs.Sargentos:
1
2
3

ln!.
Art.
Eng.

4

"

5
6
7

e.F.
"
"
Art.
"

($

9

10

"

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Eng.

ro
21

In],
Cavo
Art.

In],
Eng.
S.A.M.
oe.F.
e.F.
S.S.

"

R.l.14
RAP 2
E.P.E.
R.E.2
B.2
B.l
B.2
R.A.C.
RAL 4

aMM
Ango la
R.l.14
Macau
Moçamb.
R.l.13
E.P.E.
Angola
B.2
B.3
lJMR2
li !ti P.

Fausto Virgílio
Ferreira
da Rocha
Aníbal
Vieira dos Reis
Acácio Jaime Branquinho
Carlos Silvino
da Costa Presa
Manuel Bernardo Filipe
Joaquim Ribeiro
Faustino
José Francisco
Machado
Luís Soares Macedo
António Mendes
An tónio de Ol iveira Macedo
An tón io Va l te lhas dos San tos
José Bento Coelho
Belarmino
Ferreira
de Aguiar
João Maria Carlos de Jesus Alves
Leonardo Gomes
Ventura Vaz
Felioiano
Ferreira
José An tón io Sargaço
Joaquim ~errão
.
Mário Francisco
Alves
Mário FeT·I"c&r.~ da Sil va

3a. Série
ORDEM DO EXERCITO N°. 23
734
********************************************************
22
23
24
25

S.S.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38

Ln],

io

"
"
Cavo

Eng.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
lnf·
Art.

HMR 4
HMRl
11MR2
R C.7
R.I.l0
E.P.F.

"
B.T.
E.P.E.
II

Ango la
DSFQ\f
E.P.E.
Guiné
R~CF
GCTA
R.E.2
CIOE
E.P.A.

An tónio Augus to
Francisco
Vida
João Gil
dos
Victor Pedro de Conceição Pereira
Reis
Salviano
Duarte de (Ii i.uei ra Amaral
Nelson da 'Conceição Gomes
Joaquim Carvalho l1alei'zão
João Gonçalves Car inuas
,
António Gomes
Frederico
Carlos Teix~ira
de Morais
Silves tr e Teodoro dos Sarvto s
Fernando Pires de Bri. to Camactio
Manue I-Coe lho da Si lva
José Fi I ipe Braz
Francisco
Costa Soares
An t ávio Rodrigues
Moreira
Armando Teixeira
A Zvarenga
Moisés Ferreira'da
Cunha
José Rodrigues

Em conformidade com o arto.lo.do 0ec.44149 de 8/1/962. é
adiada a nomeação para a 'matrícula na Escola central o~
Sargentop aos IOs.Sargentos a seguir mencionados:
.
Cavo
Art.
"
lnf.
"
"
Cavo
Art.
"
"
Cavo
Art.
"
"
"
"
"
"
"
"
"

R.I.iO
,'!',AP 2
.fI.4L '1
,E.C.l0
R.I.i5
'Moçamb.
R4L 2
RAP 2
R4AF
(R.L.l
RAAF
RAP 2
RAP 2
RAAF
P.AP 2
F.Almada
RAL 5
CIMC
MG. 1
R4L 5

Francisco
Pereira
Raul Manuel de Sousa Pa:z'
João Rocha Ferreira
lvent,ino
José Bernardo
Arlindo
Augus.to de Freitas
AntÓ'lio Vaz Maleiro Cardoso
Sezinando
José Lampreia
António
Figueiredo
Simões
Am Ll car de Azevedo 'Frei tas
José Vicente
de Mas..sapina Gusmão
Francisco
Cândido Real
Améri'Co Florêncio
Abel Seco
José Pereira
Rogério Monteiro Leitão
de Ascenção
António Barbosa Taveira Lobo
Armindo dos Anjos Ne tc
Agos tinho da Cos ta Rom.ão
Francisco
Eugénio da Conce içõo Grilo
Manuel Garcia Goulart
José Maria A lves Maia
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Inf·
Cavo

"
"
S.A.M.

"
Art.
Clivo

"
"
"
"
"
"
"
"
"

R.I.i5
R.I.2
R.L.2
R.C.7
Moçamb.
2°GC4M
RAL 1
Timor
Angola
R.I.i0
R.C.3

"
"

Inf·

RAP 2
R.L.2
Timor
R.C.8
Moçamb

"
"

"
"

Eng.

"
"
"
"
"
"
"
Cavo

Angola
Moçamb
Angola
Moçamb.
Moçamb.
Moçamb
Ango la
B.T.
I.A.E.M.

Jacinto Alves de Matos
António Rodrigues Sabino
José António da Cancela
António Marques Fontes
João Martins Carlos
Francisco Perdigão Gaspar
Teófilo Gomes de Andrade
Elias Garcia da Saúde Raio
João Fernandes Resende Vieira
José Joaquim Reis Baptista de Almeida
Estanislau Gue~ra
Mário Amadeu Domingues Ferreira
João Jesus Rodrigues Cabeças
Rui Fernando de Clavel de Oliveira
Manuel Damásio Benvindo
Ami Lcar Dias Parra
Domingos Roque
Tito Leopoldino Pina Vidal
'Silvério da Silva Dias
João da Silva Ferreira Pinto
Guilherme Mário Cabanas da COnceição
António da Graça Monteiro
Amadeu Ferreira Mendes
Odorico do Nascimento Nunes
Francisco Dinis 'Godinho Carita
Manuel José Couteiro
José Pinto Queiroz Marinho
Mário Augus to Grandão
Ladislau Pinheiro Esteves
VII

- DECLARAÇÕES

1 - Rectificações
Declara-se que o 20.Sarg.2°.Artíf. Serralheiro, Orlando
Augusto que regressou da Região Militar de Angola foi
colocado no Batalhão de Caçadores nO.IO e não no Regimento de Cavalaria nO.6, como por lapso foi publicado
na O.E. nO.22 de 10/8/963 pág. 691.
Declara-se nula e de nenhum efeito a transferência do l°.
Sarg. 1° .Artíf. Serralheiro João Carneiro Fernandes do
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R.c.6 para o Regimento de Infantaria nO.6, como por
lapso foi publicado na Ordem do Exército nO.22 de 10
de Agosto de 1963, pág. 683.
2 - Reformas

Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do arto.15°.do Decreto
Lei nO.28~4 de 31/12/937, os sargentos em seguida
mencionados, desde a data a que cada um vai indicada,
por terem sido julgados incapazes, o segundo do serviço activo e os restantes de todo o serviço:
Inspecção

Geral de Educação Física do Exército

2°.Sarg.do Q.A.E.-Edmundo Gonçalves,

desde 12/7/963

COmando da 3a. Região Militar

l°.Sarg. do Q.A.E.-António Santana,desde
Regimento

3/7/963

de Artilharia Ligeira nO.2

l°.Sarg.do Q.A.E.-Lino Maria Correia,desde
Escola Prática CÚJ Admil1is'tração Militar
l°.Sarg.do Q.A.E. Joaquim Viriato desde

8/7/963
9/7/963

Que sejam consid~rados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do arto.15°.do Decreto
Lei nO.28~ de 31/12/937, por terem atingido o limite
de idade, (60 anos), nos termos do artO.6O do Decreto
Lei nO.28~1 de 1937, os sargentos em seguida mencionados, desde a data que a cada um vai indicada:
Direcção

do Serviço

de Fortificações

e Obras Militares

2°.Sarg.do QAE-Arnaldo Ferreira de Azevedo,desde 25/7/63
Quartel General do 'Governo Militar

de Lisboa

l°.Sarg.do QAE-José Joaquim RusSQ Figueira,desde 28/7/63
Escola Prática

de Cavalaria

2°.Sarg.do QAE-José Fortes Caldas, desde
Escola Prática

28/7/963

de Engenharia

l°.Sarg. Radiom.-António Luís Couto, desde

29/7/63

COmando do Forte da 'Graça

l°.Sar&.do QAE-José Francisco Rosado Travan'd

11/7/63

3, - Vencimentos

Declar~-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Oladros Aprovados por
Lei" desde 1/8/963:
l°.Sarg. do Q.A.E. Evaristo Peres Campos da C.R. da 2a.
R.M. e 2°s.Sargs. do O.A.E., José Ruivo Rosa do Q.G.da
3a.fI.M.,Simão Cabaço Maria do E.r.8, António Augusto

.c. Sári?
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do T.M.T.de Viseu, José da Silva Martins do Arq.Geral
do M.E., Gaspar José Cochicho do G.A.C.A.2,~anuel Armando Gonçalves Ferreira do D.R.M.8,Flaviano Francisco
do R.C.3 e Adelino Alves Beles, do 1.A.E.M.

VIII - DETERMINAÇÕES
Promoção a 1°.Sarg.
dos 2°s.Sargs.
atingidos
pelo
I imite de idade previstos
pelo art044 do Dec.28401
de 1937
Por despacho de Sua Exa , o Ministro do Exército de
18/6/963 foi detrminado o seguinte:
1 - Que o espírito da circular nO.8761, de 22/4/990 seja
aplicável aos 20s.Sargs. das Armas aprovados em concurso e atingidos pelo limite de idade, a promoção
dos 2°s.Sargs. será efectuada para a situação de supranumerários, logo que seja promovido o imediatamente classificado, ainda que não tenham vaga para
ingresso no Q.A.E ••
2 - Que se mantenha o despacho de Sua Exa. o Ajudante'
General de 5/2/1960, divulgado pela nota na. 23830
pc. 7/10-2 de 25/6/962 da Repartição de Sargentos e
Praças.
3 - Que seja revista a situação dos 2°s.Sargentos Aprovados para o posto imediato no concurso realizado em
1956/57, com base no citado em 1.
4 - Que 'enquanto for aplicável o Decreto 44OQ6, os 2°s.
sargentos, que na altura em que atingem a idade de
45 anos, não tenham sido promovidos a l°.Sargento
por atiguidade, não o poderão ser, mesmo que estejam aguardando a sua entrada no Q.A.E ••

IX - OBITUÁRIO
Julho - dia 17 - 20.Sarg. do Q.A.E. António Pedro Ribeiro do C.T.l. de Timor.
Julho - dia 29
20.Sarg.Mec.
Céu Pires da C.D.M.M ••

Armas Pesadas Francisco do

Julho - dia 31 - 2°.Sarg. do Q.A.E. Joaquim Fernandes da
Cunha do 8.C.1O.
ooooooooooooooooooooooooaoooooooaooaoo~ogOOOOOOooooooo00
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O Ministro do Exército
Joaquim da Luz CUnha

~stá conforme

o

Ajudante Ganp.ral

. '" ~

.

,.

!

.._o _ ... __

.... _- -~.

'_ .. -,.., •

...

,.

'~'.\

"

I

EXf"\ ..

rc,

c it
=-~~======~Publica-se

ao Exército

30

-

de Agosto ~e 1963

o seguinte:

I - DECRETOS

E PORTARIAS

A - Louvores
- Praças
Por Portaria

de 9 de Julho de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército. louvar o soldado nO. 156/60 Manuel de Simas Cardoso. da Companhia de Caçadores nO.llO- Bata
lhão de Caçadores nO.l09
Batalhão Independente de
Infantaria nO.17. pelas notáveis qualidades de que é
possuidor e de que deu reais provas durante cerca de
dois anos em que serviu em Angola.
É de realçar a sua actuação nas regiões de Quibala.
Bessa Monteiro e em especial. no ataque nor:turno que
o inimigo levou a efeito em 26 de Agosto de 1961 ao
Zongo onde. integrado na sua secção. resistiu durante
cerca de 2 horas a acção do inimigo. dando provas de
muita coragem, sangue frio. calma. desprezo pelo peri
go e espírito de sacrifício.
Além das qualidades apontadas.evidenciou grande resis
tencia a fadiga. a sede e a fome. sendo de salientar a
forma como em todas as circustàncias procurou auxiliar
e mor~lizar os seus camaradas. quando em momentos
dtfíceis. 1uito aprumado. correcto e disciplinado. du
ma extrema dedicação pelo serviço o soldado 156/60.
Cardoso tornou se merecedor ela estima e consideração
dos ~euc;camaradas aos quni~ leve ser apontado como um
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exemplo a seguir. Ministério do Exército
9 de Julho
de 1963. O Ministro do Exército, .Ioaqurm d",' 'CtlhiJ

II - JUSTIÇA E DISCIPLINA
A - Condeco rações
- Sargentos
Condecorados com a Medalha de ouro de comportamento exem
pIar, em conformidade com as disposições do regulamen
to aprovado pelo Decreto nO.35.667, de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos'
Sargento Ajudante Chefe de Mecânicos de Armamento do qua
dro do serviço de material Albino Gonçalves Castela da
Escola Prática do Serviço de Material.
Primeiros Sargentos do quadro de amanuenses do exército
José Dias da Silva Peixoto Júnior do Pegimento de ln
fantaria nO.5; António Pereira do Pegimento de Infan
taria nO.12' Alberto Teixeira Gulpilhares do Pegimento
de Cavalaria nO.7; Carlos Augusto Pires do Distrito de
Recrutamento e Mobilização nO. 10, António Manuel do
Depósito Geral de Adidos' José Sequeira José dos San
tos Ataíde e José da Rosa Batista do Hospital Militar
PrilJcipal; José Simões Estevam do Hospital Militar Re
gional nO.2 e Cabriel Dias do Hospital Militar Regio
nal nO. 3
Segundos Sargentos. enfermeiro do Serviço de Saúde Ale
x3ndrino Josué Vinagre do Hospital Militar Principal;
do quadro de amanuenses do exercito Guilherme Augusto
Cas imi ro do Distrito de Recrutamento e Mobilização nO.
lC) A'mando Tavira e Manuel dos Santos do Hospital Mi
I i tur Principal.
Agraciado com a cruz de guerra de 4a.clas'p nos termos
do artigo 12°. do Pegulamento da medalha
rar apro
vado pelo Cecreto nO.35.667. de 28 2
ie 1946
por despacho de 17 de Junho de 1963 do ~.
~nte Che
fc das Forças Armadas de Angola o Furriel r Cavalaria
Vicente Esteves Ribeiro Dias da Companhi Q
Cavalaria
296 do Batalhão de Cavalaria nO.345
(1(-'

2

Praças

Agraciados com a cruz de guerra de 4a.classe. nos ternOS
do artigo 12°.do Regulamento da Medalha Militar apro-
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vado pelo Decreto nO.35.667, de 28 de Maio de 1946,
por despacho de 17 de Junho de 1963 do Comandante~Chefe das Forças Armadas de Angola:
Primeiros Cabos; do Batalhão de Cavalaria nO.345, Companhia de Cavalaria nO.295, nO.1135/61 João de Jesus Belchior e a título póstumo, do Batalhão de Caçadores nO.
185 Companhia de Caçadores nO.191 nO.378/61 José Pereira.
Soldados
do Batalhão de Cavalaria nO.345, Companhia de
Cavalaria nO.296 nO.817/61 José Artur Macha,'.inho da
Silva Neto nO. 928/61 Marcelino Cardoso Dias e.' título póstumo, companhia de Cavalaria nO. 295, nO.;\ 1"0/61,
Joaquim Repolho Carvide. (Despacho de 20/8/763,

I I I - MUDANÇAS

DE QUADRO

.

SAPGNfCE 00 (UAIro PmMNEN1E

Quadro

do Serviço
Hospital

de Saúde
Militar

Principal

Tem passagem ao Q.P. do S.S.,o Furriel do Q.C. António
Alberto Roseira. do H.M.R.l, porque encontrando-se
aprovadc para este Quadro lhe competiu o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade desde 17/7/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
te. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".

IV

MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

SAffiEN'IOS 00 (UAOOQ PER4ANEN1E

Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 4/7/963
por terem regressado da R.M.de Angola os 2°s Sargs. de
lnf. José Mariquito Constantino do R.I.15 e Manuel dos
Santos Fernandes. do F.I.6. Vencem pela verba "Pessoa l
dos Quadros Aprovados por Le i", (Despacho de 23/7/963)
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Quadro

da Arma de Arti Iharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 4/7/ ,:., ú
2°Sarg.de Art.António Nunes Marques, do RAP 2 por ter
regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos ()ladros".

Quadro

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado 'nesta situação desde 4/7/963, o
Furriel de Eng. Sap. Diamantino de Sousa Oliveira, da
E.P.E.(B.Eng. 3), por ter regressado da R.M. de Angola
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia
além dos ()ladros".

Quadro

do Serviço

de Saúde

Passou a ser considerado nesta situação desde 7/7/963 o
10.Sarg. do S.S. José António Serras, do 2°.G.C.S.,
por ter regressado da R.M. de Moçambique. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"

Quadro

do Serviço

Especial

Passou a ser considerado nesta situação desde 3/7/963. o
2°.Sarg. Corneteiro António Joaquim. do R.I.l, por ter
regressado da B.M. de Angola. Vence pela verba Pessoal
dos ()ladros Aprovados por Lei",

Passagem
Quadro

à Situação

de Disponibilidade

da Arma de Artilharia

P8S~c.u a ser considerado nesta si tuação desde 11/8/963 o
2° .Sarg. de Art António Leonor Pina, d . '1 de Ango
1a Por despacho de 26 de Março de 1962 , ena Exa. o
Mi n is t ro do Exército.

nu~dro

da Arma de Cavalaria

P,ssou a ser consIderado nesta situação l .,de 16/8/963 o
da R.M.
2G.Sarg. de Cavo Carlos dos Santos Vlct6ria
de Angola. Por despacho de 26 de Março de 1963 de Sua
Exa. o Ministro do Exército ..

Passagem

a Situação

de Supranumerários

3~ •. s r i e
ORllFI DO EXERCITO ~~o. 24 .
745
._**********************************j**************.*.**

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 2O/7}9ó3,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3°. do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, o 2°.
Sarg. de lnf. Eduardo Ferreira Machado, do R 1.2.

Ouadro do Serviço

de Saúde

Passaram a ser considerados nesta situação desde 20/7/963
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 para servirem nas tropas
de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angole. os
Furriéis do S.S. Tomé Cavaco Nunes, António Patrício
Semedo da Cruz e Francisco Basílio Lopes, todos do l°.
G.C.S •.

•

v - PROMOÇÕES

SAffiENIDS fi (UAOOO Pm.1ANENIE
Armas e Serviços

(

Ministirio
Escolas

do Exircito

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centrns

de

Infantaria
Regimento

de infantaria

nO.1J

2° Sarg. 2°.Mec.Radiom.,o Furriel Alvaro António Pires
Miguel, contando a antiguidade desde 31/5)963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos ~o novo·posto. Serve em reforço no C.T. 1 da Guiné.
(Despacho de 12/8/963)

Batalhão

de Caç~dores

nO.6

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel António Me~des Marques e 2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom.;io Furr iel Eduardo fr.ia~
Patriarca. contando a ant.i.gu
idade desde 31/5/963, data
a Pllrtir da qual tem direito aos vencimentos do novo

3a. Série
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posto. Serve em reforço na R.M. de Angola.
(Despacho de 19/8/963)

Artilharia
fscola

Prãt~ca

de Arti1hari~

1°.Sarg. de Art.,o 2°,.Sarg. José Dias Martins Panz ina,
contando a antiguidade desde 23/5/963, data a partir
da qual tem direi to aos vencímentos do novo pos to.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalÍcia além dos
Quadros".
(Despacho de 8/8/963)
2° .Sarg. 2° .Mec.Armas Pesadas,o ,Furri'elPossidónio Custódio, contando a anr i gu idade desde 30/6/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/8/963)

Regimento

de Artjlharia

Pesada nO.3

2°.Sarg. de Art.,o Furrie'lBelmiro Gonçalves, ,::ontandoa
antiguidade desde 31/7/963, data a p~rtir dà qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.(Desp. de 14/8/963)
! '

I

''Cavalaria

I

Regimento

de'Lancelros

nO.~,

Furriel do S~S.,o 10.Cabo AntQhioJúlio Nunes, do 2°.G.
C.,S.~ .c.ont-andoa antiguidade desde 20/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto~ Venceyela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos :(.badros". (Despacho de 16/8/963)
,

,.

:.

,

-Engenha r i a

, .'..

Grupo de Companhias

de' Trem Au',

2°.Sarg. de Eng. Rodoviário,o Furriel Francisco Augusto
~a Silva, ~ontando a antigÚidade desde 11/7/963, data
a partir da qual tem direito aos vppr
~tos do novo
posto.
(Despacho de 14/8/963)

Serviço

de Saúde

lO.Grupo

de Companhias

de Saúde
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Furriéis do S.S.,os 10s.Cabos Alberto Clara e Joaquim
Pereira Mendes da Graça, contando a antiguidade desde
17/7/963, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de·Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (lJespacho de 16/8/63)

2°.Grupo

de Companhias

de Saúde

Fur~iéis do S. S., os 10s.Cabos Júlio de Almeida Santos
P1nto, José Vaz Ribeiro e José de Sousa Neto, contando
a antigúidade desde 17/7/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos çuadros".
(Despacho de 16/8/963)

Supranumerários
Infantaria
"
Regimento

de Infantaria

nO.2

2°s. Sargs. de lnf., os Furriéis Luis Ledo Hodrigues, Alves, João Carolino Gomes, Lutério Fonseca Tamaz, Hermínio Rodrigues Martins, Joaquim Gil Vieira Morgado e
Abel da Fonseca Figueiredo, contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontram-se em Angóla em
reforço à Guarnição Normal. (Despacho de 14/8/963) .

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.4

10.Sarg. de Art.,o 2°.Sarg. João Marques, contando a antiguidade desde 23/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se,na
R.M. de Moçambique em reforço à Guarnição Normal:
(Despacho de 8/8/963)

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

10.Sarg. de Art.,o 2°.Sarg. Franç~sco Justino de Oliveira, contando a antiguidade desde 15/6/963, data a par~
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 8/8/963)

(
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l°.Sarg.
de Art.,o
2°.Sarg.
Manuel MartIns G00çalves.
contando a antiguidade
desde 4/6/963( Guta a part~r
la
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 8/8/963)
2°.Sarg.
de Art. .o Fur r i e l Cristóvão
Valente Vieira,
tando a antiguidade
desde 31/7/963, data a partir
qual tem direito
.aos vêncilT'entos cio novo poslo.
(CE:SP&clto de 14/8/963)

conda

No Ultr~mnr
pegiao

~;i I itar

~e .\ngo!tl

l°.$arg.
de Art. ,o 2° Sa rg, António dos Santos Carvalho.
contando e antiguidade
desde 23/8/963, data a partir
da qual t ern-direito
aos vencimentos do novo posto.
(T'espacho de 8/8/963)
10.Sarg. de Ar t . o 2°.Sarg. leIson Pere.i: 1 ,..:laflocha, con
tando a antiguidade
desde 15/6/963,lrta
[. par ir da
qual tem direito
aos venc imen cos do i.novo posto.
(Despacho
dr- 8/8/963)
I
R--sgião Mi I i tar de l1úçail'bi qll~ ,

l°.Sarg.
tanjo
qual

,de Art.,o
2°.Sarg.
Manuel Simão ·flore
ino
con
a an t i.gu i dade desde 15/6/963,
data 'ii l"dttir
da
t em direito
aos venc iment.os 00 novo po to
(Cespacho de 19/8/963)

2°;Sarg.
2°:tvlec.Viat.llodas,o
Furriel .Leone l Rufino B1<15
contando a antiguidade
desde 31/'5/963 data a part' r
,;00 'qu._,altem direito
aos venc irnentos do !tIVO posto
(Despacho de 19/8/9(3)

,t{)mando

T-erritorial

2°.SaTg. 2°.Mec.Viat
Rodas o
val e i'ro Mar t a , contando a
data a partir
da qual tem
novo posto.
(Despacho

Graduações

No posto

~e Furriel

lndepandente

(ia Guiné

Furriel
Abel dos Ss-nt.os Ca
an tiguidad
lt sde 31/5/963.
direito
aos vencimentos
do
de 19/8/963)
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nO.1

Furriel Grad. de Eng. Sap.,o l°.Cabo Joaquim Gregório
Centeio, contando a antiguidade desde 14/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Encontra-se de reforço à Guarnição Normal do C T.l. da
Guiné.
(Despacho de 24/7/963)
SAffiEN1U3 00 (lJAIro a:MFUMFN1D

Regimento

de Infantaria

nO.7

(Batalhão de Caçadores nO.321)
Por despacho de 10/Agosto/1963, contando a anti.gui dade
desde 28/Feverei ro/1962, 2°.Sargento Mi liciano Furriel
Miliciano António de Jesus Melo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 11/Julho/1962.
(I

Por despacho de ~O/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Joaquim Matias Serôdio. Tem direi to
aos vencimentos do novo posto desde 1/Junho/1962.

Regimento

de Infantaria

nO 15

(Batalhão de Caçadores nO.279)
Por despacho de 10/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Fernando Augusto Carvalho de Castro Lira. Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro
/1963.
Por despacho de 10/Agosto/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António do Canto Lagido. Tem direito aos venci
mentos do novo posto desde 2/Abril/1963.
(Batalhão de Caçadores nO.325)
Por despacho de 10/Agosto/1963. contando a antiguidade
d7sde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Mlliciano Fernando Alberto dos Santos Oliveira Mendes.
Tem direito aos vencimentos do novo posto desde l/Maio/
1962.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

(Patalhão de Caçadores nO 265)

aa.

Série
********************************************************
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Por despacho de 1O/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2° •Sargento Miliciano, o Fur r el
Miliciano António Mendes Penas. Tem direito aos ve lI" m·'!(I
tos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.
Companhia de Caçadores nO.303
Por despacho de 1O/Agosto/1963, .cont.ando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António da Silva Capitão. Tem direito aos vencimentos do novo .pos to de'sde 25!$eterl!bro/1962.

Bata Ihão 'deC a 'Ç~ d 1) ras nO. 1)

,

(Companhia de Caçadores n°.l74),
Por despacho de 15/Àgosto/l~63) contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Milicianos os
Furriéis Milicianos António Pires NWles e José Baptista
Lourenço Antunes. Têm direito aos vencimentos do novo
posto desde 28/Fevereiro/1963.
Companhia Mixta nO.424)
Por despacho de 15/AgostoY1963, contando a antiguidade
desde,28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliéiano José de Jesus Jerónimo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 16/Abril/1963.

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

Por d~spacho 'de 10/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Feverciroj1963, 2° •Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Carlos Alberto de Jesus Pinto. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevere~
1963.
Companhia de Artilharia nO.~·7
Por despacho de 10/Agosto/1963. contanu ú antiguidade
-.desde 28/Fevereiro/1961, 2° •Sargento Mil] ci ano o Furriel
Miliciano Arménio Rodrigues. Tem direitn os vencimentos
do novo posto desde 7/Maio/1962.
Pelotão de A.A.no.44
Por despacho de 10/Agosto/1963, contando a wltiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Milicianos os Fur-

3a. Série
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riéis Milicianos António Couto Lopes Novoa, Carlos 'Gomes
da Silva e Jaime Natalino de Sousa Raposo. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 2B/Fevereiro/1963.

(Pelotão

de A.A.no.45)

Por despacho de lS/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 2B/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Diamantino Correia Marques Rito. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 2BjFevereiro/1963.

Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.3

Por despacho de lO/Agosto/1963, contando a anti~lidade
desde 2B/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Fl'rriel
Miliciano Tomé João Armário Ramalho. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2B/Fevereiro/1963.

Grupo d'llArti Iharia de Campanha

de Luanda

Por despacho de 10/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 2B/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Carlos de Matos Henriques.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 1/Abril/1963.
Por despacho de 10/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 2B/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João Gentil de Almeida de Sousa Jardim. Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 2B/Fevereiro/
/1963.

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de ~aterial

(Destacamento de Man.de Material nO,244)
Por despacho de lO/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 2B/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Adelino Custódio Duarte.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2B/Fevereiro/1962.
VI

COLOCAÇÕES

SAR<mrOS

Armas e Serviços

E TRANSFERENCIAS'

to (UAIFO PFlll'1ANl'l'lE
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Ministério
Na Dependência
Direcção

do Exército

do Guartel

Mestre

General

do Serviço de Fortificações
Militares

e Obras

l°.Sarg. de Eng. José Filipe Brás, do C.T.l. da Guiné
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Julho de 1963. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 14/8/963)
2°.Sarg. do Q.A.E. Manuel de Sousa, do O.G.A., por pedir
(Despacho de 13/8/963)

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. José Leal, do R.C.a, devendo ser
considerado nesta situação desde 21/7/963, por ter re
gressado do C.T.T. da Guiné, onde serviu em reforço à
Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 7/8/963)
Furriel do S.S. José Maria Correia. da R.M de Moçamei
que~ de~endo ser considerado nesta situação desde 7 de
Julho de 1963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vital'ícia além dos Quadros". (Oespacho de 14/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.3

2° .Sarg. do Q~A.E. Fernando António Buinhas da R.M. de
W.oçambique, devendo ser considerado I
ü si tuação
desde 31/7/963, data em que foi julgado
.apaz de to
do o serviço mi li t ar por op i n i ão da J
,I Hospi talar
de Inspecção, ficando a aguardar passü
sltuação de
Peforma. Vence pela verba "Pessoal de 1\( e3ção Vitalí
C1a além dos Quadros (Despacho de 22/8/9ú3)

Regimento

de Infantari~

r
n

2°.Sarg. do S.S. Ade Ii no dos Santos. do H.M.R.3. por P7"
dir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalíc18
além dos Quadros". (Despacho de 9/8/963)
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Regimento

de Infantaria

nO.6

2°.Sarg. músico "Caixa" Manuel Joaquim de Oliveira, da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 2/8/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 19/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg. 20.Mec.Viat.Rodas António Rodrigues de Oliveira
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/963, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei". (Despacho de 17/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.8

2°.Sarg. de Inf.- Manuel António Rodrigues, do B.C.10,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 16/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.11

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Renato Miguel de Oliveira Ropio, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
situação desde 2/8/963, data em que ~mbarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei". (Despacho de 17/8/913)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

2°.Sarg. de Art. José Gonçalves Vargas, do R.A.P.2, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963,
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos o..adros".
(Despacho de 22/7/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

2°.Sarg• de Art. Luciano Ferreira, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 8/7/963.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos o..adros".
(Despacho de 10/7/963)

3a. Série
ORDEM DO EXERCITO N°. 24
754
********************************************************
Batalhão de Caçadores

N?:

10. Sarg. músico "Bombard ino" Al fredo de Almeida. uo
r
l, de Timor, devendo ser considerado nesta situação
desde 27/6/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 21/8/963)
I.

Arti Iharia
Escola Pratica de Arti Ihariv
l°.Sarg. de Art. Fernando Luis Maria Correia de Araújo,
do R.A.L.I, devendo ser considerado nesta situação desde 22/6/963, por ter regressado da R.M. de Angola.Ven
ce pela verba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 26/8/963)
l°.Sarg. de Art. Joaquim Henriques Barbosa, do R.A.P 3
devendo ser considerado nesta situação desde 23/6/963
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verbu
Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 22/7/963)
2°s.Sargs. de Art. Joaquim Fernando Teixeira Lopes,Alber
to Manuel da Rosa Evangelista e Furriel de Art. Manuel
João da Coiceição Rita todos do R.A.L.4, devendo ser
considerados nesta situação desde 3/7/963. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros" .
.(Despacho de 22/7/963)
2°s.Sargs. de Art. Milton Esteves 'Ferreira e
to Teixei ra, todos do R.A.L. 2, devendo ser
nesta situação desde 3/7/963, por tere.
R.M. de Angola. Vencem pela verba "PessVitalícia além dos Quadros". (Despacho
I

\1unuel Pin
onsiderado
ressado da
de Nomeação
'7/963)

2°.Sarg. Grad. de Art. Manuel Rodrigues P~.r>llão, da B.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta s~tuação
desde 22/6/963. Vence pela verba "pp
1 de Nomeação
Vi talícia além dos Quadros (De spacl.o . L.2, t /963)
I>

Furriel de Art. Raul Alves de Almeida, do R.A.P.2, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963. por
ter regressado da R.M. de Angol1 Vence pela verba

3a. Série
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Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 22/7/963)

Rp.gimento

de Arti Iharia Pesada nO.2

10.Sarg. do Q.A.E. António da Encarnação, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
2/8/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 21/8/963)
2°.Sarg. de Art. Alvaro Marcolino Ferreira da ~i4V '. do
R.A.L.4, devendo ser considerado nesta s i tuação cesde
3/7/963, por ter regressado da R.M. de Angc la , \"''lee
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além 'l\I' \)Iadros" •
(Despacho de 22/7/963)

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.3

2°.Sarg. de Art. Manuel Simões Roque, da R M. dt Moçam'
bique, devendo ser considerado nesta situação desde
7/7/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos (hadros". (Despacltode 14/8/9G.3)

Regime~to

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

2°s. Sargs. de Art. Manuel Leal Gomes: do R.A.L.2, Valdemar Valente Pinho, David António Xavier de Oliveira e
Furriel Rogério de Earros Ventura, todos do R.A.L.4,
devendo ser considerados nesta situação desde 3/7/963,
por terem regressado da F.M. de Angola. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"r
nO.l do arto.344 do Capo.9°.do Orçamento do M.E.
(Despacho de 22/7/963)
2°.Sarg. de Art. Orlando Bilro Bagorro, do R.A.P.2, devendo ser consi0erado nesta siLuação desde 4/7/963,
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verta
"Pessoal de Nomeação VitalíC1a além dos Quadros". (N°.I
do arto.344°.do Capo.9°.do Orçamento do M.E.)
(Despacho de 22/7/963)

Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

2°.Sarg. de Art.António de Oliveira Monteiro,do R.A.L.4
devendo ser considerado nesta situação desde 3/7/963,

c
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por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
Pessoal de Naneação Vitalícia além dos Q,Iadros".
(Despacho de 22/7/963)

Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO.3
2°.Sarge.do Q.A.E. Inácio Borrego, devendo ser considerado nesta situação desde 27/6/963, por ter regressado
do C.T. 1. de Timor ..Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos Q,Iadros".(Desp. de 13/8/963)

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
1°.Sarg. do Q.A.E. Ruy Domingos,do Presídio Militar.
(Despacho de 18/8/963)

Regimento de Cavalaria nO.6
2° .Sar g, clarim António Feliz, da R:M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 22;'~/963, data
em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qaadros'!.
(Despacho de 22/8/963)
Furriel do S.~. Carlos Alberto Henriques Macedo, do 2°.
G.C.S., devendo ser considerado nesta situação desde
4/7/963, por ter regress~~o da R.M. de Angola. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros" .
(Despacho de 25/7/963)

Grupo Divisionário

de Carros de Combate

2°.Sarg. de S.S. António Meirá Cardoso, d. R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta s i tn, ao desde 4 de
Julho de 1963. Vence pela verba "Pes s • I de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". nO.1 do alto.351°.do Capo.
9°.do,Orçamento do M.E. (Despacho de 25/7/963)

Engenharia
Escola Prática de Engenharia
(Com

destino ao B.Eng. nO.3)

20.Sarg. de Eng. Sapo Aurélio Ferreira Serigado, da R.M.

3n.

Séria
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de An~?la, devendo ser considerado nesta situação desde 4/7'-í3.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 14/8/963)
2°.Sarg. de Eng. Sapo Joaquim Marques Borrego
da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situ3ção desde 4/7/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei'. (Despacho de 14/8/963)
Escola

Prática

(Com destino

de Engenharia
ao B.Trans. nO.3)

2° .Sar g. 2° .Mec. Viat.Rodas Francisco Pereira N.,..'~,> do
R.A.L.4, devendo ser considerado nesta s i tua, u desde
3/7/963. por ter regressado da R.M. de Angoló )nde ser
viu em reforço à Guarnição Normal. Vence pe 1 a ve rba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Desp. de 22/7/63)
Grupo

de Companh i as de Tnan Auto

2°.Sarg. Rodoviário Acácio de Jesus,
que. devendo ser considerado nesta
Julho de 1963, Vence pela verba
Aprovados por Lei". (Despacho de
Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distrito
Distrito

dos Serviços

da R.M. de Moçambisituaçdo desde 7 de
Pessoal dos Quadros
29/7/963)
e Outros

Elementos

Mi I itares

de Recrutamento

e Mobilização)

de Recrutamento

c Mobilização

nO.12

2°.Sarg. do Q.A.E. Francisco de Carvalho. do b C.8. sua
Unidade Mobil:izadora. devendo ser considerado nesta
situação desde 21/7}963. por ter regressado do C.T.r.
da Gu:iné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros .(Despacho de 9/8/963)
Estabelecimentos

de Instrução
Colégio

r.~ilitar
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2° .Sarg. corneteiro Custódio Fe li ciar-ode .Iesus, do R.i,
nO.15, sua Unidade Mobilizadora devendo Sf'
.
r,
do nesta situaçio desde 4/7/963, por ter reJ
~aJo
da B.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal aos Quadros Aprovados por Lei". (no.1 do arto.325°.do Capo.8°.
do Orçamento do M.E. )(Despacho de 7/8/963)

Instituto

Técnico

Mil itar dos Pupilos

de Exército

2°.Sarg. 2°.Mec. de Instrum. de Precisio Humberto Fran·
klim Henriques Moita, da E.M.Electro. Vence pela verba
Pessoal dos Quadro Aprovados por Lei".(N°.1 do artO.
325°.do Capo.8°.do Orçamento do M.E.).

Campo

de Inst rução ti i I ita r

2°.Sarg. de Art. Filipe Afonso dos Reis, do R.A.P.2 de
vendo ser considerado nesta situaçio desde 4/7/963,
por ter regressado da R.M de Angola. Vence pela verba
Pessoal de Nomeaçio Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 22/7/963)
2°.Sarg. de Eng. Sapo Gaspar Duarte Mendes, da R.M. de
Moçambique devendo ser considerado nesta situaçio desde 7/7/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçio Vi
talícia além dos <)ladros".(Despacho de 29/7/963)

Escola

Mi I itar Electromecanica

l°.Sarg. de Eng. Arlindo Gomes Cardoso, da R.M. de Ango
la, devendo ser considerado nesta situaçio desde 23 de
Junho de 1963. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeaçio
Vitalícia além dos Quadros". (Oesp. de 22/7/963)
10s.Sargs. de Eng. Frederico Carlos Teixelra de ~orais.
da E.P.E. e José de Matos de Lacerda Sarnento. do B.
A.P.2, devenao ser considerados nesta sltuaçio desde
4/7/963. por ter regressado da R.M de ~lgola. Vencem
pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 22/7/963)

Carreira

de Tiro de Espinho

20.Sarg. de Art. António Martins dos Santos. do R.A.L.2.
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladro Apro
vados por Lei".
(Despacho de 27/8/963)
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Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Mil itar

Principal

2°.Sarg. do S.S. Albino Ferreira do Carmo, do 2°.G.C.S.,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/7/963,
por ter regressado do C.T.L da Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ql' .dros"..
(Despacho de 14/8/963)
2°.Sarg. do S.S. Henrique Augusto Moreira. d0 R.I.15,
devendo ser considerado nesta situação desde ~/7/963,
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence r > .e rba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadro"
(Despacho de 14/8/963)
Ilospital

Militar

Regional

nO.3

Furriel do S.S. João do Nascimento Rosinha, J, C.T.I. da
Guiné, devendo ser considerado nesta si t-iaç ão desde
23/7/963, por ter regressado do C.T.I da Guiné. Vence
pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalí .la além dos
Quadros' •
(Despacho de 13/8/96:",
Hospital

Militar

Regional

nO 4

Furriel do S.S. Victor da Costa e Silva, do 2°.G.C.S.,
devendo ser considerado nesta situação desde 4/7/963,
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 22/7/963)
Diversos
DepósIto

Geral

de Adidos

2°.Sarg do S S. José Mariano Maluco. do R.I.II. devendo
ser considerado nesta situação desde 4/7/963. por ter
regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos ()I adros' .
(Despacho de 25/7/963)
Supranumerários
Cavalaria

3 a. sé r i e
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Regimen(o

de Lanceiros

nO !

Furriel de Cavo Jacinto Valentim Freixa, do R
v.l.
C.A.3) e 2°.Sarg. de Cavo João Ribeiro Brás ArroteIa
da E.P.C., por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960 para ser
virem nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 8/8/963.

Regimento

de Cavalaria

nO.7

Furriel de Cavo Carlos Romão Vicente do G.D.C.C. e
Furriel do S.S. Belarmino Pires Belo, do D.G.A. para
servir nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.
M. de Angola. devendo ser considerados nesta situação
desde 8/8/963.

No Ultramar
R e g iã o

1.1

i I it a r d e A n go Ia

Sarg.Ajud. de Armamento Abílio Gonçalves Castelo da E.
P.S.M., devendo ser considerado nesta situação desde
8/8/963. por ter sido nomeado para servir em comissão
militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960. (Despacho de 5/5/963)
Furriel de Cav Abílio José Mestre. do Colégio Militar.
por ter embarcado para a citada Província onde vai ser
vir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Oec. 42937., de 22/4/960 devendo ser considerado
nesta situação desde 8/8/963.
Furriel de Cavo António dos Santos do C I.C.A 2§R A P.3)
e Furriel do S.S. José Joaquim Mana Carvalh,) do lO.G.
C.S .. por terem embarcado para a cit.ada.ro mci a onde
vão ser.ir em comissão militar nos termos na alíneac)
do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960. devendo ser con
siderado nesta situação desde 20/7/963)
Sarg.Ajud. Sub Chefe de Randa de música José de Oliveira
Rebelo. do R.I.16, por ter embarcado para a citada Pro
víncia onde vai servir em comissão militar nos termos
da alínea b) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960. de
vendo ser considerado nesta situação desde 8/8/963.
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Furriéis de lnf. Rodrigo Alberto Pinto da Silva e César
Adolfo Ferreira Alves. ambos do R.I.5. por terem transitado para a situação de comissão normal nos termos
da alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4';960. devendo ser considerado nesta situação desde 4,'"(/963.

Regiãi Militar

de Moçambique

2°.Sarg. de lnf. Alvaro Fernandes de Oliveira. do R.I.12
por ter embarcado para a citada Província onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea r,\ ~o artO.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960. devendo ser consl rado
nesta situação desde 23/7/963.

Comando

Territorial

Independente

da

GU[ll~

2°.Sarg. Enf. hípico Rufino Torcato Ferreira l~oltão. do
R.C.7. devendO ser considerado nesta si:uaç~o desde
10/8/963. por ter sido nomeado para ser vi r ua citada
Província nos termos da alínea c} do art".:3°.do Dec.
42937 de 22/4/960.

VI I - CONCURSOS,

CURSOS

E ESTÁGIOS

A - Cursos
- Alterações

na Frequência

Não foram nomeados para a frequênc'a do l°.Ano do curso
A da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo 1963/
1964. por excederem a idade prevista na alínea b} do
nO.l do arto.3°.do Dec. ~423 de 6 de Dezembro de 1955
os seguintes1gargentos'

Arma
Iri]
"

"
lrt.
Inf·

"
"
"
"
"

Unidade
CI9.11
Angola

Nomes

-Diaman tino da Trindade Bernardo
Ern es tino Ramos de Magalhães
Moçamb. -Eduardo Fernando Boares de Sousa
R.A.C
-João Carvalho Antunes Guerra
C. Verde José GOnçalves Veiga
Moçamb. -José Marques Faustino
R.I.i5
-Antá'lio
de Ascenção
de Clim Marote
CISrfI
-A Ibino Correia da Anunciada
R.L.7
-João Moreira de Faria
I. T.M.P.E. -Manuel da Silva
Bretes
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Cavo

"
"
Art.

"
"
"
cavo
Art.

E.P.C.
R.L.1
F:Craça
CISMl

RAP 2
RAL 1
B.C.8
R.C.8
E.M.Elm.

"

RAP 2

In] .

Angola

"
"
"
"
"

R. 1.t5

Eng.
Art.
lnf·
S.S.

B.C.6
Angola
R.l.8
B.C.8
E.P.E.

RAL 2

"

Moçamb.
H.M.P.
R.l.14
RAL 4
Ango la
B.T.

Cavo
S.S.

HMDIC

Ln],
Art.
Eng.

RAP 2

- Victor Antvne$ Correia
-José Júlio
dos Santos
-José Candeias
-José Pinto de Oliveira
-José Figueiredo
Pais
-Francisco
António
da Cruz
-Domingos dos Santos Curado
-José Pinheiro
Marques
-José Nunes Mendes
-Carlos 'Gonçalves
da Fomseca
-António
João Baptista
Laço
-Lui s Rodrigues
Martins
-José Pau lo dos San tos
-José Marques Paula
-Custódio
Martins
da Costa
-Eduardo João Temudo
-José Maria Viegas Júnior
-António Maria Antunes
-Artur Domingues
-António
João Patagas
-Alber to Aureliano
Dias Farol ei ra
-Manuel Dias da Silva
-Jerónimo
de Matos Fernandes
-l.iberai
da Silva
-Ade l ino Coe lho
-Manuel Rodrigo Pereira

2 - Averbamento
Frequ~ntaram o VI Curso de Minas e Armadilhas que funcio'
nou na E.P.E., de 11/6/63 a 20/7/963, os seguintes
Furriéis Mils. e Cabos Milos., os quais obtiveram as
classificações que se indicam:
Furriel
"
"
"
"
,.
"
10.Cabo
"
"
"
"

Mil'? S.M.
""
"
"
"
"
""
"
"
"Art
Mil.lnf
",,
""
""
""

-Délito
Martins
Cruz
EPfM M.Bom 91 2
-António Fernandes
""
90 8
-Lui.s Manuel B. da Si lva aMM Bom 89,8
-Joaquim José V.Afonso
IXMC
"
88 2
-Noé de Oliveira
Alves
miM " 88 O
-A Luaro Duarte Pereira
Pires"
Reg
79 2
-José Diogo Castro
RAL 1"
74 3 5
-Deol.indo Arnaldo € Martins EPl-M.Bom 92,
Ramiro Manuel Piedade da S "
"90
2
-Joõo Jacinto
Pinto L Valério"
Bom 89 8
-Ge túl io Manuel Maldonado
"
"89 2
José Eduardo Leitão Oliveira"
"88,8
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1°.CaboMilo.Inf.-Vasco
Alberto
B.Faia Teixeira
EPI-Bom-88,7
"
"
"-Fausto
das Neves N.dos Santos
"
"87,7
"
"
"-Luís
Alberto
de Andrade Pereira"
"87,2
"
"
"-Armindo
da Fon te Simões Matos
"
"86,8
"
"
"-LuísManuel
dos Santos Araújo RI 2"
85,3
"
"
"-An
tónio Paulo R.Lira Lei te
EPI"
85,2
"
"
"-Victor
Manuel Alpalhão
""
84,8
"
"
"-Armando
da Silva Santos
RI 7 " 84;8
"
"
"-Manuel
João Pin to Morais
EPI"
84,7
"
"
"-José
Maria M.dos Santos
""
84,7
"
"
"-Adriel
Lemos Claro
"
"84,5
"
"
"-Dionísio
de Oliveira
Meireles
"
"83,8
"
"
"
Salvador
Claudio de P.Matos
"
"83,7
"
"
"-João
Carlos de Azevedo Maia RI 1 " 83,7
"
"
"-João
Coelho Lourenço
""
83,7
"
"
"-José
Joaquim Madeira Frade
EPI"
83,5
"
" ·-An tCÍ'l io Alexandrino M.Mergu lhão"
"83,5
"
"
"-Luis
Manuel Chambel Ruivo
9"
8:l,8
"
"
"-Domílio
Carvalho de A.Alves
"
"82,7
"
"
"-Fernando
Henrique Pereira
Faro"
"82,5
"
"
"-Fru
tuoso da Si.L va Marque s
""
82,3
-Jaime Borges da Si lva
""
82,2
"
"
"-An
tón io Abogão Nunes
""
82,2
"
"
"-Delfim
~.,lbano de Jesus Ramos
"
"81,8
"
"
"-Rui
'Galtão Carias
"
"81
5
"
"
"-José
Alberto
Pereira
dos Sant~s"
"81:5
"
"
"-An
tón io José de O.Mingueas
""
81,3
"
"
"-António
José Xavier de A:Gomes"
"81,3
""
-Jo sé An tón io San tana Cos ta
""
81,2
"
"
"-Armando
A lves dos Reis
""
81,2
""
"
"-António
do Serro
"
"81,2
"
"
"-A
lírio Barbosa Loureiro
""
80,7
"
"
"-Mário
Jorge Medeiros Branco
"
"ro, 5
"
"
"-Carlos
Rebelo Pereira
""
80,0
"
"
"-Fernando
Vicente Alues MadeiraR12
" 80,0
"
"
"-Domingos
Cardoso de Ma tos
RI 7 " 79,8
"
"
"- José Tavares
BC 9 " 79,5
"
"
"Si
lvério
de A lmeida Ferreira
EPI
" 79,5
"
"
"Manuel
Henrique Mota Vieira
"
"79,3
""
Jatme Maurício
Colaço
""
79 3
"
"
"António
Tavares da Silva
RI 2 " 79,3
""
José Francisco
Martinho
EPI"
79 O
"
"
"
Artur Duarte de Paiva
RI 1 " 79 O
"
"
"
Fernando Mário dos S.Adriano
EPI
" 78,8
"
"
"
Manuel de Barroa Fernandes
"
"78:8
"
"
"
Aníbal
da Silva Castro
RI 10 " 78,8
"

"

lO
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1° . Cabo Mi L? .In j.én t6nio
"
"
"
"
"
"
."
"
"
"
"
"
".
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
II
II

"
"
II

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
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Lagoa Ferreira
,;;['
"
"-José Sacarrão Requej o
CIOE
i' :;
"
"-Ernesto
'Gouveia C.Quintal
EPI
77,5
""JosédosSantosCruz
RI 7- " 77,3
"
"-JoaquimRomualdoMesquita
"
"77,2
"
"-António
de Oliveira
Coelho
RI 2- " 76,8
"
"-José Carlos Pereira
EPI" 76,0
".
"-Ant6lio
Augciato Moreira Duarte-CIOE"
75,8
"
"-Carlos
Alberto
Lopes Navalho EPI" 75,7
""-AlfredoBotelhoElias
OC9-"
75,7
"
"-Ami Lcar Vi toriano Nunes
RI15"
75,5
"
"<Fernando Augusto Moreira 'Gomes EPI"
75,5
"
"-Agostinho
Teixeira
Marques
""
75,3
"
"-Rui de Jesus Fernandes
RI 7"
75,2
"
"-João Ildefonso
M.Henriques
Y; 9-R~g. 74, 7
"
"-A lberto Nunes da Rocha e SousaEPI
" 74,7
"
"<Fernando Manuel B.P:Gonçalves
"
"74
7
"
"-Armando Pereira
Alves
RI 1 " 74,5
"
"<lanuâr io Encrácio Pires Reis RI 2 " 74,2
"
"<Severo Vaz Pinto
EPI
" 74,0
"
"-José Manuel da Conceição Duarte RI2"
73,5
"Art-Victor
Manuel dos A.Sequeira
RAL5 " 73,5
"Inf-José
Maria Perei r a AraúJ o
EPI
" 73,3
".,
-Bal tazar Linare s de F.Carvalho"
"73,3
""
-António
de Almeida
"
" 72,5
""
-Joaquim Paiva Ferreira
""
72,3
""
-Felisberto
Manuel de Carvalho
"
"72,2
II
II -Ant6lio
José Paixão da Costa
"
II
72,2
""
-Bui. da Silva Pineei ro Catões
II
II
72 O
""
-Alber to Ventura N.Figueiredo
"
"72,0
""
-Henr ioue Correia
Perni. ta
""
71, 7
""
-Sílvio
Marques Lei tão
""
71, 7
""
-Manue L Joaquim P. dos Remédios
"
"71,5
""
-Alexandre
Valente da Silva
""
71,5
""
-Jo sé Manuel Alves P. deA lmeida
"
" 71, 5
""
-Eduardo Salomão P.Barbosa
R.l.7"
71,3
:'"
-Jorge Pinto de C.Correia
EPI"
71,3
""
-Victor
Manuel A. Conde
""
70,3
""
-Severo de Jesus 'Gomes
""
70,3
""
-Valdemar Ant6lio
C.da Silva
"
" 70,3
""
-Marinho Augusto M.da Silva
RI 2 SIJf.69,8
""
-Manuel Ant6lio
Pires Fernandes"
"69,8
"Art
..Anibal Nogueira Teixeira
RAL 5"
69,7
"lnf-Paulino
de Matos Luís
FPI"
69,7
""
-João Ant61io da Costa Paixão"
"69,7
"Art-Silllão
Fernando da S.Couto
RAl 1. " 69,5
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1° . Cabo Milo

"
"
II'

"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"

lnf
·Mwwel Rocha Vaz
RI 7Sof. ··69, 5
" -An tónio Dias Pragana
EPl
"
69,5
" -Jo sé Américo da S.San tosCIOE
"
69,2
"
Jorge Pessoal
de C Pais BC9
"
69,2
"
Américo Rodrigues
Braz
"
"
68,8
"
Augus to José Campos BarrosEP1"
68,8
"
António 'Gomes dos Reis
""
68,5
"
José Maria T.de Vasconcelos"
"
68,2
"
José Rodrigues
de Carvalho"
68,0
"
José Luis Bra z Rodrigues
RI 2
68.0
"
Antálio
Pereira
Miranda
EPl
"
67 5
Art
Luis Carlos Silva
RAL 5
67,0
lmf
José Tiago de Sousa Ferreira
BC0 67 O.
"
Luis Humberto M Serpa
EPl I'
.77,0
"
Salvador
Neiva Barreiro
RI2
66 7
"
Jorge Pereira
Braz
EPl
66 5
"
Francisco
Arcanj o V Mendonça R17 66 O
." .. Manuel Augusto da SPereira
EPI'
64,8
Art
An tálio Lopes Marques
R4L 5"
64,3
lnf
José Lourenço da Silva
EPl
"63,5
"
Manuel V.Nunes V Jarimba RI 2
63,5
"
Mário Fernando P,'Gonçalves
EPl"
62,8
João José M P.Mendes
" " 62,7
Art
Miguel Pedro Ribeiro
FialhoRAL1"
61,7
lnf
Sebastião
Rui M Feorei ra RI 2"
60,0
"
José Farinha
EPI
a)
"
AntóníoFeliciano
\!FonsecaEP1a)

Nota'
1. Ao~ furrjéis Milo~. e 10s.Cabos Milos. que concluiram
com aproveitamento deve ser averbado o curso de Minas
e Armadilhas.
2. Os Instruendos que obtiveram a classificação "Muito
Bom"e"Bom" são especialistas com aptidão para instrutores e monitores e chefia de grupos de pesquisas, detecção. limpeza e neutralização.
"Regular!.!sãoespecialistas com aptidão para chefia de grupos de pesquisas, detecção, limpeza e neutralização.
.
"Sofrível'não devem ser considerados especialistas, mas
tem aptidão para serem enquadrados em grupos de pesquisas, detecção. limpeza e neutralização.
"Mau"são inaptos para qu:ú.sqt.t.er
funções além da pesquisa.
VI I I ~DEClARAÇÕES

1 - 8ett~ficaçõas
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Declara-se que passou às Forças Aéreas em 28/5/963 e não
em 5/9/961 o Furriel do S.A.M. José Gil de Matos, da
E.P.A.M ..Fica assim rectificado o publicado na O.E.3a.
Série nO.27 de 30/9/961 a pág. 804.
Declara-se que António Helder Rodrigues Margalha é 20•
Sarg. Grad. de Inf. e não Furriel conforme consta na
O.E.no.14-3a.Série de 20/5/963 (pág.386)

2 - Vencimentos
Declara-se que o 2°.Sarg. do Q.A.E. José Alexandre Paulino, do D.R.M.4, passou a vencer pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". ,desde 31/7/963 .

. IX - OBITUÁRIO
Agosto- dia 13 - Furriel de Inf. João Manuel Puig dos
,.antos do R.1.6.
00000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

o

Ministro

do Exército

Joaquim da Luz O.mha

Está conforme

o

Ajudante

General

--

._-

:=-::.

=====-

.

~.'

~=========c::=. 10 ..de _Setembro

"-::...:=:---_-=-

Publ ica-se

-
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Exército

de 1963

o seguinte:

.

I - 'UO~~ÇAS OE SITUAÇÃO
I\HGfNTOS

Ingresso

nos

t f) O:J,\Dro PER\li\~r1\'fF.

11111 rns

Inf<:nt'Hi a
Passou a ser
i
nesta
desde 23/7/963,
por ter r8gre su~o lo C.1' I. da Guiné, o 1°.S~rg. de
Inf Artur Pereira, do 11.1 13. Vence ~ela verbal/Pessoal
dos Quadros AfJrovado.:>
por Lei '.(Uesp de 14/8/963)
cons

der

ado

si

t.uaç

âo

Passaram a ser consi erados nesta situação desde 23/7/963,
por terem regres. ado do C T. I. da Guiné, o 10. Sarg. de Inf.
Joaquim José IlrallCO
do Fl.C.8 e 2°.Sarg. de lni.
Francisco do F"l':rito Santo Carvalho Fernandes, do H.
1.13 Vencem pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Qo adros",

Ouadro de ~manuen$es

do Exército

PassQm a ser considerados nesta situação desde as datas
a se~Jir indicadas os sargentos abaixo mencionados
Depósi to Geral

de Adidos

1" .Sarg ~IúsicoIlenr i.queJesus Soares
Direcção
]0"

..•••..•. 21/6/1963

da Anr.a de Caualor ux

rg. '!tísico
Jose Fel isniino, do R.LI. ...•....
22/6/1963
Hegt!Jtenl') de Infan tar ia nO 1
.... .1 ri co o é Joaquim Hibei ro Aniceto .... 14,/7;1963
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P~ssagem
Guadro

~ Si tuacão de Supr~numerários
da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 8/8/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal em Angola, nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. de lnf. Fernan
do Jorge 8envindo dos Santos Gordilho, do n. L 5. Tem
por Unidade Mobilizadora o H.C.S.
Passou a ser considerado nesta situação desde 26/8/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal em Angola nos termos da alínea c) do arto.3°
do [~c. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. de lnf. Gonçalo
da Hocha Gaspar, do C.r.S,M.L.Tem
por Unidade Mobilizadora o R.l.l6.
Passou a ser considerado nesta situação desde 8/8/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarni
ção Normal em Angola, nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, o lO.Sarg. de InL ',anuel
Flias da Silva, do R.L8.Tem
por Unidade Moh ili zado ra
o T-~.C.lO ••
Passam a ser considerados nesta situação desde 8/8/963,
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte
3°.do Oec. 42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, os Fuiriéis
de lnf. Jos' dos Reis Sousa Jos' Manuel do Pomar e
António da Costa, todos do E<.C.lQ

Quadro

d~ Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 26/8/963
por ter sido nomeado para servir como reforço à Glarni
ão Normal da R.M de Angola, nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 o lO.Sarg. de Cav
António Lourenço Mestre Coelho do K.C.7.
ç

Passaram a ser considerados nesta situação desde 21/8/63.
por terem sido homeados nos' termos da alínea c) do arte.
30.do Oec. 42937 de 22/4/960 para servirem nas tropas
de reforço à Cuarn içâo Normal da H ~1 de ~loçamLique, o
10.Sarg de Cavo l)avid de'atos
2°.Sarg. de Cav Fernando MenJes Pereira Norte e Furriel de Cav Joaquim An
ténio Candeias ;aç03s, todos do (I.L 2

~i1:

~é~ie
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Passou a ser considerado nesta situação desde 26/8/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de
r~forço à Guarnição Normal do C. T. L de S.Tomé e Pr~nCIpe, o lO.Sarg. de Cavo João Augusto Alves, do H.L.2
Ouadro

de Am~nuenses

do Exérci

to

Passou a ser considerado nesta situação desde 8/8/963.
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guar,.
nição Normal em Angola, nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, o l°.Sarg. do Q.A.E. António Pereira da Cruz, do E.M.E ..Tem por Unidade Mobi
lizadora o R.I.7.
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/8/963,
P?r ter sido nomeado para servir como reforço à Guar
nIção Normal na Guiné, nos termos da alínea b) do arte
3°,do Dec. 42937 de 22/4/960 o 2°,Sarg. do Q.A.E. Ro
que dos Santos, do n.I.l.

ARGFN10S 00 aJAePO PFIMAi\lENIE

Armôs

e Servicos
~inistério

Escolas

rlc Exército

Práticas
d3S Àrm:J$ e Serviços,
ris Instrução
e Unidade"

Cp.ntros

ln f an t a r i a
Regimento

de Infantaria

nO.3

Furriel do S.S •. o l° Cabo Venâncio da Conceição Silves
tre. do 10.G.C S. contando a antiguidade desde 20 de
Julho de 1963 data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 26/8/963)
Regimento

de Infantaria

nO.14
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J'l.

s.~.

Furriel
do
,o lO.Calo Joaquim ~ian\lel Xavier,
do a antiguida
e desde 20/7/963,
dali .. a partir
tem direitc
aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 26/3/963)

<:

.

, r!

contanda qual .

Artilhari:l
ísce l a Prdtica

de Artilh(1riél

lO.Sa1/~. de Ar t , ,o 2°.Sarg.
Fernando Joaquim Gonçalves
do Vau, do R A L. 3, contando a antiguidade
desde 23 de
Maio de 1963 data a partir
da qual tem direito
aos
vencimentos
do novo posto.
Vence pela verl;a topes oal
de Non.eacâo Vitalícia
além dos Quadros". (Oesp. 26/8/63)
lOs.Sargs.
de Art ,os 2°s.Saras.
Francisco
Jacinto
Faria
da mesma Unidade e ~,lanuel Sil ve i r a de Melo dob.
D.e.
1, contando
a antiguidade
desde
25/1/963,
data a
partir
da (lua 1 tem direito
aos venc irnent.os do novo posto. Vencem pela verha "Pessoal
de ('om fi 'ão Vitalícia
além dos ('uadros".
(Despacho de 26/8/°63)

r.

de Mate r-i al

Serviço

Escola

Prát i ca do Serviço

rie ,lnterinl

l°. 'arg.

de Art.,o
2°.Surg.
Joaquim António Pernnrdino,
contando
a ant.i gu i dadc desde 21/5/%3,
data fi partir
U.J qual tem direi to .10S venc irnent.o.s do novo po to. Ven·
ce pela ve rha "Pe.s soal de Nomeação Vitalícia
além dos
Qu adroa",
(! e spacho de 26/H,Q61)

1~EXRcuçao

Oreãos

FstahelRcirnentn~
Distritos

o i s t r i lo

dos Servicos

e nutros

Elementos

:Ii I it~res

de Rncrutrlll1

nto

d P, R P.C r li t ílln" n to

P.

P. '

!obi lizacão
o b i I i z . r.ã o n", I O

Sarg, f\jlld. de h\ . ,o 1" ~arg. Luciano Vieira,
da F.P.~:.
cOilt,lIldo a an t i gu idude d~scle 16/7/963,
da ta a par t i r
da 411a1

Le,TI

direito
aos venci.oent os
(Despacho de 19/8/963)

Estubelecimentos

de

IlIstrucão

elo Il{)VO

posto.

~~. Série
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Acadamia

:,lilitar

Furriel do .S.,o 10.Cabo Manuel
C. " contando a antiguidade
partir da qual tem direito aos
to. Vence pela verba "Pessoal
além dos <)ladros". (Despacho

Centro

de Instrução

António Hoque, do 2°.G.
desde 22/7/963, data a
vencimentos do novo posde Nomeação Vitalícia
de 26/8/963)

de Operações

Espnciais

Furriel do S.S., o 10.Cabo Armindo Martins Canês, do 2°,
G.C.S., contando a anti~uidade desde 23/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Qu adr os".
(Despacho de 26/8/963)

Estabelecim~ntos

lIoslJitalares

EUrriéis do ~.S. os 10s.Cabos Leonel da Silva Pinheiro e
Martinho Vermelho amLos do lO,G.C.S., contando a ano
tiguidade desde 20/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto Vence pela verba
Pessoal d Norueaç âo Vitalícia além dos Quadros".
(Ije spactio de 26/8/963)

Infantaria
Bat11hão

de C1ça~ores

nO.5

Sarg. Ajud. de lnf.,o 10.S~rg. António Gonçalv s ~~stre,
contando a anti~uióade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t al.f cia além d s
Quadros", Serve como re forço à Guarnição Normal de rv'oçambique.
(Despacho de 29/8/963)
No

Ultramar
Região

Mi litar de Moçambiaue

Sargentos Ajudantes de lnf. os 10s.Sargs. Manuel Vieira
Flores e Joaquim Ganhão Policarpo, contando a antigui-
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dade desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 29/8/963)

Ingresso

nas Fi lei r~s

Guarira rio Serviço

~p'

~Jaterial

Passou a ser considerado nesta situação desde 23/8/963,
no posto a seguir indicado e conta a antiguidade desde
31/5/963, com direito aos vencimentos do actual posto
desde a data indicada (31/5/963), o seguinte aluno do
I.T.M.P.E. :

Depósito

Geral de Materi~1

de Transmissões

2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. Manuel Augusto Correia Baptista,
por ter sido incorporado no Exército em CUjas fileiras ingressa nos termos do Oec. Lei nO. 37.136
de 5/11/948 e Despacho de Sua Exa, o Subsecretário de
Estado do Exército de 9/5/952 e 30/5/954.
~AAGE1Yros CO OJACFO OE (Th1PLEMFNIO

Regimento

de Infant~ria

nO.2

(Batalhão de Caçadores nO. 137)
Por despacho de 2O/Agosto/1963, con.ando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s. argentos Milicianos os Fur
riéis Milicianos António José Augusto Castanho, António
Manuel Ferreira Alcobia Portugal, Armindo ()JarteGonçal
ves Carlos José Esteves Leça, Fernando do Amaral de
Almeida e Fernando Duarte Ribeirü. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhão de Caçadores ..0 280)
Por despacho de 20/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Mi li cianos os Fur
riéis ~ilicianos Hrissos de Campos, Ouaste Valente Maga
lhães, Fernando Maria de Carvalho Cardoso e José António
Martins Pinto dos Santos. Têm direito aos vencimentos do
novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Refimento de Infantaria

nO.16

(Batalhão de Caçadores nO.155

3:.1. Sárie
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Por àespacho de 2O/Agosto/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/lQ63, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIliciano Sérgio Sequeira Alves, Tem direito aos venc i
mentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
»

Regimento

de tnt antar !a de .Iova Lisboa

Por despacho de 20/Agosto/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIliciano José Ribeiro Alves dos Santos. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28fFevereiro/1963.
Bat~lhão

de Caçadores

nO.5

Por despacho de 20/Agosto/1963, cont~do a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1962 2°.Sargento Mi li c.iano o Furriel
Mllicianr .Fr~1\ciscoMaria Veríssimo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
'
(8atalhão de Caçadores nO.161)
Por despacho de 20/Agosto/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1962, 2°s.Sargentos Milicianos os Furrí.é i s Milicianos Fernando SIlva Monteiro e Isaac Jafe
Azriel. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
28/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Cé.çadoresnO.299)
Por despacho de 20/Agosto/1963, contando a antiguidade
d~s~e.28/Fevereiro/1962 2°.Sargento II-liliciano
o Furriel
MIlICIano José Emiliano Moreno Entrudo. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(batalhão de Cagdores nO 300)
Por despacho de 20/Agosto/1963, contando a antiguidade
d~sde ?8/Fevereiro/1962 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIliciano António Palma Oorotea. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Batalhão de Caçadores nO.302)
Por despacho de 2O/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28fFevereiro/1962 2°.Sargento Miliciano o Furriel

31. Série
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Miliciano Hernâni Martins do Patrocínio. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.

Ratalhão de Caçadores nO.8
(Companhia de Caçadores nO.175)
Por despacho de 20/Ago~to/1963, contando a antiguidade
desde 2B/Fevereiro/1963, 2°,.Sargento Miliciano o Furriel
~jiliciano António Tavares Neto. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento de Cavalaria nO.3
(Batalhão de Caçadores nO.239)
Por despacho de 20/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°. argento Miliciano o Furriel
Miliciano João Pereira Monteiro. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

l°.Gru~o de Companhias de Saúde
(Hosp.Mi1itar nO.125)
Por despacho de 20/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2° •Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João da Silva Choricas. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 13/Maio/l963.

III - COlnCACÕES E TRANSFERtNCIAS
SAPG."NlQ;ID QjAllü PElf~ENTE

Arm~s e Serviços
Ministjrio do Exircito
Estado ~aior do Exército
10.Sarg. do Q.A.E. José Carlos da Conceição, da O.A l.
(Despacho de 20/8/963)

Est,~o ~~ior do Exircito
(Com

destino

s

Secção de Publicações)

20.Sarg. do S.A.M. Candido Pedro da Silva Tavares, do
lO.G.CA.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cOO
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siderado pesta
situação
desde 21/7/963,
por ter regressado do C. T. 1. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal
dos (\.ladras Aprovados por Lei ",
(Despacho de 14/8/1163)

Na Oepandencis

~o Ajudante

Di raccão ~o S~rviço
(Repartição

General
~e Pesso~1

de Sargentos

e Praças)

de InI
Francisco
Jor~e Martins,
do R.C.6, sua
2°.Sarg•
Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado
nesta si·
tuação desde 3/8/963,
por ter regressado
do C, T. r. de
Cabo Verde. Vence pela verba 'Pessoal dos Ouadr os Apro
vados por lei'.
(Despacho de 14/8/963)
2° Sarg. de Inf. ~anuel Casimiro Pinto Brochado,
do R.
1.15. sua Unidade Mobilizadora
devendo ser considera·
do nesta situaçr.o desde 2/8/963.
por ter regressado
da
B.M de Moçamhi que , Vence pela verba "Pessoal cios <)la
dros Aprovados por Lei". (Despacho de 12j1/8/963)

Direcção

'Js Serviço

(I~tl.artição

+e Iust i ea e Disciplina
de Justiça

e Disciplina)

2°. ~rg de InL EUf;énio Sequeira Correia,
cio Cc T. 1. da
GUlné devendo ser considerado
nesta situação
desde
23/7/963
Vence pela verLa "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei'
(pespacho de 14/8/963)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
~e Instrução o Unidades

Centros

lnf an ta r i a

Escola

Prática

de ln la: t ar ía

2° .Sarg. de lnf
Abílio Pereira
do C. T. L da Guiné. devendo ser considerado
nesta situação
desde 23/7/963.
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Lei"
(Despacho de 14/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.1

2° .Sarg. de Inf . Joaquim António Baixa Trindade,
do 13.
C.9, sua Unidade Mobilizadora.
devendo ser considerado
nesta sltuação
desde 21/7/963
por ter regressado
do
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C.T.I. da Gliné. Vence pela verba "Pessoa'!dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 14/8/963)

Regimento

de Infantaria

'no.2

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas José Maria da Silva Dias, da
~.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 15/7/963, data em que embarcou de regresso à Wetrópple. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\!adros Aprova,dos por Lei". (Despacho de 26/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.5

1°.Sarg.lO.Mec.Viat.Rodas António de Sousa Simões, da
C.D.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde
2/8/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 17/8/963)

Rffgimento de Infantaria

nO.6

2°.Sarg. de lnf. José dos Santos Espírito Santo e Furriel
de Inf. Barnabé de Melo. do C.T.I. da Guiné, devendo
ser ,considerádo nesta situação desde 23/7/963.VeQee pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/8/963)

Regimento

de Infantaria

~0.7

l°.Sarg. l°.Mec.Viat.Rodas António José Nona, da H.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta,situação desde
'8/7/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 26/8/963)
l°.Sarg. de Inf. Joaquim José de Oliveira, do B.C.9, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 21/7/963, por ter regressado do C.T.I.
da Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 14/8/%3)
20.Sarg. de Inf. Dinis de Figueiredo, do B.C.6, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 3/8/963, por ter r~essado do C.T.I. de cabo Verde. Vence ~Ia verba "Pessoal dos Qaadrcs Aprovados por lei". (Despacho de 14/8/963)
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nO. 10

lO.Sarg. de lnf. Armando de Brito, do B.C.9, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta 'situação
desde 21/7/963, por ter regressado do C.T.l. da Guiné.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 14/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.13

2°.Sarg. de lnf. António Vaz, do B.C.8, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação désde 23/7/963, por ter regressado do C.T.l. da Guiné.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 14/8/963)
.

RegiMen~o

dp. Infantaria

nO.15

2°s.Sargs. de lnf. Francisco Nunes Serrano e Luís Rodrigues Gouveia, do C.1.1. da Guiné, devendo ser conside
rado nesta situação desde 23/7/963. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.16

2°.Sarg. de lnf. Faustino Augusto Guerra, do B.C.6, sua
Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta s i-:
tuação desde 3/8/963 p~r ter regressado do C.T.l. de
Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Chadros Aprovados por Lei'
(Despacho de 14/8/963). "

Batalhãi

Independente

de Infantaria

nO~17

IO.Sarg. de lnf. José Rodrigues Ribeiro. do C.T.l. da
Guiné, devendo ser considerado'nesta situação desde 27
'deJulho de 1963. Vence pela verba "Pessbal de Nomeação Vitalícia além dos Chadros". (l1espachode 14/8/963)

Batalhão

de Caçadores

·no.6

2°.Sarg. de lnf. João Martins, do C.T.l. da G4iné, devendo ser ·considerado nesta situação ~esde 23/7/963. Vence.pela verba "Pessoal dos cpadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/8/963)

3a, :érir.
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R~t~lhão

de Caç~doras

nO,lO

2°.Sarg. de Inf. José de ~'iranda, do C.T. r. da Guiné
devenno ser considerado nesta situação desde 23/7/963
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 14/8/963)
2° .Sarg. de InL Serafim Coelho, do R.1.13, sua Un i dade
~;olíilizadora.devendo ser considerado nesta s i t.uaçâo
cesde 23/7/963, por ter regressado do C.T l. da Guiné
Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por
Lei".
(I)espacho de 14/8/963)

Artilharia
~p.gimento

de Arti Ihari~

Ligei ra nO 5

1° Sar g, 1° .Mec ,Viat.l{odas Antero Pas li.oTeixeira da
Silva, da C.S.M.M .. devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/963. por ter regressado da n.~.de
Angola onde serviu em re forço à Guarnição ~orfral. Vence pela ver 'a "Pessoal dos Ç\Iadros Aprovados ~oe Lei".
(Despacho de l7/~/963)
í

negimento

rle Artilhari'l

Pesada

nO.2

(Com destino ao C.I.C A.l)
10.Sare. ele Eng. Domingos Guedes Parbosa da E P.E (R
fransm.3). por pedir (Despacho de 22/8/963)

Grupo

de Artilh~ria

Contra

Aeronaves

nO.2

1° Sarg. de Art Manuel Maria Antão, do H.A.P.2 sua Uni
dade MobilizaJora, devendo ser consi:leradonesta situa
ção desde 1/8/963, por ter regressado da H.M. de Ango
la. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 22/8/963)

Grupo

de A r t i IlpH ia C o n t ra Aeronaves

nO. 3

l0.Sarg. de Art. Francisco do Amaral, do R.A.L.4 sua
Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta si
tuação desde 1/8 ;963,por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
dos por Lei".
(Despacho de 22/8/963)
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Enp:enharia
Escola

Prática

de Engenharia

Furriel de Eng. (Rodoviário) António dos Santos Armindo,
do C.T. r. de Timor, devendo ser considerado nes ta situação desde 27/6/963. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 22/8/963)

Escola

Prática

de Engenharia

(Batalhão de Transmiss5es

nO.3)

10.Sarg. de Eng Francisco Ribeiro de Almeida e Sousa,
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 1/8/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia al~II1,.oos
Quadros", (Despacho de 22/8/63)

Escol~

Praticq

(Com destino

31

de Engenharia
B. Eng. nO 3)

Furriel Grad. ~1ec.V' ato Hodas António Joaquim Pap t i st.a
Gonçalves, da K. l, de Angola, devendo ser considerado
nesta situação
e~de 1/8/963, data em que embarcou de
regresso à l\;et:.'0Dole.
Vence pela verba "Pessoal de No
meação Yi t(
al íc i.a.além
dos Quadros". (Desp. de 26/8/63*
.

Serviço
2°.Grupo

rle :~".inistrar,ão iWitar
de C0l!1r3nhias de ,~1ministração

Militar

2° .Sarg. do S.• M. Si! vio Afonso Mar t i.ns, do 1° ,G.C.A.M.
sua Unidade Mohi li z adora devendo ser considerado nesta situação desde 6/8/963, por ter regressado da H,M,
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro·
vados por Lei '. (Despacho de 14/8/963)

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Oistritos
C

10.Sarg.

dos Serviços

Elenentos

de Instrução

de Recrut~mento

Distrito

e Outros

e ~obi Iização

de Recrutamento

de Inf. José Catarina,

e Mobilização

nl).3

do C.T.I. da Guiné, de-
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vendo ser considerado nesta situação desde 23/7/963,
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho ue 14/8/963)
2°.Sarg. de lnf. José 8raz SeguraJo do C.T.l. da Guiné
devendo ser-considerado nesta situação desde 23/7/963.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/8/963)

Distrito

~e flecrutamento

e ~obi I iZRCão

nO.6

1°.Sarg. do Q.A.E. Augusto Maria Gomes, da H.M de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Agosto de 1963, data em que embarcou de regresso à Me
trópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Quadros". (Despacho de 21/8/963)

Distrito

de Recrutamento

e Nobi Iizgção

nO.8

1°.Sarg. do Q.A.E. António Gonçalves. da R.M. de Ango la
devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/%3,
data em que embarcou de regresso (a Metr5pole.Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ( ua
dros".
(Despacho de 22/8/963)
O is t r i to

d e R e c ru tam en to e 1.10b i I iz a ç ão nO. 9

lO.Sarg. de Inf, i\lanuelCarmesim, do B.C.8 sua Un i dade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 23/7/963, por ter regressado do C.T.l. da Guiné
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 14/8/963)

Tribun:Jis
Ir lbunal

Mi I i t ar Territorial

do Porto

1°.Sarg. do Q.A.E. Guilhermeno dos Santos, do D.R.M.6,
por pedir. (Despacho de 22/8/963)

Estabelecimentos
Campo

de Instrução
de Instrução

c

Militar
(

3a. Série
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2°.Sarg de Inf. Joaquim Baptista Lopes, do R.I.13, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si··
tuação desde 23/7/963, por ter regressado da C.T.I. da
Guiné.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 14/8/963)
2° .Sarg. de Inf. Manuel Pires Freire, do C. T. I. da Guiné
devendo ser considerado nesta situação desde 23/7/963.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" •
[Despacho de 14/8/963)
.
Centro

de Instrução

na Artilhari3

!1ntiaérea

e Costa

10.Sarg de Art. João Eloy Horges da Cunha Mora, do C.T.
I. de TImor
devendo ser considerado nesta situação
desde 27/6/963
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros".
Aprovados por Le4'. (Despacho de 22/8/963)
Estabelecimentos

Ho~pitalnres

Hospit31

f ilitar

Principal

2° Sarg.do Q.. L:. Dant on Pinto, do C.T.I. de Timor, de
vendo ser considera o ne~ta situação desde 27/6/963
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua
dros".
(Despacho de 22/8/963)
I

2° .Sarg. do S.S Jacinto Mari a das Neves, do L? .G.C.S ..
sua Unidade Mobilizadora. devendo ser considerado nesta situação desde 23/7/963, por ter regressado do C.T,
I. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"" (['espacltcde 22/8/963)
Hospi tal

~liI i tar

Regional

nO.2

2° .Sarg. do S.S. David Pereira de Figueir.edo, do C.T. I
de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
27/6/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 22/8/963)
Diversos

Agencia
lO,Sarg.

do Q.A.E.

Mi litar

João Veríssimo

da Cruz, da

H.M.

de

3a.Série
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Angola, devendo
2/8/963, data em
Vence pela verba
dos Quadros".

Secção

ser considerado nesta situação desde
que embarcou de regresso à Metrópole.
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
(Despacho de 22/8/963)

ttlilitar do flinistério

do Ultramar

1°.Sarg. de lnf. Alexandre Guerreiro, do Fl.C.8, sua l1nidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 3/8/963, por ter regressado do C.T.l. de CaLo Verde. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t alícia além dos Quadros". (Despacho de 14/8/963)

De~ósito

Geral de Material

de Guerra

2°.Sarg. do Q.A.E, Albertino Luis da ilva, da B.M.de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
1/8/963 data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". (Despacho de 28/8/963)

Depósito

Geral de Adidos

10.Sarg. de Eng. Alvaro Pereira Braga ~,artins, da R.lli,
de Angola, devendo ser considerado nesta situação des
de 1l/R/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 22/8/963)

Supranulllerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.7

2° .Sarg. de Cav . José Alexandre Sanches, da aWl:.T, por
ter sido nomeado nos termos ca alínea c) do arto.3°.do
Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de re
forço à Guarnição Normal da H.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 8/8/963.

Regimento

de Infantaria

nO,10

Furriel do S.S. Manuel Carreira ~lonteiro, do 2° .G.C S.,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,
para 3ervir nas tropas
de re Iorço rà Qtamição Normal da R.M. de Angola, deven

3a. Sirie
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do ser considerado nesta situação desde 8/8/963.

Cavalaria
Regimento

de lanceiros

nO.2

lO.Sarg. de Cavo Manuel Damásio Benvindo, da Acad.Mil.
devendo ser considerado nesta situação desde 8/8/963
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
à Guarnição Normal da R.M. de Angola nos termos da alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960.
2°.Sarg. de Cavo Hermínio de Almeida Guimarães, do G.D.
C.C., por ter sido nomeado nos termos da alínea c} do
arto.30.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, devendo ser ~onsiderado nesta situação desde 21
de Agosto de 1963.

N O U I'tram a r
Região

Militar

de Angola

2°.Sarg. de Art Salvador Ventura Félix Júnior, da B.I.
D.C.no.l. por ter embarcado para a citada Província
onde vai servir em comissão militar nos termos da
alínea c} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situa~ão desde 21/8/963.
lOs.Sargs. de Inf Zefenno Augusto Antunes Leite Pereira, do C.I.S.M.I
José Bibeiro, do R.A.P.2;2°.Sarg.
de Eng. Apolinário floquede Vultos, do B.T.;2°s.Sargs.
do QAE António Pao da Conceição Piedade do PAP 2, Manuel da Silva da_J.PE;FurrielSerralheiro David da Cruz
Rodrigues do GACA3 por ter sido nomeados para servir em
comissão militar nos termos da alínea c} do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960. devendo ser considerados nesta
situação desde 21/8/963. (Oespacho de 10/7/963}
Furriel de Art. Oiamantino Carneiro Correia, do R.A.A.F.
e 2°.Sarg. do SAM.
Eduardo João Pandeira, da M.M,
(destina-se a reforço), por terem. embarcado para a citada Província on~e vão servir em comissão militar nOS
termos da alínea ~} do arto.3°.do Dec. 42937 de 22 de
Abril de 1960, devendo ser considerados nesta situação
desde 21/8/963.

786
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Furriel de lnf. Orlando Maia Loureiro, do B.C.IO, por
ter embarcado para a citada Província onde va1 servir
errcomissão militar nos termos da alínea c} do arto.3°.
do tkc. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nes
ta situação desde 28/2/963.

Comando Territorial

Independente

da Guiné

Furriéis de lnf. José Maria Alves Batista, do B.I.8, António da Costa Batista, do R.I.12i 2°.Sarg. de lnf.
João dos Santos Lavadinho, do B.C.8 e 2°.Sarg. de Eng.
(S~.) Manuel Domingos Reis Costa, do C.l.C.A.(R.A.
P.2}, por terem embarcado para a citada Província onde
vão servir em comissão militar nos termos da alínea c}
do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 devendo ser considerado nesta situação desde 10/8/963.
2°.Sarg. Serralheiro Fernando Lopes Dias Agudo, da E.P.
S.M. e Furriel Elect. Estevão Fernando Loureiro Palmela, da E.P.S.M., devendo ser considerado nesta situação
desde 10/8/963. por terem sido nomeados para servirem
em comissão militar nos termos da alínea c} do arto.3°
do Oec. 42937 de 22/4/960. (Oespacho de 16/7/%3}

Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

lOs.Sargs. de lnf. Joaquim José Dias. do R.l.13 e Luis
Ferreira Leite Machado, da E.P.E., por terem embarcado
para a citada Província onde vão servir em comissão
militar nos termos da alínea c} do arte 3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta si
tuação desde 25/8/963. (Despacho de 26/7/963)

IV - COHCURSOS,

CURSOS E ESTiGIOS

A - Plano de Tirocínios,
1963/1964

Estágios e Cursos para

!:******************************************************
Sirie
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B - Concu rsns
- Listas

Gerais

de Classi fic3cão

Oe Aprovados

Para os devidos efeitos se public~ a lista geral de classificação'das candidatos aprovaoos no concurso para o
posto de Furriel ~.'úsicoaber-topela O.E. nO.lO-3a.Série
àe 10/4/963
l-loCaLo Mús.no.125/62/RO Agostinho A.Viola RViAng 15.0
2"
" "no.112/RO
Manuel Garcia Luís·PU 18
12 O
3 '
"nO .112/RO Augus ~o Parbosa .fW_. 5
10 7
4"
"no.257/HO
Carlos F.Fava Tavares RC,3 10,3
11

Para os uevidos efeitos se publica a lista geral de
classificação dos candidatos aprovados no concurso pa
ra promoção ao posto de Sargento Ajudante Sub-Olefe de
Banda de Música. aberto pela O.E. nO.7 3a.Série de 10
de Março de 1963
l-lOSarg.QAE António Gonçalves do E.M E
12,0
2-l0Sarg.~rus.JoséPires Grancho do R.I 12
10 3
3 lOSarg. .. Abílio Hernani Augusto F Hibeiro RIn8 10.0
Para os devidos efeitos se publica a lista geral de
classificação dos candidatos aprovados no concurso pa
ra promoção ao posto de Furriel Cornetriro acerto pe
la O.E n? .10 3a Série ele10/4/963
'
1 lOCabo Mús.2l2/RD Fernando José A Miguel R L 12 15 O
2·
118jRO José [ari.aAzentona
R I 16 l3 7
3
Corn 2299/61 António Ferreira
Angola
l3 O
4 "
Mús. 131/110Abílio IIídio Morais R. L 6
12 7
5
65/R0 António de Lima
Moçamb.
12 3
6
Corn.288/R0 Avelino da Mota Ribeiro RI 13 12,0
7
3059/RD António Pereira Al:::adeAngola 11 3
8 1/"
3l9/RD Manuel Franquelino R MartinsRIl5-1l,O
9
420/HB António Guerra
R. LI
10 7
10 '
608/RD Carlos Duarte G.Serrenho RI 4 10.3
11"
l37/RD Amând;i.oMonteiro R.Pereira Br...6 10 O
12" " " 1103/59 José Pinto da Costa Moçambiql:elOO
I

I.

1/

11

11./

1i

II

"

C - Cursos
Lista Geral de Classificação

de AOJovados

Para os devidos efeitos se publica 3 lista geral de
classificação dos candidatos Aprovados l~ concurso pa
ra promoção ao posto de Furriel 2°.Mec.de Material
Criptográfico, aLerto pela nota nO 32952 pO.7/?
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********************************************************
de 3/9/62 da Rep.Sarg.e Praças e O.E nO 28 3a.Série
de 10/10/962 realizado no ano lectivo de 1962/63. des
de 2/10/962 a 20/7/963
1° Cabo Aj .Mec.Mat Criptográfico José Augusto dos Santos
Lourenço B.T. 14.2 vaI.

V

DECLARACÕES

1 - Invalidez
Que no Chário do Governo nO.199 2a.Série de 24 de Agosto
do corrente ano foram publicadas as pensões anuais de
invalidez. concedidas aos militares abaixo mencionados
estando já deduzidas do desconto a que se refere o ar
tigo 13°.do Dec.Lei nO.36.~10 de 24/11/947, esclarecido pelo artigo llo.do Dec.Lei nO.39843 de 7/10/954 pe
lo que devem ser abatidos ao efectivo das suas Unida
des desde 1 de Setembro do ano em curso, desde quando
passam a ser pagos pela €aixa Geral de Aposentações e
ficam sujeitos a todas as disposições reguladoras dos
militares reformados
Regimento de Infantaria nO 1

Soldado nO.249/61 Joaquim Marques da Costa Montemor 4.296$00
Regimento de Infantaria nO.3

Soldado n01590/62 António Guerreiro

1.848$00

Regimento de Infantaria nO.7

Soldado nO.591/6l-Américo Ferreira da Rocha

4.092$00

Regimento de Infantaria nO.i1

Furriel Milo José da Rocha Gonçalves Freire

16.884$00

Regimento de Infantaria nO.13

Soldado nO.990/59-Anténio de Almeida

Regimen to de Artilharia L igei ra nO.1

Soldado nO.l~3/6l José Maria C. Felício

624$00
1.512$00

Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa

Soldado nO.967/60-José Conceição Ramos
Regimento de Cavalaria nO.3
Soldado nO.378/6l-Manuel Francisco de Jesus
Regimento de Cavalaria nO.6

672$00
4.092$00

Soldado n0566/59, Fernando de Oliveira Domingues4.296SOO
Regimento de Cavalaria nO.7

Soldado nO.260/61-Manuel Carvalho dos Santos

4.296$00

Batalhão de Sapadores de Caminhos de Ferro

Soldado nO.621/61- Rufino Moreira

2 - Rectificações

864$00
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Chama-se

Candido da Piedade e não Alfredo Canelo da Piedade o 2° sarg. Grad. do C.I.O.E. a que se refere a
O.E. nO 19 3a. Série de 10/7/963. pág. 605.

Chama-se Ricardo Carlos DeI Negro Par rança e não Panança
o 2° sarg. de lnf. do R.I.14 a que se refere a O.E. nO
18 3a. Série de 3O/6/963.pág. 564.
Declara-se que o furriel músico executo no instrumento
"Sax,Qfone' José António dos Santos promovido a este
posto pela O.E. nO 19 3a.Série de 10/7/963 pág. 583,
conta a antiguidade no posto desde 20/7/963. desde
quando tem direito aos vencimentos e não como cons
tó da referida Q.E. este furriel é colocado no R.I.
nO 6 e não~.1.12 como consta da mesma O.E.
Foi colocado no C.T.I. de Timor e Não em Macau, como
foi publicado na O.E. nO. 16 3a Série de 10/6/963 o 1°.
sarg. do Q.A.E. Alfredo da Silva.
Olama-se Arlindo da Silva Meira o 2° sarg.de lnf. promo
vido a este posto pela O.E. nO 17 de 20/6/963 pág. 521
3 - Reformas
Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viço, prevista na par~e final do arto.15°.do Dec.~ei.
nO.28.404 de 31/12/937 os sargs. em seguida menciona
dos. desde a data que a cada um vai indicada por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço
Regimento

de Infantaria

nO.8

2°.Sarg.Corneteiro Alfredo de Almeida desde 14/6/963
Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

10.Sarg.de Art.Manuel Araújo dos Santos. desde 31/5/963
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

2°.Sarg.do Q.A.E. António Maria PasmaI desde

nO 1

11/6/1963

Que a partir de 1 de Setembro do ano corrente, transitam
para a situação de reforma passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações. confo:me vem publicado no Diário do Governo nO.199 2a.SérIe
de 24;,e/963 os miliLares a seguir mencionados. c~ja
pensão anual a cada um se indica estando já dedl~Zl~a
do desconto a que se refere o artO,13°.do Dec.Lel n .
36/610 de 24/11/947 rectificado pelo artO 11° do Dec.
Lei nO 39 843 de 7/10/954
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Repartição de Sargentos e Praças da D.S

l°.Sarg. do QAEArtur

Pessoal

Garcia Queiroz .•..•.••.. 24.756$00

Direcção do Serviço de Intendencia do M

do Exército

l°.Sarg.do QAE'Hercu1ano 01ímpio de S.Ferreira ..23.52O$NO
Direcção do Serviço de Fortificações

e Obras Militares

2°.Sarg.do QAE-Arna1do Ferreira de Azevedo .•.••.21.948$00
Quartel General do Governo Militar de Lisboa

l°.Sarg.do QAE-José Joaquim Russo Figueira ..••..24.756$00
Comando da 3a Região Militar

l°.Sarg.do QAE·António Santana ..•••..•...•.••.• 23.520$00
Regimento de Infantaria nO.i5

l°.Sarg.de Inf. Serafim Albino Laranjo Oliveira.13.620$00
Batalhão de Caçadores nO.i

l°.Sarg.do QAE-Miguel Carlos Eustáquio ••..•...•. 26.532$00
IO.Sarg.do QAE António Lour&nço Grenho ...••..•.20.424$00
Batalhão de Caçadores nO 5
1° Sarg de Inf. Alberto Maria Simões .•.••.....•• 24.~56$00
Regimento de Artilharia Ligeira nO. 2

1°.Sarg.1QMec.Viat.RodasLino

Maria COrreia •..••21.660$00

Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa

l°.Sarg.do QAE-Albertino OOmingues •••••.•..••... 20.028$00
Escola Prática de Cavalaria

2°.Sarg.do QAE·José Forte Caldas ••••••...••.•..• 21.384$00
Escola Prática de Engenharia

l°.Sarg.Radiom. António Luís COuto ••..•.•.....•. 24.144$00
Escola Prática de Administração Militar

l°.Sarg.do QAE-Joaquim Viriato •.••....••.•...•.. 21.660$00
Que sejam considerados na situação de desligados do ser·
viço prevista na parte final do arto.15°.do Dec.Lei nO.
28.404 de 31/12/937, por terem atingido o limite de
idade (60 anos), nos termos do arto.60°.do Dec.Lei nO.
28.401. de 1937. os sargentos em seguida mencionados,
desde a data que a cada um vai indicada,
Batalhão Independente de Infantarta nO.18

2°.Sarg.Enfer. José do Carmo Toscano desde
25/5/963
Escola Prática de Infantaria
2°.Sarg.do QAE-Agostinho dos Santos Brinca desde 7/8/963
Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa

2°.Sarg.do ~E Rodolfo da Cunha Velho Soto Maior 23/7/963
Regimento de Cavalaria nO.8

l°.Sarg.Ferrador Luís Nunes. desde ..•...••..••• 21/8/963
Distrito de Recrutamento

e Mobilização nO 3

2°.Sarg.do QAE Rafael Mendonça.desde ...•........ 8/8/963
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4 - Vencimentos
Declara se que os aargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal ,dos Q.tadros Aprovados por
Lei (no.l do arto.325° do Capo.8°.do Orçamento do ~1.E.)
desde 1 de Outubro de 1963
2°Sarg.de Art.-Belarmino Pereira RAP 3(ClCA 2)
•
ti"
-Fr-anci sco Nobre Milho-r-w.,1
-Lopo Ribeiro Cardoso Alves-LP.A •
."
""
-António Rodrigues Ovídio E.P,A
Cav. Manuel Fonseca Afonso
C.M.E.F.E.D.
Furriel do S.S-Eduardo José da Cunha Viegas AlI 17
" "-Joaquim Maria Duro Toscano-H.M,P.
"
Adelino Foj o dos Santos R.1.12
"SM1
Orlando Manuel Cabaça 6equeira-2°CLM1
"
·Erberto I1erundino Soares e Silva 10CLM1
"
S~'S.-João Alves Frangueiro H.M.R.3
"
.. " Manuel Medeiros da Silva RAL 5
"
Henrique Félix Trindade H.M.P.
-Vasco
Manuel Godinho Paulo-H.M.P.
'.
2°S g.de Art.-Fernando da Silva Amorim-CIAAC
-José António Ferreira Júnior-GACA 3
Cav.-Vicente Aguas Peixe -R.C.8
-Nelson Duarte dos Reis-E.C.S.
-Alfredo Rodrigues Vieira-R.C.6
.José Correia Lopes O.G.da 3a.R.M.
-Joaquim Augusto de Arede Simões-MP 2 (ClCAl)
-Jaime Ridrigues de Sousa-Acad.Mi l,
-Júlio Augusto Jarra -O.G.da la.R.M.
-Manue l João Fróis Cal.deira-Rcl.i I
Art. -António dos Santos Pereira-G\CA 3
-António dos Santos Simões-RAL 2 (CICA 4)
-Calos Ambrósio Vlctonno-E.P.A.
Furriel deArt.-Amadeu António do Nascimento-EPSM
"-Heinaldo Lopes Sequeira da Costa-E.M.Elm.
2°.Sarg.de Cav-Francisco Soares-R.C.6
-Manuel José de Jesus Baptista-Dep.Disc.
-António da Silva C. I.M.Sta.Margar.
Etl.g.Sap.-Joaquim Tramoceiro Bengala-E.P.E.
\I
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VI - OBITUÁRIO
Junho-dia 29 - 2°.Sarg. de lnf. Alírio Vilela Camposana
do R.I.IO.
Agosto-dia 18 - l°.Sarg. do O.A.E. Albertino ~niz
Abreu, do R.L.2.
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20 de Setembro
Publ ica-se ao Exército
I -

o s!guinte:

MUDANÇAS

SAffiENTOS

de 1963

OE QUADRO

00 çuAIR) PERv1ANENTE

Quadro da Arma de Infantaria
Tem passagem ao Q.P. da Arma de Infantaria o 2°.Sarg. do
Q.C. Francisco Amaro Russo, do R.I.15, porque encontrando-se. aprovado para este Quadro lhe competiu o p~
chimento de vaga. Conta a antiguidade desde 10/12/62
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica graduado no posto de 2°.Sarg ••Encontra-se em Angola na situação de reforço à Guarnição
Normal.
(Despacho de 2/9/963)
Têm passagem ao Q.P. da-Arma de Infantaria, os Furriéis
do Q.C. Valdemar de Amorim Claro e Carlos Alberto Miranda, da R.M. de Angola, porque encontrando-se aprovados para este Quadro lhes competiu o preenchimento
de vaga. Contam a antiguidade desde 10/12/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4/9/963)

Quadro do Serviço de Saúde
Tem passagem ao Q.P.do S.S.o Furriel do Q.C.Manue1 Joaquim Rondão Bagu1ho,do RI 15, porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade desde 27/5/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
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Encontra-se

em reforço
Guarnição Normal na Guiné.
(Despacho de 5/9/963)

Tem passagem ao Q.P. do S.S. o Furriel do Q.C. João do
Nascimento Sá da R.M. de Angola, porque encontrando-se
aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade desde 23/7/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.

Quadro

do Serviço

de Administração

Mi I itar

Têm passagem ao Q.P. do S.A.M. os 2°s.Sargs. do Q.C. José de Bastos Corga e Fernando José da Silva Sena da R.
M. de Angola, porque encontrando se aprovados para este
Quadro lhes competiu o preenchimento rle vaga. Conta a
antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Ficarr graduados
no posto de 2°.Sargento. (Despacho de 3/9/963)
Tem passagem ao Q.P. do S.A.M. o Furriel do Q.C. João
Henriques de Ol ive ira Raio, do R.I.ll, porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 24/7/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontra-se de reforço à Guarnição Normal
na R.M. de Angola. (Despacho de 3/9/963)
Tem passagem ao Q.P. do S.A.M. o Furriel do Q.C. Bento
David Guiloviça, da R.M. de Moçambique, porque encontrando-se aprovado para este quadro lhe competiu o preen··
chimenta de vaga. Conta a antiguidade
desde 26/7/963
Deve ser convocado da disponibilidade. (Despacho de 26/7/963)
Têm passagem ao Q.P. do S.A.M., os Furriéis do Q.C. Fernando Alberto Canha, José Manuel Paulino Hilário, José
Horácio Tomé Belchior, Virgílio Ribeiro de Araújo. Au·
reliano dos Santos Proença e Ricardo Pereira Teixeira,
todos da R.M. de Angola, porque encontrando-se aprovados para este Quadro lhes competiu o preenchimento de
vaga. Contam a antiguidade desde 20/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Tem passagem ao Q.P. do S.A.M., o Furriel do Q.C.Carlos
Alberto Ferreira Capela, do R.I.13. porque encontran
do-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preen
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chimento de vaga. Conta a antiguidade desde 20/7/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
nOVG posto. Encontra-se de reforço à Guarnição Normal
na R.M. de Angola. (Despacho de 3/9/963)

II - MUDANCAS

DE SITUAÇÃO

SAFGNTOO 00 (JJAIro PE.fMANFN1E

Passagem
Quadro

a Situacão

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 8/8/963
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir corno reforço
1 Guarnição Normal na R.M. de Angola os Furriéis de
lnf. Joaquim Inácio Maria. José Feliciano de Melo e
Luís Bogas da Fonseca, todos do B.C.5.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 26/8/63
por terem sido nomeados para servir como reforço à
Guarnição Normal em Angola nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, os seguintes Sargs.
lOs.Sargs. de lnf. José Rodrigues Victorino, do R.I.l
e Alberto de Sousa Cardoso, da R.I.3. Têm por Unidade
Mobilizadora o R.I.16.

Quadro

da Arma de Artilharia

Passaram a ser considerados nesta situação desde 26/8/63
por terem sido nomeados para servir como reforço a
Guarnição Normal em Angola nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 os seguintes lOSargs.
Benvindo Gonçalves Durães. do G.A.C.A.3 e José Murta
Marques Cadima. do R.A.P.3. Têm por Unidade Mobiliza
dora o R.1.16.

Quadro

do Serviço

de Material

Passaram a ser considerados nesta situação desde 26/8/63
por terem sido nomeados para servir como reforço à
Guarnição Normal em Angola, nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, os seguintes Sargs.:
2°.Sarg.Radiom. Alfredo Manuel Martins Batista, da E.
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M.Electr. e 2°.Sarg. Mec.Viat.Rodas Edmundo dos Santos
Alves, da E.P.S.M. Têm por Unidade Mobilizadora o Regimento de Infantaria nO.16.
Passou a ser considerado nesta situação desde 26/8/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal em S.Tomé e Príncipe~ nos termos da alínea b) do artO.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, o 2°.Sarg.
João Pedro Cabeça Martins, da E.M.Elect.~~Tem por Uni< dade Mobilizadora o G.A.C.A.3 •
.',:;:)

<.;.,:.:,

Uuadro do Serviço Especial

.(),

:p,a$soua ser considerado nesta situação desde 26/8/963,
sido nomeado para servir como reforço à Guar"riiçãoNormal em Angola,nos termos da alínea c) do arte
,·",3;o,do Dec. 42937 de 22/4/960 o Furriel Corneteiro
..: Lu.í.sHenriques Correia, da Acad.Mil. Tem por Unidade
Mobilizadora o R.I.16.
'
,< " 'por:ter

III - PROMOÇÕES
SAIGNIOS

[X)

CUAIro PmMNmrn

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Ajudante General

Di recção do Serviço de Pessoal
Sarg.Ajud. de Inf.,o 1°.Sarg. Cristóvão António Vieira
de Arrochela Lobo, do B.C.S, contando a antiguidade
desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 6/8/963)

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros de

Infantaria
Escola Prática de Infantaria
1°.Sarg.ll1Ús.executo no instrumento "Clarinete em Sib"
}

0"
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2°.Sarg.Grad. músico Agostinho Oiniz da Cunha Caineta,
do Aerodromo Base nO.1, contando a antiguidade desde
20/7/963. Este sargento tem direito aos vencimentos
desde a adta em que efectuar a sua apresentação na Unidade a que se destina. (Despacho de 9/9/963)

Regimento

de Infantaria

nO.l

l°.Sarg. Mús.execut. no instrumento "Clarinete em Sib" o
2°.Sarg. músico António Joaquim Mendes de Macedo, contando a antiguidade desde 20/7/963. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/9/963)

Regimento

de lnfantaria

nO.2

Sarg. Ajud. de Art.,o l°.Sarg. José Luís Alves Teixeira
Borges, do R.I.6. contando a antiguidade desde 16/7/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Despacho de 6/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.3

Sarg.Ajud. de Inf.,o l°.Sarg. Amadeu de Sousa, contando
a antiguidade desde 16/7/963
data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

Regimento
.

de Infantaria

nO.4

ln!'

Sarg.AJud~ o 1° .Sarg. Alberto de Sousa, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Desp.de6/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.5

Sarg.Aj. de Inf.,o l°.Sarg. João Maria Maduro, do R.I.7,
contando a antiguidade desde 16/7/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

l°.Sarg. mús.execut. no instrumento "Requinta em Mib" o
2°.Sarg. músico Viriato Carneiro de Araújo, contando
a antiguidade desde 20/7/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp.9/9/63)
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2°.Sarg. de lnf.,o Furriel Manuel Gomes de Amorim, contando a antiguidade desde 28/2/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 7/9/963)

Regimento

nO.l0

de Infantaria

Sarg.Aj.de Art.,o l°.Sarg. Daniel de Freitas, da R,M.
de Moçambique, contando a antiguidade desde 16/7/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos d~
novo posto. (Despacho de 9/9/963)

Regimento

de Infantaria

nO.12

l°.Sarg. mús. executo no instrumento"Clarinete em Sib" o
2°.Sarg. músico João Marcelino dos Santos, contando a
antiguidade desde 20/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp. 9/9/963)

Regimento

de Infantaria

nO.15

lD.Sarg. mús.execut. no instrumento "Flauta em Dó" o 2°.
Sarg. músico João Cesar da Costa e Silva, do S.C.S,
contando a antiguidade desde 20/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/9/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.17

Sarg.Aj. de Art.,o 10.Sarg. José Rodrigues Pacheco, do
R.A.P.3, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 6/8/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

l°sSarg$. mús.execut. no instrumento "Bombardino em Dó" o
2°s.Sargs.músicos António Victorino Rala e Ernesto de
Medeiros, do 8.1.I.19, contando a antiguidade desde
20/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 9/9/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 19

l°.Sarg. mús execut, no jnstrumento "Cornetim em Sib' ,o
2° Sarg Norberto Pestana do H 1.1, contando a antl
i
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guidade desde 20/7/963, data a partir da qual tem di
reito aos vencimentos do novo posto. (Desp. de 9/9/63)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

de Costa

Sarg. Aj. de Art.,o lO.Sarg. José Maria Gonçalves, da R.
M. de Moçambique, contando a antiguidade desde 16/7/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 9/9/963)

Engenharia

..
Batalhão

de Telegrafistas

Furriel 2°.Mec.Mat.Criptográfico,o l°.Cabo Mec.Mat.Criptográfico José Augusto dos Santos Lourenço, contando
a antiguidade desde 21/7/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Este Furriel
fica prestando serviço na CHERET.(Desp.de 26/7/963)

Supranumerário
Infantaria
Regimento

de Infantaria

n°.2

Sargs.Ajud.de Inf.,os l°s.Sargs. José Armindo Damião Bet
tencourt Perestelo e Luís António Maria de Mira, con·
tando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encon
tram se em Angola em reforço
Guarnição Normal.
(Despacho de 22/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

Sargs.Ajud. de Inf.,os l°s.Sargs. António Dias dos Reis
e José Augusto da Cunha Fonseca, contando a antiguida
de desde 16/7/963. data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na Guiné
em reforço fi Guarnição Norma I.(Despacho de 20/8/963)

Regimento

de Infantaria

Sarg.Ajud.de Inf. ,o l°. ar g, Alfredo

nO.7
oares da Costa, con
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tando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 26/8/963)
2°s.Sargs. de Inf.,os Furriéis António Lopes, Ernesto
Romão Vicente José António de Sá, Mário dos Reis Bicho
e Reinaldo Carreira Ferreira, contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço à
Guarnição Normal, da R.M. de Angola. (Desp.de 19/8/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.l 8

2°.Sarg. do S;S.,o Furriel Manuel Lopes, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em
Angola em reforço à Guarnição Normal. (Desp.7/9/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.5

Sargs. Ajud.de Inf.,os l°s.Sargs. Manuel Moreira de Andrade, Isaías Carreiro do Amaral e Agnelo Faria Mendes
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se em reforço à Guarnição Normal na R.M. de
Moçambique.
Sarg.Aj. de Inf.,o l°.Sarg. António Joaquim Moreno, contando a antiguidade desde 16/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em Moçambique em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 22/8/963)
Sarg.Aj. de Inf.,o l°.Sarg. Guilherme Marcelino de Sousa
Fidalgo, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Encontra-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 20/8/963)
Sarg.Aj. de Inf.,o l°.Sarg. José Dias Roldão, contando a
antiguidade desde 16/8/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em
Timor em reforço à Guarnição Normal. (Desp. 26/cH/63)
Sarg.Aj.

de Inf.,o lO.Sarg. Raul da Cunha Correia,

con-
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tando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encon
tra·se em Cabo Verde em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 28/8/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.l0

Sargs.Aj. de lnf.,os 10s.Sargs. Joaquim Fevereiro e Miguel Inácio Semedo, contando a antiguidade desde 16 de
Julho de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Encontram-se em reforço à
Guarnição Normal da R.M. de Angola(Desp. de 9/9/963)
2°.Sarg. de lnf.,o Furriel H~itor Martins, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se em
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Moçambique.
(Despacho de 7/9/963)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Sarg.Aj. de Art.,o lO.Sarg. Carlos dos Santos Pereira
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

Engenharia
Batalhão

de Telegrafistas

2°.Sarg. de Eng. Trans.,o Furriel José Freire Nabo de
Carvalho, contando a antiguidade desc.e 30/6/963, data
a apartir da qual tem direito aos vencimentos do nove
posto. Encontra-se em reforço à Guarnição
Normal do
C.T.I. de Timor. (Despacho de 10/9/963)

No Ultramar
Região

fllilitar de Angola

Sarg.Aj. de Art. o ]c.Sarg Idalécio Augusto Cardos0 e
Sarg.Aj. de In I, o 1° .Sarrr, João Francisco Alves, con
tando a antiguida e desde 6/7 9ó", dat a a partir d I
qual tem d i re i t,o ao
c ,c·Tiltntr<.;
l novo pos i.o
(De spac

lO

d
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lO.Sarg. mÚs.execut. no instrumento "Clarinete em Sib" o
2°.Sarg. músico José Coelho Martins, contando a antiguidade desde 20/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp.9/9/963)
2°.Sarg. de Art. o Furriel
contando a antiguidade
da qual tem direito aos
(Despacho de

Gabriel Nunes da Silva Pinto,
desde 30/6/963, data a partir
vencimentos do novo posto.
3/9/9~3)

Furriéis de Inf.,os lOs.Cabos da Guarda da P.S.P. Bernar
do José Afonso e João Galo Ferreira Raínho, contando a
antiguidade desde 10/12/962, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp. 2/9/963)

Região Mi Iitar de Moçambique
Sarg.Aj. de Art.,o lO.Sarg. Eu~énio Gomes Carvalheiro,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/9/963)
2°.Sarg. do S.S.,o Furriel Belmiro Alcino Pires, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto,'
(Despacho de 19/8/963)

Comando

Territorial

Independente

de Macau

20.Sarg. de Cav.,o Furriel Domingos de Paz Carvalho, con·
tando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/9/963)
SAIGNIOS

m

Regimento

C:UAlID UE

(lM>LEMEN'fO

de Infantaria

(Batalhão de Caçadores

nO.2

nO.186)

Por despacho de 3l/Agosto/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962.
2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Fernando Manuel Dinis da Silveira Gomes. Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 26 de Setembro de 1962.
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(Batalhão de Caçadores nO.3l7)
Por despacho de 3l/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João da Silveira Costeira Mendes. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 1/Maio/1962.
Por despacho de 3l/Agosto/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Jorge Augusto de Sousa Meireles Oliveira. T~m
direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro
/1963.

Regimento

de rnfantaria

nO 4

(Batalhão de Caçadores nO, 184)
Por despacho de 3l/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Francisco Monteiro Spencer do Rosário. Tem di
reito aos vencimentos do novo posto desde 3l/Março/962.

Regimento

de Infantaria

nO.7

(Batalhão de Caçadores nO.

279)

Por despacho de 3l/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Joaquim Teixeira e José da Silva Pinto
da Fonseca. Têm direito aoS vencimentos do novo posto
desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhão de Caçadores nO.32l)
Por despacho de 3l/Agosto/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
M~liciano António Carlos Figueiredo. Tem direito aos venClmentos do novo posto.desde 1/Junho/1962.

Regimento

de Infantaria

nO. 11

(Batalhão de Caçadores nO. 156)
Por despacho de3!/Agosto/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Mlliciano José Ferreira Veloso. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Infantaria

nO.15
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(Batalhão de Caçadores nO 279)

Por despacho de 3l/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/963.2°s.Sargentos Milicianos os Fur
riéis Milicianos António David da Cruz, Armando Rebelo
Lopes Duarte, Eduardo Augusto Santos Seixas, João dos
Santos Carvalho e José de Jesus Pires. Têm direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

(Batalhão de Caçadores nO.248)
Por despacho de 3l/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.Sargento Miliciano Rogério
Matias dos Santos. Tem direito aos vencimentos do novo
posto desde 5/Abril/1962.
(Companhia de Caçadores nO.300)
Por despacho de 31/Agosto/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Rodrigo Vieira Rodrigues. Tem direito aos venêimentos do novo posto desde 28/Outubro/1962.

Regimento

de Cavalaria

nO.6

(Companhia de Cavalaria nO.182)
Por despacho de 31/Agosto/1963. contando a antiguidade
desde 28fBevereiro/1963, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Adriano de Matos Correia, António Perdigão Santos Serra, Fernando Mata da Costa Gaspar, José da
Silva Marques e Mário Lima VaIverde. Têm direito aos ven
cimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Bataria

de Artilharia

de Campanha

de Timor

Por despacho de 31/Agosto/1963. contando a antigu;dade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Luís da Silva Lopes. Tem direito aos ven
cimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
IV - COlOCAÇOES E TK~~SFERENCIAS
, J\HGl'NI
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Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.2

2°. Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Joaquim Maria Caldeira, da C.
D.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde
15/8/963, por ter regressado da R.M. de Angola onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Desp. 3/9/963)

Regimento

de Infantaria

nO.8

20.Sarg. 20.Mec.artíf.Serralheiro
Francisco José da Silva, do R.1.6. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

1°.Sarg. 10.Mec.Viat.Rodas Nicolau Luís de Melo, da C.D.
M.M., devendo ser considerado nesta situação desde
20/8/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão

de Caçadores

nO.5

Furriel 20.Mec.Viat.Rodas
Augusto António Segurado, da
C.D.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde
15/8/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".(~sp.4/9/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.9

2°.Sarg. 20.Mec.Viat.Rodas Júlio Diniz de Jesus Pinheiro
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/963, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (~spacho de 3/9/963)

Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.l

1° .Sarg. '19.Mec.ElectriCista Dílio Geirinhas Ferreira da
R.M. de Angola e 2°.Sarg. 2Q.Mec.Aem.ligeiro Aníbal
Henriques Pires, da C.D.M.M., devendo ser considerados
nesta situação desde 15/8/963, data em que embarcakrum
de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos ()Iadros".(Desp. 3/9/9~3)

Cavalaria
,

,

c

Regimento

de Cavalaria

nO.6

2°.Sarg, 2°.Mec.Yi at.Bodas Joaquim Cardoso Pinto Carneiro
da C.D.M.M., ,devendo ser considerado nesta situação
desde 15/8/963, poe ter regressado da R.M. de Angola,
onde serviu como reforço ~ Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei:'.
(Despacho de 3/9/983)

Regimento

de Cavalaria

n°.7

Sarg.Aj. Chefe Ramo Automobilista, Alberto Francisco do
Lago Branco, da C.D.M.M., devendo ser considerado nes
ta situação desde 15/8/963, por ter regressado da R.M.
de Angola, onde serviu em reforço ~ Guarnição Normal.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia alélJl
dos Quadros ".
(Despacho de 3/9/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.8

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Lagartas e outras Viat.Especiais,
João Domingues Gomes, da C.D.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço à Guarni
ção Normal. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 3/9/963)

Grupo Divisionário

de Carros

de Combate

2°.Sarg. 2°.Mec. ViaL.Laga~tas e outras Viat.Especia~s,
Raul Ribeiro Saldanha, da C.D.M.M., devendo ser conSIderado nesta situação desde 15/8/963, por ter regres~ado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço à Guarnl-
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ção Normal. Vence pela v.erba "Pes soa l dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 3/9/963)

Engenharia
, Escola

Prática

de Engenharia

(Com destino ao B.Eng. nO.3)
2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas João José Parra~ho, do RrE.l,
devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/963,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde ser-viu em
reforço à iliarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
dos Q.Iadros Aprovados por Lei". (Desp. de 3/9/963)

..

Batalhão

de Sapadores

de Camimoos de Ferro

2°.Sarg. do Q.A.E. Joaquim Jorge, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 11/8/963,
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação VitaHcia
além dos
Quadros".
(Despacho de 9/9/963)

Serviço

de Material

Escola Prática

do Serviço

de Material

IO.Sarg. IO.Mec.Electricista
Francisco José Craveiro, da
C.D.M.M., devendo ser c~nsiderado nesta situação desde
15/8/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 3/9/963)

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

Mi Iitares

de Recrutamento

de Recrutamento

e Mobil ização
e Mobilização

N°.4

2°.Sarg. do Q.A.E. Victorino Costa da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/~3,
data em que embarcou de regresso ~ Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Q.Iadros Aprovados por Lei". (Despacho de 4/9/963)
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Distrito de Recrutamento

e Mobilização

nO.5

2°·Sarg. do Q.A.E. Francisco Mendonça, do Presídio Militar, por pedir. (Despacho de 3/9/963)

Distrito de Recrutamento

e Mobilização

nO.13

•
1°.Sarg. do Q.A.E. Adelino da Fonseca Alves Roçadas, do
R.I.13. Este sargento pasaa a ser considerado nesta situação desde 10/7/963, data da O.E. que publica o seu
ingresso no Q.A.E. (Despacho de 9/9/963)

Estabelecimentos

Penais

Presídio

Mi Iitar

1°.Sarg. do Q.A.E. Manuel Gregório Pinto dos Santos, do
O.R.M.5, por pedir. (Despacho de 31,91963)

Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Instrução Mi litar de Santa Margarida
2°'Sarg. do Q.A.E. José Ferreira dos Santos, da E.P.E.
(Despacho de 4/9/9/963)

Centro de Instrução de Sargentos Mi Iicianos de
Infantaria
2°.Sarg. 2°.Mec.Arm.ligeiro José Martins Soares Louro,
da C.D.M.M., devendo ser considerado nesta situação
desde 15/8/963, por ter regressado da R.M. de Angola.
onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
"(Despacho de 3/9/963)
1°.Sarg. do Q.A.E. José António Rodrigues. da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
14/8/963. data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 4/9/963)

Diversos
Depósito

Geral de Material

de Guerra
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Sarg.Aj. Chefe Ramo Automobilista, Cristóvão Simões da
Silva Marques
da C.D.M.M., devendo ser considerado
nesta situação desde 15/8/963. por ter regressado da
R.M. de Angola onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba Pessoa] de Nomeação Vitalícia
além dos Quadro • (~spacho de 3/9/963)
Supranumerárros
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO 1

Furriel de Eng. Sapo Jo~é Manuel Dini::;.da E P.E., de
vendo ser considerado nesta situação desde 26/8/963.
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
àGuarnição Normal da R.i . de Angola no termos da ah
nea c) do arto.3°.do Dec .. a937 de 22/4/960.
Regimento

de Infan1arla

nO.15

Furr re l de Art. AntónlO de Fre t t a Godmho
da OlFRET
devendo ser consider do ne~tã 1 uaça de d 26 ti 96J.
pOI ter SIdo nomeado para se r '1 r na> l ropas de refor
Guarnição ormal da R.,1. de Angola no t rr..
'da 1
nea c) do arto.3 .do De • 42937 de 22 4 960.
I

Regimento

de Infantaria

nO 16

Furriel do S.S. Jo é Mon e ro de Sousa Ca el o do HMR 2
2°. arg.Grad. de Inf. Jos~ Sil,~ 'io Per ira do B.I.l.
N°.18 Furriéis de InL Máno Vicente Mi !I.lel, do R.I.3
e António Manuel Dias Bucho. do H.M.P .. devendo se r
considerado ne ta si uação desde 26/8'9ó3. por terem
sido nomeado para s rv i r nas tropas de re orço â Guar
mção Normal da R.M. de Angola nos termos da al ínea
)
do arto.3°.do Dec. 42937 de 22 4/960.
Bata mão de Caçado res nO. 5

2°,Sarg.

de lnf. Henrique Palmeiro Faustino, do R.I.15,
dedendo ser considerado nesta situação desde 26/8/963,
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
à Guarnição No~mal da R.M. de Angola nos termos da ali.
nea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960.
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Furriel Corneteiro Manuel dos Santos Paixão, do R.I.4,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 11/5/963. Encontra-se
na R.M. de Angola.

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Ligei ra nO.4

lO.Sarg. de Art. Agostinho da Costa Rosmão, do C.I.M.,
de~endo ser considerado nesta situação desde 26/8/963,
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
~ Guarnição Normal da R.M. de Angola nos termos da alínea ') do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960.

Cavalaria
Regimento

de Lancei ros nO.2

Furriel de Cav. Manuel José Deus Severo, do R.C.8,devendo ser considerado nesta situação desde 26/8/963. por
ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço ,
Guarnição Normal do C.T.I. de S.Tomé e Principe, nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22 de
Abril de 1960.

Regimento

de Cavalaria

nO.7

Furriel de Cav. António Jorge Ladeiras Piçarra, do B.C.8
e Furriel do S.S. José Marmelo Antunes, do CoI.Militar
devendo ser considerados nesta situação desde 26/8/963
por terem sido nomeados para servir nes tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola nos termos
da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960.

Engenharia
Regimento

de Engenharia

nO.l

Furriel de Eng. Sapo José Midões Vidinha, da E.P.E., devendo ser considerado nesta situação desde 26/8/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec , 42937 de 22/4/960.

No Ultramar

3a.

Série

ORDEf.! DO EXERCITO N°.

26

819

********************************************************
Região

Militar

de Angola

10s.Sargs. de Eng. Agostinho Francisco de Macedo, do B.
S.C.F., Mário Augusto Grandão, do B.T. José Pinto
Queiroz Marinho, da Acad.Mil., José Joaquim Pisco e 2°.
Sarg.Mec.Viat.Rodas
José da Cruz Dias, por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta
situação desde 10/4/963.
10s.Sargs. de Inf. Custódio Júlio Licias, António Teixeira Ribeiro, ambos do D.~A. e Furriel Mec.Armas Ligei
ras António de Oliveira Fernandes, da E.P.S.M., devendo ser considerados nesta situação desde 26/8/963, por
terem sido nomeados para servir em comissão militar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de
22/4/960.
2°.Sarg. de Art. António Rodrigues Ovídio, da E.P.A.,
Furriel de Eng. Trans. Armando da Fonseca Pereira, da
CHEREr e 2°.Sarg. do S.A.M. Jaime de Almeida Gomes, do
10.G.C.A M., por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, deven
do ser considerados nesta situação desde 26/8/963.
2°.Sarg. mús. "Saxofone" Júlio Ces a r Lopes, do R.I.6,
devendo ser considerado nesta situação desde 20/7/963,
data em que embarcou para a R.M. de Angola, por ter
sido nomeado para servir em comissão militar por ofe
recimento nos termos da alínea b) do arto.3°.do Oec.
42937 de 22/4/960.
Regi ão Mi I i ta r de Moçambi que
2° .Sarg. de Inf. Miguel Vicente Lobato Correia de Melo
Alvim, do O.G.A. vencendo pelo S.G.O.N. e Furriel de Inf.
Manuel Ferreira de Azevedo, do R.I.8, por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c} do arto.3°.do
~c. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta
sItuação desde 31j,E/963.
Comando Territorial

Independente

da Guiné

3a. Série
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rurriéis de lnf. António Augusto Vaz, do R.I.6, José Alberto Rodrigues Costa, do R.I.12, José da Conceição
Rodrigues, do R.I.13, Aníbal José Raínho, do R.I.15 e
Furriel do S.A.M. Manuel Pereira Alves, do 1°.G.C.A.M.
por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser conside·
rados nesta situação desde 28/8/963.

V

CONCURSOS, CURSOS e EstAGIOS

- Cursos
2 - Averbamento
Frequentaram com aprovei.tamento e as classi ficações que
lhes vão indicadas o curso de Monitores de Equitação
que funcionou no C.M.E.F.E.D. de 1/10/962 a 26/6/963.
os seguintes sargentos
R.C.3-Fur.de Cav.-Manuel Augusto Rosado Barreiro
BOM
E.P.l.
'lnf.-António
Carvalho Simão
REGLtAR
A es tes sargen tos devem ser averbados o Curso e a especialidade de MonLtor de EquLtação.

VI - DECLARAÇOES
Lista de Promoção
Eléctrico

a Oficiai

do a.S.M. Ramo

Declara se que a ordem para promoção ao posto de Alferes
do Q.S.M.(Ramo El~ctrico)dos alunos que concluiram o
curso B) da E.C.S. em 22/12/961 ~ 8 seguinte
Sargentos Ajud Chefe Mec Mat Eléc tr ico
l°. -Aquile'" dos Santo Costa
2°. -Ant.én i,oMarreiros R to Sepúlveda
3°. -Már1o da Fon~eca Souto
4°. -Fernando Dias Cruz
5°. -Fortunato Cabrita do Rosário
6°. -António de Oliveira P~nn
7°. -Canl os da Costa Araújo
8°. -António de Jesu Ferreira Machado
Fica sem efeLto no que respeita a estes especialtstas a
relação publicada na O.E. nO.5-3a.SérLe de 20/2/962.
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2 - Curso A da Escola Central de Sargentos
Concedido adiamento da matricula do l° ano do curso A da
E.C.S., no ano lectivo de 1963/1964,nos termos da alinea a) do ar tO 70 do Dec. 40423 de 6/12/955, ao 1°,
sarg. do S.S. Mário Ferreira da Silva, do H.M.P.e ao
1° sarg. de Eng. Fernando Pires de Brito Camucho,em serviço na O.S.F.O.M.
3 - Rectificaçães
Declara-se que o 2° sarg. de lnf. Joaquim Manuel Condesso
colocado no O.G.A •• om destino ao S.Q.O.N. Vence
pela verba do S.Q.O.N. e não pela verba "Pessoal dos
Qaadros Aprovados por Lei"conforme constava da O.E. Sa.Série de 10/8/963, pág. 696.
Declara-se que a passagem á situação de disponibilidade
do 2° sarg. 20 mec.electri. Helder Pereira da Cunha,
do B.C.5, publicada na O.E. nO 19 3a Série de 10/7/963
pág. 579 efectua-se desde 3/6/963 e não como consta da
referida O. E.
Chama-se Joaquim Martins o 2° sarg. de lnf. promovido ao
actual posto pela O.E. 3a Série de 20/7/963 pág. 620.
Chama-se Virgilio Augusto de Amaral Marcia o 2° sarg. de
lnf. promovido ao actual posto pela O.E. nO 20 3a Série de 20/7/963, pág. 620.
Chama-se JosÜé Marques Carvalho e não José Marques carvalho o 20 sarg. de lnf. promovido ao actual posto pela O.E. nO 21 3a Série de 30/7/963 pág. 647.
Chama-se Celestino Domingues Claro o 2° sarg. de lnf.
promovido ao actual posto pela O.E. 3a Série de 2011/63
pág. 620.
Declara-se
Oliveira
de Julho
como foi

que o furriel de lnf. José Antunes Martins de
a que se refere a O.E. nO 21 3a Série de 30
de 1963 pág. 656 é do R.l.5 e não do R.l.6,
publicado.

Embarcou para o C.T.l. de Timor em 22/12/960, nos termos
da alinea c) do ArtO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960 e
não como consta da O.E. nO 1 3a Série de 10/1/961, o
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2° .Sar g. de Inf. Joaquim do Espírito Santo dos Santos
Aldrabinha. actualmente do D.Disciplinar.
Que o .l°.Sarg. de Cavo 'Francisco Farinha Alves, com o nO.
de Ordem 1035 conta a antiguidade desde 5/1/963 e não
como se enco~tra publicado na,O.E. nO.16 3a.Série de
10/6/963, pág.475.
Declara-se que o 2°.Sarg. de lnf. J4lio Luciano da Silva
do B.C.IO embarcou para a R.M. de Moçambique e não pa
r a a R.M. "d~ Ango Ia como ,consta .na O.E. n? .18-3a.Série
,de 30/6/963~, pág, ?p4.
{

,

~ ..

í'

'\

" Dec lar-e.-ee,q1les~ chama -João- Manue I Baptista Barreto e
não Manuel Baptista Barreto, o, Furriel de Inf, do B.I.
1.19 como consta na O.E. nO.20-3a.Série
de 20/7/963
pág ..635.
,

Declara·se que o 2°.Sarg. miliciano do,R.I.15, José Avelino Jardim Gonçalves, promovido ao actual pos to pela
O.E. nO.19-3a.Série de 1963 a pág. 597 tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/2/963 e não desde
28/2/?62 como foi publicado.
Declara-se que o 2°. Sarg. Mil 0. do R. 1.15 João Gonçalves
Marques. promovido ao actual posto pela O.E. nO.20 3a.
Série de 1963 a pág. 623 tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/2/962 e não a pa~tir de 28/2/63
como foi publicado.
Declara-se que o 2°.Sarg.Milo.José Reinaldo de Sousa Faria dos Santos, do B.C.325jR.I.15, promovido ao actual
posto pela O.E. nO.22 3a.Série de 10/8/963 a pág. 677,
tem direito aos vencimentos do novo posto desde 7/3/62
~.;não desde 1/5/962 como se publicou.
4 - Venf:Í mentos
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos CUadros Aprovados por
Lei" nO.1 do arto.325°.do Capo SO.do actual Orçamento
do M.E.) desde 1/10/963. 2°s.Sargs. de Art. Fernando
de Matos Ribeiro. da C.D.M.M .. José Augusto Domingues
do R.A.L.2 e 2°.Sarg. de Cavo Albano Serrano, do C.l.
M.S. Margarida.
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Declara-se que o 2°.Sarg. corneteiro Custódio Feliciano
de Jesus. do Col.Mil. passa a vencer pela verba "Pessal
dos Quadros Aprovados por Lei"(no.l do arto.146°.do
Capo.3°.do Orçamento do M.E.), desde 8/81963.
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei', desde as data que a cada um se indica'

1°
2°
1°
2°
2°

Sarg
"

"
"
"

do QAE-António S Torres DSFUM desde
" -António Biscaia-RAP
3
"
r,
" " ·Manue l J Gue rra- DPM 6
" " -Fronc i sco de Carvalho-DRM12"
" " Inácio Borrego·:G4G4 3 desde

..

8/8!J63

8/8,963
10/8/963
18/8/963
21/8/963

00000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

O Ministro

do Exército

Joaqu im da Luz Cunha

Está conforme

O Ajudante

General

) EX~~ -:'1

- - _- --- -- ===-====::::

c it ~
'.
30 de Setembro

.

Publ ica-se ao Exército

o seguinte:

I - DECRETOS
A -

de 1963

E PORTARIAS

Condecorações

- Sargentos
Por Portaria de 27 de Agosto de 1963
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro.
do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar de 4a.classe por segundo parecer do Conselho Supe~
rior de Disciplina do Exército, se encontrarem'nas co~
dições dos artigos 26°.e 29°.do Regulamento da Medalha
militar, de 28 de Maio de 1946 os seguintes sargentos
Primeiros Sargentos; Francisco Aniceto de Inf.; doQS.M.
serralheiro António Augusto da Silva; músico Joaquim
José Prates Caeiro; do Q.A.E. Inácio Mamede Guerra.
Segundos-Sargentos
de Infantaria, Rogério Pereira, de
Cavalaria. António José Fernandes; do Quadro do Serviço de Material, seleiro-correeiro José Francisco Albe~
to. Ministério do Exército, 27 de Agosto de 1963. O
Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha.
Por Portaria de 13 de Setembro de 1963
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro,
do Exército, condecorar com a cruz de guerra de 3a.
classe, ao abrigo dos artigos 9°.e loP.do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, po~ servi-
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ços prestados em acções de combate na Província de Angola, o ~eguinte sargento:
Segundo-Sargento de Infantaria do Regimento de Infantaria de Luanda, José Pereira. Ministério do Exéreito,
13 de Setembro de 1963. O Ministro do Exército Joaquim
da Luz Cunha.

2 - Praças
Por Portaria

de 13 de Setembro de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a cruz de guerra de 3a.
classe, ao abrigo dos artigos 9°.e 10°.do Regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por serviços prestados em acções de combate na Província de Angola, o seguinte soldado:
Soldado nO.233j61 da Companhia de Caçadores nO.139 do Ba
talhão de Caçadores nO.137-Regimento de Infantaria n07
Virgílio Ferreira. Ministério do Exército, 13 de etembro de 1963. O Ministro do Exército Joaquim da Luz
Cunha.

II - MUDANÇAS

DE QUADRO

SARGENTOS 00 ((JArro

PEHv1ANENfE

Ouadro do Serviço de Saúde
Tem passagem ao Q.P.· do S.S., o 2°.Sarg. do Q.C. Virgílio dos Santos Oliveira, da R.M. de Angola, porque en
contrando se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 23 de
Julho de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Fica graduado no posto de
2°. Sargento.

II I - MUDANCAS
AJUNID3 00

Passagem à Situação

DE SITUAÇÃO

c,uArro

PEIlt1ANEN1E

de disponibilidade

üuadr o da Arma de Artilharia
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Passou a ser considerado nesta situação desde 9/9/963, o
2°.Sarg. de Art. Jaime de Medeiros Rita, do R.A.L.1,
Por despacho de 5/9/963 de Sua Exa. O Ministro do Exército.

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 27/8/963,
o 2°.Sarg. de Cav. Joaquim da Luz, da R.M. de Angola
Por despacho de 28/5/963 de Sua Exa. o Ministro do Exército.

Quadro da Arma de Engenharia

•
Passou a ser considerado ne~a siúuação desde 8/7/963, o
2°.Sarg. de Eng. Rod. Daniel António Borguinho, da R.
M. de Angola. Por despacho de 26/3/963 de Sua Exa.o
Ministro do Exército.

IV- PROMOÇOES
SARGNIO 00 (lJAIro PmMNENTE

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência
Direcção

do Exército

do Ajudante
do Serviço

General
de Pessoal

Sargs. Ajuds. de Art. os l°s.Sargs. Alfredo dos Santos
Viegas, José Casimiro Vasques, ambos do C.I.A.A.C., António Batista Parente, António Gomes dos Reis, ambos
do R.A.A.F., António Dias de Freitas, do R.A.C.,Manuel
Marques Fidalgo, do R.A.P.3 e Sarg. Aj. de Eng. ,o l°.
Sarg.Manuel Alves Boaventura, do B.T., contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp. 6/8/963)

Direcção

do Serviço

de Justiça

e Disciplina

Sarg.Aj. de Eng.,o 10.Sarg. Fernando Alberto Pereira
Ferreira, do R.E.l, contando a antiguidade desde 16 de
Julho de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto (Despacho de 6/8/963)
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do Vice-Chefe do Estado Maior

Chefia do Serviço de Reconhecimento

das Transmissões

Furriel de Eng.Trans.,o 10.Cabo João Daniel Lança de Si.nes Fernandes, do B.T., contando a antiguidade desde
26/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nome~ção Vitalícia além dos Quadros. (Desp. de 17/9/963)

Na dependência

do Quartel Mestre General

Di recção do Serviço de Saúde
Sarg, Aj. de Cav. o 1°.Sare. Aníbal Bernardino Proença,
do I.A.E.M., contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
vo posto. (Despacho de 6/8/963)

Di recção do Serviço de Material
Sarg.Aj. de Eng. ,o l°.Sarg. Francisco Manuel dos Santos,
do G.C.T.A., contando a antiguidade desde 16/7/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

Quartéis Generais
Quartel General do C. T.1. dos Açores
Sarg.Aj. de Art.,o 10.Sarg. Manuel Ferreira Júnior, do
B.A.G.l, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

Di recções das Armas
Direcção da Arma de Enlenharia
Sarg.Aj. de Eng. ,o l°. arg. Norberto Correia Castanheira
do R.E.l, contando a antiguidade desde 16/7/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 6/8/963)

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades

3a. Série
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Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

2°.Sarg.mÚs. de 2a.classe,o Furriel Álvaro, cont.ando a
antiguidade desde 31/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp. 18/9/963)

Regimento

de Infantaria

nO. 1

Sarg.Aj. de Art.,o 1°.Sarg. Luís da Ascenção Esteves, do
R.A.A.F.,contando a antiguidade desde 16/7f963,data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Despacho de 6 de Agosto de 1963)

Regimento

de Infantaria

nO.5

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Adão Fadigas Ferreira dos San
tos, contando a antiguidade desde 31/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

Sarg.Aj. de Art.,o 1°.Sarg. José Manuel Rijo, do R.A.L 4
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

qegimento

de Infantaria

nO.8

Sarg.Aj. de Inf.,o 1°.Sarg. João Ferreira de Faria, da R.
M. de Moçambique. contando a antiguidade desde 16/7/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 14/9/963)

Regimento

de Infantaria

nO. 10

Sarg.Aj. de Inf.o l°.Sarg. Leonel Arcangelo da Cruz,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Oespacho de 14/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.ll

Sarg.Aj. de Art.,o 1°.Sarg. Oavid José de Oliveira, do
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R.A.L.l, contando a antiguidade desde 16/7/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do n0Yt~
posto.
(Despacho de 6/8/963)
Regimento de Infantaria nO.12
Sarg.Aj. de Inf.,o 10.Sarg. Aníbal dos Santos Portela,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/7/963)

Regimento

de Infantaria n°.14

Sarg. Aj. de Art.,o 10.Sarg. Silvério de Almeida Ferreira, do C.I.A.A.C. e Sarg.Aj. de Inf.,o 10.Sarg. Antó
nio Pedro da Silva, contando a antiguidade desde 16 de
Julho de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 20/8/963)

Regimento

de Infantaria N°.15

Sarg.Aj. de Inf.,o 10.Sarg. Elias Matias, contando a an
tiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp.14/8/963)
Furriel de Inf.,o 10.Cabo Manuel Maria Barrada, guarda
da P.S.P., contando a antiguidade desde 10/12/962,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
,or
Lei".
(Despacho de 18/9/963)

Regimento

de Infantaria

n". 16

Sarg.Aj. de Eng. ,o l°. arg. António Teixeira, da .P.E.
(8.T.3) e arg.Aj. de Art.,o lO. arg. Emílio Barriga
D'Agua, da E.M.Elect., contando a antiguidad desde
16/7/963, data a partir da qual têm dir ito ao venci
mentos do novo posto. (Despacho d 6/8/963)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

Furriel 2°.Mea.Ele tri.,o 10.Cabo Aj.M c. 1 trio T más
Fernando Dias de Sousa, on and a antiguid d de de
6/4/963, data a partir da qual tem direito a venCimentos do novo posto.

Batalhão de Caçadores nO.5
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Sarg.Aj. de Art.,o lO.Sarg. Manuel Soares da Fonseca, do
R.A.L.l, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 21/8/963)
Batalhão

de Caçadores

nO.10

Sarg.Aj. de Eng.,o lO.Sarg. Carlos Fernando de Campos
do R.E 2, contando a antiguidade desde 16/7/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto
(Despacho de 6/8/963)
Artilharia

•
Escola

Prática

de Artilharia

Sarg.Aj. de Art. ,o lO.Sarg. José Barata, contando a \ll
tiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp.6/8/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Joaquim Agostinho Martins.
contando a antiguidade desde 31/8/963. data a parti r
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/9/963)
2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Lag. e esp., o Furriel Vanzete To
más Saraiva, contando a antiguidade desde 30/6/963 d,
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do no
vo posto.
(Despacho de 20/9/963)
Regimento

de Arti

Iharia

Ligei

ra n". 1

Sarg.Aj. de Art.,o lO.Sarg. Alexandre Afonso Marques
Garrana de Castro, contando a antiguidade desde 16 de
Julho de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Desp. de 6/8/963)
lO.Sarg. lO!Mec.Arm.Ligeiras,o 2°.Sarg 2°.Mec.Arm.Ligeiras Aníbal Henriques Pires. contando a antiguidaob
desde 20/7/963 data a partir da qual tem dmreito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 18/9/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Francisco José Piteira Patinho, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/9/963)
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Regimento

de Artilharia

ligeira

nO.2

Sarg.Aj. de Art.,o l°.Sarg. António Abrantes, da R.M. de
Moçambique, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 5/9/963)
Sarg.Aj. de Art.,o l°.Sarg. Francisco José Miranda Madeira, do mesmo Regimento com destino ao C.I.C.A.4, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/7/963)
Regimento

de Artilharia

ligeira

nO.3

Sarg.Aj. de Art.,o l°.Sarg. Oscar Martins Casimiro e
Sarg.Aj. de Inf.,o l°.Sarg. Casimiro Barroso Pereira,
do R.I.8, contando a antiguidade desde 16/7/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto,
(Despacho de 6/8/963)
lO.Sarg. lO.Mec.Viat.Rodas,o l°.Sarg.Grad. José Monteiro
Lhera, contando a antiguidade desde 14/1962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do hovo
posto.
(Despacho de 20/9/963)
Regimento

de Arti

Iharia

ligei

r a nO.4

Sargs.Aj. de Art.,os l°s.Sargs. Jorge Duarte Mesquita,
José da Conceição Colaço, António de Carvalho e José
dos Santos, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/8/963)
Regimento

de Arti

Iharia

ligei

ra nO.5

arg.Aj. de Art.,o l°. arg. Manuel Folgado Crespo e arg.
Ajud. de Cav.,o l°. arg. António Soares Gonçalves Car
neiro, do R.C.6, contando a antiguidade desde 16/7/963
data a partir da qual tem direito aos vencim ntos do
novo posto.
(Despacho de 14/8/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Alberto Augusto de Almeid~,
contando a antiguidade d sde 31/8/963, data
partlr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/9/963)

3a
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REgimento

de Artilharia

Pesada

nO.2

Sargs.Ajs.Art.,os 10s.Sargs.Alípio dos Anjos Inocêncio e
Joaquim Jacinto Vieira, contando a antiguidade desde
16/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 14/8/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Manuel da Cunha da Silva, da
mesma unidade (C.I.C.A.l) contando a antiguidade desde 31/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 16/8/963)

-

2°s.Sargs. de Art.,os Furriéis José de Sá Pereira e Manuel Francisco Mourão, contando a antiguidade desde
31/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 9/9/963)
Regimento

de Arti

Iharia

Pesada

nO.3

2°.Sarg. de Art.,o Furriel José dos Remédios Caeiro Canhão, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo
posto.
(Despacho de 9/9/963)
Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Furriel 2°.Mec.Electri.,o 10.Cabo Aj.Mec.Electri. Antó
nio José Martins da Silva. da E.M.Elect., contando a
antiguidade desde 1/8/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"
(no.l do arto.344°.Capo.3°.do Orçamento do M.E.)
(Despacho de 18/9/963)
Grupo

de Arti

Iharia

Contra

Aeronaves

nO.2

Sargs.Ajds. de Art.,os 10s.Sargs. Abel Augusto Pestana,
do mesmo grupo e António Eduardo Ferreira da Silva, do
G.A.C.A.3, contando a antiguidade desde 16/7/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
2°.Sarg. de Art.,o Furriel João Monteiro Meira, contando
a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual
tem direito aos venCImentos do novo posto.
(Despacho de 10/9/963)
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Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves

nO.3

Sarg.Aj. de Art. ,o l°.Sarg. Adelino António G>mes, do R.
A.P.2, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 6/8/963)

Regimento

de Artilharia

de Costa

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Vasco Sampaio Mendes, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10/9/963)

Bataria de Arti Iharia de Guarnição nO. I
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Higino Ildefonso Baptista Bonito, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/9/963)

Cavai a r ia
Regimento

de Lancei ros nO. I

2°.Sarg. de Art.,. Furriel Eduardo Domingos,Fernandes,
da mesma Unidade (C.I.C.A.3),contando
ahtiguidade
desde 31/8/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 7/8/963)
u

Regimento

de Cavalaria nO.3

Sarg.Aj.Cav.,o l°.Sarg.Oomingos Cardoso Janeiro,contando
a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/8/963)

Grupo Divisionário

de Carros de Combate

20.Sarg. 2°.Mec.Viat.Lag.Esp.,0 Furriel Manuel de Matos
Vestia Damásio, contando a antiguidade desde 30/6/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 18/9/963)

Enlenharia

.'•

3a. Série
ORDEM DO EXERCITO N°. 27
835
************************************* ••••**.**.*.*.*.*.
Escola Prática

de Engenharia

Sargs. Ajuds. de Art.,os 10s.Sargs. António Baptista da
Silva, do R,A.P.2 e José dos Reis Camelo e Costa, do
R.A.L.l, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo
posto.
(Despacho de 6/8/963)
2°.Sarg. de Eng. Sap.,o Furriel João Jesus Salvador Bruno, contando a antiguidade desde 31/8/963, ~ata a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto •
• (Despacho de 9/9/963)

Batalhão

de Telegrafistas

Sarg. Aj.de Eng. ,o 10.Sarg. Júlio Humberto Almas, contando a antiguidade desde 17/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/8/963)

Serviço

de Saúde

lO.Grupo

de Companhias

de Saúde

Sarg. Aj. de Art.,o 10.Sarg. António Natividade da Si Iv a
Pinto, contando a antiguidade d~sde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 6/8/963)

Serviço
lO.Grupo

de Administração
de Companhias

Mil itar

de Administração

Mi Iitar

Sarg.Aj. de Art.,o 1°.Sarg. Justino Américo Vaz, do R.A.
L.S, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)

2°.Grupo

de Companhias

de Administração

Militar

Sarg.Aj. do S.A.M.,o 1°.Sarg. João Ribeiro Caeiro, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/8/963)
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Serviço

de Material

Companhia

Divisioniria

de Manutenção

de Material

Sarg. Aj. Olefe Mec.Armamento,o 1°.Sarg. Mec.Torre Manuel Pinto Bernardo Sequeira, contando a antiguidade
de~de 8/8/963. data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 20/9/963)
1°.Sarg. 1°.Mec.Arm.Ligeiras,0 2°.Sarg. 2°.Mec.Arm.Lig.
António Diogo Gouveia, contando a antiguidade desde
20/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço à R.M. de Moçambique.
(Despacho de 18/9/963)
2°s.Sargs. 2°s. Artíf. serralheiros os Furriéis Fernando
Marques Gaspar e Manuel Domingues Ines Gonçalves, contando a antiguidade desde 31/7/963, data a partir da
qual t~m direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço a R.M. de Moçambique. (Desp. de 18/9/963)

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
DistritJ

dos Serviços

e Outros Elementos

Militares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e Mobil ização nO.7

Saxti.Aj. de Art. ,o 1°.Sarg. João dos Reis Camelo e Costa
do R.A.P.3, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 6/8/963)

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.9

Sarg.Aj. de Inf.o 1°.Sarg. Francisco Paula Allen Urculu
Vieira de Castro Ribeiro Maia, contando a antiguidade
desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos
venc,mentos do novo posto. (Despacho de 14/8/963)

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.10

arg.Aj de lnf. ,o l°.Sarg. llcnri que lIild gardo R as,
do R.r.8, contando a ant.iguidad desde 16/7/963, data
a partir
da CJual(tem dlJ;:e'tjl)
()
yeo 1m nto do li VO
posto.

IJ"

P r+o

r.

/4,:,\
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Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.12

Sarg.Aj. de Art.,o lO.Sarg. Raúl de Matos Torres, do R.A.
P.3, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 6/8/963(
Estabelecimentos

Penais

Casa de Reclusão

do Governo

Sarg.Aj. de Art. ,o l~.Sarg.
da E.M.Electr.,contando
a
data a partir da qual tem
novo posto.
(Despacho
Companhia

Mi I itar

de Lisboa

Francisco António da Cunha
antiguidade desde 16/7/963,
direito aos vencimentos do
de 6/8/963)

Disciplinar

Sarg. Aj. de Inf.,o lO.Sarg. Marino Nunes, do R.I.lS,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
Presídio

Militar

Sarg.Aj. de Cav.,o lO.Sarg. Zeferino da Costa Macedo, do
R.C.8, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 6/8/963)
Estabelecimentos
Escola

de Instrução

Central

de Sargentos

Sarg.Aj. de Cavo o lO.Sarg. Manuel Ferreira de Amorim,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
Escola

Militar

Electromecânica

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Reinaldo Lopes Sequeira d~
Costa, contando a antiguidade desde 31/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 16/8/963)
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Centro

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e de Costa

Sarg.Aj. de Art.,o l°.Sarg. Carlos Paiva, do R.A.L.3,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Manuel António da Ponte Cruz
contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/9/963)
Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Regional

n°.4

Sarg.Aj. de Art.,o l°.Sarg. António Salsinha, do R.A.L.4
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
Hospital

Militar

da Praça

de Elvas

Sarg.Aj. de Cav.,o lO.Sarg. Manuel António Dias Gonçalves, do R.L.1, contando a antiguidade desde 16/7/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
1

Diversos
Depósito

Geral

de Adidos

Sarg.Aj. de Cav.,o l°.Sarg. António Maria Elavai e Sarg.
Aj. de Inf.,o l°.Sarg. José do Rosário Candeias, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/8/963)
Depósito

Geral

de Material

de Guerra

2°.Sarg. de Art.,o Furriel José Vieira, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual tem di~
reito aos vencimentos do novo posto. (Desp. 10/9/963)
Supranumerários

3a. Série
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Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.3

Sargs.Ajuds. de lnf. ,os l°s.Sargs. António de Almeida e
João da Mota Amaral, contando a antiguidade desde 16
de Julho de 1963, data a partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto. Encontram-se na Guiné
em reforço à Guarnição Normal. (Despacho de 14/8/963)

Regimento
Sarg.Aj.
B.C.~,
partIr
posto.
Normal.

de Infantaria

nO.7

de lnf.,o io.Sarg. Joaquim José de Oliveira, do
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
da qual tem direito aos vencimentos do novo
Encontra-se na Guiné em reforço à Guarnição
(Despacho de 14/8/963)

Regimento

de Infantaria

nO.13

Sarg.Aj. de lnf.,o l0.Sarg. Artur Martins Pereira, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encon
tra-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 14/8/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.8

Sargs. Ajuds. de lnf.,os l°s.Sargs. Manuel Carmezim e
Joaquim José Branco contando a antiguidade desde 16
de Julho de 1963 d~ta a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontram-sé na Guiné
em reforço à Guarnição Notma1.(Despacho de 14/8/963)

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.2

2°.Sarg. de Art.,o Furriel João Afonso, contando a ant~gu~dade desde 30/6/963, data a partir da qual tem dIreIto aos vencimentos do novo posto. Encontra-se na R.
M. de Moçambique em 'reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 2/9/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Joaquim de Sousa Pires,. con
tando a antiguidade desde 30/6/963, data a partIr da
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qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encon
tra-se na R.M. de Angola em reforço à Guarnição Normal
(Despacho de 19/8/963)

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

2°s.Sargs. de Art.,os Furriéis António de Almeida Resende e Fernandes dos Santos Bonifácio, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp.l0/9/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel Francisco da Piedade Silva,
contando a antjguidade desde 31/8/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
(Despacho de 10/9/963)
2°.Sarg. de Art.,o Furriel João Alves Vieira, contando a
antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp.14/9/963)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°s.Sargs. de Cav.,os Furriéis Adelino Januário Marques
Mandriana, António Angélico David Varela, Armindo Joaquim Martins Monteiro, Joaquim António Coelho da Mata,
João Cristóvão Cabaço,Helvídio Raimundo Lobinho Cachatra, Vicente Esteves Dias Ribeiro, António Rodrigues
Pires, Albertino Francisco Carvalho Simões, Augusto
José Paulino Gordo, Leopoldino António Sardinha Mexia
e Luís da Conceição Beleza, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola. (Despacho de 4/9/963)

Grupo Divisionário

de Carros de Combate

Sarg.Aj. de Cav.,o lO.Sarg. Armindo Ribeiro dos Santos,
do R.L.2 e Sarg.Aj. de Art.,o IO.Sarg. Francisco de
Oliveira Cardoso, do R.A.L.4, contando a antiguidade
desde 16/7/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 6/.8/963)
Engenharia

3a. Série
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Regimento

de Engenharia

nO. 1

Sarg. Aj. de Eng.,o lO.Sarg. César Augusto PiresBento,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 20/8/963)

Regimento

de Engenharia

nO.2

Sarg. Aj. de Eng.,o lO.Sarg. António Lopes dos Santos,
contando a anti~idade
desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. En
contra-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 26/8/963)

Batalhão

de Telegrafistas

Sarg. Aj. de Eng.,o lO.Sarg. Alexandre Garcia Rodrigues,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em Angola em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho de 14/8/963)

SerViço
2°.Grupo

de Administração
de Companhias

Milit~r
de Administração

Militar

Sarg.Aj. do S.A.M.,o lO.Sarg. António Correia Vieira de
Cast~o, contando a antiguidade des~e 16/7/963, data a
partlr da qual tem direito aos venClmentos do novo posto.Encontra-se na Guiné em reforço à Guarnição Normal.
(Despacho. de 14/8/963'
2°s.Sargs. do S.A.M.,os Furriéis José António Mor?is,
Francisco Nobre
Albano Teixeira, Manuel da Sllva
Ferreira, Armand~ António Lourenço Gonçalv~s e José
Salvado Robalo dos Santos contando a antiguldade desd~ 30/6/963, data a parti~ da qual tem direito aos venb~entos do novo posto. Encontram-se na R.M. de Moçamlque em reforço à Guarnição Normal. (Oesp.de 20/9/963)

Serviço
Companhia

de Material
Divisionária

de Manutenção

de Material

3a. Série
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Sarg.Aj. de Art.,o l°.Sarg. António Avelino da Silva Esteves, do G.A.C.A.3, contando a antiguidade desde 16
de Agosto de 1963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 19/8/63)

No Ultramar
Região

Mi I itar de Angola

2°s.Sargs. mús.execut. no instrum. "Caixa" os Furriéis
músicos Arménio Correia Ribeiro e Aires Caetano da Encarnação, contando a antiguidade desde 31/7/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 21/9/963)
2°.Sarg. de Cav.,o 2°.Sarg.Grad. António Candeias Godinho, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 16/8/963)
2°s.Sargs. de Eng.Rodov. os 2°s.Sargs.Grads. Manuel Avelino Gonçalves Vieira e Mário Bronze Pereira, contando
a antiguidade desde 31/7/ ;63, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 26/8/963)

Região

Mi I itar de Moçambique

Sargs.Ajuds.,os l°s.Sargs. Afonso Duarte de Oliveira e
António Pires Tibúrcio, contando a antiguidade des~e
16/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencs"
mentos do novo posto. (Despacho de 5/9/963)
2o.Sar~. de Art.,o Furriel Bernardino José Coelho Const§nc10, contando a antiguidade desde 31/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to.
(Despacho de 29/8/963~
2°.Sarg. de Inf.,o Furriel José Maria Pereira, contandl
a antiguidade desde 31/7/963, data a partir da qua
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/Ç/963)
20.Sarg. clarim,o Furriel José do Coito Soare~, contand
a antiguidade desde 31/7/963, data a part1r da qua
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/9/963)
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Comando Territorial

Independente

da Guiné

2°.Sarg. de Art •.o Furriel António Pereira Caetano, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/.9./963)
2°.Sarg. de Eng. Sapo o Furriel Filipe Ramos Franco, contando a antiguidade desde 31/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/9/963)
,
•
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°.Sarg. de Eng. Sap.,o Furriel António Carvalho Luís,
contando a antiguidade desde 31/8/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de l4/9/963)
Comando Territorial

Independente

de Macau

2°.Sarg• de Art. o Furriel Júlio Marreiros, contando a
~ti~idade
de~de 31/8/963, data a partir da qual tem
dlrelto aos vencimentos do novo posto. (Desp.23/9/963)
s.\RGNIaS 00 OJAJ.R)
Regimento

rn

de Infantaria

ro.PLEMENIO
nO.2

(Batalhão de Caçadores nO.280)
Por despacho de 8/Setembro/1963, contando a antiguid~de
d7sde 28jievereiro/1963 20.Sargento Miliciano o Furrlel
M~liciano José Lourenço'da Fonseca. Tem direito aos venClmentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhão de Caçadores nO.317)
~~r despacho de 8/Setembro/1963, cont~n~o ,a antiguid~de
Mii~e.28/Fevereiro/1962. 20.Sargento Mlll~la~o o Furrlel
. lClano Fernando Oliveira Coelho. Tem dlrelto aos venClmentos do novo posto desde 1/Maio/1962.
Regimento

de Infantaria

nO.7

(Batalhão de Caçadores nO.280)
Por despacho de 8/Setembro/1963. contando a antiguidade
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desde 28/Fevereiro/1963,
2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Adélio Ferreira Fernandes de Oliveira,
António Gonçalves Pinto, Armindo de Oliveira Correia,
Fernando dos Reis Patrício e Francisco Costa Ferreira.
Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhão de Caçadores

nO.32l)

Por despacho de 8/Setembro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196!, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
miliciano João Ilídio Mendes. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 3OjNovembro/1962.

Regimento de Infantaria nO.15
(Batalhão de Caçadores nO.137)
Por despacho de 8/Setembro/19,63, contando a antiguidade
desde 28/fevereiro/1962, 2°. Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Castro Rodrigues. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.

Regimento

de Infantaria

de Luanda

Porãespacho
de 8/Setembro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Abel Augusto Ferreira. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963)

Batalhão

de Caçadores

nO.5

Por despacho de 8/Setembro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196l, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Albertino de Sousa Ribeiro. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 3O/Junho/196l.

Batalhão

de Engenharia

de Angola

Por despacho de 8/Setembro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Esteves Caracol. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28jFevereiro/1963.

Grupo de Reconhecimento
Por despacho

de 8/Setembro/1963,

de Angola
contando

a antiguidade

3a. Série
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d~s~e.28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIlIcIano António Mendes Cardoso. Tem direito aos veneimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Grupo de Arti Iharia de Campanha

de Luanda

Por despacho de 8/Setembro/1963, contando a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/1963, 20s.Sargentos Milicianos os Furr~élS Milicianos Alberto Augusto Maioa Júnior, António
Plrão Rocha, Gil Ramalho, Hernâni Manuel da Costa Maia e
Vasco Vitor Pere~a da Costa.

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.3

Por despacho de 8/Setembro/1963. nos t~nnos da alinea a)
da condiçã0 la. do nO.l da circular n014900 de 19/7/952
da extinta 3a./la.D.G.M.E., contando a antiguidade desde
2~/Junho/1963, ~o.Sargento Miliciano o Furriel Miliciano
V~tor Euardo Figueiredo de Oliveira. Tem direito aos venCImentos do novo posto desde 28/Junho/1963.

Regimento

de Infantaria

nO.16

(Batalhão de Caçadores nO.161)
Por despacho de l8/Setembro/1963, cont~~o.a antiguid~de
d~s~e .2B/Fevereiro/1963, 20.Sargento MilICIano .0 FurrIel
M~II~lano Fernando Augusto Correia Cunha e SIlva. ~em
dIreIto aos vencimentos do novo posto 4esde 28/Feverelro
11963.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

(Companhia de Caçadores nO.298)
Por despacho de l8/Setembro/1963, contando a antiguidade
d~s~e .28/Fevereiro/1963, 20.Sargento Miliciano o Furriel
MIlIcIano Carlos Alberto Engenheiro Rocha. Tem dIreIto
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Companhia de Caçadores nO.299)
~or despacho de 18/ tembroj1963, cont~?o.a antiguid~de
~s?e 28jFevereiro/1963 20. argento MIlIcIano o Furrl~l
.
, Matias. Tem dilrelto
. aos venc I Mmelh Clano
Américo Cardoso
nLos do novo po to desde 28jFevereiro/1963.
(Companhia de Caçadores no.300)
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Por despacho de 18/Setembro/1963. contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1961. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Carita Lobato Cebola. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 17/Dezembro/1961.
(Companhia de Caçadores nO.301)
Por d~spacho de 18/Setembro/1963. contando a antiguidade
de~de 28/Fev~reiro/l962. 2os.Sargenbos Milicianos os Furriéis Milicianos Gabriel Jorge Carmo e Manuel Humberto
Lopes Baptista. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
.
.
Por despacho de iS/Setembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Mário Assis Garcês. Têm direito aos vencimentos
do novo posto desde 17jDezembro/1961.
(Companhia de Caçadores nO.303)
Por despacho de 18/Setembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Horácio do Carmo Bombas. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28jFevereiro/1962 .
.'

(Olmpanhia de Caçadores nO. 304)
,

.

Por_despacho de 18/Setembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°s.Sargentos Milicianos os Furrié~s Milicianos João Carlos Correia e Manuel João Poeira. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/
Fevereiro/1962.
(Companhia de Caçadores nO.30S)
Por despacho de 18/Setembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Vitor Seguro Ro~rigues Franca. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 17/12/1961.
Por despacho de 18/Setembro/1963. contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Pedro do Nascimento Barbosa. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde Z€/Fevereiro/1962.
(Companhia de Caçadores nO.306)
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Por despachp de 18/Setembro/1963, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Santos Pereira. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Companhia de Caçadores nO.307)
Por despacho de 18/Setembro/1963, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João Antóni~ de Oliveira Coelho. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28jFevereiro/1962.
(Comapnhia de Caçadores nO.357)
Por despacho de 18/Setembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Aníbal Gomes Reis de Oliveira, Arménio
José Ramires Sobral e Artur Simões da Costa. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 24/Maio/1962.
Por despacho de 18/Setembro/1963, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Mendes Lopes. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 29/Maio/1962.
Por despacho de 18/Setembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Quirino José Duarte Soares. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 17jOezembro/1961.

Regimento de Engenharia nO.l
(Câmpanhia de Sapadores nO.287)
Por despacho de 18/Setembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Luís do Rosário Bento. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Guartel General da Região Mi Iitar de Angola
Por despacho de 20/Setembro/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Milicianos os Furrléis Milicianos Armando da Rocha Mota, Eduardo Augusto
Nunes Amaral e José Manuel Paulino Hilário. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 28jFevereiro/1963.
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Regimento

de Infantaria

de Nova Lisboa

Por despacho de 20/Setembro/l963. cont~n~o.a antiguid~de
desde 28/Fevereiro/l963. 2°.Sargento M1l1c1ano o Furr1el
Miliciano Pedro Van Oer Kellen. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.

Regimento

de Infantaria

de Luanda

Por despacho de 2O/Setembro/l963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963. aO.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Rui José Mar,tins Teixeira.

Regimento

de Infantaria

nO.2

(Batalhão de Caçadores nO. 279)
Por despacho de 2O/Setembro/l963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Emídio dos Santos Rodrigues. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.
(

Batalhão

de Caçadores

nO.5

(COmpanhia de Caçadores nO.298)
Por despacho der20/~tembro/l963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João da Encarnação Sousa Ramalho. Tem direito
aos vencimentos do novo posto. desde 28/Fevereiro/l962.
(Companhia de Caçadores nO.299)
Por despacho de 2O/Setembro/l963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Jaime Martins Morgado. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l962.
(Companhia de Caçadores nO.3OO)
Por despacho de 2O/Setembro/l963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Aníbal Manuel Flores Reis. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde l7/Oezembro/1961.
(Companhia de Caçadores nO. 3(1)
Por desp~cho de 2O/Setembro/1963. contando a antisuidade
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desde 28/Fevereiro/1963. 2°s.Sargent~s'Milicianos os Furriéis Milicianos Joaquim Francisco Lopes Fernandes e
José Américo da Silva Costa. ~em direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
Por despacho de 20/Setembro/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Narciso Acácio da Silva. Tem direito aos Venci
mentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
(Companhia de·Caçadores nO.302)
Por despacho de 2O/Setembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Alfredo Oliveira Ferreira. Tem direito aos ven
cimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.
(Companhia de Caçadores nO.303)
Por despacho de 20/Setembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos António Gomes Coelho e Manuel Pereira
Correia. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
28/Fevereiro/l962.
Por despacho de 2O/Setembro/l963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/l963, 2°s.Sargentos Milicianos os Furrléis Milicianos Arnaldo Domingues Matos e José João Rodrigues. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
28/Fevereiro/l963.
(Companhia de Caçadores nO.307)
Por despacho de 2O/Setembro/l963, cont~n~o,a antiguid?de
d~s~e,28/Fevereiro/l962, 2°. arg~t? Mlllclano, o furrlel
Mlllclano José de Mira Vinagre Vldlgal. Tem dlrelto aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l962.
(Companhia de Caçadores nO.33O)
Por despacho de 2O/Setembro/1963. cont~~o,a antiguidade
d7s~e 28/F'evereiro/l962. 2°. argento ~h~lc~ano ° Furriel
M1l1ciano Manuel Pedro Rodrigues. Tem duelto aos venClmentos do novo po to desde 28jFevereiro/l962.
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Batalhão
(Companhia

de Caçadores

nO 8

de Caçadores

nO 175)

Por despacho de 20/Setembro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963 , 2°s sargentos milicianos os Furriéis milicianos Augusto Andrade Bastos, Joaquim de Almeida Ereira e José Espadinha Carda. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
2° GrupO de Companhias
(Destacamento

Avançado

de Administração
Movel

Militar

de In tendênc i a nO 342)

Por despacho de 20/Setembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°s sargentos milicianos os Fur
riéis milicianos Antón10 José Ribeiro e Jerónimo Peixoto Duarte. Têm direito aos vencimentos do novo posto des
de l3/Junho/1962.
V - mUX'AÇÕES E 'ffi\NSFERENCIAS

Sargentos

do Quadro Permanente

Armas e Serviços

Ministério
Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços
Instrução e Unidades

Centro de

INFANTARIA

Regimento

de Infantaria

nO 2

Furriel Grad.mec.viat.rodas
António Maria Macide, da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 2/8/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalít
cia Além dos Quadros". (Despacho de 10/9/963).

Regimento

de Infantaria

N° 10

FUrriel Grad.mec.viat.rodas
José Eugénio Ferreira, da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 8/7/63,data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". (Despacho de 10/9/963).
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Furriel Grad. José Fernando Correia, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/963,
data em que embarcou de regresso á Metrópole, Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitlícia Além dos
Quadros". (Despacho de 10 de Se tembro de 1963)
ARTIlliARIA

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO 2

Sarg.Aj. Chefe Mec.Automobil\sta Alcino Joaquim Correia,
do R.I.14. (Despacho de 1 de Agosto de 1963).

Regimento

de Arti Iharia Pesada

Sarg.Aj. Chefe Mec.Automobilista
da C.D.M.M.

Regimento

Elisio dos Reis

de Artilharia

l° sarg. l° mec.viat.rodas
R.I.2.

n° 3

Anteaérea

Pesca,

Fixa

Custódio de Jesus Ladino, do

Furriel Grad.Mec.Viat.Rodas
Amilcar Guedes dos Santos,
da R.M. de Angola,devendo~ser considerado nesta situação desde 2/8/963, data em que embarcou de r~geesso á
Metrópole. Vence pela- verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia Além dos Quadros". (Despacho de 11/9/963).

Bataria

de Artilharia

de Guarnição

nO 1

Sarg.Aj. Chefe Mec.Automobilista José Rodrigues Pena, da
E.P.C. (Despacho de 1 de Agosto de 1963).
CAVALARIA

Escola

Prática

de Cavalaria

Furriel Grad.mec.viat.rodas Victor Santos da Guia, da R.
M. de Angola devendo ser considerado nesta situação
desde 2/8/963, data em que embarcou de regresso.á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". (Despacho 10/9/963).

Regimento

de Lancei ros nO 2
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Sarg.Aj. Chefe Mec. Automobilistas António Teodósio, das
O.G.M.E..
(Despacho de 1/8/963)

, Regimento

de Cavalaria nO.6

Sarg.Aj. Chefe Mec.Autornobilistas Helânio José Gomes Se
gurado, do G.C.T.A. (Despacho de 1/8/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.7

2°.Sarg. do Q.A.E. Carlos Henriques de Morais, da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 4/9/963, data em que foi julgado incapaz de todo
o serviço Militar pela Junta Hospitalar de Inspecção.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Furriel Grad.Viat.Rodas Adriano Fernando Duarte Gomes.
do C.T.I. de Macau, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 7/7/963, data em que embarcou de regresso
à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 10/9/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.8

Sarg.Aj. Chefe Mec.Automobilistas José Ribeiro de Pina,
da C.D.M.M.
(Despacho de 1/8/963)

Grupo Divisionário

de Carros de Combate

Sarg.Aj. Chefe Mec.Automobilista António da Conceição
Candoso, da C.D.M.M.
(Despacho de 1/8/963)

Engenharia
Grupo de Companhias

de Trem Auto

Sarg.Aj. Chefe Mec.Autornobilista António Maria Geraldes,
da E.P.S.M.
(Despacho de 1/8/963)

Serviçb de Material
Escola Prática do Serviço de Material
Sarg.Aj. Chefe Mec.Automobilista Raul António Ferreira
da Costa, do G.D.C C ,e IO.Sarg.lo Mec.Vjat.Hoc:lasJosé
Serra do G.C.T.A. (Despacho de 1/8/963)
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Furriel Grad. Mec.Viat Rodas João Miguel Portela, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação des
de 2/8/963, data em que embarcou de regresso à Metró
pole Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 13/9/963)

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

Sar@.Aj ..Chefe do Ramo Automobilista José Luís Fragata
das O.G.M.E.,e 1°s.Sargs_ 1°s.Mec.Viat.Rodas, Armindo
Teixeira Viegas de Carvalho, do R.l.7 e Arlindo Joa
quim de Oliveira, da E.P.E. (Despacho de 1/8/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi Iitares

Estabelecimentos

de Instrução

Centro

de Instrução

e Outros

de Operaçõis

Elementos

Especiais

Sarg.Aj. Chefe Mec. Automobilista José Lopes Estrela de
Oliveira, da E.P.S.M.
(Despacho de 1/8/963)
2°.Sarg. Corneteiro Celestino Monteiro, do R.l.16, devendo ser considerado nesta situação desde 21/8/963,
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por lei".

Centro

de Instrução

de Arti Iharia Antiaérea

e de Costa

Sarg.Aj. Chefe Mec. Ramo Eléctrico Radioeléctrico e Electrónico Paulino Nelson Ferreira Birrento, da E.M.Elm.
(Despacho de 1/8/963)

Supranumerário
Infantaria
Batalhão

de Caçadores

nO.5

l°.,arg. de lnf. António Alberto Genuês Belo Pinto ~a~gueiro, do B.1.1.17, por ter mudado de Unidade Mobdlzadora, devendo ser considerado nesta situação desde
8/6/963. Encontra-se na H.\l. de Angola.
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20 sarg. de Inf. António da Costa Ferreira, do R.I.7,
por motivo disciplinar, devendo ser considerado nesta
situação desde 17/8/963. Faz parte ~as tropas de reforço á GJrnição Normal da R.M. de Angola.

20 sarg. Grad. de Inf. João de Almeida Rodrigues, do R1.5, por ter sido nomeado nos termos da alinea c) do
ArtO 30 do Dec. 42937 de 22/4/98), para servir nas tropas de reforço á GJarnição Normal da R-M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 9/9 963.
Furriel mec.viat.rodas Joaquim Tomaz, do B.I.I.18, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, deRendo ser considerado nesta situação desde 1/6/963. Encontra-se na R.
M. de Angol a.
Batalhão

de Caçadores nO 10

Furriel de Inf. António Joaquim Nito Cartaxo, do B.e. 5,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 1/8/963. Faz parte
das tropas de reforço á Guarnição Normal da R.M. de
Angola.
ARTILHARIA
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO 4

Furriel de Art. Adão Fadigas Ferreira dos Santos, do R.
1.5, por ter sido nomeado nos termos da alinea c) do
ArtO 30 do Dec. 42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de reforço á warnição Normal da R.M, de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 26/8/963.
Regimen to de Art i I har i a Pesada nO 2
Furriel de Ar t, Ihningos Martins André, do D.M. F.A., por
ter sido nomeado nos termos da alinea c) do ArtO 30 do
Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço á warnição Normal da aM. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 7/9/963.

Região Mi I itar

de Angola
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2° sarg: de lní. Francisco Pereira, do R.I.l, por ter
transItado para a situação de comissão militar nos termos da alinea b) do artO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960
devendo ser considerado nesta situação desde 22/8/963.
Já se encontra em Angola.
2° sarg. de Cav. João Augusto Nunes, da Rep.Sarg.e Praças, por ter embarcado para a citada Provínoia onde
vai servir em comissão militar nos termOs da alinea b)
do artO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desd~ 6/9/963.
2° sarg, de In f, Joaquim Maria Martinho, do Ir.C. 5, por
ter transitado para a situação de comissão militar nos
termos da alinea b) do ArtO 3° do Dec. 42937 de 22 de
Abril de 1960, devendo ser considerado nesta situação
desde 14/8/963. Já se encontra na R.M. de Angola.
2° sarg. de lní. Laurentino Rodrigues Miguel, do R.I.4,
por ter embarcado para a cit.adaProvinci a onde vai ser.Vlr em comissão militar nos termoS da alinea b) do ArtO
3D do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 7/9/963.
2°s sar~s •.de Inf, Manuel Mesquita Vilela, do C.I.O.E.,
Franq.sco Martins Belo Pires do B.C.6 e íurriéis do
S.S. Joaquim Pereira Mendes Graça e Alberto Clara, ambos do 1° G.C.S., por ter embarcado para a c i tada Provincia onde vão servir ém comis~ão militar, nos ténnos
,da alinea c) do ArtO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 3/9/963.
Furriéis do S.S. José de Sousa Neto, José Vaz Ribei ro,
ambos do 2° G.CS.; Furriel de Art. Euclides Augusto
Martins, da D. S. P.; 2°s sargs. de Inf, Almerindo, Gonçalves COrreia, da Acd.Mil., Amilcar Manuel COutInho,
do R.I.15, Gentil de Oliveira Anes I\ma, do C.1.0.E. e
Furriéis de lnf. Ramiro do Nascimento Nascimento, do
R.. I.2, Manuel lsáias Pires, do R. 1.16, Manuel da Cruz
Alves, do C.I.S.M.I. e Adelino Dias Alves do R.I.6,
por ~erem embarcado para a citada provinci~ onde vão
serVIr em comissão militar nos termos da al~nea c) do
ArtO 30 do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 7/9/963.
Furriel do S.A.M. Augusto das Mercês Pereira Veloso, do
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R.I.6, por ter transitado para a situação de comissão
militar nos termos da alíneac) do artO,3°.do Dec.
42/937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 6/9/963. Já se encontra em Angola.
Furriel de Ar t , Carlos Martins, da Cll.M.M. (D.M.M,198),
por ter transitado para a situação 10 comissão militar
nos termos da alínea b) do arto.3°.do Oec. 42937 de
22/4/960, devendo ser considerado nesta situação'desde
15/8/963. Já se encontra na B.M. de Angola.

Região

Militar

de Moçambique

Furriel do S.S. Mateus de Sousa Amorim, do R.l.13, por
ter embarcado para a citada Província onde vai servir
em comissão militar nos termos da alínea c) do arte. 3°.
do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nes
ta situação desde 6/9/ <:63.

VI - CONCURSOS,

CURSOS E ESTÁGIOS

A - Cursos
- Alterações

de Frequência

Não foi nomeado para a frequência do 10ano do curso A da
E.C.S. no ano lectivo 1963/64, por exceder a idade prevista na alínea b) do nO.l do arto.3°.do Dec. 40423
de 6/12/955, o seguinte 10.Sarg. de lnf. :Leonel da Silva Ferreira, da.R.M. de Angola.
VI I -

DECLARAÇÕES

1 - Curso A da Escola

Central

de Sargentos

Nula e de,nenhum efeito a nomeação do l°.Sarg. de Cavo
Belarmino Ferreira de Aguiar, do C.T.I. de Macau, para
frequência do 10.ano do curso A da E.C.S. referida na
O.E. nO.23-3a.Série de 20/8/963.A sua nomeação é adiada em conformidade com o arto.lo.do Dec. 44.149 de 8
de Janeiro de 1962.
Nula e de nenhum efeito a nomeação do 1°. erg. de Inf.
Fausto Virgílio Ferreira da Rocha, do R.I.14, para
frequência do 1° •ano do curso A da EcC,S. no ano Iectivo 1963/964, referida na O.E. nO.23 3a. Série de 20
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de Agosto de 1963, Fncontra-se
temporáriamente
do serviço
militar
na situação
de auxiliado
tênci a aos Tuberculosos
das Forças Armadas.
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incapaz
da Assis-

2 - Recti ficações
Chama-se Lino dos Santos Corado e não Dbmingos dos Santos Curado o 1° sarg,
de Ar t, do B, C. 8, referida
a P>
762 da O,E. nO 24 3a Série de 3}/8/963,
por exceder
a
idade prevista
na al i.nea Ji) do n? 1 do Ar t? 3° do Dec,
40423 de 6/12/955,
não foi nomeado para frequencia
do
I? ano do curso A da E.C.S.,
no ano lectivo
de 1963/64
Declara-se
que se chama Isidoro
Mendes
Felix Ribeiro
o
2°. sarg.Milo.
do R.L.1, promovido ao actual
posto pela
O.E. nO 23 3a Série de 1963 a pág. 721 Tem direito
aos
vencimentos
do novo posto desde 28/2/963.
Declara; -se que o 2° s arg.Mi L? , Raul Pacheco Rodrigues,
promovido ao actual
posto pela O.E. nO 23 3a Série de
1963 a pág. 721 tem direito
aos vencimentos
do novo
posto desde 28/2/963
e pertence
á Comp,Cav.l08/r.Cac,7
e não ao R.L.l como se publicou.
Declara-se
Alfredo
O.E. nO
guidade
publicado.

que o 2° sarg.Milo,
do R.Caç.260/fht,Caç.
5
Duarte Pinto promovido
ao actual
posto pela
23 3a Série
de 1963 á pág. 720, conta a antidesde 28/2/962
e não de 28/2/963,
como foi

Declara-se
que o 1° sarg,
de Inf. Francisco
Car-ioso .simas, do r.I.I.17,
embarcou em 22/11/962
e não em 22 de
Novembro de 1963 como por lapso foi publicado
na O. F.
n? 21 de D/7/963
pág. 641.
Declara-se
que o l° sargde In F, Fr anc isco .José ,\leauguinhas do R.1.16 embarcou em jO/ll/0h2
c n20 em S-l de
~vembro
de 1963 como por lapso foi pul.l i cado na O,E.
nO 21 de '5)/7/963 pág. 641.
Declara- se que o 20 sa rg, \1i1 0. Joã~ "Iaortins
J~ ~il va
promovido
ao actual
po s to pela O. F, n 8 3a Sene
de
:D/3/963
a púg
198 pertence
ao fl. Caç. 5 e não ao R. L
1.18, por ter sido t ran s i tudo nos termos dos n? s 53 e
51\. das '\f.1I do Oec .1~937 de 1960
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Declara-se que o 2°.Sarg.Milo. do B.Caç.302(B.Caç.5 Aurélio Aguiar de Sousa, constante da O.E. nO.22-3a.Série de 1963, a pág. 678 foi promovido ao actual posto
nos termos da alínea a) da condição la. do nO.l da Cir.
145(l)de 10/7/952 da 3a. 1a.DGME(0.E. nO.5-1a.Série de
1952 por despacho de 20/7/963, contando a antiguidade
desde 26/10/962, com direito aos vencimentos do novo
posto desde esta mesma data.

VIII - 091TUiRIO
Setembro-dia
,

16-2°.Sarg. do Q.A.E. Domingos Garcia, da

(t.M. de ~:Oçambique.
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Publica-se

ao Ex~rcito

10 de Outubro

de 1963

o seguinte:

I - DECRETOS

E PORTARIAS

A - Condecorações
- Sargentos
Por Portarias

de 17 de Setembro de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar, a título póstumo, com a medalha de prata de valor militar, com palma, nos termos
do parágrafo l°.do arto.S1°.com referência ao arto.7°.
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, o 2°.Sargento Mário Monteiro Vicente da Silva,
da Companhia de Caçadores Especiais nO.63jRegimento de
Infantaria nO.10 porque em 14 de Fevereiro de 1962, na
região de Quicabo, em Angola, numa acção nocturna actuou com extraordinária coragem, espírito de sacrifí
cio,sangue frio e serena energia debaixo de fogo, evitando que os homens da sua secção respondessem ao fogo
da outra nossa unidade e apesar de gravesferimentosque
lhe desfizeram um joelho, conseguiu arrastar-se para
um local de onde, pela voz, conseguiu avisar a outra
unidade do erro cometido, salvando assim muitas vidas
à custa de um esforço que lhe veio a custar a perda da
própria vida. Mtnistirio do Exircito, 17 de Setembro de·1963. O Ministro do Exircito Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa,

pelo Ministro

ORDEM DO EXERCITO N° 28

862

3a

Série

********************************************************
do Exército, condecorar a titulo Póstumo com a medalha
de cobre de valor militar, com palma, nos termos
do artigo 7°.com referencia ao parágrafo l°.do artigo
Sl°.do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio
de 1946 o 2°.Sargento de Infantaria Daniel NovaK Sza
bo do batalhão de caçadores nO 325
Regimento de ln
fantaria nO.1S porque, em Angola, no ataque nocturno
de 16 de Novembro de 1962 ao quartel de Casseno se ofe
receu para, juntamente com algumas praças da sua sec·
ção, tomar a seu cargo a eliminação das sentinelas inimigas.
Também em 10 de Dezembro seguinte num ataque desencacle
ado contra o seu grupo de combate na sanzala ~irila
saltou para uma viatura em que estava instalada uma me
tralhadora que utilizou, expondo a vida, mas contribuindo para a frustação do ataque
Ainda, numa emboscada sofrida pela sua companhia em 18
do mesmo mes no Monte Casseno reagiu prontamente ao
intenso fogo dos terroristas, conseguiu transportar um
ferido grave para o posto de comando da companhia e
regressar ao seu posto onde veio a falecer atingido
pelo fogo do inimigo.
Em todas as acções em que tomou parte, revelou excep
cionais qualidades de energia, decisão, coragem de
sembaraço, sangue frio, espírito de sacrifício e uma
noção exacta do dever a cumprir. Ministério do Exérci
to, 17 de Setembro de 1963. O Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a cruz de guerra de 3a.
classe ao abrigo dos artigos 9°.e 10°.do Regulamento
da medalha militar, de 28 de Maio de 1946 por servi
ços prestados em acções de combate na Província de Angola, os seguintes sargentos.
Segundo-sargento de Infantaria Manuel Cordeiro Valente,
da companhia de comando e serviço do batalhão de caçadores n? .114 - Regimento de Infantaria nO. 1. Ministério do Exército, 17 de Setembro de 1963. O Ministro do
Exército Joaquim da Luz Cunha.
2

Praças
Por Portarias

de 1.7 de Setembro

de 1.963

Manda o Governo da Hepública Portugue a, p lo Ministro

3a. Série
ORDE~,1 DO EXERCITO tlo. 28
863
********* ••*********************************************
do Exército, condecorar com a cruz de guerra de 3a.
classe, ao abrigo dos artigos 9~.e loo.do Regulamento
da Medalha Militar de 28 de Maio de 1946, por servi
ços prestados em acções de combate na Província de An .
gola, os seguintes Militares.
Primeiros Cabos de Infantaria nO.168j60 José Guerreiro
Bento e nO.l69j60 Manuel Raposo Mata Mouros, da campa
nhia de comando e serviço do batalhão de caçadores nO.
114
Regimento de Infantaria nO.l. Ministério do Exér
cito 17 de Setembro de 19,63. O Ministro do Exército
Joaquim da Lu z Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército condecorar com a medalha de cobre de va
lar militar com palma nos termos do artigo 7°.com
referência ao parágrafo lO.do artigo Slo.do Regulamento
da Medalha Militar de 28 de Maio de 1946, o l° Ca
bo de Cavalaria nO 732/58 Armando Joaquim Paradela da
companhia de comando e serviços do batalhão de Cavalaria nO 350
Regimento de Cavalaria nO.3 porque se re
velou em Angola combatente de raras e excepcionais
qualidades em quase todas as acções de combate da sua
companhia.
São dignos do maior realce os seguintes actos heróicos.
Ofereceu se para ser apontador de bazooka, sabendo que
nesse lugar seria alvo predilecto do inimigo. Na região
de Zanga em Março de 1962 quando o grupo de com
bate de que fazia parte.já exausto por 18 horas de in~
ternamento na mata, sofreu ,uma emboscada violenta, es·
colheu debaixo de fogo de pistola metralhadora o melhor local para tiro certeiro com que conseguiu aniquilar os elementos inimigos evitando assim que o seu gru
po sofresse baixas.
Também em Outubro seguinte, na região do Quijão, nama
emboscada nocturna com rebentamento simultâneo de mina
apercebeu se que o inimigo tentava a abordagem à viatura atingida com o intuito de capturar armamento. Então pediu a um condutor que acendesse os faróis e iluminasse a zona suspeita o que lhe permitiu ver a proxi
midade do inimigo e abrir fogo com que contribuiu para
o seu aniquilamento. sabendo que seria atingido pelos
,estilhaços do seu próprio fogo.
AInda, na estrada Max aIuando Onzo em Janeiro de 1963,
numa forte emboscada, localizou o inimigo a menos de
trinta metros da estrada que era varrida com rajadas
de armas automáticas, mandou abrigar os camaradas e
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indo com a sua bazooka para o meio da estrada fez fogo
a essa tão curta distância tornando a ficar ferido na
cara e nos braços pela proximidade dos rebentamentos,
mas neutralizando o inimigo.
O cabo Paradela pelos seus feitos distintos, demonstrativos de alta e heróica compreensão da grandeza do Dever Militar e da disciplina, rara abnegação, valentia
e coragem com grave risco de vida, mostrou em campanha
as nobres qualidades do Soldado Português. Ministério
do Exército, 17 de Setembro de 1963. O Ministro do
Exército Joaquim da Luz Cunha.

B - louvores
- Sargentos
Por Portarias de 17 de Setembro de 1963
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar a título póstumo o 2°.Sargento de
Infantaria Mário Monteiro Vicente da Silva da companhia de caçadores especiais nO.63/Regimento de Infantaria nO.10, porque, em Angola, no passado dia 14 de
Fevereiro de 1962, durante a operação "Pé Leve" na região de Quicabo e numa das acções nocturnas, apesar de
gravemente ferido conseguiu graças a uma admirável decisão, sangue frio e serena energia debaixo de fogo,
evitar que duas nossas unidades se batessem por engano
contendo a resposta ao fogo da outra unidade pelos homens da sua secção que marchava em flecha e apesar de
grave ferimento que lhe desfizera um joelho, conseguiu
graças a uma extraordinária coragem e espírito de sa
crifício arrastar-se para um local, de onde pela voz
consegui avisar a outra unidade do erro cometido, sal
vando assim muitas vidas à custa de um esforço que lhe
veio a custar a perda da sua pr'opria vida.
O seu comportamento anterior em inúmeros actos e serviços de campanha já o tinham evidenciado como um graduado voluntarioso, competente e de muito mérito, que o
tornaram digno de admiração e confiança que tanto os
seus superiores como inferiores lhe confiaram. Ministério do Exército, 17 de Setembro de 1963. O Ministro
do Exército Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar, a título póstumo, o 2°. argento
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de infantaria José Paulo dos Santos da companhia de
caçadores nO 165 do batalhão de caçadores 158 do regimento de infantaria 2 que morreu em Angola gloriosamente em frente do inimigo no cometimento de excepcional acto de abnegação e coragem, ao lançar-se sobre
uma granada de mão defensiva que lançada pelo inimigo
caíra entre os homens da secção de atiradores que comandava.
Conseguiu o 2° sargento Santos, com a dádiva da sua vida
não só evitar a perda dos sedS homens mas também que a
secç ão, gal vani zada po r tão a],to fei to, reagi s se de
tão excepcional maneira que supriu a desvantagem em
<pe se encontrava e acabasse por pôr o inimigo em fuga.
Ministério do Exército, 17 de Setembro de 1963. O Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha.
II -

MUDANÇAS

SARGENTOS

OE QUADRO

00 QUADRO PERMANENTE

Supranumerários

Quadro

do Serviço

de Saúde

Tem passagem ao Q. P. do S. S" o 2° sarg. do Q. c., António
Mendes Cardoso, da R.M, de Angola, porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 8.8.963,data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fica graduado no posto de 2° sargento.

III - r,'UDANCAS DE SITUAÇÃO
SAfGNIOS to (VArro

PF1MANENTE

Ingresso nos Quadros

Cuadro do Serviço

de ~aterial

Passaram a ser considerados nesta situação desde 21.8.63
por terem regressado da R.M. de Angola, onde serviram
~ reforço á warniç ão No rmal , os 1° s•.sares. 1° s meco
nato rodas António de Oliveira Cunha, do R.I.12 e Daniel im0es, da C. O. ,1.M • Vencem pel a verba"Pessoal de
omeação 'italícia Além dos Qoadros".

3a.

Série

ORDEM 00 EXERCITO N°.

;~8

867

********************************************************
2°s Sargentos Milicianos -Diamantino
António Delfim Furriel Ruano
Ao Distrito

de Recrutamento

Soares Bibeiro

e Mobilização

e

nO.7

Da Escola Prática de Engenharia
2°.Sargento Miliciano:-César de Sousa oares.
Ao Distri

to de Recrutamento

e Mobil

i zação

nO. 10

Da Escola Prática de Engenharia
2° Sargento Miliciano Eduardo Valente Silva Pinto.
Ao Oi s t r i to de Re c r u ta men t o e Mob I I

I Z aç ã o

n". 11

Da Escola Prática de Engenharia
2°. argento MiliRiano -José do Carmo Mira Leltão.
IV - PROMOÇÕES
SAfGNIU'3 00 CUArro PEHMNEN!E
Armas B Serviços
Ministério
Na D! pendência
Chefia
2°

do Serviço

do Exérci

do Vice-Chefe

to

do Estado

de Reconhecimento

:,iaior

das Transmissões

arg. de Eng.Trans.,o Furriel José Joaquim Carvalho
Pomar, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a
partir da qual tem direito aos venci~entos do novO
posto.
(Despacho de 1/10/963)
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,Centros
Instrução
e Unidades

de

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO 4

2° .Sarg. de Art., o Furriel [ar fiel Reis Pe re i ra, contando
a antiguidade desde 30/9/963, datn a partIr da qual
tem direito ao vencimentos do noVO posto.
(Despacho de 1/10/963)
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Regimento de Arti Iharia Pesada N° 2
2° sarg. de Art. o furriel José da Silva, em serviço no
C,LC,A.L),
contando a antiguidade desde 39.9.963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos to.
(Desp, L 10.963 •• )
CAVALARIA

Escola Prática de Cavalaria
2°s sargs. de Cavo o furriel Norberto António Rodrigues
contando a antiguidade desde 30.9.963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Desp ,

L 10.963 •• )

Regimento de lancei ros nO 1
2°s sargs. de Cav. os furriéis Jacinto Luis Catarino Lageira e José António COrdeiro Lopes, contando a antiguidade desde 30.9.963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Desp, 1.10.963,)
Regimento de Cavalaria N° 3
2°s sargs. de Cavo os furriéis João Benrique da Conceição Passão e Joaquim Eduardo Barbado Leal, contando a
antiguidade desde 30.9.963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp. L 10.963)
Regimento de Cavalaria N° 6
2° sargo de Cavo o furriel Altino Augusto Modas, contan
do a antiguidade desde 30.9.963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Desp. 1. 10.963 •• )
Regimento de Cavalaria N° 8
2° sarg. de Cavo o 2° sarg.Grad. Edmundo Laurentino Américo dos Santos, contando a antiguidade desde 30.9.963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Desp, 1.10.963 •.• )
ENGENHARI

A
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Regimento de Engenharia nO.l
2°.Sarg. de Eng.Sap.,o Furriel Jesuíno Tomé Alexandre,
contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/10/963)

Regimento

de Engenharia

nO.2

2°.Sarg. de Eng.Sap. ,o Furrie~Amândio
Pinheiro Machado
contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)
2°.Sarg. de Eng.Trans.,o Furriel Aristóteles João Fidalgo Marques, contando a antiguidadede desde 30/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 1/10/963)

GrUDo de Companhias

de Trem-Auto

10.Sarg. l0.Mec.Viat.Rodas,o
l°.Sarg.Grad. Lau;.'entino
Pereira dos Santos, contando a antiguidade desde 8 de
Julho de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Este sargento fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do l°.
sargento 1° .Mec.Viat.Rodas António Ma r t ins Alpalhão.
(Despacho de 20/9/963)

Batalhão

de Sapadores

de Caninhos

de Ferro

2°.Sarg. de Eng.Sap o Furriel Joaquim dos neis Alcobia,
Contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/10/9ó3)

Serviço

de Saúde

IO.GrIlPo de Companhias

de Saúde

Furriel do.
o l0.CaLo João Gouveia Leitão, contando
a antiguidade 'desde 23/7/963, €ontinua na Disponibilidade.
(Despacho de 16/9/963)

Ser'/iG (de l~aterlal
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Escola

Prática

do Serviço

de Material

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Amadeu António do Nascimento,
contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/10/963)

Supranumerários
Arti Iharia
Regimento

de Arti Iharia Pesada

nO,2

2°$.Sargs. de Art.,os Furriéis António Nicolau Ferreira
Amorim, José Fernando Estriga, João Tibúrcio Arcângelo
Manuel António RodrigUes Tavares todos da mesma unidade e Domingos Martins André, do D.M.A., contando a
antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se em
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
(Despacho de 1/10/963)

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

2°.Sarg. de Art.,o Furriel Adelino Gomes, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
(Despacho de 1/10/963)
20.Sarg. de Art.,o Furriel Bento Perfeito Pestana, con
tando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/10/963)

Cavalaria
Grupo Divisionário

de Carros

de Combate

20.Sarg. de Cav.,o Furriel José Cruz de Oliveira, contando a anti~lidade desde 30/9/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/10/963)

Engenharia

3a. Série
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Regimento

de Engenharia

nO. 1

2°s.Sargs. de Eng.Sap.,os Furriéis Maximino Pereira Lopes e Armindo Teixeira da Silva, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Desp. de 1/10/963)

Serviço

de AdminJstração

20 Grupo de Companhias

Mi I itar
de.Administração

Militar

2°.Sarg. do S.A.M.,o Furriel António Fernandes Ferreira
da Silva, contando a antiguidade desde 31/5/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Encontra-se em reforço à Guarnição Normal da R.
M. de Angola. (Despacho de 25/9/963)
2°.Sarg. do S.A.M., o Furriel António Ramos Salvado, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
(Despacho de 25/9/963)

Serviço

de Material

Companhia

Divisloniria

de Manutenção

de Mate rial

2°.Sarg. de Art.,o Furriel João José Roma de Brito, contando a antiguidade desde 31/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço à Guarnição Normal do C.T.I.da Guiné.
(Despacho de 17/9/963)

Orgãos

•

de Execução

dos Serviços

Estabel ec imentos

!.liI ita res

Estabelecimentos

de Instrução
Colégio

e Outros

Elementos

Militar

2°.Sarg. de lnf.,o 2°.Sarg. Grad. Armindo Santiago Gomes
Pereira e 2°.Sarg. de Cav.,o Furriel José Diogo Toma~,
contando a antiguidade desde 21/6/963, data a partlr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/9/963)

aa. Série
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2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Paulino da Rosa Carvalho, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/10/963)

Instituto

Técnico ~i litar dos Pupilos

do Exército

2°.Sarg. de Art. ,o Furriel João Camilo Marques Bajouco,
contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/10/963)

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
2°.Barg. de Art.,o Furriel Albérico Lourenço, contando a
antiguidade desde 31/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 17/9/963)

Região Mil itar de Moçambique
2° .Sarg. 2° .Artíf. Serralheiro, o Furriel José Loureiro
Pinto, contando a antiguidade desde 31/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto,
(Despacho de 21/9/963)
2°s.Sargs. de lnf. ,os 2°s.Sargs.Grad. João Garra Mesquita, João Correia da Silva e José Monteiro PaIos e Furriéis António Ribeiro Bernardino, José Anes Dias Gomes,
Jacinto António Rodrigues, Raúl José Tomaz, Manuel Geraldo Pereira, Gilberto Nazário Santana, José Fernan
des de Carvalho e Manuel Martins Bento, contando a an
tiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (Desp. de 10/7/63)

Comando

Territorial

Independente

da Guiné

2> Sarg. do S.A.M.,o Furriel Pericles Augusto do Livramento Bettencourt Pinto, contando a antiguidade desde
30/6/963, data a partir da qual tem direito aos venci··
rnentos do novo posto.
(Despacho de 24/9/963)
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SARGENTOS DO aUAORO Df CP~PlE.E~TO
Regimento

de Infantaria

nO.2

(Rat.de Caçadores nO.239)
Por despacho de 4/Outubro/963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António Pereira Borges de Avelar, Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhãode Caçadõres nO.279)
Por despacho de 4/Outubro'1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os furríeis milicianos Alfredo da Silva Vieira, Carlos da Costa Ferrei ra e JoãJ'~e Lima Carranca, Têm di rei to aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Infantaria

n". 3

(Comando do Agrupamento 2)
Por despacho de 4/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os furrieis milicianos David Pai~a Martins e Sebastião Manuel
Duarte Craveirinha, ~em direito aos vencimentos do novo
posto desde 28/Fevereiro/1963,

Regimento

de Infantaria

nO.7·

(Batalhão de Caçadores nO" 299)

..

Por despacho de 4/Outubro, 1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s" sargentos milicianos os furrieis milicianos Adriano Hei tor de Freitas Gonçalves Pereira e Firmino Vieira Duarte. Têm di rc'ito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/.l963.
J

Batalhão de Cac~dores

n~:5

(Batalhão de Caçadores n-.260)
Por despacho de 4/9utubro/1963, nos termos da alínea b)
da condição la, do nO.l~. da circular nO. 14900 de 10 de
Julho de 1952 da extinta 3a./la.D.G M.E. ,contando a antiguidade esde 25jJuiho/1963, 2·. sargento mil ici~o. o
furriel mi.liciano Antóonio Oérigo da Silva. Tem direi to
aos vencimentos do novo posto desde 25/Julho/1963.
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Por despacho de 4/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°, sargento miliciano o furriel
miliciano Carlos Alfredo da Fonseca Noronha. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Companhia de Caçadores nO,299)
Por despacho de 4/0utubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°, sargento miliciano o furriel
miliciano Floi Marques Tavares. Tem direi to aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963,
(Companhia de Caçadores nO. 300)
Por despacho de 4/0utubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,
~,sawgento miliciano o furriel
miliciano lIorácio Pogado de 8ri to, Tem direi to aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962,
(Companhia de Caçadores n", 301)
Por despacho de 4/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano João Francisco, Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 28/Fevereirc(1963
Por despacho de 4/Outubro/19~3, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l962,
2°s., sargentos milicianos os furrieis milicianos Fernando Carlos da Silva Alves e '\todesto de Castro GomesMartins. 1€rn direito aos vencimentos
do novo pos to desde 28/Feverei ro/1962.
(C~mpanhia de Caçadores nO.302)
Por despacho de 4/0utubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,
2°s.sargentos milicianos os furrieis milicianos António Maria Ferreira Patrício e Penicio dos Santos Mi.gueis, Têm direi to aos vencimentos do
novo posto desde 28/Fevereiro/1962
(Companhia de Caçadores nO.3.)3)
Por despacho de 4/0utllbro!l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,
2° sarrlento miLici ano o furriel
miliciano Norber to de Freitas LDsmeBo smaninho, Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Feverelro/
/1962,
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(Companhia

de Caçadores

n°

305)

Por despacho de 4/eutubro/l963,
contando a antiguidade
desde 2B/Ievereiro/l962, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Abílio Cândido Martins. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962"
(Batalhão

de Cacadores

nO.35B)

Por despacho de 4/&tubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/fêvereiro/l963, 2°.s!rgento miliciano o furriel
miliciano José da Silva Cardoso. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/[evereiro/l963.
Por despacho de 4/0utubro/l963,
contando a pnti~uidade
desde 28/FevereiroY196l, 2°. sargento miliciaTo o furriel
miliciano Luis Filipe Arcos Gomes dos Reis Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 23/Julho/1962,
Por despacho de 1/Outubro/1963, a título póstumo, contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/1962, o 2°, sargento miliciano o furriel miliciano João Nunes Redondo, Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 4/Agosto/1962,

REGH1ENTO DE LANCEIROS
N°. 2
(Companhia de Policia ~ili t ar nO" EO)
Por despaçho de 4/0utubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196~ .. 2° sargento miliciano o furriel
miliciano Gibervc de ma t o s Fernandes,
Tem direito
aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963,

CO~PA~HIA OIVISIPNARIA
(Destacamento

OE ~ANUTfHCKn

nE ~ATFRIAL

de ~Ianutanção de \laterial n?

219)

Por despacho de 4/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2° sargento miliciano o furriel
miliciano Horácio Fernandes Lourenço, Tem direi to aos
vencimentos ia novo posto desde 28/Fevereiro/19n2.
(Destacamento

de \Ianutenção de \Iaterial nO, 343)

Por despacho de 41 utubro/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os furri.eis rnil i ci anos António Ramos Serra" Carlos Alberto Drarte Podrigues e Gabriel dos Santos "lares. Têm di eei to
aos vencimentos do novo posto desde 28/Feverei ro/l963"
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Sargentos

do aua~ro Permanente

Armas e Serviços
~inist6rio
Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços,Centrosde
Instrução e Unidades

INFANTAIUA

Regin,ento de Infantaria

n° 1

Furriel Mec.Ann.Ligeiras 'Iii l i.o de Almeida Carvalho, da C,
D.M,M", devendo ser considerado nesta situação desde
23.8.963, por ter regressado da R,M. de Angola, onde
serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de Ncmeaç ão Vital ícia Ai én dos QJadros".
(Desp, 13.9.963.,)

Regimento

de Infantaria

nO 4

Furriel Grad.Mec.Radiom, Julio Ferreira, do R.I.16, devendo sem considerado nesta situação desde 21,8,963,
por ter regressado da R,M, de Angol~, onde s~viu em
reforço á Guarnição Normal. Vence pel a verba "Pessoal
de Nomeaç ão Vital ícia Ai én dos Quadro s'" "
(Desp. 23.9.963.)

'Pegimentj

de Infantaria

nO 8

2° Arti f. Serralhei ro Umuel Pereira

Furriel
R.F.2.

Coel

ho , do

(Desp.3O.9.963,.)

Regimento

de Infantaria

nO 10

2° sarg, 2° mec.viat.rodas José Martins da Silva, do f,
D.M.~" devendo ser considerado nesta situação desde
23.8.963, por ter regressado da R,M. de Angola, onde
serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeaç5o Vitalícia Al&n dos ÇUadros".
(Desp, !D, 9. 963, , )
AR11L1WU/\

3n.

onOEil CD n:;:cln n°, 28
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REgimento

de ~rtilharia

Ligeira

nO,2

100Sarg. 10.Mec.Viat.Rodas Jaime Fernandes Boares, da R,
M. de Ango la , devendo ser considerado nesta situação
desde 2/8/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 10/9/963)
Regimento

de Arti

lha ria

..

Antiaérea

Fixa

10.Sarg. 10.Mec.Electri. João de Jesus Duarte da C.D.M.~:,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/8/963,
por ter regressado da B.M. de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Desp 13/9/63)
Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2°.Sarg. 20.Mec.Radiom. Clemente José Trindade Pisco,do
R.I.2, devendo ser considerado nesta situação desde
5/9/963, por ter regressado da R.M. de Angbla, onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()uadros".
(Despacho de 23/9/963)
Re'(imento

de Lancei

ro s nO,1

2°.Sarg. 20.Mec.Viat Bodas lIelder ~leJl!I)!\fja Lcpe s , da II.
M de Angola, devendo ser cons ide ra lo nc<.,U\ s i t.uaçúo
desce 2/8/963, data em que cmba rcou l e r! res so à !\1etrópole Vence pela VCl La "Posso i l I~ : o':'!" '. o Vital í
ia a i ~rn do'JQuadros"
(r espaclro
!.
L,'nr(3)

;o.:-'arv;

H'\diorn ,'lulluel
Cor ro i« Pi : s , do 1I.1.J6,
cons ide rado nes ta s i tuuçco desde 4/9/963,
po r ter tf'~Le.'S do da I'.~I de t\ngolH, onde serviu em
refor-ço ~ Guarn icâo Iorma 1 Vence pela verba "Pessoal
de r';Of,(:t1t '0 Vi t.o l íc i a a l(.'n elos ( adros"
(Desp.13; V63)
: . vendo

::<:J

".._

':i,,'

Hegimento
~ilr'.

o

ele

taval ar i a nCJ,8

'ec.'i·!t.llodas f\Jltónio

Cristóvão

Afonso, do
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R.A-A F..
_.. ~Jerado nesta situação desde
20.8.963, por regressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba"PessoaI de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(Oesp. 11.9.963.)
2° sarg. 2° mec.viat.rodas José António Gomes, da C.D.M.
de Material,devendo ser considerado nesta situação desde 23.8.963,por ter regressado da R.M.de Angola,onde
serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(Desp. 20.9.963 .•)

Grupo Divisionário

de Carroa

de Combate

Sarg.Aj. Chefe Ramo Autom~bilistaJosé
dos Santos Iria,
da C.D.M.M. e 2° sarg~:mec.viat.lagartas
e outras
viat. especiais José Alfredo Cassiano Pastor, da C.O
M.M., devendo ser considerado nesta situação desde
23.8.963, por terem regressado da ~.M. de Angola, onde
serviram em reforço á Guarnição Normal. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(Desp. 13.9.963 ..)
ENGFNHARIA

Escola

Prática

de Engenharia

(Com destino ao B.Tm. n? 3)
Furriel Grad. Mec. Radiom. Fernando Martinh9 Romeiro. do
R.I.2, devendo ser considerado nesta situação desde
5.9.963
por ter regressado da H.M. de Angola, onde
serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(Desp. 23.9.963 •. )

Regimento

de Engenharia

nO 2

Furriel Grad.mec.Radiom. Flórido Joaquim Pereira. do R.
1.16, devendo ser considerado nesta situação desde 21
de Agosto de 1963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço á Guarnição No cma.l. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Qua.
dros". (Desp. 23.9.963 .. )

Grupo de Companhias

de Trem-Auto

aa. Série
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2° sarg. 2° mec.viat.rodas João Rocha Simões, da C.D.M.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 23.8.963,
por ter regressado da R.M. de Angola. onde serviu em
reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
(Desp.' 13.9.963)

Serviço

de Administração

1° Grupo de Companhias

Mi I itar

de Adwinistração

Mi I itar

2° sarg. 2° mec.viat.rodas Domingos Roucela Vieira de
Araújo e Sllva. do R.I.14, devendo ser considerado nes
ta situação desde 6.9.963, por ter regressado da R.M.
de Angola, onde serviu em reforço á Guarnição Normal
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros'.
(Desp. 30.9.963)
2°

Grupo de Companhias

de Administração

Militar

Furriel

do S.A.M Laurindo de Jesus Carneiro, da Chefia
do Serviço de Orçamento e Administração, devendo ser
considerado nesta situação desde 27.9.963.
(Desp. 27.9.963.)
Serviço

de Material

Escola

Pr'tica

do Serviço

de Material

l° sarg. l° mec.viat.rodas Rúbem Barata Rodrigues da
va Pires do R.I.14, devendo ser considerado nesta
tuação desde 21.8.963
por ter regressado da R.M.
Angola. onde serviu em reforço á Guarnição Normal.
ce pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
Quadros".
(Desp. 10.9.963 ... )

Sil
side
Ven
dos

2° sarg. 2° artif. serralheiro Francisco da Costa Morei
ra, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
situação desde 6.9.963, data em que embarcou de regresso á Metropole.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". (Desp. 23.9.963.)

Companhia

Division'ri~

de Manutencão

de Material

2° sarg. 20 mec.viat.rodas João Baptista Bernardo Barro
so, do R.I.6, devendo ser considerado nesta situação

aa. Série
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desde 22/8/963, por ter regressado da R.M. de Angola,
onde. serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 13/9/963)
Orgãos

de Execução

Estabel

dos Serviços

e Outros

Elementos

ac inen tus ~·líI dares

Estabeloci~entos

de Instrução

Campo de Instrução

l.1ilitar

de Santa

Mar~arida

2° •Sarg. 20 .Mec.Arm.ligeiro Aurélio Pranco, da C.D.M.M.)
devendo ser considerado nesta situação desde 23/8/963,
por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em
reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Desp.13/9/963)
Escola

r,lílitar

Electromecânica

Furriel Grad.Mec.Radiomo João Alfredo Viegas, do A. L 16,
devendo ser considerado nesta situação desde 21/8/963,
por ter regressado da R.Mo de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal, Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vüalícia além dos Quadros".§Oesp.23/9/963)
furriel Grad. Meco Radiornontador Miguel Verfssimo Velez
de Oliveira do 8,1.2, devendo ser considerado nesta
situação desde 5/9/963, por ter regressado da R.M. de
Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal Ven
ce pela ve rba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Ouadros".
(Despacho de 2il-/9/963)
Est3~elecimentos
Oflcin(}s

Gerais

Produtores
rle tlatar

í

at

de En~enhf]f

ia

.lO.S rg lo .~:ec Viat !Iodas, Luís Diogo Lança da C 1J.~lol\1
devendo ser considerado nesta situação desde '/.3/0/963
por ter regressado da H H de Angola, onde seniu em
reforço à Guarniçí'io Normal Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros",
(Despacho de 13/9/963)

sup r anune rá r i os
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Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira nO. 1

Furriel Mec.Viat.Rodas Armando António Silva Martins da
E.P.S.M., devendo ser considerado nesta situação desde
2S/4/963,por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60
VI - CINJ.JR<;n;,

0JIHi,

E ~ÁGIOS

A - Cursos
- Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o Curso de Dactilografia que funcionou no G.A.C.A. 2(C.I.E. Escriturários) de 7/1/963
a 8/6/963 os seguintes sargentos:
O.R.M.9
G.A.C.A.2
R.A.L.2
E.P.C.
O.R.M.9
R.I.2
R.A.P.3
O.G.M.G.
B.C.lO
R.I. 6
A estes

20Sarg.Q.A.E.,Faustino Carvalho Andrade-BOM
20Sarg.Q.A.E.,José Rodrigues Bretes
-BOM
20Sarg.Q.A.E. ,António João da C.Piedade-roi
20Sarg.Q.A.E.,Manuel da Silva
-BOM
20Sarg.Q.A.E.,JÚlio de Almeida
-REGULAR
20Sarg.Q.A.E.,Garibaldo Augusto de F.Rato-itc.
20Sarg.Q.A.E.,António Rodrigues da Silva-R6G. ,
20Sarg.Q.A.E.,Manuel Maria de A.Graça-SUFICIEN1F.
20Sarg.Q.A.E. ,Manuel Pereira Lopes
-SUFICIENTE
20Sarg.Q.A.E. ,José Firmino
-SUF1CIENm
sargentos deve ser averbado o Curso de
"OAGTI LOGPHI A"
VIII

1 - Inval

í

- OEClARACÕ

S

daz

Que no Diário do Governo nO.226,2a.Sérle,de 25/9/963 fo
ram publicadas as pensões anuais de invalidez conc~dfdas
aos militares abaixo mencionados estando Já dedUZIdos
do desconto a que se refere o arto.13°. do Decreto Lei
nO 36610 de "lovembro r'e 19 7, esclarecido pelo artigo
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11° do Dec.Lei nO.39843 de 7/10/954, pelo que devem
ser abatidos ao efectivo das suas Unidades desde 1 de
Outubro de 1963, desde 'quando passaram a ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações, e ficam sujeitos a todas as disposições reguladoras
nos,militares reformados.

Regimento

de Infantaria

nO 2

Furriel miliciano-Artur Marques Figueira

Grupo Divisionário

16 884$00

de Carros de Combate

Furriel miliciano-José S.R.de O. Anastácio .•... 3 396$00

Regimento

de Infantaria

nOl4

10cabo enf.1117/58-Leonel Eurico Pires ....•..•. 5640$00

Regimento
10cabo Enf.291/61-Joaquim
Regimento

de Infantaria

nO 4

Pedro Américo •.•....

de Infantaria

1°cabo nO 523/60-Júlio Manuel Jesus de Almeida

Batalhão

de Caçadores
de Cavalaria

3 612$00

nO lO

1°cabo Milo 268/61-Francisco P. A. de Gouveia

Regimento

5 256$00

nO 1
2 256$00

n° 7

1°cabo n042/61-Arménio dos Santos Galhardo .... 2088$00

.

Batalhão

de Caçadores

nO 5

Soldado n024/60-Elisio Martins C. OUarte ...••. 4 296$00

Regimento

de Infantaria

nOl4

Soldado n0526/60-Alcides Laja ......•...•....•.

Regimento

de Infantaria

4092$00

nO 4

Soldado n0438/60-David Arcanjo N.Mendonça ..... 4 092$00
"
n0292/60-José Bernardo Albano .••..•... 4 092$00
"
n0106/60-José Francisco N.Ascenção ..•. 4 092$00

Regimento

de Infantaria

nOIO

Soldado n0913/60-Manuel Pereira Esteves ....••.

Regimento

de Infantaria

4092$00

nO 8

Soldado nO 31/63-Francisco Pereira Nogueira •.• 1 644$00

Regimento

de Cavalaria

nO 3

Soldado n01941/61-Fernando Domingos Lopes ....•

Regimento

de Infantaria

1 584$00

nOl3

Soldado n01569/62-António Lopes Mendes ••....•.

816$00

2 - Rectificações
Declara-se que as condecorações publicadas em O.E. nO 23
3a Série de 20/8/963 e as publicadas na O.E. n024 de
30 do mesmo mAes referentes ao furriel de Cav.Vicente
Esteves Ribeiro Dias,aos 10s.Cabos nOs1135/61 João de
Jesus Belchior e nO.378/61 José Pereira e aos soldados
nO.817/61 Jos' Artur Machadinho da Silva Neto, nO.928/
/61 Marcelino Cardoso Dias e n01020/61 Joaquim Repolho
Carvide, são uma e a mesma coisa.
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Declara-se que os 2°s sargs. de infa António Ramos Aéá
cio e Manuel Maria Rodrigues Pires, promovidos ao actual posto pela O.E. nO 22 3a Série de 10/8/963, pág.
673, pertencem ao R.I.12 e não R.I.13, como foi publicado.
Declara-se que o 2° sarg. de inf. António Vaz, do B.C.8,
foi colocado no R.I.12 e não no R.I.13, como foi publicado na O.E. nO 25 3a Série de 10/9/963 a pág. 779 .
•
Declara-se que o 20 sarg.mec.viat.rodas António Garcia
Goulão a que se refere a O.E. nO 23 3a Série de 20 de
Agosto de 1963 pág. 711 tem como Unidade Mobilizadora
o R.A.P.2 e não o R.A.P.3 como foi publicado.
Declara-se que o Sarg.Aj.Chefe Mec.Armas que passou á situação de supranumerário,por ter embarcado para a R.M.
de Angola publicado na O.R.no 24 de 30/8/963 pág.760 se
chama Albino Gonçalves Castelo e não Abilio Gonçalves
Castela.
Declara-se que o 20 sar~~mec.viat.rodas Dionisio Mendes
Leal promovido ao actual posto pela O.E. nO 19 3a.Série
de 10/1/963 pág.592, conta a antiguidade desde 31/5/963
e não-1oi publicado.
Chama-se João Maria Cabaço e não Joaquim Maria Cabaço o
20 sarg. 20 mec.viat.rodas do R.A.L.l a que se refere
a O.E. nO 17 3a Série de 20/6/963 pág. 515.
Declara-se que os furriéis do S.S. Leonel da Silva Pinheiro e Martinho Vermelho, promovidos ao actual posto
pela O.E. nO 25 3a érie de 10/9/963 pág. 773 foram
colocados no H.M.P.
Declara-se que se chama Adão da Silva Martins Hodrigues e
não Adão da ilva Martins, o 2° sarg •• do B.C.IO promovido ao actual posto pela O.E. nO 22 3a Série de
10/8/963, Pág. 674.
Declara-se que o 20 sarg. de Art. António Leonor Pina,
que passou á disponibilidade, como consta na O.E. nO 24
3a. érie de 30/8/963 a pÁg. 744, teve passagem ao G.
A.C.A.2.
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Olama-seAntóhlo .João da Conceição Piedade o 2° sarg.
do Q.A.E. 10 R.A.L.2 a que se refere a O.E. N° 25 3a.
Série de 10/9/963 pág. 785.
Declara-se que o 2° sarg. do Q.A.E.Manuel da Silva a
que se refere a O.E. ,no 25 de 10/9/963, pág. 785 pertencia á E.P.C. e nã04E.P.E. como foi publicado.
Declara-se que oj'l§args. do S.A.M. David Pereira da Si l,«
va e Manuel Alexandrino Vinagre e o furri~ .,"
do S.A.M •
Bento Mourão a que se refere a O.E. nO 22 e 10/8/963,
foram colocados no 2° G.C.A.M •.
Declara-se que o furriel da Cav. Valentim Brites Correia
Girão a que se refere a O.E. nO 22 3a Série de 10/8/63
pág. 699 pertencia á E.P.C. e não á E.P.E .•
Declara-se que se chama Diamantino Candeias Zuna Arrifes
e não Diamantino Candeias Zuaa Arrifes como foi publicado na O.E. nO 22 de 10/8/963 pág. 700.
Declara-se que o 2° sarg.milo do Pelo de Ar~ Antiaérea
54jR.A.A.F. Diamantino Correia Marques Rito promovido pela O.E.nO 24 3a Série de 1963 a pág.751 conta a
antiguidade no actual posto desde 28/Fevereiro/1963 e
não de 1962 como se publicou.
Chama-se José Manuel Amado Lima e não Manuel Amado Lima
o furriel do S.A.M. do 2° G.C.A.M. a que se reiere a
O.E. nO 22 3a Série de 10/8/963 pág. 669.

3 - Reformas
Que a partir de 1 de Outubro~róximo transitam para a
situação de reforma, passando a ser pagos das suas
pensões pela Caixa Geral de Aposentações, conforme vem
publicado no Diário do Gover~o nO 226 2a érie de 25
de Setembro de 1963, os militares a seguir mencionados
cuja pensão anual a cada um se indica, es tando já de
duzido do desconto a que se refere o artO 13° do Dec.
Lei nO 36 610 de 24 de Novembro de 1947 rectificado
pelo artigo 11° do Dec.Lei nO 39 843 de 7/10/954.

10.Sargento

Regimento de Cavalaria
ferrador-Luís Nunes
Forte da Graça

nO 8

24756$OP

10.Sargento do Q.A E. ·José Francisco R Travanca24 756$00
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ORDEr~

Série

DO EXERCITO

N°.

28

885

********************************************************
Repartição

de Justiça e Disciplina

deste M.E.

1°.Sarg.do QAE-António Martins Amaral

23.892$00-

Escola Prática de Infantaria

2°.Sarg.do QAE-Agostinho dos Santos Brinca .... 21.948$00
Hospi tal Mi li tar Principal

2°.Sarg.Enfer.-José Maria Velês Quesada
Batalhão Independente

21.948$00

de Infantaria nO.18

2°.Sarg.Enfer.-José do Carmo Toscano
Regimento

21.38~$OO

de Infantaria nO.8

2°.Sarg.COrnet~Alberto de Almeiaa ....•.........21.384$OO
Distrito de Recrutamento e Mobilização nO.3
2°.Sarg.do QAE-Rafael Mendonça ..•.•........... 21.384$00
Escoca Prática de Engenharia

2°.$arg.do QAE-Carlos Amado S.Silvares Carvalho21.384$00
Inspecção 'Geral de Educação Física do Exército

2°.Sarg.do QAE-Edmundo Gonçalves

20.256$00

Regimento de Lonce iros nO.2

10.Cabo nOI79/56/RD-Júlio Fernando C.Ribeiro
VIII

1.140$00

-OBITUÁRIO

Setembro-dia 4 - 10.Sargento de Artilharja Jaime Rodrigues de Cristo, do R.A.L.2.
'
Setembro - dia 22 - Furriel de Infantaria Alexandre da
Cunha, do R.1. 8.
00000000000000000000
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SÉRIE

20 de Outubro
Publ ica-se ao Exército

de 1963

o seguinte:

I - MUDANÇAS
Sargentos

DE QUADRO

do Uuadro Permanente

Quadro da Arma de Infantaria
Tem passagem ao Q.P. da Arma de Infantaria, o 2°. Sarg.
do Q.C. Hui Fernando Mateus Moura da R.M. de Angola,
porque encontrando-se
aprovado para este Quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga.Conta a antiguidade
desde 10/12/962. Fica graduado em 2°. Sargento.

I I - MUDANÇAS
Sargentos
Ingresso
Quadro

DE SITUAÇ~O

do Quadro

Permanente

nos Quadros
do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 28/9/963
por ter regressado da R.~. de Angola, onde serviu em
reforço á Guarnição Normal, o 2°. arg.2°Mec.Viat. Lagartas,José Maria Nabiça da C.D.M.M •.Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Passagem
Quadro

á situação
do Serviço

Passou a ~er considerado

de Supranumerários
de Material
nesta situação desde 7/9/963,

890
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por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do art.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servirem na~ tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, os seguintes militares;
Sarg.Aj.M.V.R. Francisco Elisiário Roque, 10.Sarg,M.
V.R. António Martinho Marques Monteiro e furriel Serralheiro Alexandre Pires Martins, todos da C.D.M.M.

III - PROMOÇÕES
Sargentos

do Ouadro Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Ouartel Mestre General

Oi recção do Serviço de Material
Sarg.Aj. de inf., o 10.Sarg. José Marvanejo Júnior, contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Despacho de 8/10/963 de Sua Exa.o Ministro do Exército.

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.6

Sarg.Aj. de inf.,o l°.Sarg. Joaquim Lopes, contando a
antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.Oesp.de 3/10/63

Arti Iharia
Regimento

de Arti Iharia Ligeira n°.2

Furriel 2°.Mec. Radiomontador, o l°. cabo Aj.Mec.Radiom.
Emilio José Sequeira de Macedo, contando a antiguidade
desde 4/8/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.

Cavalaria

3a. Série
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Regimento

de Lanceiros

nO.2

Furriel de Cav., o IO.Cabo Mário do Céu Santinho~ do R.
C.8, contando a antiguidade desde 6/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/10/963)

Engenharia
Escola Prática

de Engenharia

2°.Sarg. de Eng.Sap., o furriel Manuel Ferreira, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/10/963)

Serviço

de Material.

Cumpanhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2°.Sarg.20.Mec. de Viat.Lag. e Especiais, o furriel Horácio Amilcar dos Santos Pereira, contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Oesp.de 7/10/963)
2°.Sarg.20.Mec.Viat.Lagart.e
Especiais, o furriel José
Rodrigues de Faria, contando a antiguidade desde 30 de
Junho de 1963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 7/10/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi Iitares

Estabelecimentos

de Instrução

Centro de Instrução

de Sargentos

e Outros

Elementos

Mi Iicianos de Infantaria

2°.Sarg.de inf. o furriel Manuel Custódio Patrício, contando a anti~idade desde 22/12/962, data a uartir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/10/963)

Supranumerários
Infantaria

892
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Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg.de inf., o furriel-Francisco Frade Raimundo, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Aongola.
(Desp. de 4/10/963)

Batalhão

de Caçadores

nO. 5

2°.Sarg. do S.S., o furriel Generoso Gonçalves Duarte
contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do n0VO posto. Encontra-se em Moçambique em reforço á Guarnição Normal.
(Despacho de 12/10/963

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

Sarg.Aj. de lnf., o lO.Sarg. António da Silva Farias,
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Serve em reforço á Guarnição Normalda R.M.de Angola.
(Desp. de 3/10/963)
Sarg.Aj. de lnf., o l°.Sarg. Paulo Bacelar Guedes Malvar
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola.
COesp. de 8/10/963)

Arti Iharia
Regimento

de Arti Iharia Pesada nO, 2

2°.Sarg. de Art., o furriel António Ribeiro da Silva,
contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do n0VO posto. Encontra-se em Moçambique em reforço á Gua~nição Normal.
(Despacho de 10/10/963)
2°s.Sargs. de Art., os furriéis António Paulo Figueira e
Carlos Domingos de Raquel, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se e~ reforço á Guarni
ção Normal de Moçambique. (Oesp. de 10/10/963).
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2°s.Sargs. de Art., os furriéis Adelino Azoia Monteiro e
José Augusto Monteiro, contando a antiguidade desde
31/7/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontram-se em Moçambique em
reforço á GJarnição Normal. Despacho de 10/10/963.

G ru p o d e A r t i Ih a r ia C o n t ra A e ro n a y e s

n? Z

2°.Sarg. de Art., o furriel Aires Alexandre, contando a
antiguidade desde 31/8/963. data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em
reforço ~ Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné.
(Despacho de 3/10/963)

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

Mi litar

2°.Sarg. de Cav., o furriel Manuel Constantino Mira Baioneta, contando a antiguidade desde 24/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

Ultrumar
Região

Mi I itar de Angola

Furriel de lnf., o furriel Ma~uel Mateus Marques Serra,
contando a antiguidade desde 10/12/962.
(Despacho de 1/10/963)

Região

Mi litar

2° ".S~rg$ de Enll,' Transm.,
n1S10 Chora, cOlIl.andoa
ta a partir da qual tem
Vo posto.
(Despacho

Comando

Territorial

de Moçambique
o furriel Manuel Henriques Dioantiguidade dàsde 31/8/963,dadireito aos vencimentos do node 10/10/963)

Independente

da Guiné

2°s. args. de Art. os furriéis Francisco António Vala
das Vermelhw.e J~sé Joaquim Alfacinha Pinguinhos.
C?ntando a Antiguidade desde 31/8/963, data a par
t1r da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10/10/963)
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Graduações
No posto de 2°. Sargento
Estação

Posta I M.iIitar nO

9

2°.Sarg. Grad.,o Auxiliar de Tráfego de 2a.classe dos
C. T. T. Marçal Moreira Martins, contando a antiguidade
desde 23/9/963. Vence pela Ministério do Exército nos
termos do Decreto 31495 de 1/9/941.Por despacho de II
de Outubro de 1963.
Sargentos

do Quadro de Complemento

Re~imento de Infantaria
(Bat.de Caçadores

nO.7

número 111)

Por despac10 de 14/0utubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°s.sargentos milicianos os furo
réis milicianos Mário Luis Antunes Pinto e Vitor Manuel
Chaves Barata Rodrigues. Têm direito aos vencimentos do
novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Infantaria'ne

Luanda

Por despacho de 14/Outubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2° sargento miliciano o furriel
miliciano José Cipreste Vaz. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

rlg

Infant~ri~

de Nova Lisboa

Por despacho de 14/0utubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2° sargento miliciano o furriel
miliciano Artur Manue l Abreu Mendes da Silva

Batalhão

de Caçarlores nO.5

(Comp Caçadores

nO.298)

Por despacho de 14/Outubro/1963
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963
2°.si:.l·,5entn
miliciano o furriel
miliciano Ilenrique Manuel Ilarques Fernandes Claro. Tem
djrelto aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro
/1963
(Compa.de Caçadorrs

nO.299)

3a.
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Por despacto de 14/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2° saregnto miliciano o furriel
miliciano António Nunes da Silva. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Compa.de Caçadores nO.302)
Por despacho de 14/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2° sa~gnto miliciano o furriel
miliciano António Menor Silva Baião. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28IFevereiro/1962.
(Compa.de Caçadores nO.303)
despacho de 14/Outubro/1963. con t ando a antiguidade
desde 28YFevereiro/1963. 2°. $arr, pi ~.di ci anQ <> furriel
miliciano Carlos Eduardo de Freitas 'ilva Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fcver'~Ho/1963.

Por

Grllpo

~e Arti

Ihar i a rJp' Campanha

rle tuanda

Por despacho de 14/011 uLro/1963, cc
illltlgllidade
d~S(le 28/I;evereiro/1963 20s.s rgentv
r li c'i
anos os fu!'
néis milicianos Adelino I)or'ingosCampo da Silva c AI
berto Mendes Teles.
Regimento

d

Artilhart~

Pesada

(Compa.de Ar ci lhar i número

n°.2
2q3)

Por despacho de 14/0utllbro/1963, cont ndo a antigllioade
d:sd 28/I'evereiro/1963. 2°.sargcnto mi li cruno o fur ri eI
mdiciano J\ngelo da i lva Borges , I' m direito nos venci
III ntos do novo pos to desd
3/ 1: r i1 1963.
(Con p .de Ar t.i Ih ria nO. 419)

Por de'lllr.oho
de 14jlltllLro 1963 contando a ant.i gu idade
d~ ~e 28/Feverciro/l963
20.sargento mi 1i~iullO o fur r-i e l
m1l1ciano An ónio Pinto lor ira. Tem direito ao venca
m I\to o novo 1'0 to d sd 8/A o to/1963.
Regimento
(C

Por ti

po .d

de Cavalaria
Cnv,t!

>

n06

ria nú .ero 107)

e 1 /OlltuLro/19ó3 concend«

c

ntiguidac.le
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desde 28 de Fevereiro/963,2°.sarg.
miliciano o furriel
miliciano Amadeu Pereira de Araujo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Batalhão

de Telegrafistas

(Bat.de Transmissões nO. 361)
Por despacho de l4/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196l, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António Mão de Ferro Gil. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde lS/Junho/1962.

Companhia

oivision'ria

de Manutenção

de Material

(Dest.de Manutenção de Material 329)
Por despacho de l4/Outubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Reinaldo Vieira da Cunha. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/FevereiroYl963.
l°. Grupo de Companhias
de Saúde
Por despacho de l4/Outubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,2°.
sargento miliciano o furriel
miliciano António Maia dos Santos. Tem direito aos venCimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Comando

Territorial

Independente

de Timor

(Enfernaria da Guarnição)
Por despacho de l4/Outubro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fever.eiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Fernando Marques Martins. Tem direito aos vencimentos do novo posio desde ljMarço/1963.

Regimento

1e Infantaria

nO.3

Por despacho de 1 5/Outubro/1963 , contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1960, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Reinaldo Monteiro Afonso. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 6/Julho/1963.

Regimento

de Infantarja

(Bat.de Caçadores
Por despacho

número

de lS/Outubro/1963,

nO.7
141)

contando

a antiguidade

3a. Sé r ie
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desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel José Lourenço lanhes. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Batalhão

de Caçadores

nC. 5

(Batalhão de Caçadores nO.161)
Por despacho de lS/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2%.Sargento;Mi li.ci.ancs
os Furriéis
Milicianos Feliciano da Silva Franco, Joaquim Martias de Sousa e Virgílio Campos. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Batalhão de Caçadores n~3S6)
Por despacho de 1S/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Alberto Mendes de Oliveira. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963n
(Batalhão Caçadores nO. 357)
Por despacho de 1S/Outubro/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIliciano José Alves Pacheco. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 24/Maio/1962.
(Companhia de Caçadores nO,302)
Por despacho de 15/Outubro/1963, contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1963, 2°n~argento :Ylilicianoo Furriel
MIliciano Jorge António Fernandes dos Reis. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Arti Inaria

de Costa

Por despacho de 15/Outubro/1963, contando a antiguid~de
d~s~e 28/Fevereiro/1963, 20nSargento ~iliciano o FurrI~l
MIlIciano uilvestre Gomes Lopes. Tem direito aos venCImentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Cavalaria

(Ba~alhão de Cavalaria
P

nO.8

nO.163)
.

.d d

or despacho de lS/0utubro/1963, ontan~o.a. encrgur a e
desde 28/Fevereiro, 1963, 20s rgentos MIll.CIanOS os Fur-
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riéis mi~icianos António José Baptista da Silva e Marci~l Dias Ferreira Martins. Têm direito aos vencimentos
do novo posto desde 30/Junho/1963.
Por despacho de 15/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os fur
riéis milicianos António Albeeto dos Santos Pereira Trin
dade e Avelino Artur Feio da Costa. Têm direito aos vencimentog do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Batalhão

de Telegrafistas

(Bat.de Transmissões

361)

Por despacho de 15/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Manuel Lobato Vi0agre. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 17/Outubro/1962.

2°. Grupo de Companhias
(Destacamento

de Administração
de Intendência

Mi Iilar
330)

Por despacho de l5/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos mjlicianos os furréis milicianos Álvaro Manuel Gonçalves Dantas Martins e
José Bruno Mendes Teixeira. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

IV - COLOCAÇÕES
Sargentos
Armas

E TRANSFERENCIAS

do Quadro

Permanente

e Serviços
Ministério

Di recções

do Exéercito

das Armas

Di recção da Arma de Cavalaria
2°.sarg. de Cav.Marçalo António da R.M. de Angola devendo ser considerado nesta situação desde 2/9/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pe
la verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua
dros.
(Despacho de 30/963).

aa, Série
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Esco l as Práticas
das Armas e Serviços.
Instrução
e Unidades

Centros

••*****
de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.13

2°.sarg. 2° meco viat. rodas Francisco Madeira Clemente,
do R.L6. devendo ser considerado ~esta situação desde
6/9/963. por ter regrc"sado da R.M. de Angola, onde
serviu em reforço á Gual n i ção Normal. Venr e pela verba
"Pessoal de Nomeação Vi t ali cia além dos Quadros".
(Despach de 30/9/963)
Artilharia
Regimento

de Arti

Iharia

Ligei

ra nO.!

2°.sarg. de Art. David António Xavier de Oliveira, do
R.A.A. F., porpedir. Vence pela verba "Pessoal de Nome;;ção Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 7/10/963)
Re gim en to d e A r t i I h a r i a An t i a é r ea F i x a

2° sarg. Grad. de Artilharia Ilermenegildo Alves Mira, do
R.A.L. nO.l, por pedir. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (no.1 do arto.344
do Capo.90• do Orçamento do M.E.)
,
(Despacho de 7/10/963,
Cavalaria
Regimento

de Lancei

ros nO. I

(Com destino ao C.I.C.A.3)
2°.sar. de Inf. Francisco Pires Von Gilsa, do R.I.3, sua
U~idade Mobih/"\dora, devendo ser considerado nesta
Sltuação desdé 5/9/963, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Qua
dros Ap tovados po r Lei".
('Oes
pacho de 30/9/963)
2°b~a7g.de Cav.João José Perelra do R.I 5 sua ~nida~e Mo/hzadora.
devendó ser considerado nesta sltuaçaO des
e 5/9/963, por ter regressado d~ R.~. ,de ~gola.Vence
Pela verba "Pessoal de Nomeação Vlllahcla alem dos Qua
dros".
(Despacho de 30/9/963)

3a. Sé r i e
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2°. Sarg, de ln f. José Rosa das Neves, do R. L 3, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 5/9/963,por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 30/9/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.8

lO. Sarg, de Cavo José Mogas e 2°. Sa rg, de Cav. António
Joaquim, da R.M. de Angola, devendo ser considerados
nesta situação desde 6/9/963 data de embarque de regresso à Metrópple. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vital ícia além dos Quadros".
2°.Sargento ~Mec.Radiom.Francisco Barreto Afonso do RI
8,devendo ser considerado nesta situação desde 28/9/63
por ter regressado da R.M" de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros" ..
(Despacho de 8/10/963)

Serviço

de Administração

2°.Grupo

de Companhias

Militar
de Administração

Militar

2°nSarg. do S.A.M. Carlos Alberto Madeira Torres, da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 6/9/963, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 1/10/963)

Serviço

de Material
Escola Prática

do Serviço

de Material

2° nSarg. 2° .Mec, Viat; Rodas Ramiro Serra da RM. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
14/9/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vital ícia além
dos Quadros",
(Despacho de 8/10/963)

Otgãos

de Execução

dos Serviços

Estabel ecimentos

r1i t ita res

Estabelecimentos

de Instrução

e Outros

Elementos

3a. Série
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Insti

tuto

dos AI tos

Estudos

Mi I i tares

IO.Sarg.
de Cav.Mário Lopes da Silva,
do R.L2,
dade Mobili zadora,
devendo ser considerado
tuação desde 8/9/%3,
por ter regressado
do
S. Tomé e Príncipe.
Vence pela verba "Pessoal
çoo Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de

sua Uninesta
siC T"L de
de Nomea30/9/963)

2°.Sarg,
de Cavo Raul Ribeiro
Viana ~o R.L.2,
dade Mobilizadora,
devendo ser considerado
tuação desde 6/9/963,
por ter regressado
da
gola. Vence pela verba "Pessoal
de . omeaç âo
além dos c,hadros".
(Despacho de 30/9/963)

sua Uninesta
siR.M. de AnVitalícia

Instituto

Técnico

Militar

dos Puoilos

do Exército

Sarg.Aj.
Chefe de Mec. do Ramo Automobilista,
José Fernandes da C. O.~I.M., devendo ser considerado
nesta
situação
desde 28/9/963
por ter regressado
da H.\I. de
Ango l a, onde serviu em reforço à Guarnição NorrnaL Vence pela verba "Pessoal
de '"\omeação Vitalícia
além dos
C ladras"
(Despacho ele 8/lf)l963)

Escola

Itilitar

Electro"ccânica

20.Sarg.20.~lec.Rarliom
.. fVnilcar Correia
GI~~ório
do [tI.
6, devendo ser cons i de r ado n e.s t a si tuaç âo desde 6/9/963
por ter regressado
da n 'I de An go l a, anele serviu
em
reforço
à Guarnição i'lonnal. Vence pela verta "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além rios Çuadro s"
(Desp acho de 30/9/963)

Gr ad, Radiom .Io aqui n 'unes Cravo elo C. T.. L da
Guiné,
devendo
ser considerado
nesta
situação
desde
24/9/963,
data em que lhe foi dada por f'i nrla a comissilo

Fu rriel

Sup r anu me r á r i o s
Infantaria
le17irnento
1

Q

de Infantaria

n°.2

g
le Tn f .Jo sé VI cen te Mar t i ns , do R, C. S, devendo
s7r con iderado n e s ta si tuação desde 28, y96 3, por ter
SI o tron sIer ido da C, C 3(
pala o H C 3lt

902
ORnEM no EXERCITO N°. 29
3a. Série
********************************************************
Batalhão

de Caçadores

nO,5

Furriel de lnf. António Monteiro Godinho, do R.I. 7, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora devendo ser conS1derado nesta situação desde 1/6/963.

Batalhão

de Caçadores

nO:l0

lO.sarg. de lnf. José Resende Feio do R.I. 10, devendo
ser considenado nesta situação desde 26/8/963 por ter
, sido nomeado para servir nas tropas de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola nos termos da alínea c)
do arto.3°. do Dec. 42937 de 22/4/960.

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia ligei ra n". 1

2°.sarg. de Art. Domingos Martins André, do Destacamento
Mixto do Forte de Almada, por ter sido nomeado nos
termos da alínea c) do arto.3°. do Dec.42937 de 22 de
Abril de 1960, para servir nas tropas de reforço á
Guarnição Normal da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação dàsde 7/9/963. Fica sem efeito a
sua transferência para o R.A.P.2\ desde aquela data.

Engenha r ia
Batalhão

de

Telegrafistas

10.sarg. Radiom. José Adelino Esteves de Morais, do R.A.
P.no.3, devendo ser considerado nesta situação desde
23/9/963 por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal do C.T.I. de Timor nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/60.

Serviço
Companhia
Sa rg. Aj .M. V.R.
1°sarg.
"
"
2° "
"
"

"
"
"

"
"
"

de Material
nivisionjri~

de Manutenção

- António Nunes Trindade
Victor Manuel C.dos Santos
Norberto Inácto Cachatra
- Adriano Pereira dos Santos
- Abilio Ba ti s t« 'Gonçalves
- Virgilio A.Mendes Rosa

-

de

Material
do
do
do
do
do
do

R.C.8
R.I.16
R.C.3
R.I.14
G.A.C.A 2
C.C. T.A

3a. Série
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2°.Sarg.M.
n

V.R.

- António

"

-

U

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"

f,

" Serrlilh.
"
"
"
"
"
"
Furfliel
"

Monteiro

do C.C. T.A

_

do C.I.A.A.C.
do R.C.6

-

António
da Conceição Silva
Avelino
Cândido F.Batista
Manuel Ribeiro
M.da Silva
Francisco
José M.Teixeira

do R.I.1

- !tlanue I Raimundo kJartCos

"

"
"
"
"
"
"
"
"

Cecilio

Fernando dos Santos
Ismael Teixeira Pinto

Serafim

Serra

do B.C.9
do R.C.8
do C.l.C.A.1

do E.P. I.
do C.I.C.A.

- Her londer A.dos S.Moreira
- João Alexandre dos Santos
Joaquim Rosado C Vi larinho
- José dos Remédios Belo
- Jaime Salazar Morais
- José Lopes da Si lva
- Raul Alberto Da S.Dias
- Joaqu im A .};)ar tins Brandão
_ António Júlio
de Castro

do
do
do
do
do
do
do
do
do

R.A.A.F.
R.I. 8
R.A.L. 5
R. C. 7
R.I.12

-

do
do
do
do
do

R.l.13
B.E. 3
E.P.E.
R.A.P.3
R.l.8

João 'Gonçalves Ribeiro
Manuel Rosa Durão
José Manuel Cachatra
José Luis Franco
João António
da S.Ministro

2

B.C.l0
R.I.3
B.G. 5

R.I.l

Devem ser considerados nesta situação desde 7/9/963 por
:erem sido nomeados para servir nas tropas de reforço
a Guarnição Normal da R.M. de Angola nos termos da
alínea c) do art.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.

No Ultramar

Região Mi Iitar de Angola

lO.sarg.de lnf. Joaquim Santana Faleiro do R.I.IO por
ter transferido para a situação de comissão militar nos
~ermos da alínea b) do arto.3°. do Oec.42937 de 22/4/60
J:vendo ser considerado nesta situação desde 23/8/963.
a se encontra em Angola.
1 0. sarg. Mec. Elect. Mário Faustino Ribeiro da C. D.M.M.,
Por ter transitado para a situação de comissão militar
~os termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de
1~/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde
/8/963. Já se encontra em Angola.
2°i~arg. de lní. Fr~cisco Manue I Ros~do Ras teiro _do ~.
1 por ter trans1tado para a sltuaçao de comlssaO m1-
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litar nos termos da alínea c) do ar t? 03°.,do Dec, 42937
de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação
desde 25/9/963 conforme foi solicitado pela R,Mo de
Angola"
.
2°.,Sargo de Cavo João Alberto da Silva Ferreira, do R,C
6, por ter transitado para a situação de comissão mili t ar nos termos da aIínea c) do art;?,3°.,do Dec, 42937
de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação
desde 22/8/963, Já se encontra em Angola,

v -

CONCURSOS,

CURSOS

E ESTÂG10S

fi - Cu rso s
1 - lista

Geral

de Classificação

de Aprovados

Relação dos alunos que concluíram o Curso da Escola central de Sargentos, nos termos do Decreto nO, 40, 423 de
6/12/955, no ano lectivo de 1962/63,
Curso

A) - Para a promoção

a oficial

do S. G. E.

1 ':C.N.R. - 1° .Sarg.Inf.
-An tónio Ferreira Justo
15,79
2. -E. C.S.
"
Cavo -Manuel Ferreira
de Amorim 15, (f)
3 -RMF
"
Art. -Carlo s dos Santos Pereira 15, (f)
I, -EPSI1
"
"-António
Natividade
tia S.P.15, (f)
5 -FAL 1
"
"-Alexandre
A.N/.G.de Castro 15,45
6 -R.A. C. "
"-AntónioDiasdeFreitas
1lt,28
7 -R.E.1
rt
Fng. -Nor6erto Correia Castanho H,26
8 -R.A.P.2"
Art.-Joaquim
Jacinto
Vieira
14,10
9 -RAL 3 "
"-Carlos
Paiva
14,10
10-B4C 1
"
"-Manuel
Ferreira Júnior
14,05
11-C.N. R. "
lnf. -Raul da Glória Dias
13,91
1'2-D.C.A. "
càv. -An tónio Maria Elavai
13,84
l3-RAL'2
"
Art. -Fronci sco José M.Madeira
13,79
14-C.N. R. "
Ln], -Jo sé Pin to Barroso
13,72
15- "
"
"-António
ele Sousa Matos
13,71
l6-RAP 3 "
Art. -Raul de Matos Torres
13,70
17-RAP 2 "
"-Adelino
António Gomes
13.6t
18-R. F:.1
"
Eng. -Fernando Alberto P.Ferrei.13,
57
19-C.N.R.
Ln], -Martinho Joaquim Saragaço 13,43
2O-E.P .11.
"
Ar t. José Maria
13.38
21-[3. T.
"
Eng. -bloruie! Alves 130aven tura
13, ro
2'2-lW_ II
Art. -An tôn io Sal s inlia
13,18
1/

1/

(a)
(6)
(c)

(a)
(b)
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-Justino
Américo Vaz
1.3,1.7
-10.Sarg.Art.
"
"-João
dos Reis C. e Costa
12,97
"
lnf. -Joaqu.iti Almeida Martins
12,80
25-CNR
"
Cavo
-An
íbal
Bernardino
Proença
12,77
26-IAEM
"
"António
Soares G.Carneiro
1.2,71
27-RC 6
"
Ar t. -Jo sé Podr igues Pacheco
12,69
28-RAP 3
"
Inf. -Manuel Fernandes
de Pina
12,68
29-G.N.R.
"
C.F. -Florival
Joaquim de Sousa 12,66
:JJ-G.F.
"
Art.-Luís
de Ascenção Esteves
1.2,63
31-RAAF
"
,
-Armando
de
Sousa
1.2,54.
32-RAP 3
"
CaL. Zeferino
da Costa Macedo
12,52
33-RC 8
"
"-Arm1.ndo
Ribeiro
dos S.
1.2,52
34-1L 2
I'
"-Antá1io
Gonçalves
Tomás
12,41
35-G.N.R.
"
Inf. -Guilherme
Forteda Costa
1.2,36
36- rr
"
Art. -Si lvério Almeida Ferreira
12,36
37-aMC
"
Inf.
-Raul
Manuel
Massano
Perei.12,
29
38-G.N.F.
"
Art. -António
Comes dos Reis
1.2,29
39-R4AF
"
Cavo -Manuel António Dvos G.
1.2,07
l{)-R.L.1
"
Inf. -Elenrique Hi ldegardo Rosas 1.2,03
41-R.I.8
"
Art. -Jo sé Manuel Rijo
1.2,02
42-RAL 4
"
Inf. -Cristóvão
A. V. d'A.Lobo
1.1.,96
43-B.C.5
"
Art.-Alfredo
dos Santos
Viegas 1.1.,91.
44-aMC
"
"-Oscar
Martins
Casimiro
1.1.,82
45-RAL 3
"
Inf.
-José
Si
lves
tre
G.
do
Vale
1.1.,75
46-G.N.R.
"
G.F.-Manuel
Joaquim dos R.G.
1.1.,75
47-G.F.
"
Art. -José Lu ís Alves T.Borges
1.1.,73
48-R.I.6
"
"-David
José
de
Oliveira
1.1.,70
49-FAL 1.
"
"-António
Àvelino
da S.E.
1.1.,63
~-G4C4 3
"
"-Francisco
António
da Cu.nha1.1.,58
51-E.M. Elm."
"-José
dos Reis C. e Costa
1.1,57
52-RAL 2
"
Eng. -Luci ano Vieira
1.1.,45
53-B.E.3
"
lnf. -Amadeu de Sousa
1.1.,44
54-R.I.3
"
Art.
-Antálio
E.Ferreira
Garcia
1.1.,l()
55-G4C4 3
"
In], -Abel Martinho Teixeira
M. 1.1.,39
56-R.l.6
"
"-João
Maria Maduro
1.1.,34
57-R.l.7
"
Art.
-Antmio
Baptista
da
Silva
1.1.,27
58-R4P2
"
"-JoséCasimiro
Vasques
1.1,27
59-aMC
"
"-Francisco
de Oliveira
C. 11,25
OO-RAL 4
"
Eng. -Carlos Fernando de Campos 11, X>
61-R.E.2
"
"-Franc1.scO
Manuel dos S.
1.1.,18
62-<XíA
"
lnf.
.Manno
Nunes
11 16
63-R,! .15
"
Art. Manuel Marques Fidalgo
1.1.1.5
64-MP 3
"
"
Antón1.O BaptLsta Parente
1.1.,09
65-R4AF
"
"-José
Tomé
A
lves
tO, 98
66-B4G 2
"
"
Fernando Barreto
10 ..96
67 -C1JfM
"
".Manuel
Soares da Fonseca
10,91
68-RAL 1

23 -P.AL 5

4':"'-

J.

rlC"

.J

(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

(a)
(b)

(a)
(b)
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69-BAB.E. - 1° .Sarg.Eng. -Augusto Pereira
Marques
70-R.l.8
-'
"
lnf.-Casimiro
Barroso Pereira
71-E.P.J. "
"-Manuel
Ascensõo F.Lopes
72-R.J.ll
-"
-Alberto
de Sousa
73-B.Tm.3"
Eng.-António
Teixeira
74':CC1A
"
"-Manuel
Ribeiro
75-E.M.Plm.
"
Art.-EmílioBarrigaD'Agua

(a}-ll,1ais antigo

que (b)

2 - AI terações

(b) mais antigo

na Fr euuânci

10,87
10 70
10 65
10.68
10,1,5

10,41
10,16

que (c)

a

Concedido adiamento da matrícula
do l°" ano do Curso A da
Eo C, 8", no ano lectivo
de 1963/1964, nos t ermos da alínea a) do artO,7°,do Decreto nO,,4C),,423de 6/12/955,
aos seguintes militares:
Sarg Aj" de In E, José Marvanejo Júnior da 0., S,~.t; lê"
Sarg, de Eng, Joaquim Carval ho Bal ei zâo , da E, P, E, e
1°, Sarg, .Joaquim Ribeiro Faustino,
da Bat, nO"1 da G,F.
3 - Ave rhamento
Frequentou
com aproveitamento
e a classificação
que
1he vai indicada o Curso Operador de Radar que funcionou no c., L Ao A, C, de 7/7/963 a 24/8/963, o 2°" Sar g,
de Art , António Carlos Anbr óai o Vi torino, da E.,P, A. que
obteve a classificação
de Regular,A este sargento devem
ser averbados:
a) o Curso de Operador de Radar;
b)
a especialidade
de Operador de Radar de Art.i Lhar-i a,
VI - OECLARACOES
1 - Ad i tamento
Que as datas de início e fim dos cursos de Cr-ip cól ogo e
as mesmas datas referentes
ao curso de transportes
Auto a que se refere a 0.1' n? 25-31'1.~érie de lU/9/963,
pág 790 e 79J s50 as seguintes
Criptól ogo- Tem início em 11/11/963 e finda em 23/5/64
Transportes Auto-Tem início em 13/1/96.3 e finda en 21/3/64
Notas circulares
nOs. 4373/10 e 4401/10 pO,099 1/63. res
pectivamente de 25 e 26 de Seterr.bro últjmo da Direcçíío
de Instrução do Estado \bior do Exérci to

2 - R e c t i f i c ac õ e s

3a Série
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Con tam a an tigui dade desde 16/7/963
e não desde 16/8/963
os Sargs.Ajuds.
de Infantaria
António Joaquim Moreno e
João Di as Roldão,
ambos do R
5, que pela O E. nO. 26
3a. Série- de 20/9/963
(Jág. 808),
foram promovidos
ao
actual posto

c..

Declara-se
que o l°.Sarg.
P.\1ecViat.Podas
ro Lhera,
do R. A, L 3, que foi promovido
to pela 0., E., nO.27 3a"Série
de 30/9/963
ta a antiguidade
desde 14/1/962

José \10nteiao actual
posa pág.832,con-

Declara-se
que Adelino Dius Alves do R I 6 é 2°.Sar~.
e
não Furriel,
como foi publicado
na O E. nO.24-3a,.~ér1~
de 30/8/963,
pág 7".4
Declara-se
que o 2°.Sarg.
de Art., António Nunes \~arques
do RoA L., 2 ingressou
nos Quadros,
desde 3/7/963
e não
4/7/963,
como foi publicado
na O l~. 24-38 ~érie
de
~/8/963,
pág
741.
Q,oma-se Gent.i l de Oliveira
Gonçalve.
Pua e não Cen t i I
de Oliveira
Anes lmna o 2 .ar~
de lní
do ~ I O E.,a
que se refere
a O F n? 27-3, :-éne de ~f9/963,
a pág.
855
Declara-se
que o 2° Sarg 2
lec Ll ec t r.i Helder Pereira
da Cunha, do B C 5, passou a si tu dr,. 50 de di sponi bi Li dade
em 3/6/963
e não em 3'7 963, como foi publicado
na
O.F nO.19-3a.
'érie de 1 17'963,
PÚg 759.
Declara- se que servem em reforço
a Cuarni
âo
oro aI -Io
C, T
da Guin(~, e n50 em comi saâo militar
por rrrpos'i
çâo em Angol a, como foi oubl i cado na O [. n? 19 de
1?/7/963, pág. G07, os 2 s a rgs
lec
Vi at Hodas I mIngos Granci seo (Ial hun
d as du C. O I "1 e Manuel
da Silva Pocha, do H I C')
ç

r.

Declaro se que o Furri 1 Grad íec \ i at Ilod s .lo é Fer
nant.lo Correia
foi colocado
no
C, lO e nõo no R. I 10
c~mo fo i publicado
na O r n? 27 3a "ri
de 30/4/963,
pu
8S0
[)ecl uru\Iartlrl'

A I ,
pert

n

I, I Ur

que o Fur ri.e l 2" lec
'il va, p 'OIl10\Í
1 a O F.. n 27-3.1. ( 1
.0 Hegirren to de Al t
como po r Lap o

ndO

3a. Séri e
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Declara-se que se chama Joaquim de Almeida Nunes Ereira
o 20,Sarg,MiIO,do S.C.8(C,C,175) promovido a este posto pela O.E.no. 27-3a, Série de' &>/9/963 a pág. 850,
Declara-se que o 2°,Sarg,Milo.
do Regimento de Infantaria de Luanda, promovido ao actual posto pel a 0, E.
nO.19-3a.Série
de 10/7/963 a pág. 598 se chama João
Horácio Tomé Belchior e não José Horácio Tomé como se
publicou.
Declara-se que o Furriel 2~.Artíf,
Serralheiro
Manuel
Bruno da Mota, promovido ao actual posto pela Q,E"no.
21- 3a"Série de &>/7/963, pág.645, pertence à E.P. S.M,
e não ao G.A. C, A. 3 como por I apso se publicou,

V 111-

OB I TU Ã R 10
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30 de Outubro

Publ ica-se ao Ex'rcito

o se]uinte:

I - MUDANÇAS

Sargentos
Quadro do Serviço
Hospital

de 1963

DE QUADRO

do Quadro Permanente
de Saú~e

Militar

Principal

Tem passagem ao Quadro Perm3nente do erviço de Saúde, o
furriel do Q.C., Adelino Armindo Costa, do 2° G.C.S.
porque encontrando-se
aprovado para este Quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade
desde 25/7/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". Deve ser convocado da
disponibilidade.
II - MUDANÇAS

Sargentos
Ingresso
Quadro

DE SITU.

cio

do Quadro Permanente

nos Quadros
da Arma de Cavalaria

Passaram a ser considerados nesta situação, desde 6/9/
/63, por terem regressado de Reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, os 2°s sargentos de Cavalaria
Manuel Assis Bastos Vieira e danuel Alves Guerreiro
ambos do Regimento de Lanceiros nO 2.Vencem pela ver-

sa. Série
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ba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()Iadl s".

Passagem

.
Ouadro

á situação

de supranumerários

da Arma de Infantaria

Passoa a ser considerado nesta situação, desde 7/9/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço á
Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos da
alínea c) do arte 3° do Oec. 42937, de 22/4/960,0
'ló-~'sãrgentode lnf., Ricardo José Maria Rodrigues,
do R.I. nO.1
Passou a ser considerado nesta situação, desde 26/8/963
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3° do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas Tropas
de reforço à Guarnição Normal da R.M.de Angola, o
furriel de In f'; , António Pedro dos Reis, do B.C.10.

Ouadro

do Serviço

de Material

Passaram a ser considerados nesta situação, desde 20
de Julho de 1963, por terem sido nomeados para servirem em comissão á Guarnição Normal em Angola, nos
termos da alínea c) do arte 3° do Dec. 42937, de 22
de Abril de 1960, os seguintes miJ.itares:
Sarg.Aj

. chefe

de mec.Au tomobi l i e ta,

Carlos

Mateus,

do

D. 'C, M, 'C.
l°,sarg,m.v,
"
"
""
2°,sarg.""
"
"
""
"
"
""
"
"
""

rodas, Joaquim Vicente
do ·C,C.T,A,
" ,José M.Martins
Ferreira
da E,P,S,M.
" ,Vitorino
Martins Rodrigues-daE,P.A,
",Urgel
Cesor V,Gonçalves
do R,A,L.3
" .Jaime Marques Crespo
da E.P,S,M,
" ,José Furtado de Freitas-do
C,I,S,M.I,

Passaram a ser considerados nesta situação dàsde 16 de
Julho de 1963, por terem sido nomeados para servirem
como reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola, nos
termos da alínea c) do arte 3° do Oec. 42937 de 22/4/60
os seguintes militares, que têm por Unidade Mobilizadora a C.D.M.M ••:
l°,sarg,m,v,
"
"""

"

"""

"
"

"""
"""

"

rodas, Joaqu im Ferreira
",José
Dias da Si l-ua
" Lu is Armando M, Garcia
" .Joaqu im Manuel Ramos
" ,An tón io 'Garcia Engrácio

do B,S.C,F.
do B,I.I.
1.8
do R. C. 7
doR.
I. 3
da C.D,M,M.

sa.

Série
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1°. satg.m. v. rodas',An t6nio H. Josézinho
1°. sarg.m. v. rodasLoureri tino Martins Moreira
"
"""
" ,Leliano Borges da Silva
2°.sarg.""
" .Eronci sco A.C. Belchior
"
"""
" ,Manuel Inácio Louça
"
"""
" ,Agostinho Dias
"
"""
" ,José Anastácio 'Caerre i so

P.

da E:
'E:
do R.A.L. 2
da E.P.S.M.
doR. L. 1
do B. 1.
do R.A.L. 2
do R. I. 4

II I - PROMOÇÕES
Sargentos

do Quadro

Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

ln fan ta r ia
Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.sarg.2°.artífice,Serro,
o furriel António da Silva
Gomes, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 16/10/963

Regimento

de Infantaria

nO. 10

Sarg.Aj.de lnf., o l° sarg.,Joaquim José Gomes, contando
a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.Desp.de 15/10/963

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

Sarg.Aj.de Eng., o l°. sarg., Manuel Ribeiro, do G.C.T.A.
contando a antiguidade desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 14/10/963

Batalhão

de Caçadores

n", 10

Sarg.Aj.de lnf., o 1°. sarg., Manuel Teixeira Júnior, con·
tando a anti~idade
desde 16/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo post,p.

912
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Artilharia

"

2°.sarg.de Arta.o furriel Justiniano da Silva, contand9
a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qua l
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 14/10/963
Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

2°.sarg.2°.artífice
Serro, o furriel António Augusto
Lúcio Romão, contando a antiguidade desde 30/9/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Despacho de 16/10/963
Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

2°.sarg.2°.mec.radio~.,
o furriel Américo José da COnceição Gonçalves, contando a antiguidade desde 31/8/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Despacho de 16/10/963
2°.sarg.2°.mec.pred.cent.tiro,
o furriel Norberto Martins dos Santos, contando a antiguidade desde 31/8/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Despacho de 16/10/963
Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.3

Furriel 2°.mec.radar, o 1° cabo ajud.mec.radar, João Ma-'
ria Rodrigues, contando a antiguidade desde 4/8/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Despacho de 9/10/963
Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

Sarg.Ajud.de Arta, o 1° sargento Fernando Barreto, da C.
D.M.M., contando a antiguidade desde 16/7/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Despacho de 14/10/963

3a. Série
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Regimento de Cavalaria nO.7
2°.sarg.2°.mec.Elect.}

o furriel João Norberto da Ponte

Rodrigues, contando a antiguidade desde 31/8/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentqs do novo
posto.
Despacho de 14/10/963

Serviço de Material
Companhia Division~ria

de Manutenção

de ~aterial

2°.sarg.2°.mec.armas ligeiras, o furriel Manuel Nunes
contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto •
.Despacho de 14/10/963

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Estabelecimentos

Militar.s

Estabelecimentos

de Insrtrução

Escola Mi litar de ElectromecAanica
Furriel 2°.mec.radar, o 1°. cabo aj.mec.radar, João Domingos Belchirinho Faro1a,contando a antiguidade desde
4/8/963. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Despacho de 9/10/963

Campo de Instrução Militar de Santa Margarida
2°.sarg• de Cav., o furriel Joaquim dos Reis, contando a
antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 16/10/963

Supranumer~rios
Infantaria
Ragimento de Infantaria nO.4
2°.sarg.do S. S. o furriel José Sanches Castilho, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola.
Despacho de 15/10/963

914
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Batalhão Independente de Infantaria nO.18
2°.sarg.de lnf., o furriel Nuno Fernandes da Silva, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola.
Despacho de 14/10/963

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

2°.sarg.de Arta. o furriel Aparício Lopes, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se em
Moçambique em reforço á Guarnição Normal.
Despacho de 14/10/963

Cavalaria
Regimenlo de Lanceiros n-.2
2°.sarg.de Cav., o furriel Joaquim Gonçalves Lopes Monteito, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Encontra-se em reforço á Guarnição Normal em
Timor. Despacho de 15/10/963

Engenharia
Regimento de Engenharia nO. 1
2°.sarg.de Enga.-Sapador, o furriel António de Oliveira
Calado, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.Encontra-se
em Angola em reforço á Guarnição
Normal. Despacho de 14/107963

Edtabelecimentos

~e Instrução

Academia Mi litar
2°s.sargs.de Cav., os furriéis Demétrio Joaquim Pardal,
Faustino Manuel da Conceição José e José Júlio Roque
Lages, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novo
posto.
Despacho de 14/10/963

915

ORDEM 00 EXERCITO N°. 30

3a. Série

**********************************************************

Colégio Militar
2°.sarg.de Arta, o furriel José Baptista Maria, contando
a antiguidade desde 30/9/963, data a aprtir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 14/10/963

Ultramar
Região Militar de Angola
2°.sarg.de Cav., o furriel Maximiano Augusto Rodrigues
contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 16/10/963

Região Mi litar de Moçambique
2°.sarg.de Tnf.,
buda Carvalho
31/5/963, datQ
mentos do novo

o furriel Francisco Anibal Rolando Barde Sousa, contando a antiguidade desde
a partir da qual tem direito aos vencipo~to. Despacho de 18/10/963

2°s.sargs.de Arta., os furriéis Manuel da Conceição Rocha e António José Murcho Bernardo, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.Desp.de 18/10/963
2°s. sargs.de Arta. os furriéis António José Marreiros
. e António Fernandes de Brito, contando a antiguidade
desde 30/9/963, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto.Despacho de 18/10/963.
2°.sarg.de Arta, o furriel José Varela Saloio, contando
a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qual
tem direito ao vencimento do novo posto.
Despacho de 14/10/963
2°.sarg.de Enga-Sapador, o furriel Eugénio Fernandes
Machado, contando a antiguidade desde 30/9/963, data
a partir da qual tem direito ao vencimento do novo
POsto.
Despacho de 18/10/963
2°.sarg.de Cav., o furriel Jaime Carrola Filipe, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 14/10/963

3a. Série
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Comando Territorial

Independente

da Guiné

2°s.sargs.de Arta, os furriéis José Rosa Rafael, António Martins Reis Dores e Leandro António Glória
Leitão, contand a antiguidade desde 30/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Despacho de 14/10/963

Comando Territorial

Indepen~ente

de Timor

2°.sarg.de Arta ...
o furriel José da Rocha, contando a an'tig~idade de~de 31/8/963, data a aprtir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 15/10/963

. IY - COLOCAÇÕES E TRANSFERENCI A~
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Sargentos do Quadro Permanente
Armas e Serviços
Ministério

do Ex~rcito

Estado Maior. do Exército
(Com destino á la.Repartição)

2°.sarg.d~ Inf., Fernando António Almeida Rodrigues, do
Quartel General da la Região Militar, por pedir. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i",
Despacho de 23/9/963
(Com destino á Secção de Publicações)

2°.sarg.de lnf., João Martins Vieira, do R.I.no.I.Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 11/10/963

Na Dependência

do Quartel Mestre General

Di r ecção do Serviço de Forti t i caçães

e Obras Mi Iitares

l°.sarg.grad.Mec.Elect.,José Luis da Silva da ~.M.de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
21/9/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Despacho de 10/10/963
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2°.sarg.do Q.A.E., André Nunes, do R.I.n* 3, devendo ser
considerado nesta situação desde 5/9/963, por ter regressado da R.M.de Angola, onde serviu em reforço á.
Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Despacho de 2/10/963

Quartiis
Quartel

Generais

General

do Geverno

Mi litar de Lisboa

Furriel de Enga., Alfredo dos Anjos Correia, do G.C.T.
A., por moti vo disciplinar. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 24/9/963

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades

Centros

ln fan t a r ia
Regimento

de Infantaria

n-.l

2°.sarg.do·S.S., António Crisóstomo, do R.I.6, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Setembro de 1963, por ter vindo da
R.M. de Angola.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Ç\ladros". Despacho de 2/10/963

Regimento

de Infantaria

n·.7

2°.sarg.de Inf., Francisco Rodrigues de Jesus Pires, do
R.I. n? 16, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos
C\.tadrosAprovados por Lei".Despacho de 23/9/963

Regimento

de Infantaria

nO.12

lO.sarg. do Q.A.E., ~rmando Borges da B.M.de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/963,
data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
Despacho de 24/9/963

Regimento

de Infantaria

nO.15

2°.sarg.de Inf.,Joaquim Garraio Pires, do ~.I. nO 10,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consIderado nes
ta situação desde 21/8/963, por ter regressado da R.M.
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de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 16/9/963)
2°.Sarg.músico executante no instrumento "Saxofone" da
~M. de Moçambique, José António Martins Flora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/8/963, data
em que embarcou de regresso à Metrópole.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 24/9/963)
2°.Sarg. de lnf, Luís Ventura de Jesus, do R,l. nO,16,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 21/8/963, por ter regressado da Regi ão Mili t ar de Angola. Vence pel a verba "Pessoal dos
Qaadros Aprovados por Lei". (Despacho de 16/9/963)
.2°, Sarg. de In f, , João Luís de Oliveira,
do R. L nO. 10,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si tuação desde 21/8/963, por ter regressado da ~M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 16/9/963)
2°,Sarg. de lnf., Manuel Mendes Mandeiro, do C.T.l. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
3/9/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 18/9/963)
Regimento

de Infantari

a n". 16

Sarg, Aj. Sub-chefe de Banda de Música, da R.M. de Angola
José Maria Vieira Grilo, devendo ser considerado nesta
situação desde 16/9/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 24/9/963)
Furriéis de lnf., Joaquim Manuel Lopes e João Francis€o
Pintado Carola, ambos do R.l. 10, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerados
nesta situa~ão
desde 21/8/963,
por terem regressado
da R.M. de
Angolao Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 16/9/963)
Batalhão

Indeoendente

ele Infantaria

nO.19

2°. Sarg,"Corn cteiro" , José Glória Duar-te, do R.I.no. 2
devendo ser considerado nesta situação desde 5/9/963
por ter regressado da ~M" de Angola, onde serviu em
reforço à iliarnição NonnaL Vence pela verba "Pessoal
dos Q,tadros Aprovados por Lei". (Despacho de 24/9/63)
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Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

2°,Sarg.de Inf., Eduardo Soares Fernandes Figueiredo,
d<:>
R.. 1.10, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons1derado nesta situação desde 21/8/.963, por ter regressado da R,M, de Angola, Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei"., (Despacho de 16/9/9631

Batalhão

de Caçadores

nO.8

2°.Sarg.de Inf., Eduard; Joaquim P,Bizarro, do R,I.no.1,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 21/10/963)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

de Costa

2°. Sarg, Grad, do S. S, , Adolfo Cardoso Alves Teixei r a,
do H.M.R. n", 2, por pedir. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Qaadros".
(Despacho de 10/10/963)

Cavalaria
Regimento

de lanceiros

n". 1

2°.Sarg.20.Artífice
Carpinteiro,
João José Encarn~ção
Fernandes, da R.M, de MoçOO1bique,devendo ser cons iderado nesta situação desde 14/9/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole, Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vital ícia além dos ().tadros".
(Despacho de 10/10/963)

Serviço

de Administração

Escola Prática

Mil itar

de Administração

~i Iitar

20s, Sargs. do S.A.M,, ,António Fernando Ferreira da Silva,António Ramos alvado e João José Oliveira Crespo,
todos do 20. G.C. A.M., sua Unidade Mobili zador a, devendo
ser considerados
nesta situação desde 22/8/963,por
terem regressado da R M.de Angola. Vencem p~!a verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros.
(Despacho de 20/9/963)
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2°.sarg.do S.A.M.,Francisco Manuel de Abreu Cunha,do 2°.
G.C.A.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/8/963,por ter regressado da R.M.de Angola.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Desp.de 17/9/963

1° Grupo de Companhias

de Administração

Mi Iitar

2°.sarg.do S.A.M., António de Jesus dos Santos Gomes, do
2°.G.C.A.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 22/8/963, por ter regressado da H.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 20/9/963
2°.sarg. do S.A.M.,Diogo Gomes de Azevedo, do 2° G.C.A.
M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 22/8/963, por ter regressado da
R.M.de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".Despac.ho de 17/9/963

Orgãos de Execução
Estabelecimentos
Disdrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

Mi Iitar~s

de Recrutamentu

e Mobilização

n-.I

2°.sarg. do Q.A.E., Mário Rodrigues Carvalho, do R.I.6,
desde 6/9/963, por ter regressado da R.M.de Angola,onde serviu em reforço á Gparnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"
Despacho de 2/10/963

Distlrito de Recrutamento

e Mobilização

n°.4

1°.sarg. do Q.A.E., Francisco Sales Valente, do R.A.L. 3
Despacho de 15/10/963

Distrito

dê Recrutamento

e Mobilização

nO.12

10.sarg.ao Q.A.E., Valentim Cardoso dos Santo:;, eli) f(. 1,
de An~cLa, devendo ser considerado nesta situação de de 1/9/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pc;fool de Ofl1ca~o Vitalíci
além dos Quadros". Despacho de 24/9/963
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Di st ri to de Recrutamento

e Mobil iz açãu

nO.18

2°.sarg.do Q.A.L, Manuel Moniz do Rego Vieira, da R.M.
de Angola devendo ser considerado nesta situação des
de 6/9/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros. Despacho de 24/9/963

Estabelecimentos
Depósito

Penais

•

Disciplinar

2°.sarg. de Inf., Luis Cardoso, d.. R.ot L...1 (C.r.C.A.3),
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos (lUadros Aprovados por Lei". Despacho de 23/9/963

Est~belecimentos
Campo

de Instrução

de Instrução

Militar

- Santa Margarida

2°.sarg.Enf.õípico,
lIeitor José Dias, do l° G.C.S.,dedendo ser considerado nesta situação desde 7/9/963,por
ter regr ssado do C.'1.1. da Guiné, onde serviu em reforço á Guarn:ição ormaI. Vence pela verba "Pessoal
de::;Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 24/9/963

Centro
2°. SRrg.
Unidade
situação
Angola.
dos por

de ms trucão

Milit;H

de Santa Mafl~arid::l

de Inf. José Hibeiro Garraio, do R.I.16, sua
~;o diz~dora
devendo ser considerado nesta
de'de 21/8/96j, por ter regressado da R.M. de
Vence pela ve rl.a "Pessoal dos Quadros AprovaLei". !)espncho de 16/9/963

Centro

de Instrução

~e Oparacões

Especiais

2°.sarg. de Inf. Américo ~llnes Pimenta, do P.I.16, sua
Unidade \lobili'zadora devendo ser considerado nesta
situação desde 21/8/9153, por ter regressado da R.~1. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
PoS per Lei". ~s!Jachu de 16/9/963

Estabelecimentos
Hospital

Militar

~osp,tal~re~
Regional

V

n .2
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2°.sarg.do 5.5. ,Joaquim Maria Calha Cândido, do 10.G.C.S.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/6/963, por ter regressado do C.T.
I.de Timor. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".Despacho de 2/9/963
2°.sarg.do 5.5. ,José Tiago Marinho, do H.M.R.3, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados
por Lei". Despacho de 10/10/963.
Furriel do 5.5., António da Silva, do R.A.C., por pedir
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". Despacho de 10/10/963
Furriel do 5.5., Artur Guilherme Moreira da Fonseca, do
B.C.5, sua Unidade Mobilizadora, deveQdo ser considerado nesta situação desde 15/8/963, por ter regressado
da R.M.de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()ladros".Despacho de 20/9/963

Hospital Militar Regional nO.3
2°.sarg.do 5.5., António Carrilho Francisquinho, do
l° G.C.S., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 27/7/963, por ter
regressado do C.T. r. da Gliné. Vence pela verba'PessoaI de Nomeação Vitalícia além dos ()ladros".
Despacho de 31/8/963
2°.sarg.do 5.5., Joaquim Maria Calha Cândido, do H.M.
R.2, por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Desp.de 10/10/963

Hospital Mi litar de Doenças Infecto-Contagiosas
2°.sarg.do 5.5., Joaquim António Lourenço do R.I.2,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 5/9/963, por ter vindo da R,M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Despacho de 27/9/963

Diversos
Depósito Geral de Adidos
2°.sarg.de Inf., Francisco Esteves, do C.r.I.da Gliné
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devendo ser considerado nesta situação desde 3/9/963
data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 17/9/963
2°~sarg.de Inf., Manuel Almeida, do C.T.I.da Guiné,devendo ser considerado nesta situação desde 22/8/963.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". Despacho de 18/9/963
..
2°.sarg.de Inf.,Domingos Rico Lampreia, do R.I.10,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 21/8/963, por ter regressado da
R.M.de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Despacho de 16/9/963

Supranumerários
Infantar ia
Regimento de Infantaria n·.l
~o.sarg.de ln/.,Joaquim

Ribeiro M;rques
do R.I.6
", Victor eo/lles
do R.I.6
" de Art.,Amadeu Henriques Femandesdo Q. 'G.
da 2a.Região Militar
~
." de Cav. .Joõo Batista Prado
,do
R.C. 8
20urnel Com.
,Hermenegildo Augusto Meltm-do B.I.I.1.9
;,sarg.Radiom.. ,Carlos B.Morais Mendonça
-do B.I.I.1.9
Mec.v.Rodas,Antóhio
J.Nunes Trolha
do R.1..1.3
"

"

Devem ser considerados nesta situação desde 7/9/963,por
terem sido nomeados para servirem em reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola, nos termos da alínea c)do
arto.3°. do Dec. 42937 de 22/4/960.
2°.sarg.de Inf. Francisco Manuel Macedo Caixeiro, do B.
C.S, por ter ~udado de Unidade Mobilizadora, devendo
ser considerado nesta situação desde 15/5/963.
2°.sarg. de Inf.,Manuel

Joaquim Mestre, da Secção Militar
do Ministério
do Ultramar
"
",José
Augusto da Quinta Rosário-da Rep.
de Sargentos e Praças
FUr rte' 1 de ln/.,Domingos
.
da
Ant6nio Casaca Ca b a~etro,
Fu .
polícia
Militar
rrtel de ln/, ,José dos Reis Ferreira/do
C.I.~4(RAL2)
"
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Por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola, devem
ser considerados nesta situação desde 7/9/963.

Regimento
Furriel
II

de Infantaria

nO.2

do R.I 1
de Inf .. Joaquim Robalo Aleixo
do B I 1.17
Luci ano Jorge da Si lva
.Jacindo Alves Miranda - Casa da Reclusão
do
M. Lisboa
" ,Álvaro Moura de Sá
do D.e.A.
do S.S .Car lo s Fernando de Oliveira
do li. M. P.
José Simões dos Santos
da E P I
Diamantino Alves
do 1° e,c,s.
",Albino
Carr i lho de Carvalho
do H. M. P
do S.S .Artur de Jesus Vieira
do li M P.
de ln!
José Albino Carrei rra
do B I I 17
II

II

II

e.

2°.sarg
"

II

II

"

Furriel
Furriel

II

"

II

II

II

"

Por terem sido nomeados nos tg~OS da alínea c)do arte.
3°.do Oec.42937 de 22/4/960, para servirem nas trop~s
á Guarnição Normal da R M. de Angola, devem ser cons i.derados nesta situação desde 21/9/963.

Regimento

de Infantaria

nO.4

1°.sarg.de In f , , Manuel Maria Parra Ruido do B.C.5,por
ter mudado de Unidade ~1oblizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/2/963.&lcontra-se na R.
M. de Angola.

Regimento

rJe Infantaria

nO.15

2°.sarg.de Inf.,lnácio Gonçalves A1ves,da 1a.Cnmp.Discip.
Furriel de Tnf., Elidio Augusto Gonçalves, do R. I. 6
Por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do ar t? ,
3°.do Oec.42937 de 22/4/960, para servirem nus tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, devem
ser considerados nesta situação desde 21/9/963
do P C 8
Furriel do ~.S" Joaquim Verissimo dos Heis
do H.l.lO
Furriel de Inf.,José Vieira Rodrigues
"
",Manuel
Leite de Magalhã«s- do C.1.C.I\.l
(R.I\.P.2)
Por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da B.M.de Angola, devem
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ser considerados nesta situação desde 7/9/963.
Batalhão de Caçadores nO.5
lO.sarg.de Inf., Oscar Martins da Silva, do R.I.l,devendQ se~ considerado nesta situação desde 10/7/963, por
ter sIdo nomeado para servir nas tropas de reforço á
Guarnição Normal do C.T.I.de Timor, nos termos da alínea c) do arto.3' do Oec.42937 de 22/4/960.
Regimento de Arti Ihalia Pes~da nO.2
lO.sarg.de Art., Claudio Norberto de Matos Fodrigues,
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta sit~ação desde 12/10/963, por ter sido n~meado para serVIr em reforço á Guarnição NÕTmal_do C.T.I.da Guiné,
nos termos da alínea c) do arto.3° do Dec.42937 de
22/4/960.
lO.sarg.de Arta., Joaquim Bernardo Gomes Júnior, do R.A.
L.4, devendo ser considerado nesta situação desde 8/10
/963, por ter sido nomeado para servir em reforço á
Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, nos termos da
alínea e) do arto.3° do Oec. 42937 de 22/4/960.
Reaimento
de '.rtilharia Pesada nO.3
o
Furriel de Arta., Evaristo da Silva Calapês, da E.P.A.,por
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3° do
Oec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de Reforço á Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, devendo
ser considerado nesta situação desde 8/10/963.
Cavalaria
Regimento de Cavalaria nO.3
2°,sarg de Cav., António Maria Rodrigues, da E.P.C.,por
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°do
Oec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de Reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola, devendo ser
conside»ado nesta situa~ão desde 21/9/963.
Engenhar

ia

Escola Prática de Engenharia
10.sarg.de Enga > .II) é Ferreira de Oliveira, do C.LM.
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devendo ser considerado nesta situação desde 27/10/62
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
á Guarnição Normal da R.M.de Angola, nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
Serviço

de Admin i st

10. Grupo de Companhias

ração ~i I i tar
de Administração

Militar

l°.sarg.do Q.A.E., Manuel Armando Gonçalves Ferreira, do
O.R.M.8, devendo ser considerado nesta situação desde
3/9/963, por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola, nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60.
20•

Grupo

de Companhias

de Administtação

Militar

l°.sarg. do S.A.M., Manuel Silveira, da M.Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 3/9/963,por
ter sido nimeado para servir n~ tropas de reforço á
Guarnição Normal da R.M.de Angola, nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
2°.sarg. do S.A.M., José Manuel Nunes Lúcio,do C.l.M.de
Santa Margarida
" ""
Domingos Manteigas Borges Pires, da
"
"
E. P. A. Militar
Furriel do S.A.M., Manuel Mendes Barros, do O.G.M.l.
Por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Ango
la, devem ser considerados nesta situação desde
21/9/963.
Serviço
Companhia

de Material
Divisionária

de Manutenção

de Material

2°.sarg.do O.A.E., João Octávio Henríques de Sousa,
da E.P.S.M.,devendo ser considerado nesta situação desde 10/9/963, por ter sido nomeado para servir em reforço á Guarnição Normal do C.T.l. de S. Tomé e Prín
cipe, nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960
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2°. sarg.

"
"

II

"
"
"
"

"
"
"

de Arta.,

Arnaldo

de Jesus

da Luz, do Q:C. da
3a. Divisão
, João Ave l ino P. Cabaço, do R.A. C.
" " , Manuel Figueira Carreta, da Academia
Mili tar
"
,Augusto
de
Sousa
Fernandes,
do 'G4C4 3
"
" "
, António
Ferrei ra, do D.C.
M. 'C.
" , João Simões,
do Dep.Geral de Adidos
"
"
} João da C. V.Polvarinho,do
C.I.A~A.C.
de Arta.,
Ant.ónio Pereira Martins,
do R,A.P.3
"
",
J.iane dos San tos de Jesus,
do R.A.L. 4
II

"

"
Furriel
"

Por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do artO.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da B.M.de Angola, devem
ser considerados nesta situação desde 7/9/963.

Estabelecimentos
Serviço

de Administração
Manutenção

Produtores
Mi litar
Mi litar

2°.sar.do S.A.M., Joaquim Pedro GaIvão Bento, do 2° G.
C.A.M. ,sua Unidade Mobilizadora, devendo ser conside:~do nesta situação desde 22/8/963, por ter xegres-Ud..a., da B.M.de Angola.
Vence pela verba "PrivÜiVc.
da Manutenção Mili t ar",Desp. de 17/9/963
a

Ultramar
Regi ão Mi Iitar de Ango Ia
l°. sarg.do Q.A.E., António Luis da Fonseca Batista e
20.sarg.do Q.A.E.,Artur Morais de Figueiredo,ambos do
B.S.C.F., por terem embarcado para a citada Província
onde vão em reÉorço á Guarnição Normal, nos termos da
alínea c) do arto.30.do Dec.42937 de 22/4/960, devem
ser considerados nesta situação desde 7/9/963.
~o.sarg.de

Antóhio Joaquim Martins, da Comp.Discipl.
José de Miranda.
do B.C. nO,10
"
"
"
José Brâz Segurado,
do D.R.M.no 3
'José Manuel Fernandes,
do B,C, nO.10
António Cerqueira
,
do R. l. nO.6
Furriel
do S.S~ ,J,lio
de Almei da da S.Pinto, do 2°:C.C.S.
II
••
,.lntóhio
Júlio Nunes,
do Reg. de L.1
"

ln!.,

"

,,"

II

,

1/

"

1/

'
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Furriel do S.S. ,Joaquim Manuel Xavier, do B. 1. 14
Por terem embarcado para a citada Província, onde vão
servir em comissão Militar,nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devem ser considerados nesta situação desde 21/9/963.
Por ter transitado para a situação de comissão Militar,
nos termos da alínea b) do arte. 3° do Dec.42937 de
22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde
13/4/963, o 2·.sarg.radiomontador, António Manuel de
Sousa, do B.C.5, já se encontrava em Angola.
2°.sarg.do Q.A.E. ,Eduardo Antunes de Souto, do C.I.M.
por ter embarcado para a citada Província, onde vai
se~vir em comissão Militar nos termos da alínea b) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/9WO, deve ser considerado
nesta situação desde 3/9/963.
2°.sarg.carpinteiro, José Ascenção Baptista de Freitas,
do R.A.L.l, por ter embarcado para a cltada Província
onde vai servir em comissão Militar,nos termos da alínea b) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960, deve ser
considerado nesta situação desde 21/9/963.
2°.sarg.de Cav.,João da Costa Carvalh~do Grupo O.C.C.
2°.sarg.de Inf.,Miguel Caldeira Branco,
do H. I 16
Furriel de Cav., Albino Augusto Modas,
do R. C. 6
Por terem embarcado para a citada Província, onde vão
servir em comissão Militar, nos termos da alínea c)do
arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960, devem ser considerados nesta situação desde 21/9/963.
2°.sarg.músico, Inácio António CateIa, do R.L.15, devendo
ser considerado nesta situação desde 10/9/963, po~ ter
~arcado
para a citada Província, onde vai serVlr em
comissão Militar,nos termos da alínea b) do arto.3o.do
Oec.42937 de 22/4/960.
Região

Militar

de MoçambiQue

IO.sarg.de Arta.Fernando Joaquim Gonçalves Vau, do ~.A.~.
nO.5, por ter embarcado par a itada Província, onL)
vai servir em comissão Militar, nos termos da alíne~d rado arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960, deve ser cons1 c
do nesta situação dcs e 10/9/963.
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1° •Sarg, de Arta., José Vicente Massafina G..smão,do R. A.A. F.
~r ter embarcado para a citada Província, onde vai serVir em comissão militar,
nos termos da alínea c) do artO.
3°.do Dec.42937 de 22/4 960, deve ser considerado nesta
situação desde 6/9/963.
1 0. Sarg. de Ar ta, ,Joaquim António Bernardino, da E•• P. S. M.

"
"
"
Francisco Jacinto Faria,
da B. A. G. nOl
2°.Sarg.de Infa.,Mário Augusto Palmeiro, do I.T.M.P.E.
"
"
"
"
M8J1UelMachado Soares, do Reg. de Inf, 8
tt
Â_
'"'f)Vstinho
Dias, do Regimento de lnf.nol4
"
"
..
"
Adalberto Dt:umondMartins, da Rep, Sa rg, e
Praças
"
"
"
"
António Luís Soares, do Reg. de In f, n", 2
"
"
"
"
Manuel Dinis de Almeida Rebelo, do R. I. 10
"
"
"
"
Helder Vilas Babais, do Reg. de lnf. n016
n
Manuel FIles Trigo Moreira, do E. M. E.
"
"
"
" ,Higino Augusto Tavares, do Reg. de Inf, 6
2°. Sarg. do S. A.M.,João Cambetas Abreu, do 2°. G. C. A..'M.
Furriel
de Arta.,
Rui de Oliveira
Silva,
da Chret
Furriel
do S. S., Manuel de Jesus Nunes, do H. M. P.
Por terem embarcado para a citada Província,
onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
arto.30.do Dec.42937 de 22/4/960, devem ser considerados nesta situação desde 10/9/963.
fi

II

"

II

It

"

t.u. ~...

Furriel de lnf.lJÃr n.1
--.i-.ceA~, do Ao 1.15, por
ter embarcado para a citada Província onde vai servir
em comissão militar,
nos termos da alínea c) do artO.
3°. do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado resta situação desde 21/9/963.
António Joaquim S.Galhanas,do R. 1. n02
'Artur C. Caramelo Mé, do B. C. nO. 8·
José da Silva Nogueira,
do Reg.lnf.n02
Por terem embarcado para a citada Província, onde vão servir em comissão militar
nos termos da alínea b) do
arto.30.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 13/9/963.
2°.Sarg.de

lnf.

"

"

II

"

"

II

"

"

COlllando Territorial
2°.Sarg.de lnf.,
""
"
"

Independente

da Guiné

Amándio Júlio Ferreira,
do Reg.lnf.13
I\ti José Frei tas dos Santos, do Reg.lnf.l
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Por terem embarcado para a citaca Província, onde vão
servir em cimissão Militar, nos termos da alínea c) do
ar t.? , 3°. do Dec.42937 de 22/4/960, devem ser considerados nesta situação desde 27/9/963.
Furriel de Arta.,António Carmo C.do Rosário, da E.P.A.
"
"
"
.Ar li.ndoA.'1dréGrácio, da C. O. M. M.
Por terem embarcado para a citada Província, onde vão
servir em Gom'ssão Militar"nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Deç.42937 de 22/4/960, devem ser considerados nesta situação desde 10/9/963.
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°.sargt de Ex ga. (Transm, ). Fernando Mm :ques Lima, da E.
P.E., 'por ter embarcado para a citada Província, onde
vai servir em Comissão Militar nos te~mos da alínea b)
do arto.3°.do, Dec.42937 de 22/4/~, deve ser consideradQ nesta situação desde 27/9/963.
Furriel rteEnga.(Transm.), António Augusto dos Santos
SiT"lõ&._;",
da E.P.E. (B.Tram.3),por ter embarcado para a
ci.tida Província, onde vai servir em Comissão Militar
( nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de
~2/4/960, deve ser considerado nesta situação desde
10/9/963.
VI

- CONCURSOS,

CURSOS

E ESTÁGIOS

A-Cursos
(0

l-Alterações

na Frequência

Nu]~ e e nenhum efeito a nomeação do l°. sargento de
Arta., José Rodrigues, da E.P.A., para a frequência do
10.ano do Curso A da Escola Central de argentos, no
rujO lectivo de 1963/1964, referida ne O.E. nO. 23-3a.
série de 20 de Agosto do ano em curso. Encontra-se
temporáriamente incapaz do serviço militar na situação
de auxiliadoda Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas.
VII - DECLARAÇÕES
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1 - Rectificações

Chama-se José Barata e não José Maria, o l°.sarg.de Arta.
da E.P.A., mencionado com o nO.2O da relação de alunos
~ue concluiram o Curso da Escola Central de Sargentos
lnserta na O.E. nO. 29 3a. Série de 20/10/963.
Chama-se António Eduardo Ferreira Garcia e não António
E~uardo Ferreira da Silva, o sargento ajudante promovldo ao actual posto pela O.E. nO.27, 3a. Série de,
30/9/963, pág. 833.
Declara-se que se chama João Soares Bodrigues o furriel
de ,Eng:nharia ramo Sapador, promovido ao' acto a~ I'(·~·t(·
r' - i' J.F.. nO. 17 de 20/6/963, pág. 525, e não como
consta na mesma O.E ••
Conta a antiguidade desde 16 de Julho de 1963 e não 17
de; .~ulho de 1963, o Sargento Ajudante de Engenh~ria,
Jubo Humberto Almas, do Ba t alhâo de TelegraÍlstas,
q~e pela 0.1'.nO.27 3a. érie ele30/9/963, foi promovio ao c tual posto.
Conta a antiguid de desde 16 de Julho de 1963 e não desde 16 de gosto de 1963, o Sargento Ajudante de Arta.,
António Avelino da Silva Es t ves , da C.O.M.M., que pela O.I~. nO. 27 -33. ~rie de 30/9/963, foi promovido ao
actual posto.
I

Chama-se Edmundo Laurent in» AmE'rico dos Santos Monteiro
e não Edmundo L;1urentinoAmérico dos Santos,o 2o.~arg.
de cavo, do Regimento de €avalaria,~o: 8, promovldo ao
a~tual pos to PP. a O.E. nO.2ô, 3a. Sene, de 10/10/963,
Pago 868.
Chama-.i>eJoaquim Jesus Salva(ior t1runo e não João .Jesus
alvador Rruno, o 20.sargento da F.P.E., promovldo ao
a~tual posto pela O.E. nO.27, 3a. série, de 30/9/963
Pago 835
Declara-se que o furriel do .• Manuel Correia Monteiro
a,que se refere a O.E. nO.25 3a. série de 10/9/963,
~~g. 784, tem como Unidade Mobi1izad?ra o H.C. 10 e
ao o R.T. 10, como por lapso foi publlcado.
Chama-se L opoIdo António ':ardinhaMexia e não Leopoldi

932

ORDEM DO EXERCITO N°. 30

3a. Série

*************.* •••••*•••• *.*.**** ••***************.*****
no António Sardinha Mexia, o 2°.Sarg, de Cav. de B. C. 3
promovido ao actual posto pela O.E.no.27-3a.Série de
D/9/963, pág. 840.
Pertencia ao Regimento de Artilharia Ligeira nO.2 e não
ao Regimento de Artilharia Ligeira nO.I, o Sargento-Ajudante de Artilharia, José dos Reis Camelo e Costa,
que pela O.E. nO. 27, 3a.Série de 30/9/963, foi promovido ao actual posto e colocado na Escola Prática de
Engenharia.

2 - Vencimentos
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados,passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" (no.l do artO,,·325°.doCap°.8°.do actual orçamento
do M.E. ), desde 1 de Novembro de 1963:
2° .Sarg. de Art. -José Augusto Martins da Cruz, do R.A.L. 5
"
"
"
"
"
"
Furriel
"

"
" -Jo sé Marques de Andrade, da B.A.·C. 2.
"Cav-Augusto Loureiro da Assunc90, do RAP2-ClC41
""
Manuel Joaquim da Silva Teixeira, do R.C.6
do S.S.,Joaquim
António Caeiro GOdinho, do H.M.P.
"
" Emídio Francisco Raposo, da CR da 2aoR.M.
.2°.&rg."
" Manuel Antunes Baptista, do H.M.D.I,C.

·Declara-se que o Furriel de Cav. Mário do Céu Santinhos,
do Regimento de Lanceiros n", 2, passa a vencer pela verba
"Pessoal de Nomeação Vi talíci a além dos Quadros" (no.2
do arto.325°.do Capo.8°. do actual orçamento do M.E.),
desde 6 de Setembro de 1963.
000000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

O Ministro do Exército
Joaqui.

da Luz {hnha

Está conforme

O Ajudante General

j " ,~

._,I

•

_'-'"

...... ,..,.

_.,_.

_

..

",.ICI • E. M. E.)
01-93

10 de tlovembro

•

Publ ica-se

~o Exército

de 1963

o seguinte:
OE QUADRO

I - !!UOANCAS

Sargentos

do Ouadro

Permanente

Supranumerários
Ouqdro

~o Servico

rle Sq6de

Regi ãc liI itar rle Angol a
Tem passagem ao ( rndro Perm.mente

do Serviço de aúde , o
2°.sar
cnt o 00 (,.C•• Júl'o
de Jesus Gonçalves Valverde
[.,orque .lIc,>ntr:J.ll' o-se aprovado
para este Quadro lhe
Competiu o l-'I'eenc tim nto de V~OI. Conta a antiguidadé
desde 1$/3/963 . t
a par t i r dn qual tem direito
aos
V"
r
;lIclrn"'llt()·
do IOVO
po't>.
Fie
graduado no posto de
2 .5 rxen to ,

II - I'U,;UC

Sargentos

Quadro

de disoonibi

Iidade

da Arma de Artilharia

Pa~ ~~ a ser eon ider
G A~'

do nu dro Permanente

á sl tuacâc

Passqgem

S OE SI TU:\CÃO

r .de

do ne la si tuação. ,desde 1,5/10/63

Ar . ,Antónin

•• C.A nO ')
(Desp.de 14/5/963 d

.Exa.o

Jorge

Loure

Ministro

í

ro Ba t i s t a do

do Exército)
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Quadro da Arma de Engenharia
Passou a s,erconsiderado nesta si tuação desde 1/10/963
o 2°.sarg.de Eng.-Sapador,José Carreira de Oliveira,
da R:M.de Angola.

Quadro do Serviço de Administração

j

Mi litar

(Passou a'ser cónsiderado nesta situação,desde 1/10/963
o furriel do S.A.M., Laurindo de Jesus Carneiro,do
2°.•G.C.A.M ••
(Despacho de 24/9/963 de ~a Exa.o Ministro do Exército)
v

Ingresso nos Quadros
Quadro da Arma de Infantaria
Passaram a ser cónsiderados nesta situação desde 6/9/
/963,por terem regressado da R.M.de Angola,bs furriéis de Inf. .António Manuel de Azevedo, do A.1.6 e
Manuel Maria Pequito Cardoso,do R.I.2.Vencem pela
verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 30/9/963
Passaram a ser considerados nesta situação desde 5/9/
/963-,por terem regress'ado da R.M.de Angola,os furriéis de ln I. ,José Francisco Martinho,José Joaquim
Campos dos Reis,José Proença Robalo Pedro e Manuel
Afonso, ambos do B.1.n? .15.Vencem pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".Oesp.de 2/10/963
Passaram a ser causiderados nesta situação desde 21/8/
/963,por terem regressado da B.M.de Angola,os furriéis de Inf.,José Maria da Encarnação Festa"José
Chamusca Andrade,José António Reis Evangelista.José
Tomé Magarreiro Ferreira e João Joaquim Belfo Varche,
ambos do R. 1.16.Vencem pela verba"Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Oesp. eh 16/9/963

Quadro ~a Arma ~e Artilharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 20/8/963
por ter regressado da ft~l.de Angola, o 2°.sarg ,de Art .•
Belchior João Gonçalves,da E.P.A ••Vence pela verba
"Pessoal d s Quadros Aprovados por Lei".
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Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 11/9/963
por ter regressàdo da R.M.de Moçambique,o 2°.sarg.de
Cav, "Constantino Teixeira, do R. L. 2. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". \
, Desp. de 8/10/963

Quadro
Passou a
por ter
António
soal de

do Se rv i ço- de Administração

IIi I i1ar

ser considerado nesta situação desde 4;7/963
regressado da R.M.de Angola,o lo.sa~g,do S.A.M.
Ferreira,do 2°.G.C.A;M .•Vence pela verba"PesNomeação Vitalícia além dos Quadros".
,
.

,

Passaram a ser considerados nesta situação ,desde 22/8/63
por terem regressado da H.M.de Angola,os 2°s.sargs.do
S.A.M. .Eli o Avelino Mendes, do 2°.G.C.A.M. ,José Manuel
Monteiro,do 10.G.C.A.M.,Manuel Jacinto da Silva,do 2°.
G:C.A.M ••Vence pela verba".Pessoal de Nomeação Vitalícaa além dos Quadros".

P~ssggem
Quadro

, situação

de ,supranumeririos

d~ Arma rie Infant8ria

a ser considerado nesta si~~ação desde 21/9/963.
por ter sido nomeado nos termos da alínea c )do arte 3-.
do Dec.42937 .de 22/4/960,para s~rvir nas Tropas ~e reforço á r~arnição Nonçal da R,M.de Angola,o furrl.elde
lnf. ,José Carmo Hebelo. do R.1.2

Pa~so~

Qu~dro do Serviço

de Saúde'

Passou a ser considerado nesta situação desde 7/9/963,
por ter sido nemeado nos t.ermos da alínea c) do art°.3°.
do Dec.42937 de 22/4/960. para servir nas tropas ~.e reforço á warnição Normal da R.M. de,Angola, o Iurri.el do
S.S.,Manuel da ilva Rudrigues,do n.I.no.1

III - PROI·!OÇÕE
Sargentos
Armas e Serviços

do Quadro Permanente
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Ministério
Repartição

de Gabinete

do Exército
do Ministro

do Exército

Sarg.Aj.de lnf.,o P.sarg. ,Manuel da Ascenção Ferreira
Lopes,da E.P.I.,contando a antiguidade desde 16/7/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
_Oesp.de 21/10/963

nuartéis

Generais

Quartel General

do C. l.l.da Na~eira

Sarg.Aj.de Eng. ,o l°.sarg.,Augusto Pereira Marques,da E.
P.E.,contando a antiguidade desde 16/7/963,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp.de 22/10/963

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

ln fan ta ria
Escola Prática

de Infantaria

Sarg.Aj.chefe mec.Automobilista,
o IO.sarg.1°.mec.v.r.,
Ernesto Matias Gomes Cravina,contando
a antiguidade.
desde 16/8/963,data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba"Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Desp.de 21/10/963

Regimento

de Infantaria

nO.2

Sarg.Aj.chefe mec.Automobi1ista,o
1°.sarg.lo.mec.v.r.,
Custódio de Jesus Ladeiro,contando a antiguidade desde
16/8/963,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo post.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Desp.de 21/10/963

Regimento

de lnf an t ar i a nO.15

Sarg.Aj.de Inf.,o l°.sarg.,Abel Martinho Teixeira ~Ionte
negro,do R.I.6,contando a antiguidade desde 16/7/963,
data a partir da qual -tem direito aos vencimentos do
novo posto. Desp. de 22/10/963
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Ratai hân de Cacado res nO.5
Sarg:, -Ajudantes
de Inf ,os lOs,Sargs, ,\1anuel José Mont.ea r o e Pedro Taveira Ribeiro,
contando a antiguidade
desd~ 16/7/963,data
a partir
da qual têm direito
aos
vencamen to s do novo posto, Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 26/10/963)

Enp:enharia

•
Escola

Prática

(Batalhão

de Engenharia

de Fngenhari a n ". 3)

2°,S~rg,
de Fng,-~apador,o
Furriel
Diamantino
de Sousa
Ollv~ira,contando
a antiguidade
desde 3O/9/963,data
a
partIr
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto,
(Despacho de 24/10/963)

Grupo

de Companhias

de Trem Auto

Sarg,Aj,Chefe
1ec,Automobilista,0
lO,Sarg,Mec V,R.,José
~rra,contando
a antiguidade
desde 16/8/963,data
a partr r da qual tem di rei to aos vencimentos do novo pos to,
Vence pel a verba"Pessoa1
de Nomeação Vi tal íci a além
dos (uadros".
(Despacho de 22/10/963)

Batalhão

de Telegrafistas

2°.:3arg. 20.:'vfec.Elect,
,o Furriel
2°, "'ec" El ec t , ,António
Manuel Nascimento
Simões, contando a antiguidade
desde
31/8/963, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto, Serve em reforço no C T. L da winé,
(Despacho de 21/10/963)

,

Se r v i ç o de Admin i s t r aç ão
Escola

Prática

'I' i I i t a r

de Administracão

Militar

2°. arg.do S.A.\l.,o
Furriel,João
Manuel Pires Ferreira
Fbdri.gues, contando a antiguidade
desde. 31/5/963, data a
partIr
da qual tem direito
aos venCImentos
do novo
posto,
(Despacho de 22/10/963)

Serviço

de Material

9 38
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Companhia

Divisionária

de ~anutenç5o

de ~aterial

Sargs. -Ajudan tea.Che fes ,~ec.,Automor,ilistas,os
1"s.,. args,
1°g"1ec.V,n.,,
Arlindo Joaquim de Oliveira, Armindo Teixeira Viegas de Carvalho e José rbmingos I'es ende dos
~antos,contando
a antiguidade
desde 16/8/963, data a
partir
da qual têm direito
aos vencimentos dos novos
postos', Vencem pela verba"Pessoal
Je Nomeação Vi tal ícia
além dos Quadros",
(Despacho de 21110/963)
Suo ranumerários
Infantaria
Re~imento

de Infantaria

n". 14

2° s, Sargs, de In f, os Furriéis, Francisco ~endes Mesqui ta
e Américo Alípio Fernandes,contando
a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir
da qual têm direito
aos
vencimen tos dos novos po s to s, Servem em r e forço à
f-uarnição Normal da R.\t de An gol a. (Desp , 21/ 10/963)
Batalhão

de Caçadores

n". 19

2°. Sarg.,de Inr"o
Furriel Humberto Fernandes Nei va.contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir
da
Cf.1al tem direito
aos vencimentos do novo po to. erve
em reforço à Guarniç ro Normal da R.M. Je Moçambique.
(OespadlO de 21/10/963)

Arti I hari a
nel!imento

de

Artilharia

Li qai

r a n"',1

2°. ~arg, de Art , ,o Furriel António de Almeida Zuna, contando a ant igui dade desde 31/7/963, data a p art.i r da
qual tem direito
aos vencimen tos do novo posto.
rve
em reforço à Guarniç~o I\lormal da ftM. ele Angol a.
(Despacho de 2 li10/963)
Cavahar i a

Re~imento de

Cavalaria

n~,3

2O.Sarg"de Cav. ,o Furriel António .Iosé Geraldes,contan00 a antiguidade
desde D/9/963, data a p art.ir da cplal

3a.
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Tem direito
aos vencimentos
do novo posto. Fncontra-se
em refo rço à Guarniç ão Normal do C, T. I.. da winé.
(Despacho de 29/10/963)

Rep"irnento

de Cavai ar i a n". 7

2°.8argude Cavo,o Furriel
Manuel Sanches
a antiguidade
desde 30/6/963,data
a
tem direito
aos vEM1cimentos do novo
reforço à Guarnição Normal da RoM. de
(Despacho de 25/10/963)

Marcos,contando
partir
da qual
po s to , Serve em
Angola.,

Uo UI t r ama r
Re g i

ã

o ~ili I i t a r rl e An go , a

2:-. Sa r ~ de Ar t, , o Furri el AI varo Comes Lopes; 2° oSarg,
de Fng.-Transm. ,o Furriel
Jaime Ibmingos F1orindo e
~s.Sargsode
Cav.,os Furriéis
Valentim Brites Correia
Girão e Manuel nernardo, contando a antiguidade
desde
:D/9/963, data a partir
da qual têm direito
aos vencimentos dos novos postos.
(Desp acbo de 22/10/963)
Fugéni o de Sousa Carranca
2°soSargs.,de Ar t, ,os Furriéis
e Cipriano Conç al ves fx,drigues,contando
a an t.i gui.dade
desde 3l/8/96~, data a partir
da qual têm direito
aos
vencimentos TIO novo posto.
(Despacho de 22/10/963)

Comando

Territorial

lndep enden t e de Timor

2'& Sargs., de Cav; , os Furriéis
Joaquim Dias
da ta a parti;
novo po s to,

~lanuel Afonso de Jesus e
contando a antiguidade
desde 30/9/963,
da qual tem dj rei to aos vencimentos
do
(f)e~pacho de 29! 10/0<)3)

~Ar-(;fNID~

ro

Rep'imento
(flatalhão

C}lAOOJPF m 1PLl'MINJO

de Infantaria
de Caçadores

n". 2
nO;,279)

Po r despacho de 2S/Ourubro/ 1963, contando a an tiguidade
desde 2B/Fevereiro/1963,
2°.Sargento
Miliciano o Furriel
Miliciano
Oscar Patrício
da Rocha. Tem direito
aos vencimEntos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.,
(Batalhão

de Caçadores

n", 141)

9 4~
3a.séne
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Por despacho de 25/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°s, Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Carlos Alberto da Silva Guedes e Carlos
Branco Baptista, ~em direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963
Raginen tu de Infantaria

nn.11

Por despacho de 25/Outubro/19ó3, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/19ó3,
2°.,Sargento \filiciano o Furriel
Miliciano Jorge Tavares Francisco .. Tem direito aos ven crmentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1Q63
RegImento de Infantaria
n'l.16
(Batalhão de Caçadores nO,161)
Por despacho de 25/Outubro/19ó3, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°s, ~.argentos Milicianos os Furriéis Milicianos António Carvalho Peixeiro,
Fernando Augusto Gmçalves Santos, Joaquim Monteiro Gonçalves, .José
António Barros Barc i el a, José Augusto MeIo dos Santos e
José Ribeiro Bo dr-igues Têm direi to aos vencimento s do
novo posto desde 28/Fevereiro/1963,
Batalhão
de Caçadores n°.8
(C.ompanhiade Caçadores n", 175)
Por despacho de 2S/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 2R/Feverei ro/1963, 2° s, Sargen tos Milici anos os Furriéis MiLi ci anos Abel Lucas Agostinho, Carlos Alberto
lunes Bomero e Francisco José de Morais Baptista.
Têm
direito aos vencimentos do novo posto desde 28 Fevereiro
/1963,
Regimento de Arli/ha."ia
Antiaérea
Fixa
(Companhia de Artilharia
nO,247)
Por despacho de 25/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°s. argentos Milicianos os Furriéis Milicianos
Fernando ~oreira Braga e Manuel José
Sousa Luz Afonso. rem direi to aos vencimen tos do novo
posto desde 28/Fevereiro/1963.
)Pelotão de Artilharia

AAnO,45)

Por despacho de 25/Outubro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2° ..Sargento Miliciano o Furriel

3a. S'r~e
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miliciano Gilberto Vieira' da Silva. Tem direit~
vencimento do novo posto desde 28/2/963.

ao

R agim en t o d e I A f an t a' ~ia n°. 2
(Ba tv de Caçadores nO. '317),
Por despacho de 4/Novembro/1963, contando a antiguidade
de~â~ 28/Fevereiro/1962. 28~ sargento mil ic.iano o furriel
. mlhciano João da Concelção Poxo , Temdireito .aos 'vencimentos do novo posto desde 1/5/962. , '

Rogimqnto

de' Infantaria

nO.7

(BaL de Caça, ores na. 321)
Por -despacho de 4/Novemb,rú/19,Ó3, -cont.ando a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/1962',
2°. sargento miliciano o fur r ie.l
mllJ.ciano Samuel Est.ani s Iau Dias ,Neves. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 1/1/963.

'nO. 10

n~gili1anto rle f.nfantada
{flat.de Caçadores ~o.

MO)

Por despacho
de 4,;'No>Jemb,ro/1963. cont.ando a' antigui.dade
de~d~.28/l'eve,reirof1963; 20s.'Sargentbs',milicianos .os fur1'1..61.'3 mil ic iunos ~\J1tónio Alberto' Lopes, do Cas al ; ~osé
Calasans Par ré te Je Sena -.vlanins e '~lanud Candeí re' Soares. Têmdi re ito aos ve~cinent'?s do novo posto' desde 28/

/2/1963'.
~:]f'nlh;l)

<i;}

Oacadore~

n".5 '

(I3.lt.dc (aça,lores' ~o.l60)
Por 'de spacho de 4!Noveml:.ru/1963. contando -a ~lItiguidade
d~~~e 28/F verei 1'0/1963, 2°s. sargentos milicianos os fur~l.e1s milicianos
wlurd mo dos Sant.os ssunção e .João
~Ianuel da Luz ape Ia Pol ine- lêm'dirt'!ítq aos vencimentos
do novo posto desde .28/2/963.

(e1t. rie ·Gacllrtores nO .'10])
Por despacho de 4/Novembro/1963, ·contando a .antiguidade
~~~e 28/Fevereiro/1963.
20s.sargentos m~licianos os furr1elS milicianos
José Maria Hi.be i ro IbnlJ.ngos f~steves -e
Telmo Ferreira Neto. Têm direito aos vencimentos do novo
POsto desde 28/2/963.

(Comp.de Caçadores nO. 61)
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Por despacho de 4/Novembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/;Fevereiro/1961, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano,Alf~edo Ferreira dos Santos. Tem direito aos
vencimentõs do novo posto desde 28/6/961.

(Comn.~e

Caçadores

nO.303)

Por despacho de 4/Novembro/l963, contando a antiguidade
~~ desde 28/Fevereiro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
\ miliciano Levy Frias dos Santos. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

(Bat.de Caçadores nO. 262)
Por de3pacho de 4/Novembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os furriéis milicianos, Emanuel Lopes Lobo e lIerculano Oliveira
Nascimento. Têm direito aos vencimentos do novo posto
desde 28/2/1963.
r

.''''

(Sat.de Caçadores nO.381)

Por,despacho de 4/Novembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196l,2°.sargento miliciano o furriel
miliciano,Albino Joaquim Lino, Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 22/12/962.

Regimento

de Cavalaria 0°.3

(Comp. de ,Cavalaria nO.353)
Por despacho de 4jNovcmLro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,2°s.sargenlos milicianos os furriéis milicianos, Armando Delgado de 'usa Norte, raus~o
Mib>uel Ferre i ra de ~loura Correia, Jaime Palaeiro Correia
José das Neves equeira e lunue l Mateu Pereira dos Santos. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 15/
/4/963.
Por despacho de 4/Novembro/1863, contando a antigui ~dc
desde 28! Fevereiro/l963, 2°
r mro mi lic i an o furnel
miliciano, Guilherme nodrj /'I1('S Ga linh
.~m dir it .OS
v ncimentos do novo posto des e 15/4/963.
eÓ»:

Regimento

de Arti Iharia Ligeira nO 5

Po;9r6desgachode. Lll/963, .ol\ta~doa anti~id de..deNde;!/
/2 3,2 .sarg.ml.6•0
furn:l mlIo. ,Jo é Gu rrelro
IIn
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Tem d1reito

Companhia

aos venc.do

novo posto

Divisionária

(Destacamento

desde 6/7/963.

de "anIJtençf,o

de Manutenção

de !,1aterial

de Material

nO. 275)

Por despacho de 4/ overnbro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°.Sargento
\Iiliciano
o Furriel
Mili~iano
Joaquim Gonçal ves r'1.lerreiro"
Tem direito
aos
vencrment.os do novo posto desde ?8/'õ'evereiro/1963.

IV - C~lOCAG5ES

E TRMlSFER~~CIAS

Armas e Servicos
Minis1irio
Na Der endânci

do Ex§rcitd

a dI) Ai udant e Geroeral

ti i r e c ,20 doS e r v ic I) de P es se a I
(COm JestiQo
2°

à Pepartiç50

de·Sargqntos

e Praças)

ar g, \le lnf., .Jo âo le J€\SUS Nunes, do ('..:1'" L de Timor,
devendo sercon3iderado
nesta s i tuaç âo desde 27/6/63.,
Vence pe l a vc rba "Pessoal
dos Çuadro s f\Hovados por
Lei ".
(Pel>.pacho de 22/8/963)
.I
n

(Coro destino

.

.

'a Repartiç50

Geral)

2° Sarg le Tn f ,.Tosé Lopes Fernandes,do
g,LI.no.17,
sua 'Un i d ade '1obi1 i zauora', .le vendo s e r considerado
nesta
s i t.uaç ãô .le sd e :218/Q(j::3, por ter regtessado da II, '!., de Ao s,o 1a, Vence p e l a verba"Pessoal
dos Q..aJros I\pro\udo" por Lei"
(Pesp. 2~/8/!)53)

Na Denendênci
Ci reccão

a do Cuartel
dos Servico

!'estre

General

~e Transportes

20. ar g- de In f ,Leopoldo
Custódio
J3ento,do CT .. Lde
Timor,dev
ndo ser considerado
nesta situaçúo
desde
27/6/963 Vence pel a verba"Pessoal
dos (uadros Aprovados por Lei.",
(r~spacho de 22/8/963)
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Direcção

do Serviço

de Fortificações.e

Obras Militares

(Com destino ao Gabinete de 'Estudos das For t i>
. ficações das Obras Militares ·Antigas)

I

2°.sarg.de
Ar~.,Camilo Fernandes Serrano,da
O.. P.
(R.S.P.-).Vence pela verba"Pessoal dos ().tadros Aprova~s por Lei".
Desp. .te 15/10/963

Quartéis Generais
üuar tel GlH1eral 10 Governo f~il'itar

da tisiloa

1°.sarg.do Q.A.E.,Filipe
José ~arbosa da Silveira
ceição, do R.C.7. ~sp. de 24/9/963

Con-

2°.sarg.de
Inf.,Acádo
tio Nascimento Perei ra.da f{. 1 de
Angola.devendo ser considerado nesta situação desde
2/8/963. Vence pela verba'Pessoa l dos (\ladros Aprovados por Lei".
Desp, de 21/8/963
2°.sarg.do Q,A.E.;liaul Pedro Sequeâ ravdo C.T.I.de S.
, 10mé e Princípe,devendo ser considerado n ta si uação desde 9/l0/963,~ato
em que enbaTCou ~e regresSo
l\letrópc>le.Vence pela verba"Pessoa1 de Nomeação Vi. :-' 'talícia
além dos (uadros".
Despede 24/10/963
J(

~

I

J

Quartel General d~ la. Região ~ilitar

l°C;sarg.do Q.A.E. ,,'anuel João OJerra,do
Dcsp. -de 2'V9/963
lO.sarg.do

0."'.I\I.no.6.

Q.A.E.,Virgolino

O.lOh ;do·C.T.I.Je
Timor
desde 28/8/63
data em que foi dada por finda
su conu ssfio no U1tramar.Vence pela verba"Pessotli de NOIf.eaçãoVital,ícia al'm dos ().aadros". Desp.d 24/9/963

dc.endo ser coo iderado nesta situação

Ouartel
10.sarg.do

Generll

t1a 2:l. Região

lilitar

Q.A.E. ,Joaquim t~nto Per ira,do

1\.1.5

Oesp. de 24/9/963
20.

rg. o Q.A.E. ,/\nt6nio ~l rt ins Anacleto, a~. I.d AA ~la,devend
ser con iderado n t
itu
io de ed
~/9/963, por ter regre sa o á ~:etrópole. Vence pela ver"
ba"Pe oa l de Nomeação Vital í ia 16m do
adro".

r sp.

ue

17/10/963

!:~
Sjrie
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üuar tst General
2°.sarg.do
.

da 3!:). p;(Jgião Mi Iit ar

Q,A.E.,Ricardo
Osótio,do
Desp. de 24/9/.963

Escolas
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Prjticas das Armas a Serviços,tent~os
de 1nstrução e Unidades
•

Infantaria
Escola

Pr<lti-::a de Inf-g.ntaria

.2° ..s~rg.de

Inf.,Abel
Fonseca de Figueiredo,do
R.J.2,sua
Uni.dada Mohi Liz ador a, devendo ser considerado
nesta situa~ão desde 6/9/963,por
ter regressado
oa H. M.de Angola: Vence pela 'verba"PeS-Soa1 dos Quadr:os Aprovados
por Lei".
Desp, de 30/9/9,63

2°,sarg •.de Inf.,An~61 io r,osa Nunes, da 'H.rv'.de Angola,de. ~endo ser consader'ado nesta si;tuaçã<: de~de IJ/~/963~
ence .pel a. v.erba"Pessoal
de Nomeação Vlt-allcla
alem
dos (d.ladros".
;l)esp'- de 6/9/%3
"

.2°..'.sug. do;! ln {.".Artur
I

r.

.
Gonçal ves, do 'oR.
6, sua Uni' dade
Mobilizado'ra;'de<ten-tloser
cOHsiderad0
nesta s"Ítuação
desde 16/9/9b3, pOr t.e r regressad~
<la 11.M.de Angola.,
Vence ,pel.a ver.ba.iPessoal
dos Quadros Aprovados por Lei
.f~p.
de 30/9/963

2'0. sa'r,g. de 1~:(:, Jos,é -Leit âo 'Sombreireiro,
do R.I.lS,-d:evendo ser cons.i der ado ne's:ta si tuaç·ão desde 30/9/963,
POl' tel' vindo da R.\1.'de I\ngola:Vence
pela veTba"Pe.ssoai de ·;'I/orr.eação Vital-ícia
'além ·dos .Quadros".
Ddp. de 16/10/963

'2°~rg:músico"Tuba"
Ql~,devendo

I,José porfirio

da Gl-ó~ia, d~ ll.M.~,

ser

considerado
nesta ,s~tuaçaO desde
,~/9/9ó3,data
-err que embarcou de r,egresso á l\letr6po1e:
-ence pela verba"Pessoa1
dos Quadros Aprovados ~or iro

Uesp. ~c 17/10/963

i~i~g.de

2°

Inf. ,Júlio

Pere i r ,do fI. 1.14, sua ,Unidade Modevendo ser considerado
nesta situação dese 6/9/963' por ter regressado
da n.M. de Angola:Vellce
pela ve rba:'Pessoa1 dos Quadros Aprovados .por Lei".
/

lzadora

Desp

de 30/9/963

3a. Série
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2°.sarg.de Inf.,Lútério Fonseca Tomaz,do R.I.2,sua Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado nesta situação desde 5/9/963" por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba"Pessoal dos ().JadrosAprovados por Lei
Desp. de 1/10/963
2°.sarg.mús~co"caixa",Manuel
Joaquim de Oliveira,do
por pedir.
Desp. de 18/10/963

R.I.6

2°.sarg.grad.de Inf.,Almarindo Akves da Rocha Borges,da
R.M.de Angola,devendo
ser considfftado nesta situação
desde 15/8/963. Vence pela verba"Pessoal
de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".Oesp.
de 6/9/963
Regimento

de Inf an t ar i ti n". I

10.sarg.lo.mec.v.r.,Rui
Noel Moreira
dos Santos,do
R.A.
L.s,devendo ser considff~do nesta situação desde 30/9/63
por ter regressado da R.M.de Angola,onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba"Pessoal de
•...
Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Desp.de 22/10/963
2°.sarg.músico"cornetim",José
Francisco Frade,da E.P.I.
Desp. de 21/10/96~
Regimento

de ln tan tar i a nO.2

lOs.sargs.de Inf.,Amilcar Eugenio Gonçalves do Canto e
Manuel Pereira de Oliveira, ambos da R.M.de Angola,devendo ser considerados nesta situação desde 2/8/963.
Vencem pela verba"Pessoal
de Nomeação Vitalícia além
aos ().Jadros". Oesp. de 22/8/963
Furriel do S.S.,Alexandre Pinto,do 2°.G.C.S.,sua Unidade
Mobilizadora,devendo
ser consid~tado nesta situação
desde lO/8/963,por ter vindo do C.T.I.da Guiné.Vence
pela verba"Pessoal
dos ().JadrosAprovados por Lei".
IDesp. de 28/8/963

Regimento

de Infantaria

nO.3

2°.sarg.de
Inf.,',lanuel
Francisco
Bento,do n.U6, por pedir.Vence pela verba"Pessoal dos çuadros Aprovados
por Lei". Desp.. de 23/9/963

Rep,imerito de Infantaria

nO.4

.-

~H******************************************************
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Furriel grad.mec. v.rodas,Edmundo Rodrigues da R.M.de Angola,devendo ser considerado nesta situação desde
7/9/963,data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Desp. de 16/10/963

Regimento

de Infantaria

nO.6

- l°.sarg.de lnf.,JÚlio.cesar ferreira,do R.I.16,sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 21/8/963,por ter regressado da H.M.de Angola
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalíc;ia além
dos Q.tadros". Oesp. de 16/9/963
2°.sarg.de lnf.,António Calado da Cruz Semedo,do B.C.9,
por pedir. Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 12/9/963
2°. sarg.de
Antas, e
~bos da
Situação
Nomeação

lnf., Fernando Magalhães Oli ve i ra de M<?rais
furriek de Inf.,Joaquim Leal Marques TrInca,
H., I. de Angola, devendo ser considerados Besta
desde 15/8/963.Yencem pela verba"Pessoal de
Vitalícia além dos Quadros".Oesp.de 6/9/963

2°cisar?de Inf.,José f' drigues ferra da Si~va,d~ C.T.r.
e TlInor,devendo ser considerado nes ta SI tuaç ao desde
27/6/963. Vence p la verLa"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
[);sp. de 28/8/963
2°Àsarg.músico"clarimetell.Fernando Hibeiro da Cunha, do
.C.5,PQr pedir. Oesp. de 17/10/963
2°;sarg.de lnf. HouÇrio
rle Sousa, do R. l.l,sua Unidade
)l'ob
' Lilzadora , devendo
nC
'
-O
, 1
ser considerado nesta sltuaça
~:sde 6/9/963, por te r regressado da R.M. de Angola, ,
nce pela verualiPessoal dos Quadros Aprovados por LeI
De'p. de 30/9/963
2,·.sarg.mú ico1t~ixa"': rgi o Novuis,da E.p.L,poI' pedir.
De 'p. de 18/10/963
Fu

'

~rl I de fnf.,Amprico Muteus Lourenço,da R.M.de Angola,
Ve~ ndo ,er con ioprado nesta siLuação ?esd; ~/8/9~3.
d ce pel a verba'Pesso al de omeação VI tahCla alem
Os ~adro,
p. de 2~/8/963

948
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Regiment~ de

Infantaria

n~.7

l°.sarg.de
lnf. ,Manuel de Olivei-ra Hodri.gues rdaHvMc de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
2/6/963.Vence pela verba"Pessoal de NomeaçãoVitalícia
além dos (h adros
Oesp. de 22/8/963
11 •

2°.sarg.de Inf.,Artur Fernandes Pimenta,da R.M.de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/963.
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além
dos Qradros"; Oesp. de 6/9/963
2°.sarg.de Inf.,Elisio
Cachulo,do C.T.I.~e Timor,devendo
ser considerado nesta situação desde 27/6/963.Vence
pela verba"Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 22/8/963
2° .sarg.de lnf. ,Júlio G>mes,da R.M.de Ango Iacdevendo ser
conside.rado nesta situação desde 1/8/9.63. Vence pela
verba"Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 22/8/963
\ Regimento

de Infantar

ii! .11°.10

10. sarg.de l~f. ,Joaquim José Gomes.da 'H.M.de i.\ngola,,(levendo ser considerado nesta -s i tuação desde 1/8/963.
Vence pela :verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
.áMm
dos Quadros".
Desp, de ,22/8/963

Regimento 'de 'ln tantar l a (n.o.12

! '

I

2° .sarg.de Inf , ,Avelino Pascoal, do R•.L 14, sua 'Unidade
Mobilizadora,dev.endo ser considerado nesta situação
desde 6/9/963,por ter regressado da ~.M.·de Angola. Vence pela verba"Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 30/9/963
2°.sarg.de lnf. .Manuel de Parros Martins,da !:t.M.deAngola,devendo ser considerado nesta situação desde 15/~/
/963.Vence pela verba"Pe soaI de Nomeação Vital.íc18
além dos '[)1adros". Oesp. de 4/9/963
2°.sarg.músico" axa Ione'v.Manue.l de
usa Bi.sugovde FtM.
de Angola,de\' ndo er onsiderado nesta situaçã
desde 30/9/963, d&ta em que emlar ou Ue regre o á ~~tr?pole. Ven e peI3 verba" e s oal do (Àladro Aprovados
por Lei".
Oesp. de 17/10/93
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Fur:r~el de Inf.,JoJ"o
do ascimentoHarques,do
H.I.14,sua
Uni dade i\!obilizadora,
devendo ser consiaerado
nesta si·
tuação desde 6/9/963. por ter regressado
da (UI.de Angola. Vence pela verl:a"Pessoal
dos ().Ia-Iros Aor ovados
por Lei".
Oesp. de 30/9/963

Regimento

de'Inf3ntaria

nO.13

,

10.sarg.de
perlir.

1nf. IFrancis~o
Maria
nesp. de 23/9/963

13ranco,do

B.e,IO,por

1° •. ·ur"'. de I n f " J o. e" • anc Iies , d J R•••1 d e An go I a, cl even o
S'.r consi le rado nesta situação
desde 1/8/963. Vence pela ver
"Pessoal
de omeaçâo \i t ..
llícia
alpm JL'S (:uadro ",
I • sp, dr> 2~ 18/9ti3
.
~.,. . r'.(. -d. ln f. ,1\ UI ce in' Pereira
Neto (1u .3 0antos, da' H.
1\I.d<! '\ngQla,deveodo
so r onsiderado
r.e s t a .s r t.uaç ao
desd
2/\1/963. Vence oe L ve rba'T rs soa I do s (·.'Uadro3
.\prov. ('S por Lei' •
Oe",;>
de 2'2/8/963

R.a"11

nto!J3

nf",ntaria

0°.14

1o . S" r. l' ~.mec,v •• ,,\I1tó
" n1o Lui
fJ~ stos, . d'11C••O ,•••
'1" ,., d'e·...'
UIS
ven.-lo ::;CI consi e r do nesta s i euaçâo desde .'30/9/96~,
por er t'e"r ~ a
da H.\l.de I\n ol a.onrie serviu de I'€:~
forço á GOJarniG-o I 'orrtl1. Vence pela "crba"Pe::l~ -a I de
NOmeação VÜ'licia além dos C"Àludros"•• ~sp" de 2VIO/9ó3

R \lir.Janto

da lnfan

• ri,]

:.ti.

"

nO.15

2°., .rg.de fnf.,Arrr.ando Pereira de dCJleida,do n.l.l,s~'l
nldnde
Lilizadora devendo ser consIderado ne ta 1tuação d . de 6/9/963', por .ter regres ado da R.~l.de }\ngol". cne p ,la verba"Pessoa1 dos Quadros Aprovados
Por Lei".
f
p. d '§J/c;/963
2° .
-s r .de Iof. ,I .íogo Marujo,do B.C.l,por pedi~;rVellce
Pela verl' Olp ,o 1 'os Quadros'\provados por Le' •
Ocsp. cj> 23/9/963

~\t rg.de
?o

10f., . rm no AJalbert<? Fernandes

MenJ~s,da

!~.

d·d ~lKola rl vendo er consIderado nesta sltuaçao
V~'d 1.5/8/963.Vene pela verb "Pessoal de omeação
1talíeia
al'm dos Çk.t dro ". Oesp. de 6/9/963

"
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2°.sarg.de Inf.,Jos' Manuel Silvestre,do
R.I.12,sua
Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado nesta
situação desde 2l/8/963,por ter regressado da R.M.de
Angola. Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 16/9/963
Furriel de Inf.,Augusto Matos Vaz,do C.T.Lde Macau,devendo ser considerado nesta situação desde 7/7/963,
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
Oesp. de 22/8/963
Furriel músico"Trombone",Fernando
Jos' Pires,da R M.
de Angola,devendo ser considerado nesta situação des
de 3O/9/963,data em que embarcou de relresso á 4etrópole.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros",
Desp, de 18/10/963

~egimento

de Infantari~

nO.16

1° sarg.músico"clarinete",

Ant6nio Pacheco Furtado, d H.\I.
de Moçambique,devendo
s' conside>ado 11 sta situnçilo
desde 30/9/963, dat;
m que cmbar ou de regresso á ;"ietrópole. Vence pela verba"Pessoal do' 0.1 dro. \provados
por Lei".
Oesp. de 23/10/963

o.sarg.de IIIf.,lIelder llartin<;Nunes, ti H.ti.dl! ,\ngoln,
devendo ser cons ider ado nest si tuaçâo desde 1,V8/963,
Vence pela verba'Pcs soo l dos Quadro, Aprovados [..ar Lel
{ • p de )/9/963
2°.sllrg.do (,.1 .E.,.IoJO Pedro B . do,do II. lo Ll., devendo
ser con i.de do nes t s i tllução desd 30/9/963, por te~
rege. sado da n.~1de AlIgola,onde serviu CIII lcforço ..a
Gual~l' çã Normal
nce pela ve rh "P ssoa l cio '00.., çao
Vitalícia al~rn dos <.Iadros" 1\.I',(1.d 18/1/63
2°.sarg.dr! I. f.,Jonqu.iI11I\lItónio
~:url.ci.ra,do
pedir. V, ice pela vc rlu "!>e'> '0:11 dos Quadr
por I eÍ".. I isp , le 23/9/%'3

\1.1\11

1 dil Luz I el.och

lo

H.l,7,P)f
Ap('l)\,nno<;

r-u l I ( , do H. J.

3.
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por p:edir. Vence pela verba"Pessoal
dos ()uad,ros Aprovados por Lei".
Oesp. de 23/9/963
Furriel
de Inf., José Gonçalo de Carvalho, do C. T. I.de Timor,devendo ser considerado
nesta situação
desde 27/6/
/963. Vence pela v..erba"Pesso a I dos Quadros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 22/8/963

Batalhão

Independente

de Infantaria
,

flo.17

2°.sarg.rle

InL,t\lvaro
Mac i el de Aguiar,da
['.~l.de Angola
devendo ser considerado
nesta situação desde 14/8/963,
data em que emba cou de regresso
á Metrópole.Vence pela verba"Pessoal
dos ()ladros Aprovados por Lei " .
. Uesp. de.6/9/963

Batalhão

Independente

de ln tant ar i a n", J9

10. sarg. de Inf., Fernando Mel irn, da H.M. de Angola, devendo
ser considerado/nesta
situação
desde 1/e/963.Vence
la verba"Pessoal
dos (üadros Aprovados' por Lei.",
r~esp.

de

22/8/963,

t

peI

:

lO.sarg.de Tn'f'.
,João Augusto Ferreira,da H.rI.de Angola,
devendo ser cot1.sideradonesta situação desde 15/8/963.
Vence pela ver bavPe ssoa l de. Nomeação Vat.a l-íc.i a além
dos Qua rosto, Desp. de 26/8/963
2°.sarg.mÚsico"Saxafone",Jqão
'Carlos Hodr igues Alves., I
furriel
mú.si co't'I'rombo.re" .Léone'l
Isidoro. 'Pes tena , e
furriel
músico"cornetim"
.Armando Marcos 'Fer ae.i r a,
amb?s da R.d. de 'Angola, devendo 'ser ,consÍ'<i~rado.s;
nesta -situação,desde
30/9/963,data
em cjue embarcar
ram de regresso
á 1.1etrópole. Vencem pela verba"Pes-·
soa l dos Quadr-os Aprovados
por Lei",
,

Ba!âlhao

riP Caçadores

.

nO.!

2°.sarg.de

Inf.,José
';arraÍo
Afonsovdo ttI.15,por
pedir
Vence pela ve rbaPeasoa l dos Q.wd.ros Aprovados por Lei
Oesp. de 23/9/963

.,

P a t a I h iio rio Ca r,;<l d o r e s nO" 5·
2°,sarg.ds
Inf.,Arm1nrJo
Cardoso Coelho e fur-r i Ai s de
Inf. ,António Al ve s Pombal e Eduardo Mar t ins dos Sant os
aml, s do C. T. L de Timor. devendo ser con'side«'\ados nesta
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situação desde 27/6/963. Vencem pela verba"Pessoal dos
çuadros Aprovados por Lei" •. Desp, de 22/8/963
Furriel músico"clarinete"João Maria Nicolau fÂlartc,da
R,M.de Angola,devendo ser considerado nesta situação
desde 30/9/963,data em que embarcou de regresso á ~Ietrópole.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovad s
por Lei". Oesp. de 17/10/963
~atalhão

de Cacadores nO.6

2°.sarg. de lnf,José Luis de Jesus Varanda,do R.I.15,sua
Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado nesta
situação desde ~/9/963, por ter vindo da R.M.de Angola.
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalicia além
dos Quadros".
Desp, de 16/10/963
Batalhão

de Caçadores ,",°.9

2°,sarg.de (ní.,Manue1 Rodrigues Lima Ramalho,à
P.I.
6.por pedir. Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".~sp.de 12/9/963

B~talhão de Ca~ador!s nO. 10
1°.sarg.de lnf., ,José Sanches,do R.I.no.13,por p dir.
Oesp. da 23/9/963
Furriel de Inf.,Ant6nio Joaquim Pi rcsv do R.J.B,e furri 1
de Inf.,João de Sousa F rreira,do R.I.6, ua Unidade
Mobilizadoras,devendo ser consider dos nes a situação
desde 6/9/963,por ter regressado da fUI.de Angol .Ven em
pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de ~/9/963
Artilharia
Escol~ Prátic~

de Artilharia

Furriel graduado mec viat.rodas,Carlos
Vi.;ente,da Fscola
Prática de J:onga.,
devendo ser considerado nesta si ruaç ão
desde 21/9/963,por ter regressado da n.M.de Angola,onJe

serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela v r l.a
"Pessoal de Nomeação Vitalício. além dos Quadros".
Orsp. de 16/10/963

3a. Série
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Regimento
dfl Artilharia
Pesada
(Com destino
ao C.I.C.An°.l)

nO.2

10.sarg.lo.me~.viat.rodas,José
Manuel Al vad i a de'CarvalHlo
da C.O.M.M.,devendo ser considerado
nesta situação desde
3<?/9/963,po,r ter re~ressado
da R.M.de Angola onde serV1U em reforço
á Guarnição Normal.Venc~ pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp. de 21/10/963
20. sarg. de InÍ'., Luis Ledo Rodrigues AI ves 1 do n. r. 2; sua
Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado'nesta
situação
desde 5/9/963.por
ter regressado
da R.~.de
Angola. Vence pela verba"Pessoal
dos Quaclros Aprovados
por Lei".
Cesp, de 1/10/963

,2~.sarg. de InI., ~iailuel António

1:-'0 voa , do H, 1.11, sua
Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado
nesta
si.tuação
desde i/8/963,por
ter regressado
da R:M.de
Angola. Vence pela verba"Pessoal
dos Cüadtos Aprovados
por Lei".
Desp, de 22/8/963
'
..

~;urriel de TnL, A'1tónio' Adriano Castro' Tav ar es do 'A. 1. 15
sua Unidade ~tôbilizadora,1eveurlo
sét cons i de redo nesta
situação
uesue 5/9/9,63,por
ter re~cr~ssado ,!a H.M.de
Anf(ola.Vence pela verba"Pessoal
elos rúad>ros Aprovados
por Lei".
Des]). de 2/10/963
Regimento

rir Artil'hariade

Cost;j

IO.sarg.mec.viat.ro
las,Carlos
Alberto
do Rosário. 'Frederico deAl buouerque.do ltA.L.no.5.rlevendo
ser considerado nesta s i t.uaçiio .le sde 30/9/96J,pmr
ter regressado da [~.\!.de llI1<ü~a,onde serviu de re Ior ço á Gua,ruição Normal. Vence PI') la verba"Pessoal
'ele Nomeação Vitalícia
al~rn dos Cuadros".
Desp. elE: 22/101963

Grupo

de Arti Ihnria

Contrl

A8ranavas

nO.2

10• s ar g, ] 0. mecovia t , rodas, Fernando de ,\lrneida ~:adei r a, da
C.O.IVI.M. ,devendo ser considerado
nesta situação
desde
7/10/963,
por ter regressado
ela [1.,\1. de An:,ola, onde
serviu em reforço á Guarnição Normal . Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vita.lícia
além dos Q.tadros".
Uesp. de 23/10/963

954
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,
Grupo de Arti

Ihtria

Contra

Aeronaves

nO.3

lO.sarg.do Q.A.E.,Joaquim António ,de Morais,da Casa de
Reclusão da la.R.M.,por pedir.Desp.de 18/10/963
Cavalaria
Ercola

Prática

de Cavalaria

2°s. sargs.de Cav. ,António Augusto da Silva Honorato,Atílio
Domingos Pires e Manuel Figuei~e~o de Carvalho, todos do
C.T.I.de Timor,devendo ser considerados nesta situação
desde 27/6/963. Vencen pela verba"Pessoal de Nomeação
Vitalícia além -dos Quadros". Oesp. de 2$/8/9,63
Regimento

da lanceirosno.l

(com des.tino ao C.Le. A~3)
2°.sarg.de Inf.,José ~ogo Nunes Galrito,~o-O.~sciplinar
POr pedi r..
Vence pela verba"Pessoal· dos -(.\ladros
AprQvados por Lei" •Oesp. de 23/9/963
-.
, 2°~·sarg.de Inf'.,Manuel Joaquim Ferreira 'l\oroão,do
ft.LlS,
. s~a Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado
nest.a situação desde 3O/9/963;'por ter vindo da ItM.de
~gola.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos ~adros".
Oesp. de 16/10/963
Regimento

de Cavalaria

nO.8

Furriel de Cav.,Joaquim Soeiro Grilo,ôa C.O.M.M., sua
Unidade Mobilizadora,devendo ser cWlsiderado nesta
situação desde 23/8/963,por ter regressado da R.M.de
Angola. Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Qaadros",
\
Engenha r i a
Regimento

\

rle IEngenh~ria

nO.1

2°. sa rg. 2° .tartíüce oarpint-eird'~~ iFemandes Caldeira,
da R.M.de Ango.lac devendo ser considerado 'nesta situação
desde 7/l0/963,data em que embarcou qe Degresso á Me-trópole.Vence pela ver.ba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". Desp. de 23/10/963

38. Série
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Furriel graduado mec.viat.r~das,João
José Simões da Silva,da R.M.de Angola,devendo ser considerado ,nesta situação desde 21/9/963,data em que embarcou de regresso á
Metrópole.Vence pela verba"Pessoal de NomeaçãoVitalícia além dos ()Ialros".
Oesp. de 16/10/963
Serviço

de Admmistlação

Eseo la Prática

',li I itar

de Administração

Mi'litar

10. sarg.do S.A.'M.,João Firmino Nortadas, do .Q0.C.C.A.M.,
sua Unidade Mobiliz~dora,devendQ ser considerado nesta
situação desde 23/8/963, por ter regr,essado ~a I~.M,de
-Ango l a, Vence-pe Ia verba"Pes.soal de Nonit!açã<?
Vit'alícia
além dos-Quadros", Desp. de 17/9/963\
'
,

..

"

'.

\

.

1°.'SaI:g.do S.A.'M.,Manuel Teixeira,Nunes" do 2°,.G.·C..A.M.,
SUa Unidade' Mobili.zador8, devendo ser óensade rado 'nesta
situ~ção, desde- 22/8/963, por ter -regr_e~ado da' R.M.de
Angola'''Vence pela verba"Pe'ssoal de Nomeação Vitalicia
além 'dos Quadros", Desp. '.de 17/9/963,
20,.sarg.do S:A.M.,Nuho'F~rreira Vieira Pereira,do 2°.G ..
C.A.M., sua U"idade ~iobilizadora"devehdo ser considerado,
nesta situa-ção desde 23/8/963,.por ter regressado da
~.M. de An gol a.Vence pela verba"Pessoal
dos, Quadros
Aprovados por Lei". .Desp; de 17/9/963

San i ç.o _rla '!.l11 t-er ia I
Esce laPrat

íca do 'Ser.vir.ü de 'Material

2°.sarg.de ,lní.,8ernardino'do
'Corro Pule,da ·R.M.deAngola,
devendo ser consi.derado nesta s ituação -desde 2/8/963,
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
Besp. de 22/8/963
'20. aargi20.mac. viat"rodas,.JQsé António Gpnçal'ffls,da 'R.'M.
-de Angola, devend~ , er considerado'nesd
situação .desà~
,30/9/9ó3,d8t.a em q\le\,erriliar~ou,de xeg~ess~ .á.~et,r.ópo,~ •.
Vence ',pela verba "Pe ssoal de Nomeação V1 ~allcla ,alem
d~s ()Jadros".
Desp. de 21/10/963
2°. sarg. 20 .rnec , de armamento ligeiro, Victor Manuél"da
Costa,da C.D.M.M.,devendo ser consid~ado nesta situação desde 3O/9/963,por ter regressado da R.M.de Angola
onde servju de r forço á Guarnição Normal.Vence pela
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Verba de"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Oesp. de 21/10/963
Furriel graduado mec.viat.rodas,Fernando Norte Pedro,da
R.~I.de Angola,devendo ser considerado nesta situação
desde 30/9/963,data em que embarcou de regresso á Metrópole.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos o...adros". desp.de 23/10/963

Orgãos de Execução
Estabelecimento!

dos Serviços

e Outros Elementos

Militares

Oistri to de Recrutamento

e Mobil ilação nO.14

10.sarg.de Art.,Armando Morais de Abreu,do H.A.P.3(C.I.C.
A.2)',por pedir. Desp. de 24/10/963
.
.
2°: sar g.de Inf.,Ade li no Ferreira NefY, do C. T. L da Guiné
devendo ser consideraJo nesta situação desde 11/9/963,
Vence pela verba"Pessoal dos {).tadrosAprovados por Lei
fJesp.de 24/9/963

.Distrit~

de Recrut~mento

e 'Qbilil~ção

0°.17

2o.~arg.do Q.A.E.,Joaquim (~mes da Cunha,do C.T.I.da
'Guiné,devendo ser considerado ne s t.a situação d sde
8/10/963,data em que embarcou de regressi á Metrópole.
Vence pela ve rbnt'Pe ssoa l de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros",
Desp. de 19/10/963

Estabelecillontos

Penais

r,:,sa [11 Reclusão

f111

la.Região

Inlitu

2°.sarg.do V.A.E.Álvaro Vieira ~:endes,d n,~I.de Angola,
devendo ser consideraJo nesta situação desde 'JJ/9/963,
data em que embarcou rie regresso á ~letrópole.Vence
pela verbaPessoal de l\omeaç5oV'talícia além dos (Uadros" • Desp. de 18/10/963

Oepósito

üi scinl inar

2°.sarg.de Inf.,i\nténio \lanuel Pinto,da 11.'1 de An~ola.
devendo ser IIsiderad n sta itua 50 de de 15/A/963,
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
d IS Quadros". De p , de 6/9/963

3a. Série
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2°.sarg.de Inf.,Próc6pio Tinta Fina Taniças,da R.M.de
Angola,devendo ser considerado nesta situação desde
24/8/963,Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp, de 6/9/963

Estabelecimentos
Instituto

de Instrução

..

de Altos Estudos Mi litares

2°.sarg.de Inf.,Jo'é Jerónimo Velez Correia,da R.M.de
Angola,devendo
ser considerado nesta situação desde
14/8/963,data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
Desp. de 6/9/963
.

Escola Mi litar de Electromecfinicr
2°.sarg.20.mec.radiom.,José
Mauricio Geraldo,da R.M.de
Angola,devendo
ser considerado nesta 'situação desde
3O/9/963,data-em que embarcou de regresso á MetróPole.
Vence pela verba"Pessoal
de Nomeação Vitalícia além
dos ()Iadros". Desp. de 16/10/963
_
2°.sarg.do Q.A.E.,Higino Lagugas Valadas,da R.M.de Angola:
devendo ser considerad9 nesta situação desde 30/9/963,
data em que embarcou de regresso á Metrópole.Vence
pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()Iadros".
Desp , de 18/10/963

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

Furriel de Inf.,Victor Augusto Sobral,da R~M.de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/963,
data em que embarcou de regresso á Metrópole.Vence
pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 7/9/963

Centro de Instrução

de Sargentos

Mi licianos de tn tant ari a

Furriel graduado mec.viat.rodas,Manuel
João Madeira
'Beijinho,da R.M.de Angola,devendo ser considerado nesta
situação desde 21/9/963,data
em que embarcou de regresso á Metrópole.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()Iadros".Desp.16/10/963

Estgbelecimentos

Hospitalares
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Hospital

Militar

Principal

2°:sarg.d~ S.S.,Bonifácio Dias Correia Ferro,do lO.G.C.
")

.J .....

I

f

,

)

4

..

~

S.sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado
nesta situação desde 23/7/963,por ter vindo do C.T.l.
da Guiné.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Oesp.de 31/8/963
2°.sarg.do S.S.,Francisco Coelho Alves Vinhinhas,do 1°.G.
C.S.,sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 6/9/963,por ter vindo da R.M.de
Angola.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". Oesp. de 29/9/963

Hospital

Militar

Regional

nO.2

1°.s'arg.do Q.A.E.,JÚlio César Pinheiro,da R.M.de Angola,
devendQ ser considerado nesta situação desde 23/9/963,
data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence
pela verbàPessoal de NeJIIltic;a.o Vi.talíCia. aI~m 4.o~.Quadros".Oesp.de 17/10/963
2°.sarg.do S.S.,Armando de Carvalho Leal,do 2°.G.C.S.,sua
Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado nesta
situação desde 23/6/963,por ter regressado da R.M.de
Angola.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos <).tadros". I1esp. de 22/8/963

Hospjtal

Mi I i tar Regional

nO.4

2°.sarg.do S.S.,Manuel Joaquim Alferes,do 1°G.C •. ,sua
Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado nesta
situação desde 6/9/963, por ter vindo da fl.~l.de Angola.
Vence pela verba"Pessoal de omeação Vitalícia além
'dos Quadros".
(Oesp. de 27/9/963)

Hospital

Mi I i t~r de Doenças

Infecto-Cont~giosas

Furriel do '. " Leonardo de Carvalho Cardoso, do lO.G C •
.,sua Unidade ~obilizaJora,devendo ser on iderado

ne~ta situação desde 3/9/963,por ter vindo do C.T.I.da
Glulné.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
a ém dos Quadros".
Desp, de 2/10/963
.

Diversos
Agência

..

Pilitar

l°.sarg.do S.A.M.,José António Porto da Silva,do 2°.
G.C.A.M. ,sua Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado nesta situaçãó desde 22/8/963,por ter regressado da R.M.de Angola.Vence pela verba"Pessoal de·Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 17/9/963
2°s.sargs.de
Inf.,Celestino
Carneiro Cireneu e José
Manuel da Palma, ambos do C.T.I.de Timor,devendo ser
considerados nesta situação desde 27/6/963.Vencem pela
verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 22/8/963

Oepósi to Ger:ll

ri.

Adi~os

2°. sarg. de lni.. ~,odesto da Sil va, do R. r. 6, sua Unidade
MoLilizadora,devendo
ser considerado nesta situação
~esde 30/9/963, por ter regressado da fi.~I.de Angola •.
\ence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por LeI
Oesp. de 16/10/963

Depósito

Geral

de rlaterial

de Guerra

2°. sarg. de lnf., Vasco Tr-i ncão Crispim Tecedeiro, da H.M.
de Anezola,d>vendo ser considerado nesta situação desde
14/8/963,riata em que emLarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba"Pes30al dos Quadros Aprovados por Lei
Oesp. de 6/9/963

Destacamento

do Forte de Almarla

2°. sarg.de In f', ,José ~1aria Rodrigues, da ItM. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/963
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aorovauos por Lei
Oesp. de 22/8/963

Oficinas

Gerais

de Material

de Engenharia

Sarg.AJud.chefe de mec .do ramo automobilista,Joaquim
dos
anto ,da R.M. de
gola devendo
er considerado nesta
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situação desde 30/9/963,data em que embarcou de regresso á Metrópole.Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 21/10/963
Supranumerários
Serviço de Administração Mi litar
1°. Grupo de Companhias de Administração Mi litar
Furriel do S.A.M.,João José Caramelo Simões,do 2°oG.C.A.M.,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora,devendo
ser
considerado nesta situação desde 22/8/963, faz parte
das Tropas de reforço á Guarnição Normal da R.M.de
Angola.
Serviço de Material
Companhia Divisionária de Manutenção de Material
2°.sarg.mec.v.rodas,Paulo
Jorge Torres Ferreira dos
Santos,do R.A.L.1,devendo ser considerado nesta situação' desde 16/10/963,por ter sido nomeado para servir
em reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola,nos
termos da alínea c)do art.3°.do Dec.42937 de 22/4/960
Estabelecimentos

Produtores

,

Manutenção Mi litar
2°·sarg.de S.A.M.,José António Tinta Fina Taniças,do 2°G.
C.A.M.,sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 22/8/963,por ter regressado da
R.M.de Angola.Vence pela verba"Privativa da Manutenção
Militar". Desp, de 20/9/963
Furriéis do S.A.M.,Manuel Carrilho e José Pedroso~.$~
ambos da R.M.de Angola,devendo ser considerados, nesta
situação desde 1/8/963,Vence pela verha"Privativa da
Manutenção Militar. Desp. de 22/8/963
Diversos

Oficinas nerais de Fardamento
lo.sarg.do S.A.M.,João Antunes Neves,do 2°.G.C.A.M.,sua
Unidade incorporadora,devendo
ser considerado nesta
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situação desde lS/8/963,por ter regressado da R.M.de
Angola.Vence pela verba"Privativa das Oficinas Gerais
de Fardamento"..
~sp.de 6/9/963
2°.sarg.do S.A.M.,João José Mira,do 2°.G.C.A.M.,sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta situa~ão
desde 22/8/963,por ter regr~ssado da R.M.de Angola.Vence pela verba"Privativa
das Oficinas Gerais de Fardamento".
Oesp. de 20/9/963

V - CONCURSOS, CURSOS E EST{GIOS
A - Concurs'bs
I - Lista Geral de Classificação
Ap rovados

dos Candidatos

Publica-se a Lista Geral da Classificação obtida pelos
candidatos aprovados no concurso extraordinário para
o posto de furriel do Q.P.da Arma de Engenharia-Especialidade de .mecânico de Equipamento Pesado de Engenharia,aberto
pela 0.E.no.8-3a;"Série de 10/3/963 e
encerrado em 2/7/963:
elas.
Unid.. Postos
N o III e s
Val.
E.P.E.
12,9
I (B.Eng. 3)1°.cabo Fernando Pereira dos San tos
11,8
2 'Oliné
L": cabo Ant&1io Pereira Falcão

~;J::

B - Cursos
I -

Alterações na Frequência

Nula e de nànhum efeito o adiamento da nomeação par~ a
matrícula ~a Escola ~ntral de Sargentos,relativos aos
lOs. sargentos a seguir m~ncionados, referida na O.E.no
23-3a.Série de 20/8/963:
lnf., B.C.S, Tito Leopoldino Pina Vidal
Art.,R.A.L.l,TeÓfilo Gomes de Andrade
Eng.,B.S.C.F.,Odorino do Nascimento Nunes
Eng.,E.P.E.,Manuel José Canteiro
VJ -

DECLARAÇÕES
1 - Alterações de nome

Declara-se que conforme cópia da 0.S.no.36 do D.R.M.de
Lourenço Marques de 1963,foi autorizado o ZO.sarg.de

-e

<"

,

se r! e
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Inf.,Angelo
António a rectificar
nos seus documentos
de matrícula
o seu nome para Angelo António Xefinda,
conforme a certidão de nascimento que apresentou devendo,portanto,ser
inscrito
nos respectivos
registos
com
este nome.'
o

O"

,

.'

o

2.-:Rectificações

Declara-se
pertencia
publicado

que o 2°.sarg.de
Inf.,Francisco
Pereira,
ao B.C.5 e não ao R.I.l,como
por lapso foi
na O.E.no.27-3a.Série
de 3O/9/963,pág.855.

Declara-se que o 2°.sarg.miliciano
do R.I.de Sá da Bandeira,Júlio
de Jesus Gonçalves Valverde,promovido
ao actual
~'" "p'oS't'o "pe-la O.E.no.28-3aérie de 1962,a pág.831,conta a antiguidade
de de 29/2/963
e tem direito
aos
"~O 'vencimentos
do novo posto desde a mesma da ta, rios
" tertnbs tia' Determinação 4)da O.E.no.33-3a.Sétie
de 1959.
"..

:.r

'••

<.'

'

~maLse
Armindo António Lourenço Gonçalves,o 2°.sarg.
do
Q.P.do.S.A.M.
do 2°.G.C.A.M. ,promovido ao actual posto
pela O.E.no.27-3a.Série
de 30/9/963, pág. 841, e nãd ~omo
• const.a na referida
O.E •••
.. , Qeclara-se
que o furriel
graduado s;rralheiro,Carlos
" Manuel Marques Filipe,
embarcou nà R.M.de Ango1a,de
regresso á Metrópole em 24/6/963 e não a 22/6/963 como
foi publicado em 0.E.no.21-3a.Série
de 3O/7/963,pág.
654.
Embarcou para a B.~I. de Moçaml.i que e não para a R.~I. de
Angolà,conforme consta da 0.E.3a.
'érie nO.34 de 3/12/
/962,pág.1002
o furriel
de InL ,Aníbal fi Barbuda Ca rva
lho de Sousa, da Academia Mili taro
VI I -

DETERMIHACÕEl

I - Pr enccão

~e lOs. Cabos r.li I icianos

mi Lic i r nos
l-As condiçõe.
d promoção do lOs.('a~o
estão es t abe Ie idas nu no ta n? .1688/P.~I. J 10/4/963 na
qual é esc I ar c ida a dout r ina do nO. J7() d «.c. T. E. (O.
E.12/3a •. érie ele 30/!/963,llú~.3'lÜ)
2 Os lOs. abos r i l iciu.ros qu por n-ot.i.vo d ~Iobiliz.lção
não pi lerem cll'llprir os prazo
-s t al -l cc i.dos não "'\COI
se r prejudica
s 1\ \ sua p rom ção (~Olil Ci r c nC.39111
P" .8/3 de 23cxrrH da tI, Ser da I .1')

aa. Série
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o Ministro do Exército

Joaquim

da Luz Cunha

"
Está conforme

O Ajud~nte General

_

,-

... __

.-Jooo.- ~- _

~.,

[_ ~.
-------é

po

r cit

20 de 'over1bro

Publ ica-se

IJ • TO

110 Exércitt)

d:'i

rte 196~

o sf)!!ljint~:

. r t Ihar ia
í

iluação
c
31/8/963,
~ mliquc,o 2°. ar .de
da ilva,da
E•.•• F1ectrooa1 e 'omeação Vita1í
Pa ou
r con .ide rado n ta i tuaçfio desd 20/8/963,
por t r r gre ado da K. 1. de Ango1 o 2°. sarg, de Art.
Jouquim Gonc a l v
l' -rll nde ,do H.A.L.4.\'
nce pela
v rb "(7 soal d
~o Vi ta Ifc ia além dos (.JUadros"
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Passou a ser considerado nesta situação desde 30/9/963
por ter regressado da K.M.de Angola,o 2°.sarg.de Art.
Fernando Ribeiro Martins, do R.A.L.l.Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Ouadro

do Serviço

~e AdministrRçao

~i litar

Passou a ser considerado nesta situação' desde 2/8/963,
por ",er regressado da R.M. de Angola de reforço á guarnição Normal,o 2°.sarg.do S.A.M.,José Joaquim Gameiro
de Sousa Gomes,do lO.G,C.A.M ••Vence pela verba"PessoaI dos Quadros Aprovados por Lei".

Quadro

rlo Serviço

de ~~t~rial

Passou a ser considerado nesta situação desde 4/7/963,
por ter regressado da ~.M.de Angola,onde serviu •• ~Gforço á Guarnição Normal, o lO.sarg.lo.mec.vrr.,Joaquim
do Nascimento Miranda, do F.I.6.

Quadro

Amanuense

do Exército

Passaram a ser considerados nesta situação desd! 1/8/963
os sargentos abaixo designados:

Regimento

de Infantaria

nO.A

lO.sarg.de Inf.,AntÓllio do Carmo Leite l~nteiro

Regi~ento
2°.sarg.de Inf.,Álvaro

negimento
2°.sarg.músico,Rui

rle Infantari~

nO.14

Ferreira dos Santos

de InfantarJa

nO.15

da SilvJ Nogueira

R~talhão

Je ~~çador~s

lO.sarg.de Art. .Lino dos ..antos

lO.sarg.d. Art.,José

nO.R
r ado

valheiro Garri o

10. sarg, de av •• L vi Pi b iro Alcohi a

'l 'l

~U.

o ROEr.l

"\,.
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Regimento

~e Ceval~ri1

nO.8

2°.sarg.cle Cav., José Fernandes
Pgtalhão

de Telegrqfistas

IO.sarg.de Eng., 8raz Pires
Centro

~e Inst.

de Sargentos

r.. i i c l ann s de l nf an te r i a
í

10.sarg.de lnf. ,Albino Correia da Anunciada
Repartição
2°.sarg.de

de Justiça

e Piscipl

i~a

lnf.,L4is Agostinho Teles Júnior

nepós i·to Ger~ I de ~'ater i 31 da ut!errtl
IO.sarg.c!e lnf.yanuel
Região
IO.sarg.de

Joaquim Carranca
Ililit:Jr

de Angol1

lnf. ,Joaquim Pernar:!o
II - PROIlOr.nfS
S~rKPnt~s

~o Juadro

PerManente

~rm~s e ~ervicos
,

'Iinistétio

!!1 r~pel1dp.neia
alefia do

do Exército

do Vica-r,~I'1fc

r.~o ~~t1do

fl.do

Exército

rvi ço de t"econheClmen to das Transmissões

2o~.sargs.de Eng. -Tr ansm. ,os Iurr i i s Victor Manuel Lopes
e Almeida Aarata da Cruz e ~'ario Pereira, contando a
a?ti~idade
desde 31/10/963,data a partir da qual tem
dlrelto aos vencimentos do novo posto.Desp.de 2/11/963
é

Quartéis
QUlIrtel

Generais
General

do C

Fur rle
. 1 20.mec.radiom.,o

r.t.ua

~iadeira

furriel grad.,2o.mec.radiom.,Jo-

sé Salgado Ferreira, contando a antiguidade desde 6/8/61
data a partir da qual t~m direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente á direita do furriel 2°.mec.radiom.,José
Gaspar Videira Caixada. Oesp. de 30/10/963

Guartel

l1eneral no C.T.I.~os

nçores

Furriel de Eng.-Transm.,o
lO.cabo Jorge Manuel Simões
Dias,do ~.C.8,contando a antiguidade desde 27/Q/963,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela ver}:,a"Pessoalde Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Oesp. de 7/11/963

Escol~s

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unirl1des

Centros

d~

Artilhari~
R~gimento

de Arti Iharia de Cost~

Furriel 2°.mec.elect.,o furriel grad.2°.mec.elect.,José
de Paiva P.ocha,contando a antiguidade desde 6/8/96l,data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fica na escala de promoção imediatamente á direita
'do furriel 2°.mec.elect.,João Norberto da Ponte ~odrigues.
lJesp. de 2/11/963
Furriel 2°.mec.elect.,o furriel grado 2°.mec.elect.,~:anuel Antunes P~sa,contando a antiguidade desde 13/12/
/961,data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Fica na escala de promoção imediatamente
á direita do furriel 2°.mec.elect.,Oavid
Ribeiro da
Silva.
Desp. de 2/11/963

Rataria

~e Artilharia

~p'

GUHniç50

nO.1

furriel 2°.mec.radar,o lO.caLo aj.mec"r~dar,Antero Leal
Cerol, contando a an t.i gu rdade desde 4/8/963, data a partir da qual tem di re i to aos vencimentos Jo novo posto.
Llesp. .e 16/10/963

o~t8ria
2°.sar(.de

de Artilharia

de GuarniGio nO.2

Art. " (1~;:ieL JHt ferf~ir~
oH. aAd8S,contando a ruttlguIdade desde 31/10/963,~ata a a~artlr I~
yua1 tem direito aos venc.do novo posto.Desp.2/11/C)63
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Cavalari
Regimp~to

de C8valaria

nO.3

Furriel 2°. c.rt.í fi ce serro., o lO. cabo aj. ar t í.f , se r r-? , ,rvlar
celino José Pinheiro Rodrigues,contando a antiguidade
desde 1/6/963,data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Oesp. de 6/11/963

Regimento

de Cavalaria

nO.6

Furriel 2°.mec.radiorr..,o furriel grad. ,2°.mec.radiom. ,José
Oscar Machado Teixeira, contando a antiguidade desde
13/10/962,data a partir da qual tem direito 'aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado ime9iatamente á direita do furriel 2°.mec.radiprn.,
Manuel Afonso da Conceição.
Oesp. de 30/10/963

\ , :En,ganha r ili
Escol3

Pr'tic8

~~ Engenharia

Furriel 2°.mec.elect.,o
furriel grad.2°.mec.elect.José
Eugénio vloreira de Almeida,contando a antiguidade desde 21/.1/962,data a par t.i r da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente á direita do furriel 2°.mec.elect.
~:anuel Miguel dos Santos Antunes Martins e á esquerda
Fernando Loureiro Paldo furriel 20.mec.e1ect.,Estevão
mela.
~sp. de 4/11/963

Batalh~a

~e Telegrafistas

Furnel 2°.mec4radiom. o furriel grad.2°.mec.radiom,António Filipe Ventura contando a antiguidade desde 12/
/8/96l,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoÇao coloca~o
imediatamente á direita do furriel 2°.mec.radlom.,Luls
Ernesto Silva Fabião.
Oesp. de 31/10/963
Furriel de Eng. -Transm •. o 1°. cabo Manue l de Jesus Chaves,contando a antiguidade desde 10/9/963,data a par
tir da qual tem direito aos vencirrentos do novo posto.
Vence pela verba"Pessoal de '1omeação Vitalícia além
dos Oradros
Oesp. de 7/11/963

3íl. Série
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Grll~o de Gpm~8nhiíls 'Ie Trem ,~uto

Sarg.-Aj.chefe
mec.Automobilista,o
10.sarg.1°.mec.viat.
rodas,José Serra, contando a antiguidade desde 16/8/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos ('uadros".
Desp. de 21/10/963

Serviço

ria !Jateri:J1
Escol3

~i I itar

~8

Electromecânic~

Furriel 2°.mec.elect.,o furriel grad.2°.mec.e1ect.,Américo dos Santos Silva, contando a antiguidade desde
31/5/962,data a partir da qual tem direito aos vencimentos o novo posto.Fica na escala de promoção imediatamente á direita do furriel 2°.mec.elect. ,António
Ferreira Sanches e á esquerda do furri 1 2° .mec ,elect
Tomás Fernando Dias de Sousa.Oesp.de 4/11/063
Furr i.et 2°.mec.radiom.,0

furriel grad.2°.mec.radiom ••
Carlos Alberto Simões Júlio, do G. O.C.C., con t.an.lo'l
ant.i gu i.dade desde 12/8/961, data a partir da qual t ein
ctirtlLo aos venc.do novo posto.hca
na ~scala Je promoção colocado imediatamente á direi ta 10 furriel 2°.
meco radiom. ,Fernando Alfredo Palma. Desp, 30/10/963

Furriel 2°.mec.radiom.,0
furriel grad.~o.mec.radIom.,
Fernando Al Iz'edc Palma, contando a antiguidade desde
12/8/961,data a 1~rtir da qual tem direito aos vencimentos do nov posto. Fica na escala de promoçio ime
diatamente á direita do furri 12°.mec.radiom.,João
Francisco Parrulas Va1adas.Desp. de 30/10/963
Furriel 2°.mec.elect.,o furriel ?racl.2°.mec.elect.,José
Carlos Batista Ilenr iqucs ,cont ando G antiguidade desde
6/8/961,data a partir
a qual tem direito aos venCI~
mentos do novo pcstu.Fi ca na e seu I a de jJrollloc;ão
imedi at.cn.ence á direita do furriel 2° .mec , e Iec t., , \1 varo
Praz inhe Machado,
'.sp. e 2/11/963
Furriel 2°.mec.radiom.,o
furriel pra .2°.11'c.radiofT.,
Joaquim Conca lves Santinhos, o I. T.1'2, con t.ando fi nutiflliJade r!es e 12/R/961,datH
pur tir da qual t en
ir ,j to aos vencimentos
() novo po to.l·ic" lia es n lei
de p rornoção imedi at.cm fi
á ditei ta do Iurr'i 1 2°,rnf!C,
r adi orn, ,Mório ,\If'lo de Ol i vei rn, l.cspvde 30/Fl/963
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furriel
2°.mec.elect.,0
furriel
grad.2°.mec.elBct.,Manuel Miguel dos Santos Antunes ~·artins. con t anno a antiguidade
desde 21/1/962,~ata
a partir
da qual tem
direi to aos venc imen to s 'o novo posto. Fica na escala
de promoção imediatamente
á di reita do furriel
2°. meco
elect. )1anuel ~ oreira
de ~Ielo. ['esp, de 2/11/963
Fur r ie I 2° .mec. radiom.,

o .furriel
grad., 2° .rnec, radiom ••
Vi r gi l i o Amado Teodoro.do
b.S.C. F. ,contando
a antiguidade
desde 12/8/961, data a parti r da qual t.eri direito
aos vencimentos
do novo.posto.Fica
na escala
de
promoção imediatamente
á direita
do iurriel
2°.l!\ec.
radiom .• António hlipe
Ventura.
( sp.de 30/10/963

eiY~r<;l)s
I ' 1 o s i t:J
r; I r a I cip "1 t .,. r i ;J I ti fl n') r r
lur r ie l 2°.1'_;.[1
10m"o
ru r r i e l
la ,2~. pc.nF.'iom.,
luis f'!, e s to .,ilvd Ful i.ãov cont.en r a an t.t ui lade des (13 12/H;/9G1.
...lqta a partir
11 c.ua l tu!'
+i re i to aos
venc in m cos do rtOVO !Jost').1 iCB n.! ·..,cula 1e p rornocão
i.mcd i a t.nmen t.e á ,.llreitd
rlo tur r i e l 2°.rnec.racliom.,
.Ioaqu irn (ionçal ve: .)untin!lo.:>. {Je"p. de 30/10/963

S 11'1 r 'J n li me r a r i '.12

2°.sac.r.

rto,
furriel
'lI11J~1
a 'ilva
Pereíra,con'.nt.i u i.rla +e re j~ '10jg/963, data a o a r t i r da
'IU'H
t
di r e i to 'lOS vencimentos
do novo p as t o , -e r ve
em reforço
á Guarnição
urma l
u 1<. i. de AngJl ..
I~sp. de 29/1C/C)uJ
tUrtrlJ

rt i I h::J r i
Pegimento

de Arti!hari?

Antiaérea

Fixil

20.sarg.de
Art.,o
furrlel
Joaquim Abrant~s,contando
a
antJguidade
desde 31/10/963,data
a partIr
da qual tem
dIrei to aos venClmentos
do novo posto Serve em reforço
ú uarnição Normal de Calo Verde,[~sp.àe
2/11/963
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Cavalaria
Regimento

de Lancei ros nO.2

2°.sarg.de Cav.,o furriel António das Neves Bandola,contando a antiguidade desde 30/9/963,data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Guarnição Normal da B.M.de Angola.
Desp. de 8/11/963
Engenhar

ia

Ratalhão

de Engenharia

2°.sarg.de Eng.-Transm.,o furriel Agostinho dos Santos
Almeida Celestino, contando a antiguidade desde 31/10/
/63,data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
Desp. de 2/11/963

Serviço
2°.Grupo

de Administrar.âo
de Companhias

Militar

de Administração

l;lilitar

2°.sarg.do S.A.M.,o furriel Oamaso Calado Batista,contando a antiguidade desde 30/6/963,data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Guarnição Normal da B.M.de Moçambique.
Oesp. de 5/11/963

Sp.rviço de Material
Companhia

Divisioniria

de ~anutenção

de Matp.rial

2°.sarg.de Art.,o furriel António José Lopes Piteira,
contando a antiguidade desde 3l/lO/963,data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. er
ve em reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola.
IJ I t r am IJ r

Região

I.lilitar de Angolg

2°.sargs.de Art.,os fllrriéis Alfredo da Silva Mesquita
e 8ui Cristovão Morais, contando a antiguidade desde
3l/lO/963,data a partir da qual t ln direito aos venci
mentos do novo posto.Desp.de 2/11/963
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Região ~Ij I i tar de 'ioç~ii1bi~ue
Furriéis de Fng, -Transm, ,os ps. cabos .José Correia Lage e
Joaquim Ribeiro de Matos, contam a antiguidade desàe lO
/9/963,data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Oesp. de 19/10/963
Gom~ndo

Territorial

IndapenrlentA

de rac~u

2°.sarg.2°.mec ••Armas ligeiras,o
furriel 2°.mec.armas
ligeiras,José António Machado Coimbra Magalhães, contando a antiguidade desde 31/B/963,data a p2rtir da qual
tem direito aos vencimentos di novo posto.
I~sp. de 6/11/963
Gr':lrluações

Ho Posto de 2°.sargento
r:~t~çào Postal r,lit it~r nO.9

•

2°. sarg. graJuado Auxiliar ele Tráfego de Za, classe do C.
T.T. ,GilLerto
Rodrigues Oias, contando a antiguidade desde 8/10/963.Vence pelo :inistério do Fxército nos
termos do Cec.31495 de 1/9/941.I~sp.de 29/10/963

til

- ~p.LPGÀcrES

E T?~I~~FERE'!C

S~r~nntos

10 3ua~ro

I ;iS

P3r~~np,nte

ArM~S e ,p.rvicos
1inistérifJ ,'o Exercito

Direcção

do Serviço

'8

Pp.ssoal

Com destino á Pepartição

de Ofjclais

2°.sarg.de 1nf.,Gibertu Tiago da Conceição Mati.as,do
R. 1.6, sua Unidade 10bili zadora, devendo ser cons ide rado
nesta situação desde 6/9/963,por ter regressado da R.M.
de Angola.Vence pela verba"Pe!';sial dos Quadros Aprovados por Lei"
sp, ele 30/9/963
2°.sarg.de

1nL, lanue.l ] une ',J

F.P.I.,por

pedir.Vence

974
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pela verba"Pessoal dos Quadros Aorovados
Desp. de 29/10/963

Com destino'

Repartição

por Lei".

de S3rg. e Praças

2°.sarg.de
Inf.,Francisco
Correia Valente,da
I1.M.de
Angola,devendo
ser considerado nesta situação desde
17/9/963.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 11/10/963
2°.sarg.de Inf.,Jacinto José João F~derêncio,do P..I.2 ~a
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta
situação desde 6/9/963,por
ter regressado da B.M.de
Angola. Vence pela verba"Pessoal dos Ouadros Aprovados
por Lei". Desp. de 1/10/963

Com destino

~ Repartição

de RAcrutamento

2°.sarg.de Inf.,José Landeiro Ferreira,do B.I.7,sua Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado nesta situação desde 5/9/963,por ter regressado da H.M.de Angola.
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
Oesp. de 30/9/963

Na Dependência

rlo Vice-Chefa

do Fst~~o ~.do Exército

Com destino á Chefia do ~rv.de

P.ec.das Transmlssões

2°. sarg, de Cav., AntQnio Morei ra Be liz,do R.L.l(C. 1.C. A. 3)
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 26/9/963
2°. sarg. de Eng- Transrr. ,António Mário Hi.beiro Pinto, d'l 11. r.
nO. 3, sua Unidade MoLi li zadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 5/9/963,por ter regressado da H.M.
de Angola.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp. de 24/10/963

NA Oepenrlência

do Quartel

I estre

General

Ccrn destino á Chefia do erv.de Verif.de (Dntas e de Inspecção AJrninistrativa
2°.sarg.do

O.A.~..Liberato

Faria

de Araujo,da

f.~.de

)

38.
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Angola,devendo ser considera o nesta situação desde
11/8/963, data em que embarcou de regresso á ~íatrópole.
Vence pela verba"Pessoal de ~omeação Vitalícia
além
dos Quadros". Oesp. de 24/10/963
Chefia

rio Serviço

18 ür~::ji1'ento

e Mministraçãu

Furriel do S.A.rv:., Laurindo de Jesus Carneiro, da B.M.de
Angola,devendo ser considerado nesta situação desde
2/8/963. Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos (madros". Oesp. de 29/8/963
Quartéis
Ju~rtf!l

Gener~is
GenAP'I1 do (;ovp.rno

r.ilit1r

dtl Lisboa

.

20.sarg.do O.A.E.,Manuel Luis Pereira,do f .I.6,devehdo ser
considerado nesta situação desde 19/10/963,por
ter
r egr'es sado do C. r. L da Guiné onde serviu em reforço ~
Guarnição 1 ormal. Vence pela verLa"Pessoal de omeação ,::>
Vitalícia além dos ("uadros"o Oesp. de 31/10/963
JUJrtel

~enep11

do C.T.I.~os

.iCiHSS

l0.sarg.de Art. ,Felisberto
loniz Bettencourt,da
,.A.! .F.,
sua Unidade Mobilizadora, devenc10ser considerado nesta
si tuação desde 30/9/963. por te r regressado d H.rvl. de
Angola. Vence pela verl:..t"Pessoal e Nomeação Vitalícia.
além dos (.,uadros". Desp. de 18/10/963
E co l as prátic::tt'
d'lS Arl1~" e Sprviços,
rta Instrucãn
e Uni~1ads

C\lP'tr

s

ln f nn t 'i r i ::t
Esco n Frátic
í

·il' InfanH.rja

20.sarg.de 1nf.,Manuell unes uos .....
alltos.du l.~j.,4p' Angola
devendo ser considerado nesta situação des e 6/9/963.
Vence pela verba"Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei
Oesp. de 2/10/963
Regimento

de Infantaria

nO.1
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Furriel músico"clarim','ArmandinoAbreu e Silva do H, 1.15
Oesp. de 4/11/963

Rp.gimento de Inf~ntaria

nO.2

2°.sarg.de Inf.,Manuel Quarenta Moreira,do C.T.I.da Guiné
devendo ser considerado nesta situação desde 23/9/963.
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Desp. de 8/10/963

~egimento

de Infantaria

nO.3

2°.sarg.de Inf.,Anténio Emidio Ventura,do P.I.7,sua Unidade Mobilizadira,devendo ser considerado nesta situação
desde 30/9/963,por ter regressado da .~.de Angola,
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Ouadros". Oesp. de 15/10/963

Regimento

'de Infanteria

n°.5

lO.sarg.do Q.A.E.,Joaquim Bento Pereira, do Q.G.da 2a.H.
M. ,por pedir. Desp. de 18/10/963

Regimento

da Infant~ria

nO.6

Furriel de Inf.,Adelibo d.~ ATdos d4 Silva Ribeiro,do P.I.
nO.2,sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado
nesta situação desde 6/9/963,poJ ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba"Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei". Desp. de 30/9/963
Furriel musico, Fernando Ferreira da Costa, do fi. 1.1, por
pedir. Desp , de 30/10/963

He~imAnto

de Infantari~

nO.7

lO.sarg.de Inf.,João José ~ernardo,do R.I.2,sua Unida~e
Mobilizadora,devendo aer considerado nesta situação
desde 26/10/963,por ter regressado da H.w'.de Angola.
Vence pela verLa"Pes oal e Nomeação Vital (cia al'm
dos Oradros", nesp. ce 7/11/963
2°.san,.de lnf.,José Cardoso de Almeida l'rás da '",j.(le
Angola,devendo ser consldprado nesta situaç50 esde
15/8/963.Vence pela verLa"Pessoal de Nomeaçã Vitalícja
al;m ,.losLuadros". } sp ,
b/9/963
1(0
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Regimento

de tn tant ar a nO.18
í

2°.sarg.de
Inf.,António
~a silva Pereira,do
.1.12,sua
Unidade Mo~ilizadora.
dev, n o ser
considerado
nesta
situação
desde 30/9/963,por
ter refressado
da H.!.,1.de
Angola.vence
pela verLa"Pessoal
de orneação Vitalícia
além dos Çuadro s",
De sp , -le 15/10/963

n r gim pn to

d e ln f <10t (I r i a n", 1 2

20.sarg.músico"OLoé"
lanuel Fr anc i sco da llocha,do (.,1'.1.
de S.lomé e Principe,devendo
ser considera
nesta
situação
desde 3/8/963 data em que eml.arcou d~ 1:"f!res
so á \,etrópole.
ence pela ver1a"Pe,.:;:-;oal rios Ouarlr s
Aprovados por Lei".
Desp.ló/lO/963

R.f!gimento~?

Inf'Hlt:1rl~

nO.13

C:.

20 .sar~. de Inf.. \lberto
lartins
Videira, da l ..l.de Angola
devendo ser cons i cle r ado nesta situação
desde 30/9/963
Vence pe I a verLa"Pessoal
dos Quadros Aproy 'JO'3 por Lei"
Uesp. ~e 15/10/963
2o.~arg.de
Tnf.,lduardo
Viar:~' o fl.I.7jsua.Unidade
Mobihzadord,deven
'o ser consloerado
nesta sltuação
desde
30/9/963.por
ter regre.sado
da f>. I."'e Angola.Vence
pelu verLa"Pessonl
de • ·or.,eação Vitalícia
além dos (\Ia·
dros",
D~s!J. de 15/10/963
2°.sarg.
e Tnf.,José
~~~l~nio
Gonsalves,do
R.I.14,sua
Ún i d ade
101 i li z.a.lo r a , :pvendo
ser considerado
nesta
situo ~o de le 6/9/963.~or
ter regressado
da H.M.de
Angola. Vence pela verra"Pessoal
dos Cuadros Aprovados
por Lei ",
Desp. de 30/9/963
Fur r i e l de

In I', .Teodoro do fi cimento Cone lha-da b.~l.df'
I~gola,deven
o s [ consi era~o ne~tn .iLuOçao desre
30/9/963.
ence }-leIa v rl a'Pe saca l dos Quadros Aprovados
por Lei". t sp. de 15/10/963

Hegimpntn

d

20.safl~.músico"cla\Ícorm'
mi
C.5.
sp. de 8/1l/96,~
20.sarEl..de

Inf.,Uavi

Infant3ri~
".

nO.15

Iher to dos Sautosvdo

Fe rr ir a de

Ü iveira,do

H.

A.I.2,sua

918
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Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 30/9/963,por
ter regressado
da H. 1 de
Angola. Vence pela verl a"Pessoal
de Nomeação Va t.a l ci a
além dos Quadros".
Desp , de 15/10/963
í

2°. sarg. de InL, Fernando Hodrigues Nunes Narciso, da li ,1,
de Angola,devendo
ser considerado
nesta situação
desoe
lS/7/963.Vence
pela verba"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Ouadros",
Desp, de 1/8/963
Furriel
de InL.Augusto.Galvão
Gil André,do ~t.I.13.sua
Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado
nesta
situação
desde 10/8/963,por
ter regressado
do CoT.r da
Guiné. Vence pela ver ha'T'e asoa l dos Cuad ros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 6/9/963

Regim~nto

~p'

Infantaria

nO.16

2°. sarg. de In I. .Manue l Pa lh inhas I'e ij ocas , do li. I.3, sua
Un i dade ~10Lili z ado r a , devendo ser considerado
nesta
situação
desde 5/9/963,por
ter regressado
~a H.~.de
Angola. Vence pela ve rl.aPessoal
de Nomeação Vital ci a
a 'til dos Quadros".
Desp , de 30/9/963
í

3at~lhão

Inrleo3nrlentp

de l n lant ar i a nO.7

2°.sarg.de
Inf. ,João norges Pamplona Júnior,da
H.'.d·
Ang;ola,devendo
seI considerado
nesta
situação
des e
6/9/963. Vence pela verba"Pessoal
dos (ua ros Aprovados
por Lei".
rJesp. de 1/10/963

,~t~lhão

l nnenendent

e de Infantaria

nO.18

2°. sarg. ele Inf. ,José da Costa Sousa, do H. L 2, sua Unidade
~oLilizadora,devenJo
s r considerado
nesta
situação
desde 30/9/963,por
ter regressado
da R.M.de Angola.
Vence pela verba"Pessial
de Nomeação Vitalícia
além
dos Ouadros" .. Desp , de 11/10/963
Furriel
músico"Caixa",i\jres
Caetano da l-ncarnacâovda
['.
~i de Ango l a.xlevendo ser cons i.deru-Io 11 sta situação
,le:de 30/9/963,data
em que eml.arcou de regresso
a i'.letr(\)ole. Vence pela verl a'T'e s oal dos r,undros Aprovados por
Lei".
De sp de 23/10/963
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l°.sarg.de
Inf.,.Iome
JOnçalve.:5,da 4.~·.de Angola,devendo
ser considera
o n e s t.a s i.tuaçfio desde 26/10/963.
Vence
pela verba"Pe
oal de I omeaçao Vitalícia
além dos Oua
dTOS"
Desp, de S/1l/963
2°.sarg.músico"CHixa".
reI Gonçalves Vieira,r1a
R.M.de
Anso l a , devendo ser r ons i de r ado nesta
si tuação desde
30Y9/963, data en que emLarcou de regresso
á ~letrópole.
Vence pela ver!' aPes soa I elos 1.1a-::lr05Aprovados por Lei"
I1esp. de 23/10/963

5atalh~o
2°.sarg.de

~e Caçadores

Inf.,hntónWTaveiro

nO.5
rios S;:Jntns,'io

n.I.6.sua

Cnidade
10bilizadora,Jevendo
ser considerado
nesta
situação
desde 2/R/963,por
ter regressado
da B.M.de
t\n',ola. Vence pela ver! a"Pessoal
dos Cuadros Aprovados
por lei".
r sp , de 22/8/963

P::ttglhã~ de Gaç1rtDre~

no.e

lO.saqr.de
lnf., \ntónio
Domi ngu " Carreto,
ia H.l.l,sua
Un idnde ~loLllizadora
rle\c. ;0 ser considerado
nesta
situa';ao
des
7/10/963,por
ter regressado
da H.:v1.de
Ango l a, \ence
pe l-a verr.a"I'essoal
de Tomeação Vitalícia
além dos (uadros".
Oesp. de 7/11/963
1°.sarg.1e
111f. ,.José '[avar es Afonso,da
devendo ser cOllsiJerauo
nesta sItuação
Vence pela verLa"Pessoal
de omeação
dos ()uadros".
) S!J. de 4/11/963

I..tde
Ango l a ,
desde 7/10/963
Vitalícia
além

2°.sarg.de
lnf.,
ntónio
\lves Hodrigues,da
H.\i.de Angola,
devendo ser considerado
nesta situação
r1esde 30/9/963
\ence pela verLu"Pessoal
:ios (uadros
Aprovados por Lei"
r 'sp. ele 15/10/963
lO.sarg.de
Inf.,l'iIll'ino
\ires,do
h.r.7,suu
lnl .....
·Je ,lobilizadoro,devell
o ser considerado
uest
sItuação
desde 3C/9/96:L por ter r eare ssado d~ P.\l. ~e Angola. Vence peJ a verba'Pessoal
de ;orneução \'1 t.nl íCl' além dos Cuadros".
Desp.
P. 15/10/963
1 0. sur g de In I, > Iui ugust o de . ou iII, la f. I. rJe\JI~olo.,
even o ser con.úderado
nes t SI tU:l(;ÜO c..! e::."e 26/10/963.

3a. Série
ORDF.!l DO EXEPCITO
N°. 32
980
********************************************************
VenCE~ pe l a verba"Pessoal
de Nomeação
dos Cuadros",
De sp , de 7/11/963

Vi talícia

além

2°.sarg.de lnf. ,Aristides Pereira Machado bodrigues,da
P.M.de Angola devendo ser considerado nesta situação
desde 14/8/963, data em que embarcou de regresso á N:e
trópole.Vence pela verba"Pessoal dos çuadros Aprovados
por Lei".
nesp. de 6/9/963
2°·sarg.de Inf.,José Gomes f'erreira,do C T.Lda
Gu né,
devenclo ser considerado nesta siLuação desde 23/9/963.
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Ouadros",
De sp. de 11/10/963
2°. sarg. de lní., Val ter da Conceição Barrigas, da 11.. 1. 'lc
Angola,devendo
ser considerado nesta situação desrle
30/9/963.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros \provados
por Lei".
Desp. de 15/10/963

c
Esco la Pr

át i ca da lirtilharifl

2°.sarg •.:leAr t , ,José Fernandes Pereira,da H.M.de ~loçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 26/
/8/963.Vence pela verLa"Pessoa1 dos Ql1adros Aprovados
por Lei"
nesp. de 27/9/963
2°. sarg. de Art. ,Manuel .João branco, da HJ,~.de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desd 14/8/963.
Vence pela verLa"Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei"
Desp. de 18/9/963
Regimento

ne

Artill'fHi:'J
Li ge i r a nO.2
ao C. r.C.A.1.)

(Com destino

2°.saq!.Je Cavo .At i lio Domingos Pi res rda I\.P.C.• P')[' moLivo
disciplinar. Vence pela verba"Pessoal dI' omeação italí~
cia além dos nuadros".
Psp. de 21/10/963
2°.sarg.de Ar t , ,.105" Cavalheiro de Al buque rqu .do p.,\.L.5.
sua Ln idade ~loli l i zador a, e:'even1o ser ons ide rado nes tu
si tuac 50 de srle 30/9/96:L por ter L rr casado
a 1I.~i.de
AIl~ota.Vel\ce
pela vcrt.aPesson l de Norncaç:io Vitalícia
além dos (lua'Iro::;".Desp, de 21/10/963
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Regimento

de ~rtilharia

ligeira

nO.4

2°.sarg.de Art.,José da Conce i ção Mar t i.ns da F.P.A.,sua
Unidade Mobilizadora,deven~o
ser consIderado nesta
situação desde 20/8/963. por ter regressado da H.M.de
Angola. Vence pela verla"Pessoal dos Ou adros Aprovadas
por Lei". Desp. de 20/9/963
ç

2°.sarg.de Art.,José Carreira Pereira dos Santos,da E.P.A.
sua Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta
situação desde 2O/8/963.~or ter regressado da R.M.de
Angola.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos 0uadros".
Oesp. de 20/9/963
Regimento

de ~rtilharia

Pesada nO.2

2°.sarg.de Art.,AntÓI1io Maciel da ilva,da R.M.de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/8/963.
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
Des~. de 18/9/963
2°.sarg.do G.A.E.,João da "ilva Sotto Maior,do C.T.Lda
Guiné,devendo
ser considerado nesta SItuação desde
8/10/963.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Ouadros".
Oesp. de 21/10/963
Rag inen tn

ne

Mtilharia

Pesada nO.3

2°. sarg. de Art. ,José Augus to Coelho Cardoso, da R.M. de Angola,devendo
ser considerado
nesta situação desde
3O/9/963.Vence pela verl:;a"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". Oesp. de 21/10/963
(Com dp,st i no ao C. I. C. A. 2)
2°.sarg.de lnf ,AntónIO Jos~ 'imões dos ~eIs,do P-.I.12,
sua Un idade ~obilizadora,~evendo ser considerado nesta
situação desde 30/9/963, por ter rei'tr<.!ssado
o,a R.!l.,de
Angola. Vence pela verba"f'essoal de Nomenção Vi t.al Ici a
além dos Quadros". ~sp. de 15/10/963
2°.sarg.de .rt. ~1anuel Carne i ro Pedrosa "la r,.\ .de Moçambique,devend~
ser considerado nesta situação desde
14/8/963.Vence pela verLa"Pessoal rios (uadros Aprovados
por Lei" [ sp. de 18/9/963

982

OROE;j DO EXERCIT~

N°,

32

3(1, Sárip

*************************************************.******
Re~imentf)

rJa lati

lhar i a rle Costa

IO,sarg.de
Art.,LuIS
Soares de ~laceJo)cla K.\t.Je ~,oçambique,devendo
ser considerado
nesta situação
desde 8/8/
/963.Vence
pela verPa"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Cluadros".
Oesp. de 7/9/963

Grupo

;Jfl

.'rti

lhar i a Contra

~pronrves

~

2°.sar~.':ie
Art.,Haul
Ferreira
Feliz,da
.\~.de Angola,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 11/8/963
Vence pela verba"Pessoal
dos Çuadros Aprovados por LeI"
f)esp. de 6/9/963

Ga t a r i a +e '. r t i I lin r i, rJe r.u a r n i c ã o
l°.S~q~.de
i\rt.,Manuel
I~ot l hovdo I.A.L.4,sua
Um dade ~10l.i l i za ora, deven lo ser cons i de r i.lo nesta situação
desde
30/9/963.
ence pela ve r l.n'T'e ssoa l de Nomeaçâo \italíc1U
alél11 do Cuadros";
Desp , r1e 18/10/963
2°.sarg.de
r t , ,João I rtur
JÜlI,es Tadeu do Anar a ,do n.x.tS,sua Unidade Motiliza1oru,devenJo
ser considerado
nesta s i t uaçjio desde 30/9/963, por t.er resrre s sado da Il.
\;ili tu de Angola. Vence pela ve rbaPe ssoa I dos ()\la,lr05
AprOVados por Lej"
Desp.
e 18/10/96~
2°.sarg.df!
ArL. ,.Jose Podr igues ~'acharlo.do
II. \.e. Lsua
Unida e :\1olihzadora,
devendo
ser considerado
nesta
sltu~~ão
~es e 20/8/963,po1'
ter regressddo
~a F .~·.Je
Anao l a. encc P 1-1 verLa"Pessool
de 1\001 ação Vi tal ícia
alem rios Oundros",
IlesIJ. de 13/9/%3

r.'Jv11'lri;<

2°.sarg.Je
Cav.,José
dos ~;anlos l'O!;<t,IO l açoj do 11.L.7."'ua
Unidade
\loLilizatlora,il'vcnlo
ser cous i de r ado nesta
situação
e sde :30/9/%3, Dor ter rel"r~ssado
da 11.\~.de
!\nvo1a.\ence
pe l a ve r l a=Pe ssoa l rlos Lua lOS Aprovado s
po t LeI". Desp, de 22/10/963
:(f!ait1:JnL1 ,jl>

(Com des

t ino

LilllC"i

ro

ao C. I. C.

fiO.
I.

1

:n
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2°.sarg.de
In f. ,f1iogo Ho s ado Leão,do
'oL12,sua
Unidade
~,obilizac!ora,devendo
ser cons rde rarlo nesta situação
nesta si tuação ~esde 30/9/963, FOI' ter regressado
da f.i.
tvl.de Ango l a. Vence pela verta"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Cuadros", Uesp. de 15/10/963
2°.sargoàe
lnf.,José
António Lopes,do H.I.2,sua
Unidade
Mobilizadora,devendo
ser considera
o nesta
situação
desde 30/9/963,por
ter regressado
da H.M.de Angola.
Vence pela verl.a"Pessoal
-:le Nomeação Vitalícia
além dos
Cuadros".
Oesp. de 15/10/963
2°.sarg.de
C'..av.,Jo'sé ~laria Peàro Saldanha, da R.~1.de Moçam
ligue, devendo ser cons i+erado nesta si tuação desde 7/7/
/963oVence
pela verba"P€ssoal
de Nomeação Vitalícia
além dos (uadros".
Desp. de 1/8/963
2°.sarg.de
,av.,Francisco
António Louve i a Marchã,do p.C.7
sua Uni 'ade ~otilizadora,dcvendo
ser considerado
nesta
situação
rles'e 6/9/963,por
ter regressado
da p.M.de
Angola.Vence
pela verl:a"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos (,uauros".
Desp . ele 20,/9/963
2°.sarg.de
Inf."Luis
Oliveira
qollão,<.lo n.I.2,sua
Unida-de 'lobilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 30/9/963, flor ter r-e ar-e s sarlo da Ii.~:.
de Angola.
Vence pela verla"Pessoal
e Nomeação Vitalícia
além dos
('lIadros".
Pesp, de 15/10/963

2°.SC.rg.20.mec.,v.
rodas,f[orácio
Manuel Cebolas,do
R.C.6,
sua Ln idade ~lol:ilizadora. devendo ser considerado
nesta
situaçiio
esde 2o/8/963,por
ter regressado
da R.M.de An!!;ola,onde serviu em reforço ii Guarnição No rma.l , Vence pela vert.aPassoa l Cê l'lorneação Vi t al Ic i a além dos Ouadros"
r:esfJ. de 13/9/963

IO.sar".lO.mec.viat,.:Qç~'rt.l:S
e outras viat.esp.,Fernando
da C~( ce i ção Pereira, (''.l C. U, \1.;\'. > sua 1 n idade "obilizador a, cevendo ser conslJe ra-lo cs tft s i tuaçã» \~esce U/IU/
/963,l'or
ter regressudu
da H, •• de AfII·ola,(Jfl(.lc serviu em
reforço ..í C!wrnic,;::io lorlfldl, Ver ..ce pela vl_rl:a"P~' ::>(1'11 de
Nomeação Vi t al Ici a alélll lk::: 1,~aàr()s".(/..:!sp.2 /1\)/063
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2°, sarg. de Cav ,, Manuel Cabeça Gorda Carretas, da 11.~1.de
AnlDla,devendo
ser considerado nesta situaçio desde
14/B j63.Vence pela verba"Pessoal de Nomeaçio Vitalícia
all'ITl lOS (Juadros".
Oesp. de 6/9/963
2°.surf!.de Cavo ,Vicente André,da R.M.de Angola,devendo ser
comlderado
nesta situação desde 20/9/963.Vence pel
vert a"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()uadros"
Despo de 15/10/963

ncgimento

de Caval3riR

nO.&

2°.sarp.de Cav.,António Rodrigues Joio Paula,do (1.C.7,SII
CnIdade Mobilizadora,devendo
ser considerado
nest
situação desde 6/9/963,por ter regressado da R.~
An~ola.Vence pela verta"Pessoal de Nomeação VitalíCl
além dos Ouadros",
De sp , de 30/9/963

(Com rl8stino ao Grupo ~e Carros

rie

I

Combate)

2°. sarg. de Cavo ,António Correia Mateus, do H. L 3, sua Ini
dade Mobi Lizador a.devendo ser considerado nesta situa
çio desde 5/9/963,por ter regressado da R.M.de Angolil.
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além 10_
Ouadros".
Oesp. de 30/9/963
>

Furriel 2°.mec. radiom.,Luis Ernesto
D.G.~'I.T.. (Desp, de 1/10/963

Escola

Prátic~

tiPo

da Silva Fab i ão rdo

Engenh~ri~

(Com destino ao H. Tm. nO.3)
2°.sarg.2o.mec.radiom.,Alvaro
António
nO.3,devendo ser considerado nesta
/10/963pdr
ter rerressado
do C.
onde serviu em reforço á GuarnIção
verbaPessoal
de Nomeação Vi tal ícia
Oesp. de 4/11/963

Pires Miguel,do u.r.
situação desde 19/
T. I. da Guiné.
Normal. Vence pela
além dos Ouadros",

Sarg.-Aj.àe Eng. ,António Lopes dos Santosy do H.l'..2.sua
Unidade MOLilizadora,devendo
ser considerado nesta
situação desde 30/9/963. Vence pela verla"Pcssoal
de'
Nomeação Vitalícia aIrm rios Qundros".Desp.de 1.1/10/963

aa.
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Servi c i Je Ar''11inistr;'J.aO

fscol~

Pr a t i cn

j-: ii'

"i l l t a r

ln i s t rncãu r.ilitar

2°.sarg.do S.A.~.,Joaquim,~La
Capio,do 1°.G.C.A.M.,sua
Unidade MoLilizaciora devell~o ser considerado nesta
situação desrle 2/8/9~3,por ter regressado da H.M.de
I\n/?,ola.Venr.e
pela verla"Pessoal de fomeação Vitalícia
alén, cios Cuadro s", lJesp. de 21/8/963
Furriel g ra uado meco v i a t , rodas,Manuel Afonso Marujo, da
R.M.de Angola,devendo ser cqpsiderado nesta situação
desde 2/8/963,data em que emLarcou de regresso á Metrópole.Vence pela verba"Pessoal de omeação Vitalícia
além dos Puadros", Uesp. de 13/9/963
I

jo.r,rulJo

rlp. GOf11p:lIJhia~ rir) Ad'1linistrilcao'ilitar

2° .s arg ,do S. • ~11. , An tónio Teles Touguinha, do C. T. 1.da
da Guiné, devendo ser consicierado nesta situação desde ll/
de Se teml.ro de 1963. Vence p~la verba"Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Cuadrcs". f)esp. rle 24/9/963
2°.sar~.do ~.A.I\'.,Arnalcloda Si lva Fontes,do 2°.G.C.A.M.,
sua Unidade \lotilizadora,devenCio ser considera o nesta
situação desde lS/8/963,por ter regressado da .M.de
Angola.Vence pela verLa"Pes30al dos C}uadros Aprovados
por Lei9. 1es!J.de 6/9/963

Orgão~ rly fXJcução
Estilbnl

cimentos

~os Sarvicos

e Outros Elementos

7Ji I i tares

Di st r i to r.e P~r;rl'taJTl'.:'n to ~ 1';ob i I i z~Çiio

n°. 3

2°.sarr. le In I, ,,'JltónUO :\:ianuel
Gomes, Io I .I.12,sua Lrri dade
~llOlilizadora.,Jeve!ll'o
ser cons i de rado nesta situação
esde 28/9/%3, data em que ( da a por finda a sua comi.s r
~ão de ref rço á {~.I1.de \!lt . a. V llC
»el a verL<J"Pessoal
ue omeacjio Vi talícia além do:.; Cua ro s",
[ sp, d 8/10/963

D i t r i t o ri e ~ e c r ut
2°.S1H?.(Ir.

P. PII

to

3

r o b i I i ~:1 à o n". 18

,.rt.,r\tr n (1 da Costa ~'ar:i'),":(ll"L.'1.,.,U(l
I'rri dade
lob i li zu or-a, dCVf>JI o ser cons i ier ado ~st.lI si Luaçãú
desde fl/9/C. 3,[lor ter rcgre.·;o:;aào do ('.1'. Ld(; C;. '[omé e

aa, Série
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Principe.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 27/9/963

Tribunais
Supremo

Tribunal

Militar

2°.sarg.do Q.A.E.,Herminio Augusto Alves,do R.I.3,devendo
ser considerado nesta situação desde 19/10/963,por ter
regressado do C.T.I.da Guiné,onde serviu em reforço á
Guarnição Normal. Vence pela verba"Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".Desp. "de 31/10/963

Estabelecimentos
Depósito

Penais
Disciplinar

2°s.sargs.de Inf.António Jorge Gaspar e Augusto da Conceição Raposo, ambos da R.M.de Angola,devendo ser considerados nesta situação desde 30/9/963.Vencem pela
verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 15/10/963
2°.sarg.de Cav.,João José Amaral,Habiais,do li.C.7,devendo ser considerado nesta situação desqe 6/9/963,por
ter regressado da R.M. de Angola'.Vence pela verba"PessoaI de Nómeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 2/10/963 .
2°.sarg.de Inf.,João da Conceição Santana,do R.I.l6,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 21/8/963,por ter regressado da R.M.de
Angola.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".Desp. de 16/9/963
2°.sarg.de Inf.,Joaquim do Nascimento Pires Frois,da R.M.
de Angola,devendo ser considerado nesta situação desde
3O/9/963.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 15/10/963
2°.sarg.de Inf.,Manuel de Jesus Pedro,da R.M.de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/9/963.
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
Desp. de 30/9/963

Estabelecimentos
Escola

de Instrução
üent ral de Sargentos

aa.
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l0.sarg.de Cav.,David de Almeida e Sousa,do C.T.I.de Cabo
Verde, devendo ser considerado nesta situação desde
24/10/963. Vence pela verha"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos (Uadros". Desp. de 6/11/963
lo.sarg.lo.mec.viat.rodas,Manuel Selustriano Rebelo, do
do R.C.8,sua UnidadeMobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desd~ 2D/8/963,por ter regressado
da R.M.de Angola,onde serviu em teforço á Guarnição Normal.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos (Uadros". Desp. de 7/9/963
20.sarg.de Cav.,António Manuel Correia,do G.C.C./R.C.8
por pedir.Vence pela verba"Pessoal dos (Uadros Aprovados por Lei". Desp. de 16/10/963
Colégio

Militar

2Gi.sarsç de Inf., Domingos José Mirones Rico e Manuel
António Verissimo Direitinho,ambos do R.I.ll,sua
Unidade Mobilizadora,devendo ser considerados nesta
situação desde 3O/9/963,por terem regressado da R.M.dé
Angola.Vencem pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (no.l do arto.325°.do Capo.8°.do Orçamento do
M.E.).
Desp. de 15/10/963
Instituto

Técnico

Militar

dos Pupilos

do Exército

20.sarg.de Inf.,António Jorge Pereira,da R,M.de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 30/9/963.
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
(no.l do arto.1560.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.)
Desp. de 11/10/963
Escola

Militar

de Electromecânica

20.sarg.20.mec.radiom.,Alberto Maria Josué,do C.T.I.da
da Madeira.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 26/10/963
20.sarg.de Art.,José Lui~ Teixeira, do B.C.5,sua ~nidade
Mobilizadora devendo ser considerado nesta s1tuação
desde 6/9/963 por ter regressado da Região Militar
de Angola. Vence' pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos (Uadros". Desp. de 27/9/963
Centro

de Instrução

Mi litar

de Santa

Margarida
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2°.sarg.de
Inf.,Joio
Carolino
Gomes,do B.I.2,sua
l~idade
Molilizadora,clevenco
ser considerado
nesta situação
desde 6/9/963, por ter regressado
'a r.M. de Angola. Vence
pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei".
nesp. de 2/10/963

Centro

dp. lns t rucãn

ri')

f,rtililHi:J

;'ntiaére~

e Cost:l

10.sarg.de
Art.,Américo
Tavar':!s Geada,a& H.~.de Angola
devendo ser considerado
nesta situação
desde 30/9/963.
Veuce pela verba"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além
dos' uadr os", De sp , ele 21/10/963
2°. surg. de Art., Américo Iiast os Pereira, da LL de ~roçamLique,devendo ser considerado
nesta situação
desde 8/8/63
Vence pela verLa"Pessoal
dos ('lia ros Aprovados por Lei"
Iesp, de 6/9/963

GentrJ

~q

In.truçãQ

~e

~8rg.~i I icianos de Inf!nt1~i8

2°. sarg. de lnf. ,Manue1L\nt(\Ilio
Teixeira, da h.M. de f\ngola,
l:evendo ser cons i.de r ac'o ne st.a situação
desde 3C/9/963.
Vence pêla verLa"Pessoal
dos (juaaros
I\j;>rovados por
Lei".
Desp. de 11/10/963

l~!J"f)i ts l "i I i tar Pr iuc luul
([01' .ies t ino

2°.sarg.do

ao (entro

de Ooentes

A,« Convalescentes

~.S",\ntÓl
io (-:Ornesda Conceição,do
~'obi] izar1ora, devendo ser cons ider
situação
de sde 23/6/963, por ter regressado
Angola. Vence pela vert'a"P~ssoal
de "Jomeação
aléll' "lOS Ouadros fi, fiesp. de 25/7/963
sua Un idade

10.G.C.S.,
ado nesta
da k. I. de
Vital leia

2°.sarg.do
S.S.,Car1os
Al l.er to hJ.rtins i\cvez,c!o 1°.(;.(."'.,
sua Unidade ~Iotilizadora,
devendo ser cous irler-a o nesr.a
situação
dcsJe 27/6/9 3,por t e r r egr e suado .lo Cl.r.
le l'imor.Vence pe l a ve rl.a'' cssoa l r' I~O'hp.ação Vi t al jc in
além (10$ Ouad ros ",
IJCSI'. ae: 22/ /%:J

3a
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!'Ilot iLi zudo r-a devendo:::;

r cGIlslcier. Jo n es t a si t u ac 1(\
desde 21/8/963,por
ter vinco da !'.Lde
Ani:"oL.\'~nce
pela verta"Pessoal
de i 'orreação Vi tal íci 1 além ('J Cuadros".
Desp. de 16/9/963

Oficinas

.

~or~is de vetarial

de Engenh1ria

10. s 1r gv I °mec. via

t , rodas,
Joaquim do N se imento ~,iranda
do R.I.6 .•devendo ser considerado
ne~tl situação
desde l/8/963.Vence
pela ved.a"Privati,
las O.G.M.L.
t~sp. de 22/7/963

o r. nós

i to Go r a I d')

1\ rJ

i ri íl S

2°.sarg.de
In f.vllermi ní o Podrigues,\lartrns,do
'.L.2,sua
Un i dade 101 i1izadora,
devendo
ser
onsi e r ado nesta
situaçio
desde 5/9/963,por
ter regressado
~a r .~.de
Angola. Vence .!-leIa ve rI a"Pessoal
dos íuadros I provados
por Lei".
Pesp. de 1/10/963
2°.sarg.de
Cav.,J'oaguim
~'artin,
r"laço,do
C.l.M.,selJl
di s pênd i o para a Fazenda I a c i OD'.l. Vence pela ve rLa
"Pessoal
dos (Iadtos
AprovaJo,
por Lei". (no.1 do Ar t ?
325°. do Capo. 80. do (Ir-ç ament.o do ~4.E. )l'lesp. de 8/11/963

Oe pós i t o t1 r ~ I ·1fl

1):1

t e r i:1I

d P. I;li e r r ~

2°·sal'g.de
Inf.,João
de r\lrreirla
'unes, do T .I.6,sua
Un idade ~lotálizadora,devendo
ser cons i de r ado nesta situação
des~e 6/9/963,por
ter regressado
da R.M.de Angola.
Vence pela vCJba"Pessual
dos Cuurlros Aprovados por Lei".
Oesp. de 30/9/963
2°.S,lr~./Je
In f; , :1anuel t'Ultónio l-cr r a l ho Famosov da 1~.I,l.de
Je Il1ola,devendo
ser considerado
nesta situação
desde Hl/Cl/9ó3. Vence pela verLa"Pessoal
de I omeação \j tal í·
ci
além cios Cua Iros ", Il€'sp. de J 2/10jCl63

~gênci'

2°.

<Ir

'ilitnr

.do (,. \.I.,António

1-0][1

sp. je 29/10/%3

lu ían tar i a

11 S,

I

:.P.I •.

3:1. 3éria
on c ~O f"ERCITO 1:°. 32
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H" ', ,António
Hi bei r o Gucde s, do li. 1.6, e João Teixeira
Granja,elo P.I.13,deven
a ser cons i der ados nesta situação desde 16/10/963. por te r er« s i do nomeados para servirem (;;i'1 re [orço á Olurni ',la .\ rma l da H. \1. r4c '\ngola,nos
termos da al[nca c)do arto.3°.do
!)ec.42937 de, 22/4/960.

~.rtill!;jriu
Hegimc[1tn

de ArtilhHia

~nti1ére(l

Fixa

1° .sarg. de Art •• Francisco
Când ido Pereira
Podrigues.
e
Sousa, do ftA. L. 4 sua
iad~ Mol.i Li zador a, devendo ser
consideradb
ne ~a situaç50
~esde 30/9/963,por
ter
regressado
da H•. l, de Angol a. Desp. de 21/10/963

um

2°.sarg.ae
l\rt.:AlLano
I\iendes de Ma t.o s , do 8.A.L.l,àua
nidadc ~~Lilizadora,devendo
ser considerado
nesta
situação
Jesde 30/9/963. por ter regressado
da R.I'vI. de
Angola. Vence pela verba"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Cuadros".(no.l
do arto.34,tO,do
Capo.9°.do Orçamento do :.1.L)
Desp. de 21/10/963
20psar~.de
Ar t , }Ianuel
Lo} o de ('.Irvalho, da E. r.A., sua
U?i lada ~~oLilizacJora. dcvendo ser cons i de r ado nesta
sltunção
desde 20/8/963,
ior ter r egr e s sndo ria H. '.de
Ango lu, Vence pela ver! a"['es:; ai de Nomea çâo Vitalícia
além dos Cuud ros ". (nO 1 :10 arto.344·.do
Capo.9°.do Or'- ç iIIcnLo do \ .F. De 1" dI! 2C/9/963
r.:'1Vl1l'H

i1

si isn to dp,

IP3

llf1C'

i. D~ n°. 2
...,1. 1.

I

ar t/).

1°.,

Irg.de

Cav, ,I

I'

inc.i snc

ltónio

Alhc.rio

!..C8.'levemJo

ee r cous i e r ado li
t.a sa t, I ÇllO
es
26/1(,/463, por t.r
ido norneu lo p ,Ia ser-vi r em reforço
:i l~.I.)rjlll":lU lo nrul
do ('.".1.
GUHlé, 110 termos fa .díne I c) 10 ,lrtO.3°.'o

I 'c. ~2'37

t!

22/ /96(,r

Grupo Divisionário
rl~ C~rros
de Combate
2°s.Sargs.de
Cavo .Joaollim Correia Goncal ves .Po H.I.ll,e
Manuel Sanches,\larcos,do
8.C.7.suas
Uni da es Mol.i l i z
doras,devendo
ser considerados
nesta situação
esde
30/9/963, por terem r egr e s sado da h.~!.de Ango l a, Vencem
pela verca"Pessoal
de Nomeação VItalícia
além dos ()U1dros".(no.l
do arto.35P.do
Cap.09°do Orçamento do 1.E.
lksp. de 15/10/963
2°.sarg.de
Cav.,\1anuel Oliveira
Far i a.da f .~;.de Ango l a ,
devenlo ser considerado
nesta situaçio
de~de 18/9/963.
Vence pela verba"Pessoal
de ome açâq Vr talíci a alétn
dos ClUadros".(no.l
do arto.3510.do
Capo.qo do Crçamento do '.1. 1'•• ) •
'9 r v i

c o rJ e Artn' i n i s t r a c iio I d I i t a r

l-ur r ie l elo S.A.

i.,II/anuel Gi.l.er to ~lartins \ires,do
l,:.~!.[,
..
por- ter sido nomeado 1I0S termos da alínea C)dO arte.
3°. o l~c.42937 de 22/4/960,1 ara servir nas tropas de
reforço á Guarnição I\orrnul ela H.M.dc Angola,devendo
ser
consiJerado
nesta situaç50
~esde 21/9/963.

t s ta b J I e c i 1'1 en tos
Glllégio

rl e

I n s t r uç ã o

:~ilitar

2°,sorg.llc
Ar t , ,lIernani
\lLerto
do Nas c irnent;o ,ardoso,
CiO 1<.t\.L.'Lsua
Urri daríe
lob.i Li z arloru.Hevendo
s r cousideraJo
nesta situação
õesce 20/8/963,por
ter regres
sado dt.l H.:'vl.de Anao l a, Vence pela verba"
e ssoa I dos
(ua~ros Aprovados por Lel".(no.l
do HI't.l/17°.do Cap03°
ào Drçumeu t,o do ~I.I·:.). i sp ,
. 18/0/963
2Q.sarg.de
lnf. ,.Io,tO .'olreiro
'ureno, lo H.I.llo.2,sua
f'nidllde
lob i li z a to ruv de vcn o e r con idêrado
ncs tu
s i tuacão desde 30j9/063,por
ler rcgrt;'.sac!o da II. I. 'c
Angola.
'ence ne l a ve rl a "I t s ou l dos Ouad ro s \jJrov<l. do s por Le~.(I1°.1
do <rto.lHo.
to Capo.3°.
o Orcumcuto do \'.1 • ) .De sp , de 1,1/10/963

2°.s lr.
\11,.,01<1,

' [nL) r,Mo2[(I al en t irn Ol i ve.iru, da lU:. df>
evendo s r consi lera'o nesta sitl11<;ÜO le ·..jc
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6/9/963. Vence pela verl.a"Pessoa1
dos Çoad ros Aprovados
por Lel". (no.l do arto.117°.do
(apo.3°.do
Orçamento do
:V'.E.).
Oesp. de 2/10/963
Furriel
de In E; , Inácio Ma r t ins Cerej a, do H. J .15. sua Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado
nesta
SItuação desde 5/9/963,por
ter r,gressado
da 8. ~. de
Angola. Vence pela ~rLa"Pessoal
dos Ouadros Aprovados
por Lei". (no.l do arto.147°.
10 capo.3°.do
Orçamento
doM.E.).

Est3belecimentos

Pro~utorns

2°.sarg.
do S.A.~.,lérfilo
Jos6 Lança Milho Raposo, do
1°.G.C.A.M.,
sua Unidade MoLilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 8/9/963,
por ter regressado ~6
da CJuiné. Vence pela verba"Privativa
da Manutenção \:ili t ar ",
Desp. 27/8/963

c.r.I.

Oficinas

rHr1is

rle Far~Hmcnto

2° sarg. do S.A.M., lanuel de Azevedo Leandro,
da ~1.~,1.de
~.!oçarnbique, devendo ser consideraco
nesta situação
desde 8/8/963
Vence pela verba "Pr i vat i va das Oficinas
C(!rais de J·ardamento"..
, sp, de 6/9/963

Ultramar
Regi

ãn 'li I i tar de 11ngol;J

1°.sarg.
de Tnf.,Alílio
t r sido
transferido
venco ser considerado

de Oliveira
Tomás, o H.I.5,por
par
o Agr.S.Mat.
de Angola, denesta situação
desce 26/10/963.

l°s. sargs.
o S. \ .. 1. ,Joao Pi res e Jorge (la \ssunç50 Castel!. mo Ando , do 20. (;. C. \. 1,; por terem iniciado
nova
comissão por Impo iç5o, de vendo se: eern cons ide r ados
n'sta
situação
de de 26/10/963.
de trt.,.1o~'
{)u(trte .Iunç a.xlo l.C.S,por
t e r muda o de Ln idu e 'vlobi li '1.' ora, devendo ser considerado
nesta situação
de de lS/lO/90J.
L!iC{)!Itra-t;E., na TJ.!'vI. de
AIlIToléI.

10.surg.
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10.sarg. de Cav.,Rogério da Fonseca Santo.s,do B.C.3, por
ter sido transferido para o Agr.S.Mat. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 21/2/963.
10.sarg. de Art.,Nuno Gonçalo Faleiro Portas de Ibérico
Nogueira, da C.D.M.M.,por ter sido transferido do D.M.
119 para o Agr.S.Mat. desde 23/8/963. Encontra-se em
Ango l a,
2°.sarg. do Q.A.E. ,António Henriques da Costa Loureiro,
do R.I.l, transitando para a comissão militar nos termos da alínea c)do arte. 3°. do Uec. 42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado nesta situação desde 19/9/963.
2°.sarg. do Ç.A.E., Florival José Tiófilo Bamalhinho do
A.I.l,por ter transitado para a comissão militar nos
termos da alínea b) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado nesta situação desde 5/7/963.
Furriel Mec. Viat. Hod as José Pires da Paula, do r.C.5,
por ter sido transferido da C.Recompl.113 para a Chefia do Serviço de Material desde 15/10/963.
Região

~;jI

i tar

de I~oçambique

10.Sarg. de Art. Adelino Fernando Carvalho da Encarnação
do R.A.P.3 por ter embarcado para a citada Província
onde vai servir em comissão militar nos termos da alí
nea b) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo
ser considerado nesta situação desde 31/10/963.
10.Sarg. de Inf. António Portela tlasmanhinho da F.P.I.por
ter embarcado para a citada Província onde vai servir
em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°.
do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considdrado nesta situação desde 16/]0/963.
Furriel do S.A.M. Orlando Manuel Cabaço Sequeira do 2°.
G.C.A.M. por ter embarcado para a citada Província
onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, devendo
ser considerado nesta situação desde 10/9/963
Comando Territorial
2°s.Sargs.

Indenenrlente

de C~bo Verde

do O.A.E. José Augusto da Cunha, do I.A.E.M.
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e António Guerreiro Gomes, do D.R.M.7,por terem embareado para a citada Província,onde vão servir em comissão
militar nos termos da alínea c)do artO. 3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 10/10/963.
I V - COtJCURSOS,

CURSOS E EST~G lOS

A - Cursos
- ~omeação

d~ Pessoal

Foram nomeados para a fr~quência do l°. ano da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 1963 - 1964, nos
termos da alínea a) do artO. 5°. do Dec. 40423, de
5/12/955. os seguintes lOs. sargentos:
Art.
R.A.L.1
Teófilo Gomes de Andrade
lnf.
8.C.5
- Tito Leopoldino Pina Vidal
Eng.
B.S.C.F.- Odorico do Nascimento Nunes
Eng.
E.P.E. - Manuel José Couteiro

f nomeado para a frequência

do curso de 2°s.artífices
serralheiros, acerto pela nota urgente nO.32654 pO.7/2
de 12/9/961 e OrE. nO.36-3a. érie de 30/14961, o l°.
cabo ajudante artífice serralheiro,Aurélio
Fernandes
Guimarães, da R.M.de Angola. cujo nome não figurou
por lapso na relação geral publicada na O.E. nO.3-3a.
Série de 30/1/963. pág. 90.

ão nomeados para a frequência do l°.ano do Curso "B"da
E.C.S., no ano lectivo de 1963/64. nos termos do parágrafo 2°.do arto.5°.do Oec.40423 de 6/12/955, os se
guintes militares.
Ramo Eléctrico
arg.Ajud.

"

"

che je .mec.Mo tEl

"

"

"

ec t,

-f{Ut

"

-Abe l Costa
vedo

Manuel

da C./1ias-€.P.E.
da S.AzeR.A.A .F.

Ramo Armamento
1°. sarg.l°./Ilec.
Torre.An tâvio Cigano,
"
""
"Arm.Ltg.
-Joõo Ant&tio N.Crujo,
"
""
"
"
"-An
t&t io Correia,
"
""
" Torre-Manuel
Pedro B.Sequetra,

C.D.M.M.
B.A.A.F.
E.P.S.M.
C.D.M.M.

aa. Série
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Ramo .~uto
,
1°.sarg.1°.mec.v.r.,Manuel
Alexandre Carneiro,
F.A.L.4
"
""
""",
Victor Manuel C.Santos
R.I. 16
""
"""
,António M.Marques Monteiro,
C.D.M.ll.
" " " ,António Luis Rastos,
R.II1.Angola
" "
" " " ,Jo:s~ A:anuel A.de Carvalho, R.A:.Angola
"
" " " ,Manuel Martins Guerreiro,
R.!~l.Angola
" " " ,An t&tio José Nona,
R. 1. 7
" " "
"
"
"
.Jaime
Fernandes
...
<)oares,
R.A.L.
2
"
"
,António de Sousa Simões,
R. I. 5
" "
" " " ,Antero Basi l io 7.da Silva,
R.A.L. 5
"
"
" " " .Fernondo Almeida Madeira,
G.A.C.A.2
" "
" "Lag. Esp. ,Domingos José Farracho , n. C. 7
"
"
"
" ,João J. dos S.S.Nabeiro,
(,.]). C. r.
" "
" ""
" .Joaou im A.Martins Brandão, R.C. 8
" " "
" ""
" .Jo sé Maria Dinis,
R.M.Ango lo
"
"
" " "
.Lino Lei tão da Costa,
R.M.Angola
"
" " "
.Fernoruio da C.Pereira,
R.III.Angola
"
"
tt

2-Listas

"

"

Ger3is ~e CI~ssi ficacão

oe

Anrovados

Pul::lica-se
a relação
dos Alunos que concluíram o Curso da
Escola Central
de Sargentos,nos
termos do Decreto nO.'
40425 de 6/12/955,
no ano lectivo
de 1962/63:

Curso B) - Para Promoção a Oficial ~o C.S.n"lteril11
(Serviço ~q ~anutencio)
Ramo Auto
~arg.Ajuds.Chefe
'cc. uto
1°.-Alcino
Joa~uim Correia,
2°. -Jo sé erra,
3°. -Ernes to Ma tias r.omes Crccuiria,
4°. -João Francisco Sargeri to Lopes,
5°. -Armiruia Tei.xe i ra Viegas de Carvalho
6°.-José
Domingos Iiesende dos Santos,
7°.-Arlinuo
Joaquim de Oliveira,
8°.-Ant&tio
Teodos io ,
9°.-Paul Ant&tio Ferreira
da Costa,
10°. -Fl i si:o dos Pei s Pesca,
l1°.-Custodio
de Jesus Ladino ,
12°-João Ant&tio Costa,
13°. -JOClf'JU tm de AIO tos Cuetle lha,
c,

VaZ.
PAP.2-10,99(a)
R.Jl.S.J\f-14,14
F.P.I.
-12,78
F.P.S.Md2,60

c.n.u.u-s».

fi)

C. n.MJJ-12,

42

C.I .Jl.1.J1I-12,28
P. L. 2-12,2l
F.P.,'.M. -12, lO
(. r .~:.M-11,88
f'.I.A.F-1L85

(,.I.C.C-1L8'2
8. '1.1.1-11,67

sa, Sérir
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/1,0. -AntÓ'no ;,urw Cerul des
15°. -Jos
Luís Frcu.a t.a
16°~-:lelwnio
José tome s .":ecuruUo
17°. -Jos
Fibei ro de Piu«
18°. -An tóniv da Conce içiio Cu rao so
19°. -José Lopes Es trela de ot i ue i ra
y)o. -José l.odr i gues Pena
é

é

R:lnlO

c. e. 7. ,1.11,21
(,.A.C.I\.2

11,21

G.C.6
L.D.e.C.

11 21
11,H
11,03

R.A.C.1

1U,99
10,63

IU.5

c.io.r.

Eléctrico
~:l

rgs.,~j

l'~~.
Chcfr.

~ ac,

r,:] t. EI ~ct

r i CD

1°.-José
Faustino
ela Costa
R.A.C.
10,84 (a)
2°. -Ar tu r l-arro ca da Cunha
~·.P. F.'.
15.89
3°. -Pau l cno Nelson Ferr ei ra lli rr en to
C.I.A.A.A.
14,53
4°.-FrallCLSCO
Mor ai s de ASSLS
1?C.8
13,17
5°.-Ma/luel
Joaquim da Conce içõo Santos B.'},
12,56
6°. -1ngelo ,:/arques Ferro z
OJFFIE7
11,96
(a l-Úni cos can: idatos que à data de admissão(l/10/961)satisfazlllin
às condições exigidas
Para os deviJos efeitos
se publica a lista
geral de classificação
dos candidatos
\~rovados no curso para promoção ao posto de Sara.Ajud.
chefe de Mec, Mate. Fléc.
Halioelec
e Electrónlco,
alerto
pela nota nO.32952
pO.7/2 de 3/9/962 da l~parLi~~o de Sargentos
e Praças
e Ú. F.no.28-3a.Série
de 10/10/962,
realizado
no ano
lectivo
de 1963; de~Je 2/10/962 a 3/8/963:
Sarg.Ajud.Grad.Chefe
~1ec.~,~aterial Eléctrico
j{ui rv;anuel da Conce i çiio Iio s
n.1m.3
Tns t ru.n, Precisão
lD.Sargs.10.:\:ec.
1°.-Jo(,0
Fronc i sco Pinheiro Salvador
I.7.!vl.P.E.
15.W
2°. -Al fr eao ',(tria Pearo so lerr e i ra ele 1;arrosI'li11PF
14,30
1 0. Sar g, J 0" r.ec.liaciiomon t.ador
3°.-[)aciono
I\fililcar
üachasio (;Q Amaral Br i t es H.!f,.~'lJ3,89
- lo.,safl·.]O)v,ec.llectricu,;ta
13,69
/jo, -Ar i s t iries Ferroo lavores
de "ousa
r .M.Flm.
f •. ;\.r;.l
13,55
5°. -'/0(;0 '!rIl'llreSe,nC(lfl
te
13 45
6°.-'?rLi Pe re iro \(1'e
13,27
IrM./1m.
7°. -Mário .cs tos
- 10. Sar '.lo.'\:ec ~a:homcntarl()r
1 '2,61
fi. C. 5
8°. -PnglrLll Na 'r ltour t uu e s de SOUSl1
12,10
/1.1'. 1
.<)0. -líeocl
ec iuno
de Co s t ro t 'o uar ro
L? .. urg.lo•
J'(_,11ectl1ci;,;[;H
11, l3
L.L. /.
[(30. -1,(1 L reli tino tln tÓ'Lio '[, ialho
10.~~aq;.Jo. JA,;.LIISl.rll'!I. Pr-c.
1,'.,,1. Fl,,,.
1ú,73
LIO. -Gui.lhern.c
arqut'
(c1 ~ es

c.o.u.».
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Para os dev1dos efeitos se publica a lista geral de clas
sificação dos candidatos AprovaJos no curso para promoção ao posto de 10.5arg. 10.Artíf. Seleiro (orreeiro, realizado no ano lectivo de 1962/63. e que decorreu de 25/3/963 a 19/10/963:
2°s.,sargs. ?Oc;.\rtífs.Seleiros Correeiros
10.Alfredo Antunes Assis
'~.1.15
13.68
2° •.1anuel Nascimento Oliveira
13,61
T'.C.6
12,60
3°. Francisco Correia dos Heis
P.lo!.17
E.P.F.
10,96
4°.Domingos Alves Pento
Para os devidos efeitos se publica a lista ~eral de classificação dos candidatos Aprovados no curso para promoção ao posto de Furriel 2°.Mac.Electricista,
aLerto
pela nota nO.32952 pO.7/2 da Repartição de Sargentos e
Praças de 3/9/962 e 0.t.-3a.Série de 10/10/962, realizado no ano lectivo de 1962/63, desde 1/10/962 a 3/8/963:
Furriéis Grads. 2°s. ~;ecs. Electricis tas
Va l
José Carlos J3aptis ta llenr ioues
F.M. P.lm.
15,46
José de Paiva Rocha
R.A.C.
13,48
Manuel Antunes Hosa
"12,{,2
J'anuelMiguel
dosS.Antunes/lartin~
[."'-Elm.
11.12
José .F.ugénio ,rJoreLra de A.Lmeida
c.R t:
10,96
Arménio dos Santos Silva
"10,61,
Ps.CaLos Ajs. Mece , Electricistas
1°. -ltoul. da Conceição Ferr ei ra Dias
C.D.A-df/,
14,36
13,60
2°. -!ln tónio Larre to slar t ins
"
3°. -Joaqu im dos Santos Peis
C.D.f\.J.Jl.!.
13,52
4°.-José
do Nascimento Correia
T'.A.C.
13,26
11,61,
5°. -LULS Ferreira
F.P.C.
6°.-(,ilberto
A/Unuel Marques lle i eno
r..P.S.M.
11,52
10,I,{,
7°. -António Fur i a ,1/alaqutas
P.A.A.F.
Para os devidos efeitos se ~uLlica a lista geral de classificação dos caud ida t.os Aprovados no curso para promoção ao posto de Furriel 2° .Mec. Padi.omontador , ater
to pela nota nO.32952 p07/2 de 3/9/963 da Hepartição
de !'argentos e Praças e O. ['. 11°.28-3a. Série de 10/10/962
realizado no ano lectivo de 1962/63, Jes0e 2/10/962 a
3/8/963:
Val.
Furriéis Grads.2°s. Iec,Hadiomontadores
José Salgada Ferreira
(.J[ da Jl/acieLrfl 1Ii,!XJ
13,41>
Carlos tl ber to Simões J,íI io
c. n, C.«:
12,.96
Fe mando A Lf recto Pa imo
H .,li . H lm,
12,1/)
Virgílio
Amudo Teodoro
R.S.C.".
1:2 36
An tón io FL l uve Vel!turu
H. '1 .

3a,
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Luís Frne s to da ."dvo }abiíio
Joaquim Conçal.ves
San t inho s
(a)José
Oscar !/Clc/wno Te i xei ra

7.

P 1.12

I,.e G

12,33
12.30
13,6C

10.CaLo Aj.r'ec.HaJiomontador
F•• A.L.2
""mOio José Seaue i ro ae .;acedo
(a I-Es te candidato pertence a um curso posterior
restantes Furri.é i s Gra uados indicados.

11,16
ao cbs

Para os devidos efeitos se puulica a lista geral úe classificação dos cand~atos Aprovados no curso para promoção ao posto de Furriel 2°.Mec. de Padar,alerto
pela nota n? 32952 p07/2 de 3/9/962 da l-epar t.i ção de
':::arpentos
e Praças e 0.1':.nO.283á. Série ele 10/10/962
realizado no ano lectivo de 1962/63 desde 2/10/962 a
3/8/963,
VaZ.
10s.CaLos Ajs)·1ecs. de Haàar
15,36
1°. -Antero
Leal Cero I
/,.A.(,.1
14,33
2° . João Domingos Be l cn ionnho
Faro la P.A.I1. f.
12,30
3°.-João
}.dIria Hodngues
úlC A.3
11,66
4°.-Luis
r'Jaurício
Jlartins
ifloreno
I'.A.L.2
3 -

ver b ~II:H~to

Frequentaram com as classi ficações que lhes vão indica·
das o curso de \iinas e Armad i l.has que Iunc i onou na
E.P.E. de 28/8/963 a 28/9/963 os seb~intes 10s.Cabos
Mi Li.c i anos :
Afonso
Co s ta Pr es tes
Domingos (lOS San tos C.T,u LS
João Luis (;raça
Mâr io lraar t e II~.Figueira
An tm to AU(411 s to F./lll,uquerr:lle
José Simão De l j ino
José TW(I_o 8. "ouve LU
José Fernondo s.Looe s
José (,uunarães
A. ,Ia su,«
illanuel dos S.C. de Sá
Manuel Fernondo Si lt I
Ali tÓ!no 80 t to li070r ,{LIueS/j1fl
Antórno F /. Pacedo
A r til r JJQlIU e l I U.iO tL co
F.urico de Jesus 11/I€,US to
Ma/luel du .. i l ua Ú.Hmflrj;e·
José Bodr i Iles (:Oe 1I11J

Rom

F.C.3
R.J.2

"
h.L.5

"

N.L. 2

"

P.l.2
"
"
"

P.r..7
1'.1. 7
J'.G.7
1.A.P.2

/'.A.L.I
fi.A L.I

Regular

Fel.,lort.

(/117 )1 e l. ( anniio s/Recuo
t .c. 3

"

"

Pe i : ior t .

í.l.l'.2

"
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l\Jagalhães
l/i las bocs
FrnnCLSCO Jus€ 51.Afonso
José .4 .ilJendes Stlvn
A lho
A.anuel Alvnro
de Sc Cas tro
Manuel
llenr iou e C. Fi gue i redo
Jul iono An tónio
13. Louceiro
Jorge
.lenrvqu e ria 8.Coimbr-a
JoÚ iraria
Amaral
Raposo
João f~lbino
Cristóvão
kanuel
Joaquim
M. barrocas
rui /V/anuel J.Simões
Hodrigo
Jesus
Lourenço
JJe rruirdo AUt~uS to F. de úl i ve i ra
João Pa to f ibei ro
Joaquim
Lourenço
llodrigues
José
Podr i gue s elos 8. Carlos
Ce rnwno Pedro Pa to
lv.urweL Fernandes
Rus so
José J1orningos J>.!rwrques
Ernes to Gabriel
de 8.Soares
Antrflio
Ferreira
de Sousa
f1ommgos
l~as tos Quen ta l
v al.demar de Barros
'lo rr es
Ar! tÓfll:O !r,orgado Sa lvado
AnlÓ/'tLo
) au lo P. dos San tos
Fduardo ela Si l va San tos
Leoni Ido ele Almeida
lJipól i to Fernandes
Com.es Alves
Fp i [ân io da ,C" .Mo re i ra
Monue]: Soares
Moura
Manuel
/llfaiate
Pereira
José
hrg07io
Horta Qintas
César J. RilJeirv
da C . .$ousn
Femanao
JJ, .1'. de Bri to
Carlos
IlliJerto
J.Chicharo
liemanao
José Carvalho
fi atiureira
José
~l1tórlLO Teixeira
j'T'eit(ls
Manuel
da COllceição
1Ztrtetc/a
Carlos
Jll/.,erto
aa 'ilva
f1rimauera
Carlos
J,lnrllLel de Jesus
/·:s teves
Morllle L I?S (l io J. nomingos
NwlO '[enrique
V. "Lsboa
João ,Ienriqup
1J.1>.,C"t lVrl
Vi c tor ,hllflue l de La!~os ('Ofllara
Cabriel
L. ~alente
!)iOmQlltiflo
I'emalldes
lavares

h.l.1S

illartins

"

h.C.7

!!.C.5

"
"

t, ("[15)
'l.A.L.1

"

Pe lKor

"
"

n.i.:
H.C.10

n.c. 5
H.A.P.2
R.f.1
[;.A.P.2
[;.C.l0

,G.I.15
r:.I.16
Pei Eor t . (1117)
"

regu Lar

r.C.5

"

(M2)

11.1.1
H.C.5
}j.G.5.

R.l.1
/1. J .15
H. T. 2
p.A.P.2
1>.1.1
Pel.Mort.
(R17)
D.e.10

"

r.s.e.»
Pel.Mort.

(1'12)
P.C.7

'U,.2
H.I.1
D.C.l0
H.C.7.

P.l.1
//.1.1
H.t1.1> .. 2
H. [.16
f.C. !'i

II. [.1.5
/J.G.:;
n. l.i.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Adelino Neves da I:ota
R.J.
15 . f.,\'3.u!.,r
Pedro llenr inue s (iual.dino
R L, 15
-,-?(r/vt'
fausto .;!Qflllel ile l der A CnrrpLU.
/1.1. 1
"
Joaqutm J. f?OSIl Inlente
P.r:. 7
Fernando Perei r a de O Din i z
P.l
15
"
L eone l G de Sá Barbosa
B, C 5
Alberto
Ilo t i.s t« Afol! o
H.1. 16'
Carlos Alberto
P. Lopes
Ri I , 16 .
"
Nicolau
Gregóno Lima
n.r:. 10
Manu e L G.da Costa
(1I.l.15)
Jlel
Mor t . "
Artur Irion i s io Er teelll·
16
"
Luis Fi l ip e sla llui de .l.lalente
R.l. 15 ..
"
José Fonseca flel!rLques
D.e. 5
"
José dos San tos Ri cardo
R I. 16
IJomwgos Tavares
Moreno
I. I
15
"
Fernando Ar! tonio Fausto Cresnc
R.11
"
'<UL Grosso
')á Lopes
R.A.P.2
"
Fernando Caei.ro Lei ia
E.C. la
José Alberto
Gomes
(tI./.15)1
elo ,tlort
"
"
Carlos .l/anuel F. Pccha'
B. C. 5
Pedro Jlires
.... Correi-i
H.C 5
José Car Io s Cerque L ra Ferre 1 ru
R.l
15
"
José ii Lues de iatos
BelO
"
Fernondo MOllteLro Catanas
n.L, 15
José /Hanuel Bal tazar \unes
R.l. 1
"
II
Manue L Aurélio
\la taao
(I' 1. '2) })e l Mar t
Ar! tÓ'1 io Maga lhães Raposo
N. C 5
llumbe r to R Lopes
}{ C. lU
"
José Miranda Catnern
13.C. 1':)
,l!ou
Antótlz.o Augusto
11,gutar
/J.G .. 10
"
Francisco
G de ...'etras
,~r.. 5
"
José AjollsO la ta
Hj
1
"
Hota O instruen10s que obtIvera fi clas~ificaç5u de
~uito
bom e Horn-são especialistd!':
com aptidão
para ins
trutOIes
e monitores
e chefia
e grupos
de pesquisa,
detecção
J impeza c neu t ralI zação.
Hcgulnr são pspeciali tas com aptidão
para chefia
de gru
pos de pes'luisn
detecção
limpeza e neutralizaç5o.
::'ofrívell tão devem ser considerados
especialistas,
mas
U~m ptidão
para serem enquHàr'acos
em grupos rie pesquisa, det cção
neutralizaçno•
~u.são inapto pa~a quaisquer funç5es al~m de pesquisa.
i\ este sargentos
dp.vc ser averl arto"Curso
de \linns e Ar
m~HlilhllsJl.

u.t .

c.
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Estágios

1 - Ave rhamentos
Frequentou com aprovei tamen to o Fstágio de Conl 1"3 Insura 3/8/963
reição
que funcionou no C, LO"R, de/8/7/963
o 2""Sarg" de Inf, Joaquim António Gonçalves do c'LO"
F.,,, A este sargento
deve ser averbado b Fstágio
de
Contra Insurreiç 00,
Frequentaram com aproveitamento
o Estágio de Cont.ra Insurreição
que funcionou no C, LO., E., de 5/8/963 a 31 de
Agosto de 196& os seguintes
sargentos:
R.C.3-2°.Sarg.Cav.-Francisco
da Silva Braz
Teve
GDCC -"
"-Joaquim
Ma.nuel Estevão Mendes
"
Col.M~
Art. -Jo sé Baptista
Maria
"
RAL 1-"
"-Jus
tini ano da Sil va
RAL 4-"
"-Manuel
Bei s Pereira
"
R.I.13-Furriel
In j-Jo sé Augusto Leonor
ME-fSlJl"
" -Fernando Rio de Frei tas
"
A estes sargentos
deve ser averbado o Estágio de Contra
Insurreição.
Frequentaran
de 5/8/963

o Estágio de F2 de Contra-Subversão
a 31/8/963, os seguintes
l°s,Cabos

no C, I.O., E.,
Milos,,:

20·.'G. C.A.M. -Manuel Rodrigues Lamei ras
Teve
"
-João Salvador Martins
"
"
-José Gualdino Barreto
Castanha
"
"
-José Luis de Oliveira
Santos
"
"
-João Manuel Naré
"
"
-Manuel Conç al ues de Matos
"
P.I.G
-Lui s Olavo Simões Malta
"
"
-An t áv ia Car los do Nasc .Conço l ves
"
P. 1.7
-Jos é Fino Boax aca
"
R.I.1S
-António Joaquim Pires da Silva
"
R.I.16
-Manuel Arquimínio
Carv.Nica
"
"
B. C.10
-Car lo s Alberto
E. de Bri to
R 1.10
-ílel der José Flores Lobão da Cruz
"
"
F.P .1.
-José Manuel da Cruz
"
2°·C.C,A.M. -Alfredo
Lu i s ela Si lva Gaio Vieira
Nota:
Aos referidos
l°s.CabosJiJos
li ve ser averbado o
FstáglO de Contra Suve r.sâo nos termos da nota nO.
tt.522/1P de 3/10/9 3 da I) I do E M E,

..
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Frequentaram
de 8/7/963

o estágio
a 3/8/963,

Az de COntra
os seguintes

Insurreição
no ClOE
lOs., Cabos Milos.:

ClOE
"

-António
Augusto Moreira Tabuada
Não Teve
Teve
-Manuel António \1oura
R~:I.7 -José Trindade Leitão Veiga
"
11
R..C8 -Manuel J acin to Boque San tos
RI. 16 -fmérico G:xnes da Sil va
"
-Miguel de Carvalho
e Silva
"
-Fortunato
Ade.hno de Sousa Machado
"
"
<)°0('1\\1 -Joaquim \1aria F..Pereira
Fon sece
-José Manuel de Andrade L.Godinh0
"
"
"
- António Ferreira
fuque
-Adelino
Claudo dos Santos
"
"
P..c, 6 -João Maria Zacarias
GIrado
R.• L8
-Juven al da Conceição c'Freitas
"
H. L 3 - Fernando Evaristo S. Ferreira
"
Não Teve
B. L I. 18-José Mari a AI V61leS Cabral
No ta:
Aos lOs, Cabos \1ilos .. que concluiram
com aproveitamento, deve ser averbado o estágio
de COntra Insurreiâo , nos termos da nota n? ..45aJ/IP de 3/10/963 da D,I,
do F.M. E.
ç

v 1 - Inval

DECLARAÇÕES

i dez

Que no Diário
do Governo nO.,25-2a.,~érie
de 25/10/963,
fofam publicadas
as pensões
anuais de invalidez
concedidas aos militares
abaixo mencionados
estanso
já deduzidas
do desconto
a que se refere
o ar t? ,13°" do Dec,
Lei n8,31)610 de 24/11/947,
esclarecido
pelo artO,llo.
do Dec Lei n 39843 de 7/1:1/954, pelo ,que devem ser abatidos
ao efectivo
uas suas Unidades
desde 1 de Novembro do ano em curso,
desde quando quando passam a
ser pagos pela Ç.-aixa Geral de Aposentações
e fican suj ei tos a todas é adisposições
reguladoras
dos militares
reformados:

Regimento
~()ldado

67 /60-José

,

Batalhão

10rais

nO. 7
4 296$00

•

de üaraíe re s nO.5

AI ve s
•
Regimento
de • rtilharia
Pesada
528/61-Jnsé ~lourão (iJnçal ves •

So l dudo 1577/61-Jo5o
~ldado

de Cavai aria

Baptista

•

n". 3

L068$C.D

828$00
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Fatalháo
Soldado 1095/61

de Caçadoras

nO.5

João de Deus Pires •.••..••••••••

660$a)

2 - Preterições
Fncontra-se preterido
na promoção ao posto imediato des
le 13/2/963, por motivo disciplinar,
o furriel
2°.mec.
armas ligeiras,
Júlio de Almeida Carva l hovdo !{.I.l.

3 - p'p.ct i fi C!1çõeS
Conta a ant.i gui dade no posto desde 30 de JUfl!J()de 1962 e
, desde 22!1ez62,o 2°.sarg.de
IJlf.)~anuel Cus t.Sdi o Patóci ovdo C I.S.M.I.,que
pela O.E nO.29-3a.;;érie-de
20 de
OutuL ro de 1963 • foi p rorrov i do ao ac tual pos to
01

Declara se que João do Na~cimento Sá ~ 2°.sarg.grad.
do S.S. e nio furriel
conm consta da 0.E.no.26-3a.Sé
rie de 20/9/963,pág.802.Pertence
á h.~i.de Angola.
Declara -se que o furriel
do S.A ..';I. ,Manuel dos Snn t.os
Por rego , daM.M., ,1 que se refere aO.F.no
22-3a.~(~rie
foi colocado no 2°.G C.A.~~.
Pertencia no c:r. I. da r;u:iné c não ao f~.C.8, o 2°. sflrg.de
Inf.,Ant.ónio
Vaz, t!UC pela 0.F.no.28
3u.St-l'ie de 10
de Outubro de 1963,pág.883
foi considerado
colocado
no R.1.12 •
.')evcm ser considerados
colocados na U.t\.G.l e nãu nn L
P./\.,
os lOs. sar-gs , de Ar t.. , Fn"tllC1SCO Jacinto Far i a e
Manuel Silveira
e Mel o, que pela O. E. aO.25 3a.Série
de lO/9/Cl63 foram promovidos ao actual posto.
Oeclura·se
nulo e de nenhum efeito
a colocação do l°.
sarg.lo.wec.viat.rouas,Joaguim
de Nascimento Miranda
nns O.G.M.R.,desde
4/7/963.
como foi inserto nn O.E.
nO.22-3a.Sp.rie
de 10/8/964,pág.695.
Ceclara-se que o 1°. sar-g , de ln f. . Frunc i sco Saput.a r an
ca l ho pe r t ence ao 1~.1.I.19 c não ao [).G.t\. corno foi pu
bl icado na O.E.no.19-3,a.Série
de 1O/7/963,pág.582.
i

De c l a ru se que o lO.sarg.IH_c.rle
Armas Ligeirns,t'UllóIlio
~lnnuel dos -San to s , dn F.r.S.II., foi nomeado para s '['vi r em reforço
á Guarnição Normal dt' Angola,nos ter
mos àa al ínea c) do t'cc. 42937 ti 22/,tj960, e não COlHO
foi pul.l icado na 0.E.no.23-3a.S(.ri
de 20/8/963,pág.711

3a.
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Cha~a-se José de Bastos Corga, o 2°.sarg.grad.,promov~do a esta posto em O.E.no.26-3a.Série
de 20/9/963,
pag.802 e não conforme consta.na mesma O.F •.
Declara-se que José da Cruz Pias, a que ae refere a O.E.
nO.26-3a.Série, de 20/9/963, a pág.619, é furriel 2°.
meco viat. rodas e não 2°.sarg. e pertencia ao R.A,P.2
Declara-se que o 2°.sargento miliciano António Joaquim
A~ão ?ilva,tem passa;em ás Tr~p~s licenciadas para o
Dist rit.ode Recrutamento e Mohhzação
nO.U e não para o Oistrito de Recrutamento e Mobilização nO.1,como
se publicou na 0.E.no.33 - ja.Série, de 3O/11/962,a páginas 941.
4 - Reform~s
Que a partir de 1 de Novembro do corrente ano transitaram para a situação de reforma, passando a ser pagos
das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações,conforme vem publicado no Diário do Governo nO.251, 2a.
Sárie de 25 de Outubro do corrente ano, estando já deduzida do desconto a que se refere o arto.13°.do Dec.
Lei 36610 de 24/11/947, rectificado pelo arto.11 do
Dec.-Lei 39843 de 7/10/954, os seguintes militares:
Ouartel
General
de GovlHno ~lilitar
de Lisboa
10.sarg.do
.A.E.,José de Alneida
24 756$00
~cactemia ~ii I i tar
.
lO.sarg.do O.A.~.,Fradique Lopes Rastos •..•••24 564100
Regimento
de Arti Iharia
de Cost:J
2~.s~~g.mec.&rm.pes.,An~ónjo Gaspar Gonçalves21 384$00
Z.8
r~larlm~Joao Llma
18 564$~
5 - Transferência
para o C. T.1. da Guiné
Encontra-se no C.T.I. da Guiné os sargentos abaixo designados, que se encontravam no C.T.I. de Cabo Verde, devendo ser considerados nesta situação desde as datas
que a cada um se indica:
2°.sarg. de Cav.,António José Geraldes-12/7/963-~.C.3
Furriel de Art., Manuel Lopes ••.•••••••• !O/7/963-R.A.r.2
Estes sargentos encontram-se na situação de reforço e
mantêm as mesmas Unidades Mobilizadoras.
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O Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha
Está

confonne

O Ajudante General

-

IAI."'1J"~tAI .... '~.,

8,~~"8'

Or

do Exércitc
•

Puhl i ca-se

30 de Novembro de 1963

ao Exército o sagui nt s:

I - OECRfTOS E PORTARIAS
A - Condecoracões
- Praças
Por Por tar io de YJ de Setembro de 1963
~1anda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar corro
.a medalha de cobre de serviços distintos
com palma, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a) do artigo 18°. com referência
ao parágrafo 20.do artigo Sl°.do Regulamento da Meda
lha Militar, de 28 de Maio de 1946, o Soldado condutor
auto António ~lanuel Hoxo Lei tão nO 810/61 da Companhia
de Caçadores nO 269/Batalhão de Caçadores nO.261-Batalhão de Caçadores nO.10.Ministério
do Exército,
30 de
Se tembro de 1963. O Min i sitro do Exérci to, Jooqu im da
Luz Cuha,
'
Por Por tari as de 22 c e Ou tubro de 1963
Manda o Governo da Bepúl::licaPortuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de cobre de valor militar, com palma, nos termos do artigo 7°., com
referência ao parábrafo l°. do artigo Sl°.do Regulamento da ~edalha Militar de 28 de .laio de 1946, o 01
dado condutor auto José Correia de Aln:eida nO.M4/60
do P lotão de Acompanl,arr:entoda Companhia de Caçadores
na .84, na Guiné Portuguesa, porque tendo sido gravemente
ferido numa
emLosaada
a uma pa-
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trulha, para que se oferecera, revelou muito sangue
frio, elevado espírito de abnegação a ponto de cortar
um ramo com que tapou um buraco feito por um tiro, no
depósito de gasolina da sua viatura e condUZlndo-a co
rajosamente a salvo para o aquartelamento mais próximo
onde, ainda que exausto, não deixou de incutir ânimo
aos demais camaradas igualmente feridos
Participou voluntàriamente na zona de Cubisseco em vá
rias operações nada condizentes com a sua especlalida
de, dando sempre provas de coragem e decisão, aliadas
a um espírito de sacrifício e vontade de melhor ser
vir a Pátria. Mtnistério
do Fxérctto
22 de Outubro de
1963. O Ministro
do Exército
Jooqu un da Luz Cunha.
Manda o Governo da Bepú11ica Portuguesa, pelo Ministro
do Exército condecorar com a cruz de gueera das classes que lhes vão indicadas os militares a seguir designados, ao abrigo dos artigos 9°. e 10°. do Hegulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por
serviços prestados em acções de combate na Província
da Guiné Portuguesa
2a.Classe

Soldado Luís Moreira Machado nO.975j61 da Companhia de
Artilharia nO.250.
3a. Cl asse

Soldado condutor auto Joaquim Moreira Nunes nO.958j62
da Companhia de Caçadores nO.417.
/rJinistério
do Exército
22 de Outubro de 1963. O Mtnis
tro do Exérc i to Joaquim da Luz Cunna,

B - louvores
- Sargentos
Por Portaria

de 22 de Outubro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, adoptar, a título póstumo, para todos os
efeitos legais o seguinte louvor conferido em Ordem
de Serviço nO.lO, de 8 de Julho de 1963 do Quartel General do Comando·Chefe das Forças Armadas da Guiné
Portuguesa,ao Furriel Miliciano João Nunes Redondo,
do Batalhão de Caçadores nO.356, pelo elevado espírito
militar com que sempre soube conduzir-se por forma a
conquistar o respeito e consideração de todos os seus
camaradas do Aatalhão, revelando-se sempre a par de um

3a.

Série

PRDEI,l 00 EXERCITO

tio. 33

1011

******************************~*************************
e~emento cumpridor, dedicado e inteligente, um militar
dIstInto e valente cuja actuação ficou sempre bem mar
cada quer em trabalhos da sua especialidade quer em
s~tuações de chefia que lhe foram confiadas em espe
clal na fase inicial da intervenção do Fatalhão no sul
da Província da Guiné.
É de destacar com relevo especIal a sua actuação como
comandante de uma secção incompleta e reforçada apenas
com um reduzido número de caçadores fulas na emboscada
sofrida no dia 22 de M~rço próximi passado pelas 08HOJ
na Tabanca de Cubaque. e em que teve de se defrontar
com mais de 50 elementos terroristas comandados pelo
conhecido chefe terrorista Chiquinho e que desfrutavam
além da superioridade de número e de efeito surpresa,
de uma inegável vantagem de instalação.
Nesta acção o Furriel Pedondo soube conduzir se a si e
aos seus homens por forma a não Só manter um espírito
ofensivo notável como ainda conseguindo provocar ao
inimigo várias baixas entre as quais é de destacar a
do próprio chefe.
A sua bravura e coragem manifestaram-se mais uma vez
no momento da sua morte pois foi com plena consciência
e em atitude voluntária que se lançou para cima duma
mina armadilhada e cUJO disposItivo de disparo foi ac
cionado inadvertidamente e involuntàriamente por um dos sapadores que o auxiliavam na tarefa do levantamento de
minas,evitando com a sua atitude nobre e corajosa que
o rebentamento verificado provocasse pelo menos a morte de mais dois soldados que estavam perto e situados
dentro de uma zona em que a mina actua mortalmente,
permitindo assim que os mesmos apenas s?fressem fe~imentos que podem coneiderar se sem graVldad~ .., J)nntsté
rto do Fxército, 22 de Outubro de 1963. O Mtntstro do
Exército, Joaqutm da Luz Cunha.

2 - Praças
Por Portaria de XJ de Se t embro de 1963
~~anda o Governo da RepúUica Portuguesa, .pelo Min~stro
do Exército, adoptar, para todos os efeItos legaIs, o
seguinte louvor conferido ao Soldado condutorTauto nO.
810/61 António Manuel Roxo Leitão, da Companhia de Ca
çadores nO.269/Batalhão de Caçadores nO.261-~atalhão
de Caçadores nO.l0, pela Ordem de Serviço nO.77, de 26
de etembro de 1962, da Região Mi li tar de Angola:
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Louvado porque encontrando-se de sentinela ao Estacionamento de Quicabo na noite de 20/21 de Abril de 1962
e tendo visto um indígena que rastejava no capim, fora
da cerca de arme, lançara em dada altura um embrulho
para outro ou outros indígenas que se encontravam escondidos um pouco mais à frente,manteve a serenidade
necessária para, sem fazer fogo e indiferente ao perigo, pois nem sabia o número nem intenção do inimigo
que tinha pela frente, sair para fora da cerca de arame, acercar-se sem ser persentido do indígena que lançou o embrulho, dominá-lo e aprisioná-lo. Deu provas
de grande coragem e sangue frio e de um admirável decernimento porquanto, da sua maneira de proceder, re
sultou a descoberta de uma importante rede terrorista
na Região de Quicabo, pelo que, sou levado a conside·
rar extraordinário e importante o serviço assim prestado por esta praça. Ministério do Exército, 30 de Setembro de 1963. o Ministro do exército, Joaquim da Luz
Cunha.
I I - JUSTiÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
- Sargentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento Exemplar em conformidade com as disposições do Regulamen
to aprovado pelo Decreto 35667, de 28 de Maio de ~946
os seguintes sargentos.
Primeiros Sargentos: do Quadro de Amanuenses do Exército António Carlos Olagas do Regimento de Infantaria
de Luanda, José António Simões do Batalhão de Caçado
res nO.8 e Fernando de Abreu da Repartição de Justiça
e Disciplina da Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina.
Segundos Sargentos: do erviço de Material, ~anuel
Alexandre Faustino do Regimento de Infantaria nO.l2 e
Carlos Baptista do Grupo Divisionário de Carros de
Combate' do Quadro de Amanuenses do Exército, Paulo de
Assunçã~ dos Santos do Regimento de Cavalaria nO 3,
António Martins Pereira da Caso de Peclusão da 2a.8egião Militar' músicos, José Pileiro e Jerónimo Alexandre Carraço, ,ambos de Pegiment de Infantaria nO.l6.
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2 - Praças
Condecorado com a medalha de ouro de comportamento exemplar em conformidade com as disposições do Regulamento
aprovado pelo Decreto 35667, de 28 de Maio de 1946
o 10.Cabo Corneteiro Joaquim Pereira nO.71jBd do Hegimento de Infantaria nO.16.
Agraciados com a cruz qe guerra de 4a.classe, nos termos
do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Militar aprovado pelo Decreto nO.35667, de 28 de Maio de 1946, por
despacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas de Angola, cujas datas vãi indicadas, sa seguintes praças:
Por despacho

de 1 de Agosto

de 1963

10.Cabo Manuel Mateus Silva nO. 585/61 do Batalhão de
Caçadores nO.261.
Soldado Aníbal do Livramento Rodrigues Gonçalves nO.
17/59 do Comando do Agrupamento nO.3
Soldado Francisco Antunes nO.291/59 do Comando do Agrupamento nO,3.
Soldado Jorge da Cunha Duarte nO.537/59 do Comando do
Agrupamento nO.3.
Soldado António Manuel Rodrigues nO.292/60 do Comando
do Agrupamento nO.3.
A título póstumo, oldado José Alves Gomes nO.1762/61
da Companhia de Comando e Serviços do Batalhão de Caçadores nO.317.
Por despacho

de 9 de Agosto

de 1963

Primeiro Cabo Manuel Tavares Tomás, nO.1318/60 da Companhia de Caçadores nO.164 do Ratalhão de Caçadores
nO.158 (Regimento de Infantaria nO.l)
Primeiro Cabo Vitalino Martins Mourato, nO.355/59 da
Companhia de Caçadores nO.165 do Batalhão de Caçadores
nO. 158 (Regimento de Infantaria nO.I)
Primeiro Cabo Artur Nunes Earreto nO.695/62 da Companhia de Comando e Serviços do Ratalhão de Caçadores nO
137 (Hegimento de Cavalaria nO.3)
Por despacho de 16 de Agos to de 1963
Primeiro Cabo Manuel Filipe Ginja nO.943jPU da Companhia de Comando e Serviços do Ratalhão de Caçadores
nO.137(Hegimento de Infantaria nO.2.
Soldado Augus to Correia ~~áximo Rangel nO. 327/61 da Companhia de Comando e Serviços do Bata1h5o de Caçadores
nO.137(Regimento de Infantaria nO.2)
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B - Promoções

por Oistinção

- Sargentos
Promovido por distinção a título póstumo ao posto de
Sargento Ajudante de Infantaria, o 2°.Sargento de Inf.
José Paulo dos Santos da C.C.165 do R.I.2 em reforço à
Guarnição Normal de Angola. Parecer favorável do Conselho Superior do Exército, homologado por Sua Exa. o
Ministro do Exército em 5 de Novembro de 1963.

c-

Rectificações

Chama-se

Joaquim dos Santos Ataíde e não José dos Santos
Ataíde o l°.Sargento do Quadro de Amanuenses do Exército do Hospital Militar Principal, condecorado com a
medalha de ouro de comportamento exemplar pela Ordem
de Exército nO.24-3a.Série de 30 de Agosto último.
Por despacho de 13/11/963

I I I - MUDANÇAS
SAIGNTQS

Quadro

do Serviço
Hospital

DE QUADRO

00 (lJAOOO PEHv1ANENIE

de Saúde
Mi Iitar Principal

Tem passagem ao Q.P.do Serviço de Saúde, o 2°.Sarg. do
Q.C.Norberto Pereira da Costa do R.I.12, porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga. Conta a antiguidade de 1/2/962
aata a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica graduado no posto de 2°.Sargento. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros" .

IV - ~UDANÇA!

DE SITUAÇXO

SAPGNIOS 00 (lJMro PERMNfNfE

Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Rma de Infantaria
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Passou a ser considerado nesta situação desde 15/7/963,
o l°.Sarg.Ant6nio Alberto Genuez Belo Pinto Salgueiro
do B:C.5, por ter regressado da R.M. de Angola onde
serVIU em reforço à Guarnição Normal.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 5/9/963
por terem regressado da R.M. de Angola, de reforço à
Guarnição Normal, os 2°s.Sargs. de lnf. Bernardino Pereira Nunes,Victor
Manuel Caetano Vieira e Orlando
Martins Ferreira Olaio, todos do R.l.no.7. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"
'Despacho de 30/9/963)

Passagem
Quadro

à Situação

de Disponibilidade

da Arma de Infantnria

Passou a ser considerado nesta situação desde 13/11/963,
o 2°.Sarg. de lnf. Sérgio Dias Simões, do B.C.5.
Passou a ser considerado nesta situação desde 15/11/963,
o Furriel de lnf. Ant6nio Manuel Pedrosa Barreto das
Neves, do B.C.6. Por despacho de 5/11/963 de Sua Exa.
o Ministro do Exército.

Passagem
Quadro

à Situação

de Licenciado

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 12/11/963,
o l°.Sarg. de lnf. Joaquim Augusto Caste1inho,
do
D.R.M. nO.6. Despacho de 5/11963 de Sua Exa.o Ministro do Exército.

Passagem
Qua~ro

à Situação

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 10/10/63
e 16/10/963 respectivamente os l°s.Sargs. de lnf. Joaquim Paulo Pires e Elvino Marques Gomes, ambos do R·I·
nO.1 por terem sido nomeados para servir em reforço a
Guarnição Normal da H. 1. de ~10çambique, nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 21/9/63
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e 16/10/963, respectivamente o 1°.Sarg. de lnf. José
Duarte Neto do R~I.15 e 2°.Sarg.Grad.de
lnf. Carlos
Fernandes Leite do B.C.10,por terem sido nomeados para
servirem em reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937
de 22/4/960.

üuadro da Arma de hrtilharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 8/10/963,
por ter sido nomeado para servir como reforço à Guarnição Normal da A.M. de Angola, nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960, o Furriel Abílio de Ascenção Preto, do R.A.P.2.

Q~adro da Arma de Cavalaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 29/10/63
por terem sido nomeados para servir nas tropas de reforço à Guarnição Normal do C.T.I. da r~iné, nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, os 2°s.
Sargs. Álvaro de Assunção Valverde, António w,arques das
Neves e João José Gonçalves
antos, todos do A.L.2 •
.' AlGNIDS 00 WArro DE aM~.JMMO
Por despacho de 8 de Novembro de 1963, tenham passagem às
Tropas Licenciadas,desde
1 de Janeiro de 1964,por terem atingido os 35 anos de idade, os seguintes sargentos do quadro de Complemento

Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobi Iizacão nO.l

00 Regimento de Infantaria nO.12
2°s. argentos Milicianos -Francisco
'antos das Neves,
João Eduardo Freire de Andrade Gomes de Almendra,João
Nolre,Alberto dos antos
ural e Isidro da ilva Ferrelra. 00 R gimento de Artilharia Pesada nO.3
2°s. argentos Milicianos -Rog'rio Hodrigues dos anto,
Orlando Ferreira André,AntÓl1io Adelino Ferreira e Jo
Alfredo de Castro Oliveira e Silv T pada.
00 HelfÍ:mentode Eot,aln2lrh nO. 3
2°s.'argentos Mllicianns -Arm ndo Delfim Pedros Bapt ista Ferreira,Carlos Florindo dos Anjos Bapt i ta,Emanuel

3a.

Série

OROEM 00 EXERCITO

N°.

33

1017

******************************~**.*********************
Roque Vaz de Barros,Fernando Luís Barroso Chatilon,
Henrique de Almeida Nunes,José Fernando Gaspar,Manuel
Marques Pais e Victor Manuel Sousa Nunes de Castro.
Ao Distrito

rle Recrut~mento

e Mobil ização

nO.5

Do Regimento de Infantaria nO.12
2°.Sargento Miliciano -Abel Diamantino Peixoto.
Do Regimento de Engenharia nO.2
2°s.Sargentos Milicianos -Alfredo Fernando Pereira de
Meneses e Luís Gonzaga Martinho Pais.
Ao Distrito

de Recrutamneto

e Hobi I ização

nO.6

Do Regimento de Infantaria nO.IO
2°s.Sargentos Milicianos - José Simões Martins, Domingos
Luís Ferreira dos Reis.
Do Regimento de Artilharia Pesada nO.3
2°s.Sargentos Milicianos -Américo Macário Baptista Lopes
João Ferreira de Oliveira,Aarão Crisóstomo da Mouta
Oliveira e Joaquim do Rosário Ferraz.
Do Regimento de Engenharia nO.2
2°s.Sargentos Milicianso -António Gonçalves Queiroz,
António Moreira da Silva Oliveira,Eduardo José Nogueira da Silva, Fernando Gabriel Carmo Figueiredo, Fernando
Xavier de Barros da Hora,Francisco de Oliveira Seixas,
João Mendes Pereira,Luciano Carneiro Moreira da Silva,
Manuel Carlos de Lima Moura e Sá e Orlando Manuel Gonçalves Sé Pereira.
Ao Distrito

de Recrutamento

e r.!obilização

nO.7

00 Regimento de Infantaria nO.12
20.Sargento Miliciano -João Marques da Silva Costa.
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.8

Do Regimento de Infantar~a nO.IO
20s.Sargentos
Milicianos -Justlno Afonso Cal vinho e
Avelino de Oliveira Fernandes.
00 Regimento de Ar t.i Lhari a Pesada ~o.3
20s.Sargentos Milicianos -Joaqulm Bernardlno da Costa
Alves Pinheiro e João Altles dos antos.
Uo Regimento de Enge_nharia nO. 2 .
20s.Sargento Milicianos -Camllo Federísslmo de Mesquita e Jaime Maria Barreiros.
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Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobil izaçao

nO.l0

Do Regimento de Infantaria nO.lO
2°s.Sargentos Milicianos -Al~erto Vieira Borralho,António Rodrigues da Graça Capôto Luís Nicolau da Costa,
Durval Domingos Faria.Armando da Silva Santos,Aníbal
Manuel de Castro Ramos,João Pinho das l\eves,João 8esende da Fonseca,António Vaz e Silva José Simi'íesde Sá e João
Carlos Fidalgo.
Do Begiemnto de Infantaria nO.l2
2°s.Sargentos Milicianos
Oscar Martins Raptista,Luís
Cerveira Barandas, Lopa de Sousa Freitas,Ataíde Martins Semedo e Miguel Angelo Cardoso de ~eneses.
00 ~egimento de fn~enharià nO.2
2°.Sargento Miliciano José da Fonseca Novo da Cruz.

Ao Distrito de Recrutamento

e Mobilização nO.ll

00 Regimento de Infantaria nO.lO
2°s.Sargentos Milicianos -Américo Vieira,Manuel dos Santos Estima e Ilídio Luís de Sousa.
Do Regimento de Infantaria nO.l2
20s.Sargentos Milicianos -Edjno Moniz dos Santos e ~'i
guel Pires Patrício.
00 Regimento de Engenharia nO.2
2°.Sargento Miliciano Armando Daniel Simões Soares de
Carvalho.

AQ Distrito

de Recrutamento

e ~obi I ização

nO 12

do Regimento de Infantaria nO.lO
2°.Sargento Miliciano Amândio de Almeida Cerejeiras.
00 Regimento de Infantaria nO.l2
20s.Sargentos Milicianos -Ivo Rodrigues dos Santos,Ma
nue] Baptista Vieira,João Pires Lopes de Azevedo,José
Augusto de Almeida Roque,Francisco
Pibeiro Couto e
João Mendes.
00 Regimento de Artilharia Pesada nO.3
20s.Sargentos Milicianos
João Carlos da Cunha Correia
Vaz e José Ribeiro Podrigues Lamelas.

Ao ~ is t r ito de R e c ru t am en t o e Mobil iz a C o nO. 13
ã

00 Regimento de F~genharia nO.2
2°. argento Miliciano -Eduardo Guilherme Vaz de Almeida
Pessanha.
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Ao Distrito

de Rec ru t anen to e ~Iobilização

nO.15

00 Regimento de Infantaria nO.12
2°s.Sargentos Milicianos -João Gonçalves Romano,Joaquim
dos Beis e José eves Luciano.
Ao Distrito

de Recrutamento

e ~obi I ização

nO.16

00 Regimento de -Artilharia Pesada nO.3
2°.Sargento Miliciano
António Pepe Martins fUque.
Por despacho de 14 de Novembro de 1963, tenham passagem
às tropas territoriais,desde 1 de Janeiro de 1964, os
seguintes sargentos do r~adro de Complemento

00 Distrito

de Recrutamento

p.

~!obilização

nO.15

Infantaria
2°s.Sargentos Milicianos José Pimenta Marrocos Xavier
Rarata,José Mateus Bispo,Manuel Gil Bispo,Manuel Hen
riques da Cruz,Hermenegildo António da Cruz Boavida,
Luís Nuno da Costa,Luís Martins de Brito Elvas,José
Ribeiro Mendonça,António Mota Guilherme Lopes Nunes e
José Mesquita Nunes.
Cavalaria
2° Sargento Mi l ciano José' da Graça Júnior
Artilharia
2°s Sargentos Milicianos -Armando Correia Tavares,Alvaro José Simões,Joaquim Magro Dias Pinheiro e Manuel
Jacinto Alves.
Engenharia
2°s.Sargentos Milicianos Mário da Glória Cruz,José Ma·
ria ~anhudo e Joaquim Miguel Serôdio Júnior.
Administração Militar
2°s. ia rgen t os Milicianos -António Valério Ladeira,Joaquim Dias Porto e José Augusto Barbosa Marçal Grilo.
í

Por despacho de 14 de ovembro de 1963, tenham passagem
as tropas licenciadas, desde 1 de Janeiro de 1963,por
terem atingido os 35 anos de idade, os seguintes sargentos do Ouadro de Complemento:
Ao

ü

i s t r i tu de Recrutamento

e Mobilização

nO.l

Do O.G.
G.M.L.
2°s.Sargentos Milicianos -Júlio Fernandes Gonçalves
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dos Santos e João Simões Duarte.

Ao Distrito

de Recrutamento

e "obilizacão

nO.lu

Do Regimento de Artilharia Ligeira nO.5
2°.Sargento Miliciano -Avelino Barroso Pereira.

Ao Distrito

de Recrutamento

e r:lobilização nO.ll

Do Q.G.
G.M.L.
2°s.Sargentos Milicianos - Aurélio Vila Boa Vieira Rodrigues e José Geraldes de Brito Marçal.

v - PROMOÇÕES
Sargentos do Quadro Permanente

Armas e Serviços
~inistério
Na Dependência
Chefia

do Serviço

do Exército

do Vice-Chefe

do Estado ~aior

de Reconhecimento

das Transmissões

2°.Sarg. de Cav.,o Furriel Aureliano do Nascimento Calixto, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/11/963)

Quartéis

~9nerais
'luartel General

do C.T.1.

da sade t ra

2°.Sarg.2°.Mec.Badiom., o Furriel José algado Ferreira
contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/11/963)

fscolas

Prátic~s das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

Centos

de
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2°.Sarg.Corneteiro,
o Furriel Joaquim Rodrigues Furtado,
contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir
da qual tem àireito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/11/%3)

P.egimento

rle

Infantaria

nO.2

2°s.Sargs. Corneteiros. os Furriéis António Manuel Caeiro Fandango e Raúl Maria Aivado, contando a antiguidade
desde 31/8/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
2°.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Horácio Jorge Pin~eiro e 20.Sarg.Radiom.,0 Furriel Manuel Eduardo MartInho, contando a antiguiàade desde 31/8/963,data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Servem em reforço na fl.M. de Angola.
(l~spacho de 7/11/963)

Regimento

je Infantaria

nO.6

Furriel Corneteiro,o 1~, Cabo Corneteiro, A1ílio Ilídio
de Morais, contando a antiguidade desde 10/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do noVo posto.
(Despacho de 18/11/963)

Regimento

rlB

Infantaria

nO.7

2°.Sarg.20.Mec.Radiom.,
o Furriel Luís Carvalho Amant~
Contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partIr
da qual tem direito aos vencimentos do novO posto. serve em reforço na R.M. de Angola. Despacho de 7/11/963

Regimento

~e Inf~ntaria

nO.12

Furri~l Corneteiro
o lO.CaLo músico, Fernando José AlvarInhas Miguel 'contando a antiguidade desde 10/9/963
dat'a a partir da qual tem direito aos venCImentos
.
do
novo posto.
(Despacho de 18/11/963.

Pegimento

de

InfantlHia

nO.13

Furrie~ Corneteiro, o l0.Caro Corneteiro, Avelino da Mota RIbeiro, contando A antiguidade desde 10/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do noVo posto.
(Despacho de 18/11/963)
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Regimento

de Infantari~

nO.14

2°.Sarg.Corneteiro,
o Furriel José António Correi', contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/11/963)

Regimento

rle ln tantar i nO.15

Furriel 2°.Artíf.Serra.,o
l°.Cabo Benjamim Nunes de Sá,
contando a antiguidade desde 7/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/11/963)
Furriel Corneteito,
o 1° .Cabo Manuel Franquelino Pamos
Martins, contando a antiguidade desde 10/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/11/963)

Datalhão

Independente

de lnf ant ar i a nO.19

2°.Sarg.músico,
o Furriel Leonel Isidro Pestana, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 19/11/963)
Batalhão

de Caçadores

nO. 1

2°.Sarg.Corneteiro, o Furriel António José Calças Góis,
contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/11/963)

Arti Iharia
Grupo de Arti Iharia Contra

Aeronaves

nO.3

2°.Sarg.2°.Artíf.Serra.,o
Furriel Manuel Bruno da ota,
contando a antiguidade
desde 30/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 7/11/963)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.8

3a. Série
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2°.Sarg.Clarim, o Furriel João de Jesus Mateus, contando
a ant~gu~dade desde 31/10/963, data a partir da qual
tem dIreIto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/11/963)

Grupo Divisionário

de Carros

de Combate

2° .~arg.Mec. Radiam., o furriel Carlos Alberto Simões .Iúl~o, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Oespacho de 18/11/963)

Engenha r ia
Escola

Prática

de Engenharia

Sarg.Ajud.Olefe de Mec.Mat.Elec., o Sarg.Aj .Grad.Che fe de
Mec.Mat.Elec.P.ui Manuel da Conceição Dias,contando a antiguidade desde 3/4/963, data a partir ~a qual tem direito aos vencimentos do novo p~sto. Fica na escala de
promoção colocado imediatame~te ~ direita do Sarg.Ajud.
Chefe de Mec.Mat.l<:1ect.Haài:>elect. e Electrónico,Abel
Costa da Silva Azevedo. (Despacho de 19/11/963)

Regimp.nto de fngenharia

nO. 1

Furriel 20.Artíf.Serra.,
o l0.Cabo Aj.Artíf.Serra. Rafael de Andrade, contando a ,ntiguidade desde 7/9/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 18/11/963)

Bat~lhão

dR Telegrafistas

2°.Sarg.20.Mec.Hadiom.,0
Furriel António Filipe Ventu~a
Contando a antiguidade desr'e 31/8/863, data a par t i r
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despach0 de 18/11/963)

Grupo de Companhias

Trem Auto

Furriéis 20s.Artíf.
erra., os lOs. CaLos Artíf.Serra.
António Aurélio Gordo e .José Luís Campaniço, contando
a.an~iguidade desde 7/9/963, data a partir da qual tem
dIreIto aos vencimentos do novo posto.
(Despélcho de 18/11/963)

ORDEM DO EXERCITO
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Serviço

de Material

Escola

Prática

do Serviço

de C~terial

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.p.odas, o Furriel José dos Santos,
contando a antiguidade desde 31/10/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/11/963)
Furriel 2°.Artíf.Serra.,o l°.Cabo Ajud.Artíf.Serra.José
António Vieira Correia, contando a antiguidade desde
7/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentoS
do novo posto.
Despacho de 18/11/963

Companhia

Oivisionária

~e Manutencão

de ~~terial

2°s.Sargs.2°s.Mec.Armas
Ligeiras, os Furriéis Ramiro
Costa Rodrigues Massa, Heinaldo de Sousa Hrites da Conceição e Victor Manuel dos Santos Frota, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. O primeiro serve
ém reforço no C.T.I. da Guiné e os dois últimos na H.
M. de Angola.
(Despacho de 7/11/963)
2°.Sarg.2°.Artíf.Serra., Q Furriel Zacarias da Conceição
Puga Sacramento, contando a antiguidade desde 30/9/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.Serve em reforço na H.M. de Moçambique.
(Despacho de 12/11/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

"i I itarp.s

Estabelecimentos

de Instrução

e Outros

Elementos

Escn la "Iilitllr fI8ctrOmp.c~nica
2°s.Sargs.2°s.Mec.Radiom.,os
Pa Ima.e Vi rs:!lio

Furripis Fernando Alfredo

Aliado TeOdoro de) S. S.C.

r.;

~o. SaTf,.

-

2°.Mec.Elect. o Furriel José Carlos Baptista Henriques, contando a antiguidade desde 31/8/963 data a partir da qual têm direito aos ven imentos do novo posto.
(Uespacho de 18/11/963)
2°.Sar~.2°.Mec.Elect., o Furriel 2°.W~c.Electricista, 'Al-

3a.

Série
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V3ro Brazinha Machhdo, contando a antiguidade desde
31/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(~spacho de 7/11/963)

Sun r anuner

á

r los

Artilharill
Regimento

M Artilharia

Ligeira

nO.1

2°.Sarg. do S.S., o Furriel Libório da Piedade Jú1io,contando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do nova posto. Serve
em reforço à Guarnição Normal do C.T. L da Guiné.
(Despacho de 2/11/963)

n

gimentu

dp Artilhgria

Pesada nO.2

2°s.Sargs.do S.S. os Furriéis Óscar de Lemos Rego e Manuel da Silva Cortes, contando a antiguidade desde
3O/6/9631j1data a partir da qual têm di re i tp aos ve.ncimentos do novo posto.Servem em reforço a Guarn1ção
Normal da RY.
e Angola. (Dcspacho de 2/11/963)
~egi!!lento

de Artilharia

de Costa

2° .Sarg.de Ar t •, o Furriel José Orlando
do a antiguidade desde 30/6/963, data
tem direi to aos vencimentos do novo
reforço à C~arniç50 Normal àa H,M. de
(~spacho de 13/11/963)
Est~beleciMentos

de Far i a , contana part1r da qual
posto. SPI've em
Angola.

de Instrução
Colégio:

ilitar

2°, arg. de In f •• o Furriel Inácio rlartins Cereja,. contando a anti~uidade desde 31/5/963, data a part1r da
qual tem' ireito aos vencimentos do novo posto. .
(I spacho de 9/11/963)

tio posto

de 2° Sílrganto
f:st3ÇdO

Post11

í

l i t ar nO.9

ORDEM DO EXERCITO N°. 33
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2°.Sarg.Grad.,
o Auxiliar de tráfego de 2a.Classe dos
C.T.T. José Luís dos Santos Fernandes, contando a antiguidade desde 19/10/963. Vence pelQ Ministério do
Exército nos termos do Decreto nO.31.495 de 1/9/941.
(Por despacho de 16/11/963)
,

SARGNIDS 00 (JJAlID OE ro.1PLEMENIO

Escola

Prática

de Infantaria

Por despacho de 8jNovembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Costa Carvalho. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1961.
Fica graduado 2°.Sargento desde 2/Abril/1962, data do
seu ingresso no Q.P ••

Regimento

de Infantaria

nO.2

(Batalhão de Caçadores nO.186)
Por despacho de l8jNovembro/l963, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/l962. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Sebastião Serra Mirador So f i o, Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 26/Setembro/l962.

Regimento

de Infantaria

nO,7

(Batalhão de Caçadores nO.159)
Por despacho de l8jNovembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis milicianos Amilcar de Sousa Gaspar, Eduardo Alexandre Lopes Pereira, João Henriques, José Joaquim Pinto e
José Manuel Canavarro Oonasboto e Menezes. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 2BjFevereiro/1963.

Regimento

de Infantaria

nO.l0

(Batalhão de Caçadores nO.l60)
Por desparho de 18jNovembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/revereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Estanislau de Jesus Tavares. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Batalhão

de Caçadores

Por despacho de l8jNovembro/1961,

nO.5
contando a antiguidade

aa. Série
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d~s~e,28/Fevereiro/1963,
2°.Sargento ~iliciano o Furriel
MIlIcIano Fernando de Sousa Neto. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963,
(Batalhão de Caçadores nO.6l)
Por despacho de l8jNovembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196l, 2°s.Sargentos Milicianos os Fúrriéis Milicianos An~ónio·Augusto Silva Caria, Daniel Lázaro Paraiso Lourenço, José Miguel Borges de Oliveira e
Octávio Marques Gonçalves. Têm direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Junho/196 1.
(Batalhão de Caçadores nO.62)
Por despacho de l8jNovembro/1963, contando a antiguidade
d~sde 28jFevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
MIliciano Manuel Pires Nunes r[,T) f_ll" Têrr d i re i to aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Pat.a

de ('açac'o

Ihão

nO,26C)

res

POI' de spacho de l8jNovembro/1963, contando a antiguidade
d~sde 28jFevereiro/1963, 2°.Sargento Miljciallo o Furriel
MIliciano José Ant(njo Pi.nl o dOE Saltos
BeLeJo. Tem direi to aos venc in.erll'~'
novo posto desde 28/Fevereiro/
1963.
(1(1

(Companhia

de Caçadores

nO.303)

Por despacho de l8jNovembro/1963, contando a antiguidade
d~sde 28jFevereiro/1962, 2°.Sargento Wiliciano, o ~urrie]
MIliciano José Luís Baptista das Neves. Tem dIreIto aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.

Batalhão de Caçadores
(Companhia de Caçadores

nO.6
nO.174)

Por despacho de l8jNovembro/1963, cont~n~o,a antiguid~de
d~s~e, 28jFevereiro/1963,
20 .Sargent.o MI,hc~ano o Fur r i e.l
MIlICIano António Mendes ()larte. Tem dí re i to aos venc rmentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Fatalhão de Artilharia
Por despacho de l8jNovembro/1963,

nO.162)

contando a antiguidade

311. Série
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desde 3ljMaio/l963,2°.Sargento Miliciano o Furriel Miliciano José Marques Gonçalo. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 3ljMaio/963.

~atalh~o

rlP,

C~clldores nO. 10

(Batalhão de Caçadores nO.26l)
Por despacho de l8jNovembro/l963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°. argento Miliciano o Furriel
Miliciano José ~odrigues Dias. Tem direito aos venC1mentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

~egimento

de Cav~lari~

nO.3

(Patalhão de Caçadores nO,239)
Por despacho de 18jNovembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°s.Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos António Joaquim da Silva Júnior, António Neves João, Carlos Fontes Carvalho, Francisco AHlio
Vicente Lopes r'oreira, José Fernando Franco Mar t.ins. ranuel de Oliveira Rodrigues, ~ário José da Conceição hLeiro de ~:agalltãese Orlando de Jesus da Silva. 'têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/
1963.
(Patalhão de Cavalaria nO.245)
Por despacho de 18jNovemero/1963, contando a antiguidade
desde 28/Feverei ro/l962 > 2°.Sargento Miliciano
i-ur ri el
Mi liciano Francisco Gonça Ives. Tem direi to aos ...ncamentos do novo posto desde 4/Junho/1963.
J

(Patalhão de Cavalaria nO.350)
Por despacho de 18jNovernLro/1963, contanJo a antiguidade
desr'e 28/Fevcreiro/1963. 2°s.Sargentos ~:lilicianosos Fu rriéis ~íilicianos Domingos Fe rre i ra "ota, Henrique I i JS
de Sousa I:! .Rui Fi alho Borr-al.ho,Têm direito aos vellOlnentoS
do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

~Bgimento

de Eng~nh~ri~

nO,l

(Companhia de Sapadores nO 315)
Por despacho de 18~ovt'rrlro.!1963, COI t.ando ,. nt i gu dude
desde 28/Feverei ro/19ii2, 2° Sarg<,nto ~lilic iru« o Furr i el
Miliciano José Ilídio Ga.\>pilr
de I'arros , T ln li rei to ao
vencimentos no novo posto rlcsJc 19/Junho/l96::.
í

aa.

Série
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Regimento

pe Infantaria

de Nova Lisboa

Por despacho de 18jNovembro/1963, contando a antiguidade
d~s~e 30/Junho/1961, 2°.Sargento Miliciano o Furriel miIlcI~no Francisco José Baptista Telo. Tem direito aos
venCImentos do novo posto desde 3O/Jucllo/1961.
Fica, graduado 20.Sargento desde 2/Abril/1962, data do
Seu Ingresso no Q.P •. ,

VI - COLOCAÇOES

E TRANSFERENCIAS

SARGEN10S 00 QJAI10 PER\iANEN1E

Armas e Serviços
Ministirio

do Exército

Repartição

de Gabinete

IO·Sarg.de Inf.José Garcia da Rocha, do R.I.1,sua Unidade MoLilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos <)ladros". (Despacho de 13/11/963)

Est~do Maior do Exército
l°oSarg. de Inf. Joaquim Augusto Castelinho, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
14/8/963~ Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Quadros". (Despacho de 4/9/963)

Na Dependência

rio

Ajudante

Di recção do Serviço

General
de Pessoal

(Repartição de Oficiais)
10.Sarg. do Q.A. E. Hercul ano Carvalho Bodrigues ',da C.D.
M.M., devendo ser considerado nesta sltuaçaO desde
25/10/963. por ter reéP'essado da R.M. de Angola onde
'erviu em re forço à ( 'Ui"llÍ çã N vrma l,V -nce pe la ve rba
"Pe s oa l de Nome ção Vitalícia
lém dos (Ju oras".
(Despacho de 11/11/963)

Rcp~rtjcao

de Sargentos

e Praças

ORDE~
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2°.Sarg. de lnf. Aníbal de Oliveira Matias, da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 30/9/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 23/10/963)
2°.Sarg. de lnf. Heitor Francisco Nunes, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
6/10/963, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 26/10/963)
Na Dependência
üí

Sarg.Ajud.

recção

de Inf.

do Quartel

~estre

do Serviço

de ~laterial

José Marvanejo

General

Júnior,

do B.C.10,

sua

Unidade Mobili.zadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 6/9/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 30/9/963)
Quartéis
Quartel

Generais
General

do Governo

tllilitar

de Lisboa

2°.Sarg.de Eng. (Transm. ) Ant6nio Mário Ribeiro Pinto, do
OiERET. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talí
cia além dos Q.Iadros". (Despacho de 12/11/963)
Quartel

General

da la.

Região

Militar

Furriel do S.A M. João Alexandre Caixão Caeiro, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 5/9/963, data em que embarcou de regresso à Metró
pole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 11/10/963)
Quartel

General

da 3a. Região

IIi I i tar

l°.Sarg.de lnf. Inácio AJlt6nio Toscano,do R.l.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 13/11/963)
Quartel

General

do C. T.1.

dos Açores

3a.

Série
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IO.Sarg. do Q.A.E. João Silveira de Sousa,do RoI.I.18
(Despacho de 12/11/963)
Escolas

Práticas
das Arm~s e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola

Pr át í.ca de Infantaria

Sarg.Ajud. Chefe de Mec.Automobilistas Humberto Romano
Bernardino, da C.D.M.M. devendo ser considerado nesta
situação desde 25/10/963, por ter regressado da R.M.de
Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
(À.ladros". (Despacho de 13/11/963)
Sarg.Ajud. João da Mota Amaral, do R.I.3, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 23/9/963, por ter regressado do C.T.I. da Guiné
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros"Aprovados por
Lei".
(Despacho de 8/10/963)
lo.Sarg. de Inf. José Pereira Cardoso,da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
8(8/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
Cla além dos Quadros". (Despacho de 7/9/963)
2°.Sarg. de Inf. Manuel Lourenço Lourenço, do R.I.7, sua
Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta
situaç~o desde 5/9/963, por ter regressado ~a R:M. ~e
AJ:Igola.Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao VltahCla além dos ()Iadros". (Despacho de 30/9/963)
Regimento

de Infantaria

nO.1

Sargs.Ajuds de Inf. Artur Martins Pereira do R.I.13,
/
Luís António Maria de Mira do R.I.2 e Miguel Inácio
Semedo do B.C.IO, suas Unidades Mobi,lizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde 30/9/963, por
ter regressado da R.M. de Angola. O primeiro vence
pela verba "Pessoal dos Quadros A?rovados por ~ei". e
o~ dois últimos pela H.rla"Pessoal de I\'orr,eação
Vi tal fCIa além dos ()Iadros".(Despacho de 15/10/%3)
arg.Ajud. de Inf. ~januel Teixeira Júnior, do S.C.lO,

1032
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sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta,situação desde 11/10/963, por ter regressado àa R.
M. de Moçambique. Vénce pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia a:tém dos Quadros". (Despacho de 21/10/63)
20.Sarg. de lnf. Américo da Silva Rocha da R.M. de ~~çambique, devendo ser consideraqo nesta situação desde
30/10/963, por ter sido julgado incapaz·de todo o serviço peJa J.H.l. reunida na mesma data em Lourenço
Marques.' Continua na R.M. de Moçambique, aguardando
passagem à situação de reforma. (Despacho de 15/1 /63)

Regimento

de Infantaria

nO.2

20.Sarg. de lnf. António Batista Corga, do R.I.14, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 21/8/963, por ter regressado dã B.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Furriel de lnf. Atí1io Marques Nicolau' da R.M. de Angola, devendo ser considerado
ne~ta situação desde
20/9/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 26/10/963)

Regimento

de Infantaria

nO.3

l0.Sarg. de lnf. Manuel Leandro dos Reis do D.R.M.3 por
pedir.
(Despacho de 14/11/963)
20s.Sargentos de Inf.Sérgio Fernandes Gonçalves da RM e
Angola, Francisco Santana e José Jacinto Severino,
ambos da R.M.de Moçambique, devendo ser considerados
nesta situação desde f~spectiv~mente 9/10/963 15/10/63
e 3/10/963. Vencem pela verba "~ssoal de Nomeação Vi
talícia além dos Qaadros",
20.Sarg.20.Mec. de Armamento Ligeiro Reinaldo de .ousa
Brites da Conceição da C.D.M M devendo ser considerado nesLa situação desde 25/10/963 por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em reforço a Guarnição Norma l ; Vence pe la verba "Peasoa l de Iome lção
Vitalícia além dos Quadres".
(Despacho de 13/11/963)

Regimento

de Infantaria

nO.4

~a., ~érie
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arg.Ajud. de Inf'. ;'vlanuel Vieira fures da fj.~j. de Mocambique,devendo ser considerado nesta situaçio desde 14/9/963, Vence pela veILa "Pessoal dos (lladros Aprovados por Lei'. (Despacho de 8/10/963)

2° ,-arg.2° .~:ec.Electricista Fr anc i sco Bras dos Sant.os
da C D.M.~l •• devendo ser considerado nesta situaçio
desde 25/10/963, por ter regressado da A.~l. de Angola onde serviu em reforço à Guarniçio Normal. Vence
pela verba "Pessoat de Nomeaçio Vitalícia além dos
Ouadros".
(Despacho de 13/11/963)

R9gimento

nO.7

de Infant3ria

1° Sarg. de Inf', Anselmo da Concei ção Antunes do C. T· L
de Timor, devendo ser considerado nesta situaçio desd~ 27/6/963. Vence pela verta "Pessoal de Nomeaçio
VItal íci a além dos Quadros". (Despacho de 22/8/963) •
1 0. arg. de Inf', Manue I Pedro do P. r. 5, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaçio
desde 26/1O/963,por ter regressado da R.M. de Angola
Vence pela verLa "Pessoal de Nomeaçio Vitalícia além
dos Quadros"
(Despacho de 13/11/963)

Regimento

de Infantaria

nO 8

l°.Sarg• de rnf.Alvaro dos .antos Alves,do R.L5, sua
U~idade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
slatuaçio desde 22/8/963, por ter regressado da R.M. de
AJ:gola. Vence pela verr.a "Pessoal de Nomeação Vitalíera além dos Qua·lros". (Despacho de 18/9/963)
l°. arg.,de Inf. Joaquim I'ernando de Fre i t as do B.C.lO
sua Unldade iviotLi zado ra devendo ser cons ide rado nesta situaçio desde 25/9/963. por ter regrssado do C.T.
r~ de Timor.
ence pela verba "Pessoal de Nomeaçio
Vltalícia além do Çvadros". (Despacho de 21/10/963)
í

2°s:":args. d lnf. Ant6nio 'lei 'eira de An lrade e Manuel
Mlranda Nogueira Vilaça ambos du H. '. de ,Arl' ola, d~vendo
r cons i j raoo n sra s i tuaçúo desde resI,ectlvarnenle 9/10/ 3 e 6/10 963. encecpe lc vorl.a "Pes soa l
d 'o n,eaÇno
~ Vii t 1 íCla
. a 1en
'
os r,<ua 1 os " •
(Despacho de 26/10/903)

Pegimentn

~ Infpntaria

n°.lf
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arg.Ajud.
de Art.Daniel
de Freitas
da R.~!.de rvl,)çamli
que, devendo
ser considerado
nesta
situação
deslc
14/8/963.
Vence pela verba "Pessoal
dos Cuadros \pro
vados por Lei".
(!'l.:spacho de 12/9/963)
2°. Sara, de InL Joaquim Victor Gonçalves da Cruz da l .
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta SltUd
ção desde 3/10/963,
Vence pela veria "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros", (Desp, de 25/10/63)

Regimento

de InfantRria

nO.ll

1 0. Sa rg, de Inf. Sidónio Sales Sardinha
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação
des
de 14/9/963.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação
Vitalícia
além dos Quadros".
(Desp. de 2/10/963)

Regimento

rle Infantaria

nO.12

Sarg., j ud, de lnf. An tónio Dias dos Reis do R. L 6, sua
(~idade
Mobilizadora,
devendo ~er considerado
n~stB
situação
desde 23/9/963
por ter regressado
do e.T.I.
da r;uiné. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi tu
lícia além dos (h.iadros". (Despacho de 8/10/963)
2°.Sarg.
de Inf. Brito
\nLónio de Fil-jueiredl'
do .l.~
sua Un i d ade Mohi l i z cdoru , devendo
se r cous i de rcdc
nesta si t uaç âo desde 21/3/963,
,'JC
t.er robre.,sado
(13
H.M. de Angola. Vence peb ve rLa "Peas oc I d,! Nomeaçãc
Vitalícia
além dos ç:uadros".
(Despacl o de; 18/9/953)
Furriel
2°.Mec.Radiom.
Ile menegi Ldo Ferreira
Rico Lcpes
do H.I.7,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 30/9/963, por ter regressado
da R.,!. de Angola, on
de serviu
em reforço
à {;uarnição
Normal. Vence pela
verba "Pessoa l de Nomeação Vitalícia
além dos <,uadros".
(['espacho
de 30/10/963)

RcgilJ1anto

fie

í

ntantar ia nO.13

Sarg.Aj ud. de lnf. João Fr anc i sco Alves da H.\i. de An
gola,
devendo ser cOllsi 1erarlo nesta
situação
de~J
21/9/96:3.
Vence pela verl.» "Pessoal
rios ')uudros"Aprovados por Lei".
(Des] BC',') df. U/IC/9r.S)
20 s.Sargs.

de Inf.

Carlos

.;.i.';

r

.rtos

Vieira

e Luís

Pau-
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lino da Costa amho,s da P.\1.
e Angola; devendo ser
considerados
nesta
lthlÇão aesde 6/10/963,
Vencem pe·
la verba "Pessoa 1 ..te:'-ln ,d(;(io"\ i tal íCl a além dos Oua
dros ",
(flespacho d 26/10/963)
2°.Sart<. de IIIf.'~lt~~pírlto "':anto Peixoto Pinto, do R.L 7
e Furriel
de In f , .l o.à o Veloso do H.I.6,
suas Un i»,
ciades Molilizadoras,
devenuu ser considerados
nesta
situação
desde resf'ec:tivàmcnte
30/9/963
e 6/9/963.
Vencen pe l a verba "Pessoal
de :'iomcação Vi talícia
além
dos Quadros' •
~

Ra~if11l!ntl.l

de Infantaria

nO.14

{;arg.Ajud.
de Inf. António de Aime i da do ~.I.3,e
l°Sarg.
de In f Joaquim Pereira
dos Santos Figueiredo
do B.C.
10, suas Uni dades Ilobi1izadoras.
devendo ser conside
dos nesta situação
desde respectivamente
20/9/963 e
12/10/963 por o l,nmeiro
ter regressado
do C. T. r. da
Guiné e o úl t irno da H. 1. de Moçambique. O primeiro
vence pela verba "Pessoal
aos Ouadros Aprovados por
Lei e o último pela verta
'Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros' •
l.°.oarg.
de Inf. José larques Faustino
da KM. de Meçambique e 20 •• arg. rle lnf. João ~lorgaào da H.M. de Ango
la, devendo ser considerados
nesta
situação
desde
re spec t i.vument.e 11/9/963 e 6/10/963.1 Vencem pela ver
ta "Pessoal
de '(Teação \ i talícia
além dos Quadros".

Sa rg, Ajud. de Inf. .losé AmÍnuo Damião Hettencourt
Pe
restelo
do H.I.2. SUB lnidade
Mobilizadora,
devendo
-ser consi erado n€'sta situação desde ;:jOj9/963,
por
ter r eg r e ss ado da f .~~. de Ango l a , Vence l,ela ve rLa
"Pessoal
de lome oçâo Vi ca l íc i a alprn os Çu ad r os ",
(Ilespac!io de 15/10/963)
2° •• arg. de InE. Francisco
Martinho (·uior!1 r ,lo fl.C. ç,
sua Uni dade Mohi.I i z ador a , devendo ser cons ide rado
nesta situHçio
desde 3/9/Q:3, por ~r regressado
do
(':1'.1.da Cilliné. Vem;€' pe Ic verba "Pee soa l de l'omeação Vi.t.a l Ic'i a alp.m dos ('lle.dros". (\;sp.
UI' 26/S/%3)

Regi!'1ento

rlf' Inf8iltari;J

nO.16
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Sar g.Ajud, de lnf. Rodrigo Massapina
(Despacho de 20/5/963)

Gusmão do G.A.C.A.:2

l°.Sarg. de lnf. Joaquim Francisco Morais do ~.l.? e
2°.Sarg. de lnf. Manuel José Mestre Ramalho do R.l.2
suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente
26/10/963 e
30/9/963, por terem eegressado da R.~:. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 15/10/963)
P.Sarg. de InI. Joaquim Lopo Covas Ba Ls i.nlias da P.M.
de fulgola,devendo ser considerado nesta situação desde 30/9/963, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 15/10/963)
Batalhão

lndependente

de ln t ant ar i a nO.17

l°.Sarg. de lnf. Luís de Medeiros Jánior da E.P.I. e
Furriel de lnf. Jorge Garcia da Silva do B.C.5, suas
Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 22/8/963 e '30/9/963
por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela
verba PEssoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros.
Furriel de lnf. José Pereira Leal da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desde 15/10/963
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 8/11/963)
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

l0.Sarg. de lnf. Eduardo Cabral de Melo, da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 14/8/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vi ta líci a além dos Quadros".
(Despacho de 6/9/963)
20.Sarg.másico (Tímpanos) Rolando Januário Gonça1ves,da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963.
(Despacho de 11/11/963)
Batillhão

Independente

dr' ln tantar

i a nO.19

1°•Sarg. de lnf. Osvaldo Olim Marote e 2°s.Sarg.de In f .
Joaquim Teixeira da Conceição, ambos da R.M. de Ango
la, devndo ser considerado nesta situação desde res-
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pectiJ.vamente 21/9/963 e 6/10/963. Vencem pela verba"PessoaI de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 21/10/963
Furriel músico (Bombardino) Joaquim Martins Flosa da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 26/10/963.
Despacho de 12/H/963

Batalhão de Caçadores

nO.5

l°.sarg. de Inf.,Tito Leopoldino Pina Vidal, da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 14/9/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 8/10/963
2°.sar.20.mec.armas pesadas,João ~ais Madaleno da C.D.
M.M.,devendo
ser considerado nesta situação 'desde
25/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola onde
serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 13/11/963
2°.sarg. de Inf.,Joaquim Diogo Domingues Branco do R.I.
14, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação âesde 21/8/963,por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomea
ção Vitalícia além dos Quadros". Desp.de 18/9/963
2°.sarg. de Inf.,Sérgio Dias Simões,da E.P.S.M. ,devendo
ser considerado nesta situ~ção desde 13/11/963,data
em que teve passagem á situação de disponibilidade.
Despecho de 14/11/963

~atalhão de Caçadores nO.6
Sargs.Ajuds. de Inf.,Joaquim Fevereiro do B.C.I0 e José
Dias Roldão do R.C.5. suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 30/9/963 e 25/9/963,por
terem regressado,o
primeiro da R.M. de Angola e o último do C.T.I. de
Timor. O primeiro vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros" e o último pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão de Caçadores

nO.9

aa.
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Sarg.Ajud. de lnf.,Alfredo Soares da Costa,do R.l.7,sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situaçã~ desde JO/9/963. por ter regressado da R.M.de
Angola, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros",
Despacho de 15/10/963
Ratalhão

de Caçadores

nO,10

1°. sarg. de lnf. ,António da Silva Bravo, da H.M. eleAn
gola, devendo ser considerado nesta situação desde
26/10/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 13/11/963
2°.sarg. de lnf.,AntÓllio Vaz,do A.C.8 e furriel de lnf.,
Alberto Alves Carneiro,do R.I.6, suas Unidades Mobilizadoras,devendo ser considerados nesta situação des
de, respectivamente 30/7/963 e 6/9/963, por terem regressado o primeiro do C.T.l. da Guiné e o segundo da
B.M.de Angola. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação
Vi talícia além dos Quadros".
Artilharia
Escola
,

Prática

de Artilharia
,

,

1°.sarg. de Art.,Lino António Alves,do R.A.L.5, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo 5~r considerado nesta
situação desde 26/10/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba lIPessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 14/11/963
1°,sarg.1°.mec.
viat.rodas,José
Manuel Rob~rto e 2°.
sarg.2°.mec.de armas pesadas,AntÓllio costa, ambos da
C.D.M.M., devendo ser considerados nesta situação desde 25/10/963, por terem regressado da R.~i. de Angola
onde serviram em reforço á Guarnição Normal. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
Desp. de 13/11/963
Regimento de Arti Iharia
Ligei ra nO.l
Sarg. Ajud. de Art. ,Idalécio Augusto Cardoso,da !l. I. de
Angola e 1°.sarg. de Art.,João Maria Carlos de Jesus
Alves,da R.M. de Moçambique, d~vendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente 6/9/963 e 14/9/63
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Desp. de 23/9/963

3a.
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Re gim en t o d e A r til h a r i a L i ge i r ano • 2
Sarg.Ajuds. de Ar t , ,António Abrantes e António Pires
Tibúrcio,da R.M. de Moçambique, devendo ser conside
rado nesta situação desde, respectivamente
8/8/963
e 14/9/963.0 primeiro vence pela verLa"Pessoa1 de Nomeação Vitalícia além dos Quadros" e o segundo pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento
de Artilh1Hia
Ligeira
Com destino ~o C.l.C.A.no.4

nO.2

IO.sarg. de lnf., António José Veloso Correia de Carva
lho,da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
situação desde 17/9/963. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 8/10/963
Regimento

de Arti

Iharia

Ligei

ra nO.4

l0.sarg. de Art. António Mendes, da B.M.de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desde 8/8/963.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além
dos Quadros".
Despacho de 7/9/963
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.5

l0.sarg. do S.Saúde,AnLónio Soares Faria do H.M.P.,por
pedir.
Despacho de 6/11/963
Regilnento

de Artilharia

Pesada

nO.3

Sarg.Aj~d. de Art.,Afonso Duarte de Oliveira,da R.M. de
MoçaMbique, devendo ser considerado nesta situação
desde 14/9/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 9/10/963
l0.sarg.de Art.,Joaquim Henriques Barbosa,da E.P.A.,por
pedir.
Despacho de 14/11/963
l0.sarg. de Art.,Silvino Monteiro de Sousa,do R.A.L.S,
sua Unidad~ Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado da R.
M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros"". Desp. de 14/11/963

1040
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2°.sarg.2°.mec.viat.lagart.,Bernardino
Lopes Guapo e
2°.sarg.2°.artíf.Carpinteiro,NorbG~to
António Ricardo
ambos da C.D.M.M. ,devendo ser consIderados nesta situação,desde,respectivamente
25/10/963 e 28/8/963,
por terem regressado o primeiro da R.M. de Angola e o
segundo do C.T.l. de Timor,onde serviram em reforço á
Guarnição Normal. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Regimento
de Artilharia
Pesada nO.3
(Com dest i no ao C. I. C. A. 2)
l°.sarg. l°.mec.viat.rodas,António Mota Roque da Costa
da C.D.M.M.,devendo
ser considerado nesta situação
desde 25/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola
onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Noneação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 13/11/963
l°.sarg. de Art.,Manuel Maria Antão do G.A.C.A.2,
pedir.
Bespacho de 14/11/963
Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

por

nO.2

Sarg.Ajud.de Art.,Abel Augusto Pestana da R.M.de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
8/8/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Despacho de 6/9/963
1°.sarg.1°.mec.viat.rodas,João
Jorge de Lemos,2°.sarg.
2°.mec.de armas pesadas. José da Silva Santos, ambos da
C.D.M.M. e 2°.sarg.2°.mec.viat.rodas,António
Mendes
Marques,do B.C.6, devendo ser considerados nesta situação desde,os dois primeiros 25/10/963 e o último
desde 2/11/963, por terem regressado da R.M.de Angola,onde serviram em reforço á Guarnição Normal. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros". Despacho de 13/11/963
Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.3

Sarg.Ajud.de Art. ,EugénJ.O Gomes Carvalheiro,da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 14/9/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Despacho de 9/10/963
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1°.sarg.1°.mec.electri.
,Joaquim ~'oJrigues
de Oliveira
\liranda, da C. O. I. 1. > devendo ser considerado
nesta s.i
tuação desde 25/10/963, por ter regressado
da R.M. de
Angola, onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de [omeaçfio Vitalícia
além dos
(Madras".
Desp, de 13/11/963
«

l°.sarg
de Art.,Manue1
Heitor Dan t as de \1iranda,da
P.
~. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação
desde 30 9/963, Vence pela verea "Pessoal de omeação
Vitalícia
além dos Quadros".
Desp. de 21/10/963

Regimento

da Artilharia

de Costa

P.sarg.1°.mec.F.lect.,Acácio
Dias Baptista,da
C.O.M.M.
devendo ser considerado
nesta situação
desde 25/10/63
por ter regressado
da H.l '. de Angola, onde serviu em
reforço á Guarnição
armaI. Vence pela verba "Pessoal
de omeação Vitalícia
além dos Quadros".
nesp. de 13/11/963

Bataria

de .~rtilhariCl

de Guarnição

nO.2

10. sarg.1 O.mec.Elect. ,José Gonçalves de Matos , da C.O. 1.
M. ,devendo ser considerado
nesta situação
desde 25 de
Outubro de 1963,por ter regressado
da R.M. de Angola
onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

. arg.AjuJ.de
Infantaria,Joaquim
Ganhão Policarpo
da H.
M.de Moçambique, devendo er considerado
nesta si tuação desde 14/8/963.
Vence pela ve rua "Pessoal dos (uadros ·Aprovados por Lei".
De sp , de 8/10/963
l°.sarg.de
Cav.,Marçal
da Hoch a Freitas,dc
H.L.2, sua
Unidaoe 1obilizadora,
endo considerado
nesta situação
desd 11/9/963,
por ter regre ssado da 1-\.~\ de Moçambique. Vence pela verta "Pessoal ele ; 'orneação Vitalícia
além o Quadros".
Desp. de 1/10/963
2°~.sargs.2°.mec.vi(lt.lagartas.An,érico
. ab ino Canhoto e
.\lanuel dos
antos Lopes ambos da' C. O.d.M. > devendo
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ser considerados nesta situação desde 25/10/963, por
terem regressado da R.M. de Angola, onde serviram em
reforço à Guarnição Normal. Vencem pela verba"Pessoal
de Nomeação Vi t.al ia além dos
(Despacho de 13/11/963)
íc

Regimento

Ouadr

de Lanceiros

os",

nO. 1

(Com destino so C.I.C.A.3)
20sSargs. de Inf., Virgílio António Trindade Barbado e
José António Pereira Martins, ambos do I'<.C.9,sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação desde 3/9/963, por ter regressado do C.T.I. da
Guiné. Vencelllpela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos C)J.adros". (Oespachp de 26/9/963)

Regimento

de Lancei ros nO.Z

20.Sarg.20.Mec.Viat.Lagartas
José Graça Fernandes e Furriel 2°.Mec. de Armamento 1...igeirc Jo~qtcim Manuel Caiado Carvalho, ambos da C.D.M.M., devendo ser considerados nesta situação desde 25/10/963, 'por terem regressado da R.M. de ~gola onde serviram em reforço à
Guarni<;ão Normal. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Desp. de 13/11/63)

Regimento

de Cavalaria

nO.3

l0.Sarg.de Cav.José Luís Ramalho do B.I.11, sua unidade Múbilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 30/9/963, por ter regressado da ftM. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros".(Despacho
de 15/10/963)
20.Sarg.20.Mec.Viaturas
Lagartas Manuel Joaquim Aldeaga Mal ta, da C. D.M.M., devendo ser considerado nesta
situação desde 25/10/963, por ter regressado da P.M.
de klgola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(~spacho de 13/11/963)

Rbgimento

de,

Cilv!1lariQ nO.7

Sarg.i\jud. Chefe de t.'lec.'\utomov.Francisco Soares Cabral da C.[),l'vi.~l" devendo ser considerado nesta situação desde 25/10/963, por ter regressado da ('.M. de An-

aa
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gola onde serviu em reforço à Guarnição Normal, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 15/11/963)
.
2°. arg.2°.Mec.Viat.Lagartas
IJanuel Tavares da C.D.M.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 25/10/963
por ter regressado da B.M. de Angola, onde serviu em
reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 18/11/962)

..

Gruro de Carros de Combate

do R.C.a

l° Sarg. 10.Mec.Radiom. Antero Pires Lucas Nunes, do Batalhão de Telegrafistas, devendo ser considerado nesta
situação' desde 16/10/963, por ter regressado do C.T.l.
de Timor onde serviu em reforço à Guarnição Normal.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros ,..
(Oes pacho de l~/ 11/963)

Grupn Oivisionario

de Carros de Combate

Sarg.Ajud. Chefe de Mec.Automobilistas
José da Silva
Farinha, da C.D.M.\!. ,devendo ser considerado nesta situação desde 25/lOj963,por ter regressado da R.M. de
Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal.
Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Oespa de 13/11/963)

Engenhar i a
Escola Prática

de Engenharia

Sarg.Ajud. de Eng. Cesar Augusto Pires Bento,do R.E.l,
Sua Lnidade lolilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/963 por ter regressado da H.M.
de Angola. Vence !Jela verta "Pessoal de Nomeação Vita,lícia alérr dos (>Uadros". (Oespacho de 6/9/963)
lOs. ar'gs, de I' Ig.Augusto Sousa Hos a e il-lanuel
José Couteiro aml.o s da I.M. de Moçambique, devendo ser considerados nesta ~jtuação desde respectivamente 8/8/963 e
14/9/963. Vencem pe la verha "Pessoal de Nomeação Vi talícia eUm do
.uudros". (Despacho de 6/9/963)
10.Sarg.Grad.

ec.de [ns t , de Precisão José Meis Terras e
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2° .Sarg. 2° .Mec.Artíf.Serra. Augusto José Cartaxo Lourenço
ambos da C.D.M.M.
devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 28/R/963 e 25/10/963
por
terem regressado o primeiro do C.T.I. de 11mor e o se
gundo da R.M. de Angola, onde serviu em reforço à
Guarnição Normal. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Oesp.13/11/963)
(Com destino ao B. Tm.no.3
l°.Sarg. de Eng. Isidro José Fragoso, da ~.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 14/8/963
Vence pela verba "Pessoa! de Nomeação Vitalícia a!ém
dos Çuadros".
(Despacho de 6/9/963)

Regimento

de Engenharia

nO.l

1°.Sarg. de Fng. Silvestre Teodoro dos Santos, da R,M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 30/9/963, Vence pe!a verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 15/10/963)
2°.Sarg.2°.Artíf. Serra. Manuel José ~odr{W1es da C.D.M.
M.,
devendo ser considerado
nesta situação desde
25/10/963 por ter regressado da B.M. de Angola onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoa! de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 13/11/963)

~atalhão

de Sapadores

de Ca~inhos

de Ferro

1° .Sarg. de Eng. Odorico do Nascimento Nunes, da R.~1. de
Moçambique, devendo ser considerado nesti) situação desde 14/9/ 963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Oespacho de 9/10/963)

Ratalhão

~e Telegrafistas

lO .Sarg. de Eng. António Va l telhas dos Santos da R.~1. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
6/9/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeacâo Yi.tal í«
cia além dos Quadros", (Despacho de 2 -:/9 /963)

Grupo de Companhias
Sar-g.Ajud.Lhe fe de Mecânicos

de Trem Auto
Automobilistas

António

Fe-
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Lfc io da C. D.M.~·. devendo ser considerado nesta si tuação desde 25/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Çuadros".
(Despacho de 13/11/963)

Servico
Escola

de Administração
Prática

~i I itar

de Administração

Mi I itar

lO.Sarg. do S.A.M. José-Martins Romão do 2°.G.C.A.M.,sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 15/8/963, por ter regressado da R.M. de
AI:gola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalác i a além dos (hadros"', (Despacho de 7/9/963)
2°.Sarg. do S.A.M. José Gonçalves dos Santos, do 2°.G.C.
A.M. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/963 por ter regressado
da P.\-1.de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 6/9/963)
1°.Gruno

de Companhias

de Administração

Militar

l°s.Sargs. do S.A.M. Alfredo Ferreira Alves,Armindo Ribeiro da Silva, António da Cunha Lima e José Augusto
I~as Veloso, todos do 2°.G.C.A.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação, o primeiro desde 15/8/963 e os três últimos desde 22/8/963,
por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeaç ão Vi tal ícia além dos <)ladras".
2°, .Sarg lo S.A.M. Armindo Gonçalves Carneiro do 2°.G.C.
A.M., sua Unidade Mobilizadora. devendo ser considerado
nesta situação desde 15/8/963, por ter regressado
da B.M de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladras Aprovados por Lei". (Despacho de 6/9/963)
20.Grupo

de Companhias

de Administração

Militar

l0. arg.do S.A.M. António Rodrigues faria, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação 'desde
23/8/963. Vence pela yerla "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (IJespacho de 18/9/963)
~erviço

de MateriAl

03. Série
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Escola

Prátic~

do Serviço

de Material

ar-gsv Aj uds .Ehe Ies de Mec. AutomoLilistas
Fu~énio dos
Santos Pedro Bo avi.da, Mário Pereira Aguiam; 2°. ar g ,

2°.Artíf.Serra.Elísio
da Silva Silvestre, todos da C.
D. 1.M., devendo ser considerado nesta Rituaç~o desde
25/10/963, por terem regressado da R. 1. de Angola onde
serviram em reforço à Guarnição Normal. Vencem pela
ve rba "Pessoal de Nome aç âo Vi talícia a]ém dos Ouadros".
(Despacho de 13/11/963)

Companhia

Pivisionárill

de

anut enção

de !aterial

2°. arg.do S .. Manuel Farinha Hob aIo do 11.~1.P.Vence
pela verLa "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos (Uadros".(no.l do arto.358°. do Capo.9°.do Orçamento do
M.E.
(Despacho de 11/11/963)

Orgãos

de Execucão

tstabelecimentos
Distritos
Oistrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

f4il itares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobil iz~çào
e t,iobilizaç50 nO.3

l°. arg. de Inf.António Fernandes Abreu Pardal do
nO.3 por pedir.
(Oespacho de 14/11/963)

\.r.

l°.Sarg. de lnf. Manuel Leandro dos Feis do h.I.2,5ua
Unidade 1obilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 6/9/963,por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verta "Pessoal d
omeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 30,9/963)

Distrito

rle Recrutamento

e robi Iiza ão nO.8

}o.Sarg.do
.A.M. António Joaquim Touro Pereira,
o 2°.
G.C.A.~1.. sua Unidade ~lobi1izadora, devendo ser consa>
derado nesta situação desde 22/8/963, por ter regresa
sado da H.M. de Angola. VencI! pela verba "!'es o 1 de
I omenção
Vitalícia além dos Qua
(Desp,
e 20/9/63)
1'(1

Oistrito
20. ar • d lnf.

de Recrutamento
Ilídio de Andra

",

e !'ohi I lz acãn 11°.14
do n.1.14.

u

Lni o de

3a

Sirie

ORnE

on

EX~RCITO N°

***** •• ******* *******************

33

1047

$*~* *************'*

Mobi li zadora , devendo ser considerado nesta si tuação
des e 21/8/963, por ter regressado da R.~l. de Angola.
Vence pela verl::a"Pessoal de Nomeação Vi t aljc i a além
dos Quadros".
(Despacho de 18/9/963)
Estabelscimp.ntos
Instituto

de Instrucão
de Altos

Estudos

Militares

lO.Sarg.do Q.A.E. Albino de Jesus, da C.D.\1 M., devendo
ser considerado nest&situação
desde 25/10/963, por
ter regressado da R. 1. de Angola onde serviu em reforço à Guarnição
ormal. Vence pela verba "Pessoal de
omeação Vitalícia além dos Quadros"
(Despacho de 11/11/963)
Academia

lilitar

2°. arg.do Q.A.E. Henrique Afonso da C.D.M.M. devendo
ser considerado nesta situação desde 28/8/963, por ter
regressado do C.T I. de Timor, onde serviu em reforço
à Guarnição Normal Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vitalícia alérr dos Quadros". (Despacho de 11/11/63)
2°. arg.cometeiro,
José Ventura Luz do B.I.?, devendo
ser considerado ne ta situação desde 30/9/963, por ter
regressado da R. I. de Angola onde serviu em reforço à
Guarnição Iormal . Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros
Aprovados por Lei"(no.1 do arto.325°do Capo.8°.do Orçamento do 1. E.) (Despacho de 31/10/963)
Goligio

~lilitar

Furriel de Inf , Luís da Si I va Gaspar do A. I J2, sua Unidade 10 ilizanora devendo ser cons:iderado nesta situação d; de 30/9/963, por ter regres ado da ~H.\l•. de ~f.0la. Veno pela verba "P s so al de omeaç ao Vi t a l íc i a
a lém do Oradros";
(I pacho de ]5/10/963)
Campo de Instrução

j'i

I j tar

de

finta

rargari~a

ORDE~ DO EXERCITO N°.

1048

3a.

33

Séris

********************************************************
2° .Sarg.de lnf. Fe rnanoo António Pereira, da B M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
30/9/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (lJespachode 26/10/963)
Centro

t,li I itar

de Eríucaçãn

Física,

Equitação

e Desportos

10.Sarg.de Cav. Diamantino Gomes rvlatiasCravina, do (1.C
7, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 7/10/96S, por ter regressado da
P.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de omeação
Vitalícia além dos Quadros". (Depacho de 22/10/963)
Centro

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e de Costa

Sarg.Ajud. Chefe de Mec.Automobilistas Alberto Natália
Sena Cardoso, da C.D.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 25/10/963, por ter regressado da R.M.
de Angola, onde serviu em reforço à Guarnição Normal.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros", (Despacho de 13/11/963)
Estabelecimentos
Ho sp i t a I

foi

Hospitalares
i I i t ar P r i nc i p~I

Furriel do S.S. José Marcelo Feliciano, do 1°.G.C. "Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 11/11/963)
Oiversos
Inspecção

Geral

de Fducação

Física

do Exército

1°.Sarg. do Q.A.E. António do Rego da Rep. arg.e Praças
devendo ser considerado nesta situação desde 22/8/963.
(Despacho de 15/11/963)
Oestacamento

listo

do Forte

de Almada

do S.S.Carlos
Alberto
Martins
Pevez, do ~.M.P.
Vence pela verba "Pe.soal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despacho de ll/11/963)

2°.Sarg.

20. alg, de lnf. José António Varela do R.I.l, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa-
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ção desde 6/9/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 20/9/963)

Oficinas

r,erais de Fardamento

IO.Sarg.do S.A.M. João Ernesto Cruz de Sá do 1°.G.C.A'M.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/8/963 por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Privativa das Oficinas
de Fardamento". (Desf)llchode 18/9/963)

Oficinas

Gerais

de Material

de Engenharia

Sarg.Ajud. Chefe de Mec.Automobilistas Alberto dos Santos
Pereira, da C.D.M.M.e 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas José
Curto Esteves Fidalgo do R.I.l,devendo ser considerado
nesta situação desde respectivamente
25/10/963 e
6/9/963, por tennregressado da R.M. de Angola, onde serviram em reforço a Guarnição Normal. Venceape Ia verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Supranumerário
Infantaria
Regimento

de Infantari8

nO.l

IOs.Sargs. de lnf. Américo Maria Filipe do R.I.15, José
Trindade Vilela do R ..
I.13, Augusto da Silva da Aca.Mil.;
20.Sarg.Grad. de lnf. Alvaro Lopes Rodrigues do R.I.14,
e Furriel de lnf. Mário Serrão Arenga do D.R.M.l, por
terem sido nomeados para servir nas tropas de reforço
à Guarnição Normal da H,M. de Angola, nos termos da alínea c) do art30.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo
serem considerados nesta situação desde 21/9/963.
1°.Sarg. de lnf. Alvaro de Oliveira Lemos do C.Militar
e Furriéis de lnf. Abílio de Oliveira Manaia Caridade
do H.I.12, Virgolino José Martins do R.I.15 e António
da Costa do R.I.5, devendo serem considerados nesta situação 08 três primeiros desde 10/10/963 e o último desde 16/10/963, por terem sido nomeados para servir
nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de
Moçamb1que nos termoS da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960.
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Regimento

de Infantari~

n°.2

l°s.Sargs. de lnf. Amadeu José Agostinho Fernandes Moreira do B.C.9. Alfredo Esteves do B.I.I.18 e Furriel
de Inf.Op.lnf. Gilberto António Almendra da E P.I., devendo ser considerados nesta situação, o ?rimeiro desde
16/10/963 e os dois últimos desde 10/10/963, por terem
sido nomeados , o primeiro para servir nas tropas de re
forço à Guarnição Normal da R.~~. de Angola e os dois
. últ:imos à B.M 'de Moçambique, nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960

Regimento

de Infantaria

nO.7

l°.Sarg. de Cav.José António Ferreira do R.C.3; l°.Sarg.
de lnf. Manuel Ledo Teixeira do B.C 10 e Furriel 2°.
Mec. iat.Rodas José Leitão da E.P.A , devendo ser con
siderados nesta situação os àois primeiros desde
10/11/963 e o último desde 16/10/963 por terem sido nomeados nos Lermos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937
de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
lOs. 'args. de Cav.António Pe ri co Martins do G.D.C.C, •. 1a
nuel Cardoso Sei xas do H.C.6 e 2°.Sarg Grad.de Inf. AntóniÇ)Varela Torcato Bentes,da Acad.Mil., por terem si
do nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do c.
42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço
à Guarnição Normal da R.~. de Moçrunbique, devendo ser
considerados nesta situação os dois primeiros desde
11/10/963 e o último desde 10/10/963.

Regimento

de Infantaria

nO. 11

Furriel 2° .Mec , Viat. Rodas Custódio lanuel Rosário Min istro do R.I.16, devendo ser considerado nesta situação
desde 24/9/963, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960. para servir
nas tropas de reforço à Guarnição Normal da ftM. de
Angtbla.
10.Sarg-. de lnf.Antero Cardoso Martins da E.P.I.; lOs.
args. de Cav, João Martins do .C.6, António dos Hamo
Simões da E.P.C., Joaquim ugusto Teixeira do C.LO.E.;
Furriéis de lnf. João Maria Gonçalves da E.P.I. e 1\'lanuel José Torcato do H~I.3, POI' t.erem sido nomeados
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nos termos da alfnea

c) do arto.3°.do

Dec.42937

de

22/4jY60, ~ara servirem em reforço à Guarnição Normal
do C.T.l. da Guiné, devendo serem consIderados nesta
situação desde 12/1U/Y63.

Regimento

de Infantaria

nO.16

10.Sarg. de In f', José Gomes Serpa do B.I?I.17, devendo
s~r considerado nesta situação desde 29/10/963, por ter
sIdo nomeado paro serVIr nas tropas de reforço à Guarnição Normal do C.T.~. da Guiné nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

Jerónirrr'Augusto r;:s;.te;es
Pam2°.Sarg.20.Mec.Viat.Rudas
plona da E.P .. M. e Fu rr i e l 2° .Mec.Hadi om.Manue I Afonso da Conceição do b.T., devendo ser considerados nes
ta situação desde 20/7/963 por terem sido nomeados para servirem nas tropas d reforço à Guarnição Normal
da R.~I. de Angola,nos termos da alínea c) do arto.3°.
do Oec. 42937 de 22/4/960.

Batalhão

de Cacadores

nO. 10

Fur ri ái s de ln f. António Ferrei ra do R.1.14 e Di on Is i o
Rodrigues Gonçalves Militão do 8.C.8, por terem sido
nomeados para servirem nas tropas de reforço à Guarnição ormal da R.~1. de Ango la, nos termos da alínea c)
do art0.30.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 16/10/963.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

10. 'arg. de Art.Abel Pereira de Campos da D.S. T. e Furriéis de Inf. Evaristo da ilva Calapez da E.P.A. e Renato Almeida Carrasqueira
do Presídio Militar, por
terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°
do Oec.42937 de 22/.1/960, para servi rem o primeiro em
reforço ao C.l~I. de Cato Verde e os dois óltimos ao
C.T. 1. da Guin' devendo ser considerados nesta situação os dois pri~eiro~ lesue 8/10/963 e o óltimo desde
12/10/963.

3 a. Sé r i e
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Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

l°.Sarg. de Art. Raul Serra da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 30/9/963. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (no.1 do arto.344°.do Capo.9°"do Orçamento do
M.E.)

Cavalaria
Grupo Divisionirio

de Carros

de Combate

l°.Sarg. de Cavo João Rodrigues da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situaç~~ desde 17/9/963.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". (no.1 do arto.351°.do Capo.9°.do Orçamento do M.E.) (Despacho de 8/10/963)
Serviço de Administração Militar

2°.Grupo

de Companhias

de Administração

r,1ilitar

10.Sarg. do S.A.M. Orlando Moura Gonçalves da M.M., devendo ser considerado besta situação desde 11/11/963,
por ter sido nomeado para servir em reforço à Guarnição Normal da R,M. de Moçambique nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

Estabelecimentos

Produtores
Manutenção

Militar

l0s.Sargs.do S~, Carlos Manuel Patacho Nunes e Eduardo
Rui Valdez Faria, do 2°.G.C.A.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação desde
22/8/963, por terem regressado da R.M. de Angola. Vencew
pela verba "Privativa da Manutenção Militar.
(Despacho de 17/9/963)

Oficinas

Gerais

de Fardamento

l0.Sarg. do S.A.M. Carlos Cunha Soares do 2°.G.C.A.M.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/8/963, por ter regressado da R.M.
de Angola, Vence pela verba "Privativa das Oficinas
Gerais de Fardamento". (Cespacho de 18/9/963)

No Ultramar
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Região

Mi I itar de Angola

l°.Sarg. de lnf. Joaquim Bernardo do R.I.14 e l°.Sarg.
do Q.A.E.João dos Santos Oliveira do R.A.C.,por terem
embarcado para a citada Província onde vão servir em
comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta
situação desde respectivamente
10/10/963 e 10/11/963.
l°.Sarg. de Art. José Duarte Junça do B.C.5, por tere
transitado para o serviç~ em comissão militar nos termos da alínea c) do artõ.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
devendo ser considerado nesta situação desde 15/10/963.
2°s.Sargs. de lnf. Abel Luís Vinagre do E.M.E.,José Morgado Saraiva do O.F.A., Paulo Moreira do R.I.2, João
Correia Xarez do R.I.I0 e João Francisco da Encarnação
Branco do B.C.8. por terem embarcado para a citada
Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960
devendo ser considerado nesta situação desde 19/10/963.
2°.Sarg.musico(contrabaixo)
Alberto Barreiros do R.I.16
e Furriel 2°.Mec.Armas Pesadas Possidónio Custódio da
E.P.A. devendo ser considerados nesta situação desde
respectivamente
12/7/963 e 19/10/963, por terem sido
nomeados nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, para servir naquela Província.
2° Sarg.2°.Artíf. Carpinteiro João Duarte do C.I.O.E.,de.
vendo ser considerado nesta situação desde 19/10/963
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
20.Sarg.20.Mec.Badiom.
José Manuel de Sousa Teixeira e
Lencastre do O G M T. devendo ser considerado nesta si
tuação desde 19/10/963, por ter sido nomeado nos ter
mos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
Furriel de lnf. António Pinela Gonçalves da E.P.I., por
ter embarcado fa~a a citada Província onde vai servir
em comissão mi i1:.arnos termos da alIne a c) do arto.3°.
do Oec.42937 de 22/4/Ç60, devendo ser considerado nes
ta situação desde 16/10/963

Regi ão f.l iI itar de Moçamb iQue
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1°.Sarg. de Inf.Manuel Pereira de Oliveira do R.C.6; 2°.
Sarg. de lnf.Transm.Francisco António Cavalheiro do
R.I.2; 2°$.Sargs. de lnf. Eduardo Soeiro Joaquim,
José Correia Trigueiro àmbos do H.I.lS, David Manuel
Lopes Crespo da E.P.I., Manuel Lopes Pato do Col.Mil.
e Furriel de lnf. Manuel José Crisanto Francisco ~sse
Lobo do B.C.S, por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar os seis primeiros nos termos da alínea c) e o último nos termos
da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 10/10/963.
10.Sarg. de lnf. José Paz Pinto do B.I.I.19, por ter cmbarcado para a citada Província ond~ vai servir e~ comis
são militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta
situação desde 10/11/963.
2°s.Sargs. de Inf , Tr ansm, José Luc ín i o de Oliveira da
E.P.I. e Carlos Augusto da Silva Guerreiro do R.I.8;
2°s.$args. de Inf.António Martins Brito Leão da E.P.l.,
Josué Joaquim Germano Ganhão da 0.0 .• António Maria do
I:s.C.IO,António Gonçalves Gomes da E.P.L, José Manuel
da Palma da Ag.Mil. , ebastião Augusto Borges Gama do
D.R.M.3, Custódio Afonso da ilva do B.I.11, Luís Cardoso do 0.0. ,José da Conceição Rodrigues do H.l.2,
Bertolino Chaínho do R.I.3. Júlio Gomes do R.I.7, Viriato Pereira Marques da Aep.Ofic. da !)SP, Francisco
João Eduardo Mimoso do A.L.l(ClCA 3), Rodrigo José Matos de Sousa do R.A.L.2(ClCA 4) e idónio Mesquita do
E.M.E.; Furriéis de lnf. António Alves Pombal do B.C.S.
Eduardo Martins dos antas do P.C.S e José Gonçalo de
Carvalho do A.I.l6, por terem embarcado para a c1tada
Província onde vão servir em comissão militar nos t~rmos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960,
devendo ser considerados nesta situação desde 11/10/63.

Comanrlo Territorial

Inrlependente

da Guiné

20s.Sargs. do Q.A.E. Josué João 1iranda Meixieira da C.
LO. E. e E1vi.node Frei tas do R. T. 6; 2°. 'arg. do •A.\1.
Francisco de Freitas e ilva da ~1.M.; Furriéis de InI.
Carlos Pereira de Magalhães do H.L8 e Augusto latos
Vaz do R.I.1S. por terem embarcado para a citaua Província onde vão servir em comi~são militar nos l rmos
da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, de-
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vendo ser considerados nesta situação os quatro primei
ros desde 10/10/963 e o último desde 29/10/963.
10.Sarg.do S.A.M. Manuel José Gonçalves da Silva das O.G.
F.; 2°.Sarg do Q.A.E. Miguel Gomes Anica da Rep.Ofic.
do M.E. e Furriel 2°.Mec. Elect. Manuel Moreira Melo
do D.G.M.T., devendo ser considerado nesta situação
o primeiro desde 29/10/963 e os dois últimos de sde
10/10~63
por tererpsiJo nomeados para servir em reforço a Guarnição ormal do C.T.l. da Guiné, nos ter
mos da alínea c) do arto.3°,do Dec.42937 de 22/4/960.

Comando

Territorial

Independente

de Cabo Verde

Furriéis de lnf. António Augusto da Vila,do R.l.14 e Jo
sé Morais do R.C.IO por terem embarcado para a citada
Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado nesta situação desde 25/10/963.
Furriel 20.Mec.Elect. Rui António Frazão Gouveia da E.M.
Elm., devendo ser considerado nesta situação desde
25/10/963, por ter sido nomeado nos termos da alínea
b) do arto.3°.do Dec.42 37 de 22/4/960.

Comando

Territorial

Independente

de S. Tomé e Príncipe

l0 . arg.do Q.A.E. António ebastião do fl.C.8, devendo
ser considerado nesta situação desde 8/11/963, por ter
sido nomeado para servir em reforço à Guarnição Normal
do C.T.l. de .Tomé e Princípe nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

VII -. CONCURSOS,

CURSOS

E ESTAG IOS

A - concursos
_ lista Geral de Classificação

~e Aprovados

Para os d vidos efeitos se publica que foi aprovado no
concur o para promoção ao posto de Furriel -Corneteiro _ alerto pala O.E. no.10-3a.Sé:ie.de 10/4/963, o l°.
Cabo músico l30/62fRd - lEredo RIb;HO da S11va da A.
M. de Moçambique com a classIfIcaçao de 12,1 ~alores,
que fica na relação ~eral de aprovados, publIcada na
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O.E. nO.25-3a.Série de 10/9/963,pãg.792, co1mcado imediatamente à direita do l°.Cabo músico nO.65jkd, António de Lima da R.M. de Moçambique e à esquerda do l°.
Cabo corneteiro 288jRd, Avelino da Mota Ribeiro do R.I.
13.

B - Cursos
- Nomeação

de Pessoal

Foi nomeado para a frequência do l~.ano do Curso A da
Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 1963/64
em conformidade com o p.2°. do arto.5°. do Decreto nO.
40423 de 5/12/955,0 l°.Sarg. Manuel da Costa Lopes, do
Bat.5 da G.N.R ••
Foram nomeados para a frequência do lo .Ano ao Curso A,
da Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 1963/64
em conformidade com o parágrafo 2°.do arto.5°. do Dec.
40423 de 5/12/955, os 10s.Sargs. a seguir indicados
Manuel António Branco Vintém
G.N.R.-4°.E.do
R.C.
o"
-30.E. do .R.C. -João Maria Ftgueiro
dos Reis
"
E.C. do R.C. -Candido Pereira
-Raimundo Almas Co rdei ro
-Bat.3
-Alberto
Basto de Oliveira
Marques
Bat 4
"

2 - Alterações

fm

n~ Frequência

conformidade com o arto.1°. do Dec. 44149 de 8/1/962
é adiada a nomea~ão para a matrícula na Escola Central
de Sargentos ao 10.Sarg. Victor Pedro da Conceição Pereira dos Reis,do Regimento de Infantaria nO.7.Encon
tra-se em reforço no C.T.I. da Guiné.

Em conformidade com o arto.lo• do Dec. 44149 de 8/1/962
é adiada a nomeação para a matrícula na Escola Central
de Sargentos, no ano lectivo de 1963/64 ao l°. arg de
Cavo João Rodrigues Bernardino da R.M. de Moçambique.
Concedido adiantamento da matrícula do l°.ano do curso A
da Escola Central de argentos no ano lectivo de 1Ç63/
/64, nos termos da alínea a) do arto.7°.do Dec.~423
de 6/12/955, ao lO.Serg. Candido P~reiru do~ reiL, 2a
H.C. da G.N.R.
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Desistiram da frequência do curso A da Escola Central de
Sargentos, dos termos uo arto.22°.do Oec.40423 de 6/12/55
os Sargs.Ajuds. de Inf. Guilherme Marcelino de Sousa
Fidalgo do R.C.6, Joaquim Fevereiro do R.C.6, António
Joaquim Woreno do R.C.6 e Luís António Maria de Mira,
do R. LI.

3 - he rbamento
Frequentaram com as classificações que lhes vão indicadas o curso de Minas e Armadilhas que funcionou na E.P.
E. de 26/8/963 a 28/9/963, os seguintes sargentos:,
2°Sarg. -António Roque N. Delfino
Furriel-José
Ávila da R.Freitas
"
-Fronc i s co J.Carlos
"
-José João Dias
-Manuel. da Silva
Conde
"
-Raul Augusto Alves
"
-Euari s to Silva Calapez
"
-António Lucas Simão
"
Manuel C.de C.Marmelo
2°Sarg. Carlos Fernando L ei te
Furr ie I Bar to lomeu dos San tos !t]arques
"
-Henr i que Esteves
Magalhães
"
Joaquim Barata Pereira
"
-Di.on is io R.C Militão
"
José In as
"
-Nanue I J.Mira [ios,:d ...
"
-Ab il. io Ascenção Pre to
-André Soares C.Ri.as
-José de Oliveira
Amaao
"
João Manue 1 Lopes
-Renato Almeida Carrasqueiro
"
-José .. Candetas
"
-An tón io Pina ~i ei ra
"
-José Rena to Marques
"
-Leonarda C. de Lemos
-José Pereira
Cerqueira
"
-tdar
tinho
Prates
P. (u erra
"
-An tónio Ferr et ra
"
-Franci s co A.Paixão
Cuerrei ro
"
-AntÓ'lio
Domingos
Saio
"
-An t&"lÍo Da Co s ta
"
-Abílio
de Oli ueura M.Caridade
"
- Vi rgo I trlO Jos é Mar t ins
"

RC 3 M.Bom
BC5
Bom
BC 10 Reg.

RI 16

"
RAL 1
R4P 2

RI1
RI 7
BC10

"

"
"
"
"
"
"

B~C. 5

"

B.C.5
R.C.7

"
"

BC 10

"

RI 2

"
"

BSCF
Mel) 2

RI2

"

RAL 1
B.C.5
RAP 2
RC 7

J3C5
RI 15 So],

BC5

RI1
BCS

"

BC 10
BC 10
RC 7

"

RI 1

RI 1
RI 1

"
"
"
"
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Furriel

"
"
2°Sarg.

Teófilo

Joaquim

da Silveira
Pinto
-Co.ss i ono Lrineu Serrano
-Alvaro de Assunção
Valente

RI

-Froric i s co dos Santos

16 Sof·

RI 1

"

BC 10
R L2

Mau

Nota: Os instruendos que obtiveram a classificaçãc
Bom e Bom São especialistas com aptidão para instrutores e monitores e chefia de grupos de pesquisa,
detecção, limpeza e neutralização.
Regular-São
especialistas com aptidão para chefia de gru
pos de pesquisa, detecção e limpeza e neutralização.
Sofrível
·Não devem ser considerados especialistas, mas
têm aptidão para serem enquadrados em grupos de pesquise,
detecção limpeza e neutralização.
Mau-São inaptos para qualquer função além da pesquisa.

Mutto

A es tes mi L i tares
A rmadi lhas.

deve

ser averbado

o curso de Mmas

e

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Pontoneiros que funcionou
na E.P.E. de 5/8/963 a 28/9/963. os seguintes militares:
lX}1f
F.P.E. -1° . Cabo Milo .An tónw João Casaca
"

"

"

"

Joaquvm

Lúcio

Baptista

Bento

"

Suf.
R E 1 -Furr i eI Q.P.-Francisco
.. ilva
A estes militares devem ser averbados o curso e a especia
lidade de Pontoneiros.

Frequentaram com aproveit.amento e a::..
classificações qu
lhes vão indicadas o curso de lnstaldções Fl~ctr'cas
de Eampanha que funcionou na E.P.E. de 12/8/963 a
21/9/963, os seguintes militares'
R.E.2-2°.Sarg.QP
Fernando de Oliveira
R.E.l-Furrtel
QP José Luís Mananito
da
EPE _1° . Cabo Mi lo -Joêo Infan te Paulo

i lva

Bom
Reg.
Ir

A estes militares devem ser averbados a) Curso de Instalações Eléctricas de Campanha; b) Aptidão Especial de
Instalações El~ctricas de Campanha.

VI I I - OECLhRAC~ES
1 -

Rectificaçõe

Chama-sf Augus to José P ul ino Go r lo e não I ónio José
Paul mo Gordo o 2°. arg. d Cavo de H C.3, li 'JU~ se r fere a O.E. nO.3 - 3a ..
~érie de 30/1/962 pág.44 e 59.
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Chama-se Pedro Marques e não Pedro Nunes o 10.Cabo que
tem o nO.48 da lista de classificação final dos candidatos aprova9os.no concurso 2ar~ o posto ge.Furriel do
Q •• do .A.tv
•. rnse rta na O.1':.n.16 -3a.Sene
de 10
de Junho de 1963.
Declara-se que o 20. arg.Milo da c..Cav 353/Reg.Cav.3
Guilherme Rodrigues Galinha promovido ao actual posto
pela 0.E.no.31 - 3a. érie de 1963 a pág. 942, conta a
antiguidade de 28/Fevereiro/1962 e não 28/Fevereiro/63
como se publicou.

..

Declara.se que o 2 Sarg.Milo. daa::av 283/B.C. nO.279
H.I.15, An6ónio do Canto Lagido promovido pela O.E.no.
24 - 3a.Série de 1963 a pág.749, tem direito aos ven
ci~entos do novo posto desde 2/4/962 e não como se pu
bllcou desde 2/4/963.
Declara-se que fica nula e de nenhum efeito a promoção a
20. arg.Milo.do Furriel Artur Fialho Rosa Mendes, pu
blicada a pág.628 da 0.E.no.19 - 3a.Série de 10/7/960
por se ter verificado que o mesmo não pertence ao Q.C.
Declara-se que o 2o ..._arg.Milo.da Bat.Art. de Campo de
Timor, promovido ao actual posto pela 0.E.no.26
3a.
éri de 1963 a pág.812, José Luís da Silva Lopes tem
direito aos venciment06 do novo posto desde 15/4/963
e não desde 28/2/963 como se publicou
O clara-se que o 20. arg. IiI0. da C.C.358/B.C.1O, José
Joaquim da Silva Almeida, promovido ao actual posto
pela 0.E.no.21 - 3a
(·rie de 30/7/963 a pág. 630, con'
ta antiguidade desde 2R '2/962.
Chama-se Altino Augusto Modas e não Albino Augusto Modas
o 20. arg. de Cavo do R.C.6, nomeado para servir em co
mi são militar na B. I. de Angola, a qual se refere a
0.F.no.30-3a. 'érie de 30/10/963. a pág.928.
Declara-se que o 20 ....
arg.2°. 'ec.Viat.Po~as Jaime ~,Iarque~
Crespo per t ncia a F..P.;\.~I.e não ~ b.P.S.~I. como fOI
public do na 0.E.no.30-3a.~érie
de 30/10/963 a pág.

910.
'clara-se que os candidatos rr.encionados, por lapso,como
aprovados no concurso para o posto de Furriel músico
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constantes da 0.E.no.25-3a.Série
de 10/9/963, a pág.
792, encontram-se aprovados no concurso para o posto
de Furriel Clarim.
Declara-se que o l°.Sarg. de Art.
çalves Vau, promovido ao actual
3a.Série de 10/9/963 a pág.772,
e não ao A.A.L.3, como por lapso

Fernando Joaquim Gonposto pela 0.E.m~.25
pertencia ao R.A.L.5
foi publicado.

Chama-se José Augusto Lopes de Almeida Morais e não José Augusto Lopes de Almeida Moreira, o l°.Sarg. de lnf.
promovido ao actual posto pela 0.B.no.21-3a.Série
de
30/7/963 a pág.844.
Declara-se que o 1P.Sarg. de Art. António dos Santos Carvalho promovido ao actual posto pela 0.E.no.24-3a.Série
de 30/8/963, a pág.748, conta a antiguidade
desde
23/5/963, e não como foi publicado.
Pertence à E.P.S.M. e não ao G.A.C.A.3 o 2°.Sarg 2°.Artíf.Serra. Manuel Bruno da Mota, promovido ao actual
posto pela 0.E.no.33-3a.Série
de 30/11/963.
Declara-se que o 2°.Sarg.Clarim
José do Coito
oares,
promovido ao actual posto pela 0.E.no.27-3a.Série
de
30/7/963 a pág.842, pertence à R.M. de Angola e não a
R.M. de Moçambique como foi publicado na referida O. E.
Declara-se que o Furriel de Art. Evaristo da Silva Calapês. nomeado para servir nas tropas de reforço à Guar
nição Normal do C.T.l. da Guiné tem como Unidade Mobilizadora o R.A.P.2 e não o R.A.P.3, como por lapso
foi publicado na 0.E.no.30-3a,Série
de 30/10/963 pág.
925.
Chama-se Manuel Carreira Monteiro e não Manuel Coreia
Monteiro o Furriel do S.S. do B.C.10 a que se refere
a rectificação inserta na 0.f..no.30 3a. érie de 30/10/
/63 a pág. 931.
Declara-se que Carlos Fernandes Leita, é 2°.Sarg.Grad.de
lnf. e não Furriel como foi publicado na 0.E.no.13-3a.
Série de 10/5/962 pág.343. Pertence ao I3.C.l0 e encontra-se em reforço à Guarnição Normul da R.L de Ango Ia,
Chama-se João José Caramelo ~imeão e não João José Cara-
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melo SImões, o Furriel do S.A.M. do 2°.G.C.A.M. a que
se refere a 0.E.no.31-3a.Série de 10/11/963 a pág. 960.
Cllama-se Almerindo Alves da Bocha Borges e não Almarindo
Akves da Rocha Borges o 2°.Sarg.Grad.de lnf. da E.P.I.
a que se refere a O.E. nO.31-3a.Série de 10/11/963 a
pág.946.
Declara-se que José Augusto da Quinta Bosário, tem o posto de Furriel de Inf. e não de 2°.Sarg. de Inf. conforme
consta da 0.E.no.30-3a.~rie
de 1963 a pág.923.
Chama-se Carlos Francisco Fava Travelas e não Carlos F.
Fava Tavares o l°.Cabo Clarim nO.257/Rd do B.C.3, aprovado no concurso para o posto de Furriel clarim,
constante da 0.E.no.25-3a.Série de 10/9/963, a pág.192.

IX - DETERNIHACÕES
Concurso para o posto de Furriel do a.P.-das Armas e

s.i.u,

Enquanto não estiver organizado o Quadro do Serviço de
Pessoal, os l0s.Cabos Escriturários poderão:
a)-Tomar parte no concurso para Furriel do O.P. do S.A.M.
devendo para tal frequentar o C.S.M. de Intendência.
b)-Tomar part~ no concurso para Furriel do Q.P. da Arma
da Unidade ~que prestarem serviço, devendo para tal
frequentar 0 C.S.M. correspondente.

x - OBITU{RIO
Novembro - dia 3 -20.Sargento do S.S. Manuel Joaquim Beja
da R.M. de Moçambique.
Novembro - dia 8 -Furriel de Inf. Rodrigo Teixeira da
Cunha, do B.C.5.
0000000000000000000
00000000000000000000
0000000000000000
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O Ministro do Exército
Joaquim da Luz CUnha
Está conforme

O Ajudante General
,

MINI~ TtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército

r~31

IR

PUblicfI-sP,

no Exército

Eliminacao

f!íj~

o seguinte:

I - JUSTiÇA
,,-

do RiI!II,!li'ij

E DISCIPLINA

,io Servico

do Exército

- Sargp.nto
Elimin o do •e rv i ço, os termos do art 54°. do Pegu lamento d f'i.sciplina ilitar, desde 24/11/963 o 2°.
;sarg. de II f. ,Jo
e Carvalho \1artins do R.1.14. Por
I~
pacno de 1/11)/')63 de Sua Exa, O Minis tro do Exérci
to.

II - "UOM:CAS
~âr~~ntos
OU3~ro do Sa,viço

OE liUADRO

do ~u1dro

Permanente

do Saúd~

v.

Tem passag m ao
P• do Servjço de 'aúde o 2°.sarg. do
V C ,Duarte Augusto Lopes do c:r.. C., porque t'flcontrando"se aprovado para este Qu.dro lhe competiu o
preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 2 de
Outu~ro de 1963, data a partir da qual tem direito aos
ven lmentos do novo ~osto. Fica graduado no posto de
2°. sargento. Vence pela veda "Pes~oal de Nomeação Vi
talí ia além dos Quadros",
Tem pa sag m ao Q.P. do Serviço de Saúde,o furriel do Q.
C.,Adriano Barros Pedrosa Ribeiro, do fI.M.R.no.l, por
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que encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimen to de vaga. Conta a antiguidade
desde 21/9/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Têm passagem ao Q.P. do Serviço de Saúde,os furriéis do
Q.C. ,João Belo de Horta Guerreiro do B.CoS e José Mariano Corte do R. r. 8, porque encontrando-se aprovados
para este Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga
Contam a antiguidade desde 10/10/963 e continuam na
disponibilidade.

Supranumerários
Quadro

do Serviço

de Saúde

Têm passagem ao Q!B. do Serviço de Saúde,os 2°s.sargs.
do Q.C.,Joaquim~orista
e José Ribeiro Alves dos Santos, porque encontrando-se aprovados para este Çuadros lhe competiu o preenchimento de vaga. Contam a
antiguidade desde 21/9/963, data a partir da qual têm
direito aos vencimentis do novo posto. ficam graduados
no posto de 2°s. sargentos.

II - ~UD~NÇAS ·DE SITUAÇio

Sargentos
Ingresso

rlo Qu dro Perm~nente

nos Ouadros

Quadro da Ar~a rle Infantaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 11/10/63
os sargs.Ajuds. de Inf,Isaias Carreiro do Amaral do
B.C.S e Manuel W!Oreira de Andrade também do F.C.S por
terem regressado da R.~I. de Moçambique, onde serviram
em reforço á Guarnição Normal.
Passou

a ser considerado. nesta situação desde 26/10/963.
por Lt:r régressado da R.M. de Angola,o 2°.sarg. de
Inf.,Aníbal Alves Vieira do n.I.6. Vence pela verba
"Pessoal ..
los Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 14/11/963
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Quadro

da Arma

n9

Àrti

lharua

Passou a Eer considerado
nesta situação
desde 20/8/963,
por ter regressado
da R.VI. de Angola, o 2°,s.arg.
de
Ar t , ,José Faria dos Santos,do
B,·A.L.4. Vence pela verba "Pessoal de 1 omeação Vitalícia
além dos Ouadros",
Despacho de 18/9/963

Quadro

da

Arma de Cav~laria

Passaram a ser considerados
nesta situação
desàe 20/8/63
e 22/8/963, respecti vamente os 2°s. s args , , de 'Cav, ,{~ernardino de Jesus Moreira,do
R.C.6 e João Celestino
da
r~carnação
Barreto da E.P.C.,por
terem regressado
da
R.l\I. de Angola, onde serviram
em reforço
á {~uarnição
Normal. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
PassarMl a ser considerados
nesta situação
desde 20/8/63
os 2°s. sur'gs , de Cavo ,José himbas dos Santos e Moisés
Dionísio,"mbos
10 H.C.R,por terem regressado da h. ~.1.
de Angola. Vencem pe l a verba "Pessoal de. Nomeação Vitalícia
além elos Ouadros". Pesp. de 18/9/963
Passara,
a ser cons ide r ados nesta situação
desde 22/8/63
por t.e r em r cjrre s s ado da fU,\, de Angol a de reforço
á
(~arnição
~ormal, os 2°s.sar~s.,José
Silva Neves e Eurico Romeu Te i xe i r a Pereira,
ambos da E.P.C .. Vencem
pela ve t l.a "Pessoal
eh Nomeação Vitalícia
além dos
Quadros".
r:·~sp. de 18/9/963

Quadra

elo xervicc

da Administraciío

:lilitllr

Passou a ser consirlcrado
nesta situ q:o ~esde 28/8/963,
o 1°. sarg. do .• \.r. " .José C'.ontreins
Vasques do 2° .G.
C.A.~.,
por ter regressado
cio C.1.1.
de Timor, onde
serviu em reforço á (:unrnição i\ormal. Vence pela verba
"Pessoal de omeação Vi talícia
além dos Ouadros".

Quadro

do Servico

o·, t~!'Ibri,lI

Passaram a ser cons i de rados ne st.a s i tuação desde 1l/~1/G3
por terem regressado
do C T.1. da Cuiné, onde ser vi r am
em reforço
á Guarnição
·ormal. os lOs.sarg::;.lo.mec.
viat.rodas,Adelino
Le i t âo da Silva e António \lanuel

aa. Série
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Mir a Ganhão, o, 2'. sarg, 2'. meco via t. roo." João ~amé~

Marques Hato e 2°.sarg. 2°.artíf.serra,Malluel de Jesus
todos da C.D.M.M •• Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros".
Passaram a ser considerados nesta situação desde 25/10/63
o 2°.sarg.2°.mec.viat.rodas,João de Assunção Esteves e
o 2°.sarg.2°.artíf. serra, Bernardino Monteiro Francisco
Casaleiro, ambos da C.D.M.M.) por terem regressado respectivamente do C.T.I. de Timor e da R.l\1.de Angola.
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Passagem
Quadro

á situação

de disponibilidarle

rla Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 21/11/963,
o 2°.sarg. de ln f. ,Armando do Nascimen to Manso ,do R.C.
5. Por despacho de 15/11/963, de Sua ha. o l\1inistro
do Exérci to:
Passaram a ser considerados nesta situação desde 18/11/63
os furriéis de lnf.,Evange li s ta ~.~arquesda Silva do P.
1.15 e Joaquim de Lemos Ferreira Mende s,do R.1.12. Por
despacho de Sua Exa , o Ministro do Exércitofde s,/11/",n.
üuadr o da Arm<l de ArtilhllriCl

Passou a ser considerado nesta situação desde 17/10/963,
o 2°.sarg. de Art.,Amadeu Calado de Alcantara Bolou,
da R.M. de Moçambique. Por despacho de 1/10/963 de ua
Exa. o Ministro do Exército.
Quadro

da Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 6/11/963,
o 2°.sarg. de Cav. ,António Baltazar da P.l\i.de Moçam
bique. Por despacho de 15/10/963 de ua Exa. o Minis
tro do Exército
Passaram a ser considerados nesta situação desde 29/10/63.
os 2°s.sargs. de Cav.,rultónio Gonçalves 1arques e Ar
naldo Augusto Malveiro, ambos do R.C.6. Por despacho de
2/8/963 e 3/10/963 de
a Exa. o Mini!4ço do hército.

38.Série
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Passou a ser consli.cer aco nesta situação
de s-ie 22/1,)/%3.
o 2° .Sarg.
do S. r • 1, Alrerto
J~rge Fe rn anr'e s lii ne i r o
Gu imar ãe s do ?".C;.LA.\I •. Por despacho .le ::>11:) l-x a , o
~,linistro
do Fx~rcito
de 7/5/963.

üuadr o

ser vico

~I)

112terial

rjfl

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 19/11/9G.3,
o Furriel
músico de 2a.C1asse,
executante
no instrumento "Ca ixa" Ilonor a to Pestana do l~.1. 1.10•

Passagen

~, Sitll':l~ão

rle t cenc ato
í

í

üuadr o rl;] Ann"l J3 ~r)v'll::jri~
Passou a ser c nsiderarJo nesta situaçiio
des 'f> ::[1/1C/963,
o 2°.Sar<.
de Cavo (~\lill[l~rme ti<l Conce i ção ~ilv'{ rio H.
L2. Por de spacho de 17/10/963 de 'ua l:x •. o Mi ni s t r o
do ~xór c i to

Passur am a

r

I

C01

l'

e 2C/7/0G:), 1 es
que CoeLho le
tcínío Lui z os 'unl
rios

!lOS

te r

,')S

<lI' 22/ l/~h,().
ni

çõo

.\orrna I

nes ta s i tuacâo desde 21/9/6:5
n te
'2° .. ', r~ de Inf. Ilenrir., 1.1 e o I urriel
ele Inf. An·
I .e. ,:, '10!
,'.
ido norne ac) cio •rr tO.:3 ° . elo h:!c.
42037

"r"

0'"

I'

•

r1aru
I..

nas
C

du

nao

tI'O
l

us de

re forço

à Guar

a,

Passou a ser cons ide r II, IIes t<.. si t uaçâo desde 10/ 1l/9Q3,
po ter
j do nomeado I,OS t.e rmos ela u l íl1l'Cl c) do ur t.? ,
30. do Dec.,~2937 de ~'2/t/0bl) parti ser vi r nas tropas de
reforço
à (iua rn i âo l\ormal (1'l I'. \1. ri.. \!lÇ('oll,
o Fur ..
riel de Eng. Ferrov.
Gil 1111 nlc l\rroIlche;:; uo II ".e F.•
ç

ARGH\"rc
Por despacho
'a
tropa

IY)

(l' \11.

de 18 de Novembro

11

enciadas

de de

DE G. 'PU'\WI\TP
de 1963, tenJlam passagem
1 de Janeiro de 1963,por
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terem atingido os 35 anos de idade, os seguintes
gentos do Quadro de Cornp lement.o,

Ao Distrito

de Recrutamento

Sar-

e ~:~()biliV1ção nO.l

Do Q.G. do G.M,L.
2°s, Sarg, Milicianos-Fernando
Anselmo Ferreira e Alberto Carlos ~~onteiro.
Do R~gimento de Infantaria nO.ll
2°s. Sarg. Milicianos - Jofre da Cunha Ouro,Francisco Figueiredo dos Santos, João Alberto Pelém Rodrigues, .José Manuel Pena Rocha,José Coelho Antunes,Jorge António
Palma,Alvaro da Silva Machado,José Paula Sequeira Varela de Brito e Vitor Manuel, Ferreira Sales.
Do Regimento de Artilharia Ligeira nO,l
2°s. Sarg. Milicianos-Carlos da Conceição Nunes,fernando
Cleto Boa Alma, Carlos José Duque Calçada, António Pe~
reira Maia, Francisco Mar t ins Boga lho , Orlando Conceição Silva Matias, José de Elvas Martins, Vasco Silva
Cabral, Fernando Ascenção Lopes Nunes, Hui António. ilva de "L-" , _(, '\', Luís Lopes Vieira, Victor Manuel Pereira Machado, Manuel da Piedade Cart-aXo, Victor Manuel
Ig16sias Percheiro, Carlos Manuel Pamos dos 3antos e
Silva,Maximialino
Fernando Jindrich, An~,.(nio1\ áximo de
Brito Tovar Faro,José Gomes da Pessureição,lIans Johanes
Gerard Alfredo José Meyer,José Assis Nunes,João Fernando Chamor ra Tendeiro,Aníbal
de Figueiredo More i a.Ant.ónio Martins Primo,Germano Paulos Antunes,José de Almeida Figueiredo e Samuel Carvalho Alves Vieira.
Do Pegimento de Artilharia Ligeira nO.3
2°s.Sarg. Mils. -Tomé Nunes Serrano, Victor ~,IanuelPereira
e Ciro Neves dos Santos.
do fiegimento de Artilharia de Costa
2°s. Sarg.Milos.-Frallcisco
Vargas da Conceição e José
António Mar-reiros ,

Ao Distrito

de R~crut~mento

e ~obil ilação 0°.2

00 Regimento de Cavalaria nO.6
2°.Sarg. Miliciano - Bomualdo Amora Patrício
Do liegimento de Artilharia Ligeira nO.1
20s.Sargs. Milicianos
- António José Terré Hodrigues
Joaquim lIenriques de Carvalho Júnior.

Ao Distrito

de Recrutamento

e ~obilização

"°.4

e

3 a. S é r i e
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Do Regimento de Artilharia
Ligeira
11°.3
2° s.Sargento
Milicianos
- f\ntónio José Papt i.s r.a.Farri e I
de Sousa de Frito, Edmundo Marques
equeira
bastos
e
Tomaz Rodrigues Domingues.

Ao Distrito

de Recrutamento

e Pobilização

nO.5

Do O.G.
G.M,L
2°. Sarg.Mi 1. António Henriques Gomes
00 Regimento de Infantaria
nO.ll
20 .Sarg.\lil 0. José Joaquim Augusto Ribeiro.
Do Regimento de Artilharia
Ligeira
nO,l
20s,
arg.Milos.-Barnabé
do Aio Costa,Arnaldo
Casimiro
Azevedo de Sá e eixas
e João de Jesus Mateus.
Do kegimento de Artilharia
Ligeira
nO.3
2° .Sarg. Mi 10. - Manuel Rodrigues Serafim.

Ao nistrito

de Recrutamento

e l!obilização

nO.6

Do Q.G. - G•• L.
2° .Sar s-, Mil i c i ano -.Ianuel f13rbosa Carneiro
.. 1)0 I egi Oe! to ele Infantaria
nO.11
2°.Sarg.~iliciano
- Luís Ilídio
Passos Hel.:clo.
no legiroento e Cavalaria nO.6
20s. Sar c., i l i c iauostónio José Cardia Lopes Lemos,
Gaspar ia 'ilva
Pereira,lui
Carlos
Fnes Pereira
da
. ilv ,Alvaro.
a 'ilveira
'onteiro
e ugusto
la Silva
.'oares
de Azevedo.
10 urupo de I\rtilharia
Contra Aeronaves nO.3
20s. Sarg,
Ii Li ci.anos - ~'iguel f nae o lagalhães
Reis,AIvaro Jose Pires,
:onteiro,Antónjo
.Jorge,Francisco
José
da Silva Pereira,C.arlos
Gomes Ie 'á e Febo Manuel Pinto Magalhães.

Ao Oistrito

de Racrutafilf!llto

() 'lo;bilizacão

n°.8

re

giment.o
Infantaria
nO.11
Mi I i c i ano _ João dailva
Coelho do Vale.
Llo Regimento de Cavalaria
nO.6
20s. ' rgs , Ii l ic i anosntónio Luís \:agalhães
. trai de
Araújo Queiroz António E leves da f.iilvd Sordo e ar Ios
AILerto Hib ir~ ~:arques
e Fr ei.t.as ,
1)0 H

20. a rg,

Ao Distrito

de Recrutamento

00 Re in~nto

de Artilharia

e ,:ooilização
Ligeira

nO.1

nO.
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2° -Sar g.Ni I 0. Fernando

An l)istrito

3a.Série

Mari a Pereira

de Pac ru t ment o e '\obilizaçc:o

n".

Ir

00 Hegimento de Cavalaria nO.6
2°s.~ar~entos
~;ilicianos
- José Carlos
Ferreira
GUlT'elas
Alberto Lrl.ano Peres, <\ntónio Par ret.o ~i'artins, I\rutónio
Fe rn ar- les da Silva,António
dos Santos Vi e i.r a.Arn-ando
Parnos flartolomeu,José
~:artins dos Santos e José nodrigues ~,endes.
Do Pegimento de Artilharia
ligeira
nO.l
2°.Sargento
Miliciano
- ~lanuel Ilídio
de Jesus Silva.
Do Grupo de Artilharia
Contra Aeronaves nO.3
2°.Sargento
Miliciano
- João deaé de Figueiredo
Praça.
Ao Distrito

de Recrutamento

e r;obiliz::!cào

nO.11

Do O.G.
G.M. L
Miliciano
Filipe'
odrigues ramos.
r~ P.egimento de Infantaria
nO.11
2°s.Sargentos
t\lilo.-1)aniel
da Silva Fryxell,i\nt6nio
da
Cruz Si Iva Paiva,\lanuel
Gonçalves,Abe1
Luís [:osu,António 'Iomaz Alves e Custódio l-e rnardo Nunes.
Do flegimento de Cavalaria
nO.6
2° .Sa rgent.o MiLic i ano -António ~iartins Valério.
Do Pegimento de Artilharia
Ligeira nO.1
2°s.Sarg.\lj
licianos
-José Augusto Lia Costa 0lano, Fr oncisco Pell'ut,Francisco
Ferreira
Nunes,José Costa l-i cho
Carr i l ho, France l ino Nunes Fcrreira,Jaime
das Oôres C~sar,Hui
St e l a , Fernando Jorge Lucas r~latllll\atnn,Antóllio
José Pereira
de Carvalho,/\ntónio
Ferreira
l-odr i.gues ,
Manuel de Oliveira
Francisco,
António Bal taz ar de Fontes Go:_hnho,José Augusto ~:encJes Matos .Albe rt.o Nunes Vicente,José
Carlos
de Oliveira
Ferreira,Júlio
Cardoso
Pires,José
Velex Pereira
e José llen r i que s (lOS antos
Cosme. Do t<egimento de Artilharia
Ligeira
nO. 3
2°. Sargento

2°s.Sargs.t\lilicianosFdlJ1unrJo Marcos t\:iranda Vasconce·
los,Alvaro
da Conceição Jacinto
e Jorge Pila
lanteigas de Abreu.
00 Hegimento de Artilharia
de Costa
2°s.Sargentos
~Iilicl ano,..
'\ntólJio Lourenço da , ilva Cruz
e Jorge Coelho da 'ilv'-'

Ao

Distrito

rIe Recrutamento

e t,~obil i zaçãe

nO.12

~a. Série
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00 Regimento de Cavalaria
nO.6
argento Miliciano-José
Polinha Sopas.
Do Regimento de Artilharia
Ligeira
nO.l
2°s.Sargentos
Milicianos
-António Avelãs Saraiva
do do Nascimento Jurado.

2°.

AD Distrito

de Recrutamento

e l,lobilização

e Eqmun-

0.0.13

00 Regimento de Cavalaria
nO.6
2°s.Sargentos
Milicianos
- António Joaquim
Oias.'Peixoto
Edgar Carlos d ' Assunção, José Miranda de Freitas
e Lu ís
Gonzaga Neves.

Ao Distrito

de Recrutamento

e MObilização

nO.14

00 8egimento de Cavalaria
nO.6
20.Sargento
MiIi ci ano - Artur ~larques Lopes

Ao Distrito

de Recrutamento

e ~obi I iz~ção

nO.15

no t~egimento de Infantaria
nO. 11
2° .Sar genco I '!iIj c i ano -< Júlio Baptista
Nunes
Do Pégiment;o de Artil~laria
de Costa
2°. 'argento
li Lrc i.ano - t.ugénio Félix Lopes.

Ao üi s t r l tn ~~ .Recrutamento

'e Mobilização

nO.16

Do Begimento de Infantaria
nO.1l
Mi Li.c.i ano - Virgílio·.de
Castro
Pegimento de i\rtilhstria
Ligeira nO.l
20. argento nii liciano
- Car Ios Henriques
Si I va Faria .e
Victor ~;anuel hlptista·Soares•
Do ~iegimento de ,\rtilharia
-Li.gei na nO.3
20s • .Sargentos i\lilicianos-~lanuel
de Alegria Paiva Martélo
Pedro Ferrei~a
Couto e José Joaquim f~arte Eufrásio •

20. 'argento

no

.I

I V - 'P~C'P1ÇfiES
S,o\fGNl{S 00

u: mo

PEFlt\t\t"NfE

·Arlll3se Serviços
~inistário do Exircito
Escolas Práticas das Armas c Serviços, Centros de
Instruçao e Unid8~es
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11°. 34

Infantari3
R~gill1ellto

ria In íantar

i a 1lt:..1

2° .Sar'g, músico executante
no ms t.run.ent.o "Clarinete
Si.L"
o Furriel
músico Arrnandi no Abreu Silva, cont.an.io a antiguidade
desde 30/11/963,
rl ta a partir
da qual tem
direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 26/11/96:3)

~egiliHlnto de Inl antar i a n".15
10,Sarg,10.Artíf.seleiro
correeiro,
o 2°.Sarg,2°.Artíf,
seLeiro corre e i ro Alfredo Antunes Assis, contando
tiguidade
dede 20/10/963,
data a partir
na qual
direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 30/11/963)

a antem

2°.Sarg,
músico executante
no instrumento
""laxofone", o
Furriel
músico lIorácio Pires Concha, contando a antiguidade desde 30/11/963,
data a partir
da qual tem clire i co aos vencimentos do novo posto.(I~s[J.de
26/11/63)
2°.Sarg.2°.~lec.l1adiom.,
o Furriel
João Francisco Pa r rulas Valadas, contando a antiguidade
desde 31/8/963,data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do !lOVO
posto. Serve err reforço na n.M. de "lIgola.
(Des{Jacho de29/11/963)
2° .Sarg. de Inf., o
l-ur r i e l José S~ares Gonçalves,
tando a antiguidade
desde 26/9/963,
data a partir
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 20/11/963)

conda

2°.Sarg.
de In f , ,o Furriel José António Fs teves , contando a ant.i gu i dade desde 3/9/963,
(lata a partir
da
qual tem direito
aos venc in.cn tos do novo posto.
(Despacho de 12/11/963)

ArÜlll'uia
~egimentn

rlc Artilh,rlr

Sa rv.Aj ud , Chefe ~lec.~:at.néclrico)

de Costa
o 10.'"iarg, ~,lect.

3a.

sér

í

s .
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Rodrigues ,\l-ves, c ntando a aut.i sa idade de sde
rlata a partir
dr qual tem direito
aos venClmentoslo
novo posto.
(Despacho de 29/11/063)
/11

tónio

26/8/q6~.

2°.3arg.2°.\1ec.Electr.,
contando a antiguidade
da qual tem direito
aos
(Lespacho de

o 'urriel
Jose de Paiva I ocha ,
desde 30/11/%3, data a partir
veucimentos cIo novo posto.

26/11/963)

2°. 'arg.2°.~:ec.pred.cent.tit'0,
o Furriel
, IL{~,nioPereira
Marques, contando a antif:<uidade de sde 30/11/96:3, data
a partir
da qual tem ci r-ei t.o aos vencimentos
lo !lOVO
posto.
(Despacho de 26/11/963)

2". )ar,\o;,c Iur i: .o '11t'.Uel clarirn
anue l .Júlio Gan.a Viei r a
contando a an t i ui dudc dr-srie j()/1l/963,
clata a partir
. da qu a] t err li ~ j. tu 110 S . venc in.en tos do novo pos to.
. (:k~ ..cho t1e ::!6/11jC63)

". adi

J

'jn rdor , os Fur r i i s Alvaro
é

do

.mc i ano de !'rito,
contando a an. i/8/DB3. date a partir
a qual tem di1).o novo .JOsto. Servem em reforço

nt;

'010

o Furriel
c lar im -u r i co Luís .\orai.s!con20.Sarp..chlrim,
tando a . nt i zu i a I: ce.-lp 30/10/ /1)), dr ta a par t i r da
qual t e.n di.r i to aos v':nClílent S A~ novo posto.
(I1e' p clio 1 :26/ J:/1 '

R3gi'T,~ntl)
2° .arg.

rlo

C~v·l'!ri;'l

rO.7

de Cav , , o I'L't-a e l ~b!1'I ...l Al v is "-lrl.l.\S, contflndo a ant i gu.idade
es- e 31/3/963, d J ':.' t par t i di
qual tem direito
aos vcncin nt
do nov ! s t,o,
(Despacho de 23/11/963)
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Engenha ria
Escola Prátic~

de Engenharia

2°.Sarg.de Eng.-SapaJor-.
o Furriel António da Silva
Teixeira, contando a antiguidade desde 30/11/963, da~
ta a partir da ~ual tem di~ito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de :/12/963)

Regimento

de Engenharia

nO. 1

2°.Sarg. de Eng.-Sapador-, o Furriel José Luis Marianito
da Silva, contando a antiguidade desde 30/11/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/12/963)

Batalhão

de Telegrafistas

Furriel Eng. (Transm. ),0 10.Cabo Joaquim da Fonseca, contando a antiguidade desde 27/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitdícia
além dos
Quadros".
(Despacho de 26/11/963)

Batalhão

de Sapadores

de Caminhos

de Ferro

2° .Sarg.Clarim, o Furriel clarim Joaquim Daniel Fialho
Barnabé, contando a antiguidade desde 30/1~fj63, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 26/11/963)

S~rviço

de Administr~ção

~il it8r

Escola Prática ~e Administração Militar
2°.Sarg. do S.S., o Furriel José Fernandes Maneira, contando a antiguidade desde 31/10/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 26/11/963)

Serviço ~e ~~terial
Companhia Oivisi~njria ~e ~3nutenção de ~aterial
2°.Sarg.2°.Mec. Radiom.,o Furriel 2°. lec.Bad iom- Joã o
Dama ena Ferreira Morgado, ontando 8 antiguidade de -

aa.
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de 31/8/963,
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos elo lIOVO posto, Serve em reforço
no C,'L r. c:e
Cabo Vereie.
(Despacho rle 26/11/9(3)

nreàos

de

EX8Ct.:r~il

r!()~;

Serviçbs

p.

üutr os Elemllntos

Fs t EI h G I P. r' i iii í! r tos 1.' i I i t a r e s

20. arg', c l ar im, o Fur r ie l António de Almeida Fico, contando a -mt i gui dade desde 30/11/963, dat a a partir
~<
qual tem direito
aos vell('i[lerto~
do novo posto,
(I~><;lé<do Je 26/11/963)

~SCOI1 Prótic

EI~ctro~ecânic3

20.Sarg.20.~ec.harli(Jm,.0
Furriel
.Ioaqu im Gonçalves Sant i nhos , cor t- Ilda a antiguidade
de sde '31/8/963, dou. lé~
par t i r da ';J.:ul t.er .'irc':to
acs van c irnent.os do novo posto.
(I ~'''llacho de 2 Ç/ll/963)
~IIIH'l.!

l~rJ~ltJ·

~O.,,-·ar~'. de 1nI. ,0 h.rI ie do/ ít 10 ~lallL1el Barr i gas , CCIltnndo D aoti2uli
Q
de~ L ~1/S/Y63, data a f.lartir da
qual t en, di r to n.- v nClnentos
elo novo posto. Serve
em r e f OCl10 ti (araru i io
o la 1 de An '01",
(flc~'f ac.
l _ 2 /1 /ll(3)

C:J v.., I r i

, v, , ()
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Sério

veira,
contanJo
a antiguidade
desde 30/6/963, data a
partir
da qual tEm direito
aos vencimentos
do novo posto. Serve em reforço
u Guarnição l\ormal da k, ~,1, de Angola.
(Despacho de ~~l/11/963)
~ P.

r v i o ri C A'I:h i n i s t r:1 r:~ o "i I i t 8 r
ç

2° .:-:aq!. 00 ,'.i\.~l.,o Furriel
Cristino
~:vangclista
Guerreiro,
contando
a antiguidade
àesde
1/8/063. data a
partir
da yual tem direito
aos vencimelltos
do novo posto. Serve em reforço
à Guaruição
Norme l da H.,;, de i\ngola.
(Despacho de 20/11/963)
Fstabelecimentos

rle Instrução

Co I ~ ~ i O :,1i I i t 8 r
2° .Sar g. de Cav. o Furriel
.Ios.
ur i a ManueIito,
do a an t.i gui dade desde 31/1'1/<'63, cata a partir
tem direiLo
aos vencimentos
do novo posto
(Despacl.o de 21/11/96:n

cor.t.en-

da qual

i O IJ I t r 81illH

2°s.Sargs.
de Cav , ,os
I'urnéis
,Jo:é I.ourenço (.:.lrap'ÍJlha
1 ar e l lro e Si Ivér i o .10::<(, F<11c;;0 /.\trtu, cont onr'o a antiguidade desde re sj.ec ti vunuiete 31/10/%3 e 31/5/90:3, datu a partir
da qua l t~cm direito
aos venc imcut.os do novo posto.
(DcSP'lei o de 25jll/!)o3)
2° '~" rg. de I'llg.!-' p Ido!', o 2° .nr,'
Grud. lui. Fe runndcs
l<lCu Pires,
con tnn o , antigt i.darlc (ll':3dc 30/11/0IíJ,
luta a partir,
ti (111'11 tem li re i t.o aos venc in.ont.os
do novo posto.
(I espucl.o de ?/12j<G,'n

2°.,'arl!'
de 1111 , o :::o.Saq~.IJrH J. 'anuc l 1"111LI! ti
ou~a
COIlt..Hlldol "nLl'~1I1d 1.'
31/ ,,!l)03, lutl U p'lr r
da IJU 1 tem Jj e i to l cc; v I C t 'lt . G') ncvo posto,
(I)cS~1 cito d 22/ /')',1)

aa
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Gr :vlu açÕf'

S

20 .San;,Crad
•. o Auxiliar
de tráfe~o
de '2a. classe
dos
C:r.T Jorge JÜmes oar es , con t.ando a an t isu ida Ie desde 2!7/9G3.
ence pel~ 'i'i.nistcrio
do Fxéreito l'OS termos do Lec , :)] 9S ele l/q/(J~l. (Des pacho de ?)j~'/ (h:,)

Es~o I q P:'id i ca dr ln
de Caçadores

f',ll1

O ltulhãú

t ar i >l

n",loi)

Por despacho de 25/ oven' ro/l QG3. contundo n ntiouidadc
desce 28/I'üvereiro/1962,
2° .. 1aq!Cnto li Iic i ano o í-urr i.e l
i Li c i ano \nt'lnio
Fe rr e i r Fernandes.
'rem direito
aos
vcuc irner tos da novo 1 os to desde 29/AuostO/1962.
2";' ovellu.ro/1963,
con t.ando a rmui gui dade
63, 2° -.~argentos
'ilicianos
os Furri~is
~iliclanwS
{IIO a ~ilva Vieira,
lLino Ant6nio
i
i
i no l i
FrUlIL.CD
i\nt()n io lor ir
de Ol ivcí rc,
rmando ,lncIta( o Campos, .Ios
:ariu 1101
) lu Is ato f.(sar
los
ntos c ,\Ianuel An t ónio
r ' to aos venciinen tos do !lOVO I'0S'o r de spt cho

l

•

desde 28/1' ,ereiloJiL
Hodr

aue

s

arne

ro

,

unar

ac

n

t;o

'lavare

s

,

é

6J.
Infntri1r.C.7
orL Ir
j.

S

1.".13)
'

o a

f

n LI/<.HiJ~:l' Il
os J"ur-

11 icÍ<1llos
10,. V me

n ti

i" (' to ...

l!ll

1 ' .

uo",
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Regililflnto d~ Inf ant ar i a ne il,JV1 t suc»
í

P r despache de 25/: ovemt;ro/l963.
contan o a ant i gu idac'e
desde 28/Feveréiro/l
Ç63. 2° "Sargento
~;iliciano
o Furriel
Miliciano
João bot.o, Tem direito
aos vencimentos
do novo
posto desde 28/Fevereiro/196J.

Ksgimcnto

de Infant:)ri::l

ri')

S~ rla ~{)nr!eir1

Por despacho de 25jNovembro/19G3.
contando a antiguidade
desde 28/fevereiro/1963,
2°.Sar5er:to
Miliciano
o Furriel
Miliciano
Jaime Hama lho dos Santos.
'l em direito
aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
Por despacho de 25/Noverr,Lro/1963 , contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°.Sargento
Miliciano
o Furriel
Miliciano
Vitor Rui eh ('.esta Mon te i ro Pebe Io , Tem direito aos vencimentos
do nove posto desde 9/Julho/1963.

6atalhão

de Cnçqdores

nO.5

Por despacho de 25jNovembro/lQ63,
contando
a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961,
2°s. argentos
~,:iliciaros
os Fuyriéis
l\"ilicianos
António João Alrantes
e António Júlio
de Carvalho.
Por despacho de 25(t\ovcmLro/l963,
contando
a an t i.gu i-Iade
desde 28/Fevereire/l%2,
2°s. 'arllentos
~liliciallos
os Furriéis
~Iilicianos
Celestino
Ilamo s 'trindade
e Felisbelo
dos Heis Leal.
(Flatalhno

de Caçadores

nO.26C)

Por despacho de 25/NoverrLrc./l %3, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,
2°s.Snr .ent.os Ililiciallos
os Furriéis
\iilicianos
.Ioaquim (Ia Conceição
Nobre c Vitor José
da Si Iva l+e t i nl o, Têm direito
dOS
vencimentos
do novo
posto desde 91'Iarço/1C)62.
Por despacho de 25jNo\"l1Il.ro/lfl6J,
conLundo a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l
<)t;:, '2° 5étq:1'11 to ~'i l i c i uno o l-u rr i d
Mi Lic i ano Ami Lca r 'ü!fíe" Castelo
Prunco,
I n direiLo
aos
vencimentos
do novo pos to 'Jc!;de 2J./I\p.os 0/J96'2.

~~',~~~ie
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Por despacho de 25jl'\oven,1roll ()()J. con tando a an ciaui dade
desde 28/Fevereiro/l%2.
2°.Sar cato t"iliciano o Furriel
Miliciano José (,OJ.3ÇO Botcl.ho Fernandes. Tem direito aos
vencimentos do novo'posto desde 2 Fevereiro/1962.
(Companhia de Caçadores

n?',

305)

Por despacho de 25jNovembro/1963.
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Henrique de Sousa ~larques I'arreIa. Tem direi to
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(C~parulia de Caçadores

nO.306)

Por despacho de 25/t overnbro/I963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°.Sarp,ento Miliciano o Furriel
Miliciano Gastão da Conceição Pedrosa. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Cnmpanhia de Caçadores

nO.307)

Por despacho de 25jNovembro/1963, contando a antiguidade
des.le 2R/Fevereiro/1963,
2° .Sargento Miliciano o Furriel
liliciano Alvaro Martins Gi L Tem direi to aos vencimentos do IlOVO posto desde 28/Fevereiro/1963.
(~atalh5o de Caçadores

nO.248)

Por de spacl o de 25jNovemlro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l QG3. 2° .Sargen to iil í.ci.anoo Furriel
Miliciano ~~rlo 'lmocs J~lio Pereira. Tem direito aos
vencimentos do novo oosto desde 28/revereiro/lQ63.
(Pat lh50 de Caçadores
~or

le.pacho

e

nO.379)

2,; ovemLro/1963,

cont~n~o.a anti~id~de
.:3aI',!lento
M~hC1a~o
o f<.urr~el
11 i crano
. nue ] e ndr o Co 1.0 da 11 vu , len direi to
aos vencim nto s o novo po to esde 2fl/h:!vereiro/19ó3.

~:s.e .2P./Fevereiro/l 63,

_0

~(ct1rl\lres
Cuç ... ore

11 •

lt

10 •••

61)
1~ ,
~U ,l~

ant.i

gu i-
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dade desde 5/Junho/1963, 2°.Snrgento Miliciano o Furr ie l
i.1iliciano Luís Filipe Lameiro de Sousa Virgolino, 1em
direito aos vencimentos do novo posto desde 5/Junho/19o:).
(Companhia de Caçadores

nO.270~

Por despacho de 25jNovemrro/1963,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°. Saruent.o \~ihcinno o I<Urriel
Mi Li ciano Fl ávio Alegre ~,arques. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/~evereiro/1962.

Companhia

Divisioniria

de Manutenção

de Material

(Destacamento de ~lanutenção de Mat., nO. 377)
Por despacho de 25/Novembro/lQ63, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Simões Gaspar. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de Cavalari~

(~atalhão de Cavalaria

nO.3
nO.350)

Por despacho de 2SjNovembro/1963, contando a ant.i gu idade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.Sargentos Mi licianos os Fu r
riéis ~,iilicianos A] berto de Sá Gomes, Américo da Costa
Soares Moutinho, António Patrício Correia Gomes, João
Manuel Bento Palcinhas e José Conde da Luz. Têm Jireito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Companhia de Cavalaria

nO.353)

Por despacho de 2S/Novembro/1963.
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962,
2°.Sargento Miliciallo o Furriel
Mi Li cí euo Fernando i\urus to de nli veira 'I'i búrc.io, Tem di
reito LlOS vencimentos do novo posto desde 19/Abril/1963.

~egimento

de .~rtilh'Hia

Antiaérea

(Pelotão de Ar t , Antiaérea

Fixa

n? •.B)

Por despacho de 2Sjl'\ovembro/1963, contanclo a anti Tllidu'c
desde 28/Fevereiro/1963,
2°.~arg'ento Mi Li.c iauo ;« l'urdel
Miliciano Vi t.orJoaquim (0[',10'0 \~aItins. 'Ie-n irer to ao
vencimentos do novo posto de!'ic! 2n/Fevcreiro/l963.
Por despacho de 25jNov mbro/I%3. nos termos dn ulín
a) da condiç50 la. do n~.lo. da c ircu lar nO.14SCXJ Je

(l

aa.

Série
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10/7/1952 da extinta 3a,/l ...,0.(,.: ,E.., c.ont.ai o a unVl"uid~d~ ~esde :?2/~'aiü/lo63. 2°, argent,o li i ici ano o ft1rriel
\11l.ic iano Carlos Jose Toscano C1e lmei la Car ro , Tem direi to aos vcncimen tos do novo pos to desde 22jl\:aio/1963.

v - COLOCAÇÕES E TRANSFfRENCIAS
SAtG:N'10

IX) QUt\[ID PEffi'X '1~'11,

Armas e Serviços
Minist~rio
N~ Oenendência
Direcção

do Ex'rcito

do Ajudante
do ~ervico

Repartição

Ganeral
de Pp.sso~1

de Ilccrutamento

2° Sarg.rle lnf. José da Si Iva do H.I.6, sua Urridade 1'0bilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/9/963,
por ter regressado da HoMo de Ango l a , Vence
pela verba "Pessoal dos (,~adlos Aprovados por Lei".
(Despacho de 21.)/9/963)
Hepartição

de Oficiais

2° .Sar g, de InL Alltónio José de Jesus Bandeira Lopes do
1\.1.3, sua L'nidade 'oLilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
esde 26/10/963. por ter regressa
do da (I.~í. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nom ação i ta 1íci
além dos lU dro "
(Despacho de 14/11/963)
I epar t.i.çâc de ,:-,argentos e Praças
2° .•\llg. de Inf.
ntónio dos antos Dias tio C.'I.I.
de
'Iimor, devendo sr con i era o nesta s i.tuaçâo desde
2H/8/963. V nce pe i a ver l ")essoal
'e omeação Vi tnl íc iu l'm dos
iadros". ( -sp el.o d U/ll/963)
')Q

........ar g,

3a. Série
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2°.Sarg.
de Inf. Cr i.s t i.e » t-orces da l-ocha, do R.I.16,sua
Unidade ~,obilizadora,
devendo ser cons ider ado nesta situação desde 27/8/961>
por ter regressado
do C. T. 1. de
Timor. Vence pela verta "Pessoal
ele Nomec::.çãoVitalícia
além dos Quadros",
(Despacho de 14/11/963)

t!a ~ellentjênciíl
Chefia

~o Servi~o

do Vice

Chefe

do Es t ade

de RecunhecimAnto

.ai or

das Tr3nsmis~õ8s

2°.Sarg.
de Eng. (Transm.)
~lanuel da Si Iva do .1.11,
sua
Unidade W.obilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação desde 30/9/963,
por ter regressado
da R.~. de
Angola.
Vence pela verLa "Pessoal
Je Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(f'espacho
de 24/10/963)

UuartJis

Generais
üuar t al üene r al do C. T.I.

dos Açores

2°.Sarg.de
Art. Teófilo
da Costa do R.A.L.5.
sua Unidade
Molri l i z ador a , devendo ser considerado
nesta
si tuação
desde 30/9/963,
por ter r egr es s aco na
.~•• de Angola
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além
dos Quadros".
(Despacho de 18/10/963)

QllíHtel

Ceneral

do C.1.1.

da i-lad':!i r a

2°.Sarg.
2°.\lec.Hadiom.
Al Le r to tvlaria Josué da F..~l.Elm.
Vence 1-'ela verLa "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além
dos Quadros"
(Despacho de 20/11(963)

Di r eccõcs

,j1S

. Oiracçao

Arr.1::Js
da Ar"'"

de t avalar

ia

2°. ia rgs , de Cavo Fernando
Sever i.no l.our enço do Ir. ,,8
e José da Si Iva Cal.e te do h.C.7. suasl.'llidades~:oLiliza·
doras.
devendo serem cous ide rudos nesta s i tuucrio clesde 20/8/963.
por teren regre ssado ri (••·\l. de t n~ola.P
primeiro
vence pela ve rla "Pessoal
de l\'olncnç:l')
ijtaltc i a al~m dos (~aJro~",
(, :,;c/l.-:!cs
.1. ver ~ "1"$1, r: 1)
.>,
dos l)uul !ros
provados
por l.Li".
(I.l'~·i'cl c ,lt 1 ,'9/9'Ju,

tscolas

Pr

at icas

.(~.; Il.r"'?!': ~ .:e ':if"~,
Instruçilo
~ Unidadps

f'l.:>r"·

r'J

3a. Série
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Infant~ria
Escola

Prátic~

dp Infontari~

2° .Sar g. de InL António João Gue rze i ro do C. T. L da Gui né, devendo
ser considerado
nesta
situação
desde
8/10/963
Vence pela ver-La "Pessoal
de Nomeação Vi ta·
Ifc ia além dos Quadros",
(Despacho de 6/11/963)
2° • arg. de lnf. Caetano Pires Patrocínio
do B.I.3,
sua
Unidade Mobi Li z adora, devendo ser considerado
nesta situação àesde 19/10/963,
for ter vindo do C.T.l.
da Gui
né Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Oes pacho de 6/11/963)

Regimento

de Inf~nt~ria

nO.l

10. arg. músico (Requinta)
António Pacheco ~Jariano,da
R.
M de Noçambique,
devendo ser considerado
nesta situação desde 4/11/963.
por ter regressado
à Metrópole.
(Despacho de 2/12/963)

Regimento

dp, Infantaria

nO.2

20• arg. de lnf.
Fausto Roque Correia
do P.1.7,
sua Uni
dade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
situação desde 30/9/963,
por ter regressado
da P.M. de
Angola
Vence pela verba "Pessoal
dos Ouadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/10/963)
2°

iar g, de Inf. Francisco
Manue l da Cruz da R.~i. de An
gola,
devendo
ser considerado
nesta
situação
desde
26/10/963.
Vence pela verb
"Pessoal
de 'omeação Vita
líeia
além do Quadros". (Oespacho de 14/11,963)

2°·

ar g, de Inf. João Jacinto
Dia
l f'aia e do H.I. 8,sua
nidade
\10 i Li zado r . devendo ser considerado
nesta
situação
desde 19/10/9
3, por ter regressado
do C. T. I.
da Guind. Vence pela verba "Pes oal de 'omeação Vitalí i além dos (.uadro ",
(Despacho de 6/11/963)

2°. 'arg.20.Artíf.
rralheiro
Vi tor iuo Ferreira
da ilva
da C.O. 1.~1.,devendo
~ 1 considerado
l\est:~ sitl\açã~
de de 11/11/9
3 por t 1 re re - ado de C.l.1.
da GUIné ond
.erv iu • reforço
~ Guarnição
Normal.
Vence

3a. Sérifl
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pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
\Duadros".
(Despacho de 26/11/963)

Regimento

de Infantari~

nO.3

10.Sarg. de lnf. Serafim Ribeiro do C.T.I. de Cabo Verde
devendo ser considerado nesta situaçã9 desde 10/10/963
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vltalícia além
dos Quadros".
(Despacho de 22/10/963)

Regimento

de Infantaria

nO.4

10.Sarg. de lnf. Fernando da Assunção dos Santos da R,M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 26/8/963, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 30/9/963)

Regimento
Furriel de lnf.
que, devendo
de OutuLro de
ção Vitalícia

de Infantari~

nO.5

António Romão Maria, da R.M. de Moçambiser considerado nesta situação desde 15
1963. Vence pela verba "Pessoal de ~omeaalém dos Quadros". (Despacho de 14/11/963)

Furriel de InI. Aloísio Emídio Gertrudes do R.I.6. sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 19/10/963, por ter regressado 00 C.T.I.
da Guiné. Vence pela verba "Pessol'\lde Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 29/10/963)

Regimento

de Infantaria

nO.6

20.Sarg. de InL Joaquim Fernando de usa Moura, do R. r.
12. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
n~sta situação desde 21/8/963, por ter regressado da R.
M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AProvados por Lei". (Despa 110 de 16/9/963)
l0.Sarg. de InI. Américo Ma ri.nho de Freitas, do B .• 9
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consideraclo ue ta situação desde 3/9/963, (Jor ter regressado do C.T:
1. da Guiné. Vence pcla v rba "P soa 1 d Noneacãc Vi>
talícia além dos Quadros", (C SIJa ho de 26/9/963)
1 ° arg.1 ° .Mec ,Vialtt.
Rodas Al"eUno dos Santos Ant.un s ~e
Carvalho da C.O M.M.,devendo ser considerado n .ta Sl~
0

3a. Série
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tuação desde 11/11/963, por ter regressado do C.T.I.
da Guiné, onde serviu em reforço ~ Guarnição Normal.
Vence pela verba "Pessoal de omeação
italícia além
dos ()ladros".
(Despacho de 26/11/963)
20. arg. de Iní. Manuel Gonçalves da Cruz Magalhães do
R.I.l, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser conside
rado nesta situação desde 6/9/963, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Qua .
dros Aprovados por Lei". (Despacho de 30/9/963)

Regimento

de Infantaria

nO.7

20.Sarg. de Inf. Diamantino Pereira Crespo, da R,M, de
\loçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 15/10/963. Vence pela verba" Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
(Oespacho de 14/11/963)
20. arg. de Inf. Joaquim Fernando leves evero do R.I.3
sua nidade Mobi lizadora, devendo ser conside rado nesta situação desde 19/10/963, por ter regressado do C.
T.T. da Guiné. Vence pela ver a "Pessoal de Nomeação
Vi talícia além dos (\ladros". (Despach, de 6/11/963)
Furriel de Inf . António Augusto da ~ilva ~artins do R.I.
1, sua unidade ~lobilizadora, deyendo ser considerado
nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado da
R M. d Angola. ence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Oespacho de 14/11/963)

Regimento

ne

Infantaria

nO.8

2 ..ar g, d In I, António Lopes do B.1.7, sua un:idade Mobilizadora, devendo ser coo iderado nesta situação desd 26/10/963, por ter reg r s ado da R.\~. ~e Angola,
Vence pela verba "Pessoal ue Nomeação Vitalícia além
do \_uadros".
(I
P cho de 14 11/963)
Fu rr i 1 de ln f. Di aman tino \lanue1 Cape la da Cunha. do H.
1.16, sua nid Ic \lo di zadora, d vendo er cons idera-

do ne L ·i uaç5n oe d 27/8/963, por ler regrehsado
do C.T. 1. d Timor. Vence pela ver-La "Pessoal de omeação i ta 1íeis
1'm d
Quadro".
(I
pacho de I 111/963)

38. Série
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Regimento

de Infantaria

nO.l0

2° .Sarg. de InL Américo Monteiro de Paiva da P.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situaç50
desde 15/10/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos ~adros". (Despacho de 14/11/963)
2°.Sarg. de lnf. José 8iLeiro Doutor do R,I.6, sua l~idade Mob i li zadora , devendo ser considerado nesta situaç5c desde 19/10/963, por ter regressado do C.T.l. da
Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 29/10/963)

Regimento

de Infantaria

nO.12

1° .Sarg. de lnf. Egídio Isidoro de Sousa do 8. r.6 e Furriel de lnf. Casimiro Parco Sarrico do R.r.5, suas
Unidades Mobilizadoras , devendo serem considerados nesta situação desde respectivamente 27/8/963 e 26/10/963
por terem regressado o primeiro do C.T.I. de limor
e o segundo da H.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além do~ Ouadros".
2°. arg. do S.S. José Maria Rodrigues da B.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 30/9/963
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi.talícia além
dos Quadros".
(Despacho de 26/10/963)
Furriel de lnf. José equeira Felício, do R.I.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa
âo desde 19/10/963, por ter regressado do C:r. L. ela
Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 6/11/963)
ç

Regimento

de ln tan ta r i a nO.13

2°.Sarg. de lnf. Eliseu Augusto Gonçalo, do C T.l de
Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
28/8/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Oespacho de 14/11/963)

nO.14
p.Sarg. de lnf. Alfredo Sequeira do n.tJ6, sua Unidad
Regimento

de Infantaria

Mobilizadora, devendo ser consid e rado nes ta 'i tllação

aa,
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desde 27/R/963, por ter rcgress eno do C. T. L de Timor.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além
dos (\ladros".
(Despacho de 18/11/963)
2° .Sarg.
de In f, Guilherme Fe r re i ra da ltrvi. de Moçambique, devendo
ser considerado
nesta
situação
desde
15/10/963.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros.
(Despacho de 14/11/963)
2°.Sarg.2°.Artíf.
carpin~eiro
José Antunes Vicente,
da
A.M. de Angola devendo ser considerado nesta situação
desde 26/10/963,
data em que embarcQ4 de regresso
à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 13/11/963)
2°. arg.de
Inf. José deCarvalhotlartins
doB.C.no.163,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 24/11/63
por ter regressado
da b.,;. de \loçambique.
(Despacho de 24/11/963)
2° .Sarg,

cornetei

ro 'lanuel

Peixoto

Parbosa , do B, C. 6, sua
nesta sidesde 2/11/963,
por ter regressado
da R.M. de
onde serviu em reforço
à Guarnição Normal.
(Despacho ~" 1 ull/963)

Uni.dade Mol.i l i zador a, devendo ser considerado
tuação
Angola

Regimento

rle Inf~ntari1

nO.15

1 0. arg. de Inf, José Paulo dos 'antos do fl.C.6, sua Unidade ~:obilizadora
deven-:lo ser considerado
nesta situação desde 31/8/963,
por ter regressado
da lt~i.de Angola. Vence pela verl,a "Pessoal
de I lomeação Vitalícia
além dos Ouadro ";
(De pacho de /9/963)

Regimento

~p'

Inf~ntaria

nO.16

2°.S:ng.

e In I, Jo ' .\ntónio
Pratas
do !eI.8, sua llniJade tloLili z a or • dev !I lo ser con i de rado nesta situação de de 19/10/
J oor ter regreseado
o C. T.J. de
(ilin'
en e p la y' rLa "Pe ssoi 1 de lon-eaçâo
'i ca l íc ia
lém do ()u' dros".
(Uespac 10 de (/ 1l/o6'!)

S1t11hào

2°. arg.
l:nidnde

d

Inde

~!1r, nt e

lnf • .\llIIucl
~loLi li zador a,

ri:;

Inffl

J sé tlonçulvp.s
ev

'ri I

t ar !a nO.17

do [I•• 12. sua
er con~id~ra~o nesta si-
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tuação desde 21/8/963,por ter regressado da H.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova,
dos por Lei".
Batalhão

Independente

de f n t ant ar i a nO.1S

2° .Sarg. có rne t.ei ro Luís Aguiar Camilo do 8.1.12, sua
Unidade'Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 2/11/963, por ter regressado da H.M. de
Angola onde serviu Das tropas de reforço à Guarnição
Normal.
(Despacho de 21/11/963)
Fur'riel de Inf , Manuel Valter Couto Fragoso do R.I.15,
sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta $ituação desde 26/10/963 por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talí
c i a além dos Quadros". (Despacho de 15/11/963)
B:!talhão

Independente

de Infantaria

nO.19

2°.Sarg. de lnf. Albano Fernandes do R.l.16, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 27/8/963, por ter regressado do C.T.I. de Timor.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". (Despacho de 14/11/963)
Batalhão

de Caçadores

nO.5

2°.Sarg. 'de lnf. Armando do Nascimento Manso do O.G.A.,
devendo ser considerado nesta situação desde 21/11/963
data em que teve passagem à situação de disponibilidade.
(Despacho de 23/11/963)
B~talhão

de Caçadores

nO.6

Sarg.i\jud. António Joaquim Mor-eno do B.C.5 e 2°. arg. de
In I, Francisco Gonçalves Ventura do 1~.I.6,suas Unidades Mobilizadoras, devendo serem considerados nesta situação respectivamente desde 27/9/963 e 19/10/963, por
o primeiro ter regressado da R.M de MoçamLil II e o segundo do C.T. 1. da Guiné. Vencem pela verba "p ssoo l
de Nomeação Vitalícia al~11'(lOS Quadros".
2° .Sarg, de Inf. António fiamos Carrondo do li.r. 3, ,u~
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta 51
tuação desde 19/10/963, por ter regressado do C.T. L de
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Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 6/11/963)
Batalhão

de C~çadores

nO.8

20. arg. de lnf. Eurialo Louro do B.I.1S, e 2°.Sarg.Corneteiro Joaquim Galego a fara do R.L8, suas Unidades
Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação
desde respectivamente 7/10/963 e 26/10/963, por terem
regressado da R.M. de Angola onde serviram em reforço
à Guarnição Normal. Vencem pela verba "Pessoal de No .
meação Vi talícia além dos Quadros".
20.Sarg. de lnf. Manuel Joaquim Sequeira Afonso, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vi talícia além dos Quadros "O
(Despacho de 15/11/963)
Batalhão

de CaçadorFls

nO. 10

20s.Sargs. de lnf. Augusto Luís Fernandes do R.I.6, Aníbal Teixeira Pizarro da ilveira Bravo do R.I.7 e ~urriel de lnf. ~ionísio dos antos Gonçalves Gomes do R.
I.2, suas Unidades Mobi lizadoras, devendo serem con·
siderados nesta situação desde respectivamente 26/10/63,
30/9/963 e 26/10/963, por terem regressado da R.M. de
J\ngola. Os dois primeiros vencem pela verba "Pessoal
de omeação Vitalícia além <losQo adros" e o último pela verba "Pessoal dos Ou uros Aprovados por Lei".
20. ar g, de lnf. Alberto pernão ilvano do R.Lno.12,sua
Unidade 1obilizadora, devendo ser considerado nesta
'ituação desde 21/8/963, por ter regressado da H.M. de
Angola. V~nce pela verba "P ssoa I dos Quadros Aprova
dos por Lei' .
(Despacho de 16/9/963)
Artilharia
Regimento

de Artilh:Hi~

Ligeira

nO.l

10.:arg. do Q.A.E. Alfr do Guerreiro do il.\l.P .. Pespacho
de 21/11/963.
I r • Ant6!1io C1 mente Júnior
do.~ •• C.A. 2,
sua l'nidade 101ilir.é.dor , dev ndo ser consHlerado ne sa ituação de d 14/10/963, por ter regressado do C.

2°. ~arg. de
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T.I. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros".
Aprovados por Lei". (Despacho de 01/10/963)
2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas Raul Alves do C.T.I. de Macau
devendo ser considerado nesta situação desde 6/9/963,
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros".
(Despacho de 11/11/963)

qegimento

de Artilharia

Ligeira

nO.2

(r~m destino ao C.I.C.A.4)
2°.Sarg.2°.Mec.Viat.80das Francisco dos Santos Duarte de
H.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 25/10/963,data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 13/11/963)

Regimenta

dA Artilharia

Ligeira

n°.4

lO.Sarg. de Art. Manuel Teixeira Veludo Júnior do B.A.L.
2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde IS/R/963,por ter regressado da 11,
~i. de Angola, onde serviu em reforço à Guarn i ção Normal. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 7/9/963)
2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. Adriano dos Santos Timóteo, do
«. 1.5
(Despacho de 13/11/963)
Furriel Art.Manuel Frazão Valentim da C.n.M.M .. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 28/8/963, por ter regressado do C.T.I. de
Timor. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/11/963)

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.2

2°.Sarg. de Art. Anselmo Aires Alves do C.'r.I. de Timor
devendo ser considcra~o nesta situação d sde 28/8/(63.
Vence pela verta "Pessoal dos ()uadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 14/11/963)
(Com destino ao

c.r,e ..1)

lO,Sarg,lo ..
vlec.Viat.LagarLas e outras Viat.L~speciaís An-
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tónio José Correia
da C.O.'\i. I.) devendo ser considerado nesta situaç~o
desde 11/II/Q63,
por ter regressado
do C. r. r. da Guiné onde se rvi u em reforço
h Guarn i çgo
Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação VitalíCIa além dos C)uadros".
(Despacho de 26/11/963)

Rp.gimento de ~rt iIhar ia Pesada

nO.3

,

2°.Sarg.
de S.S. An~ónio da Costa Soares e 2°.Sarg.
de
Art. Artur (iomes , ambos da f-'l.~I. de Angola, devendo serem considerados
nesta situação
desde respectivamente
30/9/963
e 6/9/963.
Vencem pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além cios (!uadros".
2°.Sarg.2°.~Jec.
Bad i.om. Silvério
Ma r ques da Si Iva do R.
1.5, devendo
ser cons rIe r ado nesta
situação
desde
26/10/963,
por ter regre.,sado
da R.'l. de Angola, onde
serviu
em reforço
à Guarnição
[orma l , Vence pela verba
"Pessoal
deomeação
Vitalícia
além dos Ouadros".
(8espacho de 13/11/963)

Grupo de ~rtilharia

Gontr

Aeronavp.s nO.3

1 0" ar • de Ar t •. \1.el de Carvalho e 2°. Sarg, de Art. José
Fernando
Hodrigues
HiLeiro.,
anil.os da H.M. de Angola,
devendo serem considerados
nesta situação
desde 6/10/63
O primeiro
vence pe l a veda
"Pessoal
de omeação Vitalícia
além dos CUBdros", e o seguncio pela verta "Pese
soa 1 dos ()uadros
provados por Lei".
(Desp cho de 24/10/ 63)
Furne 1 de Ar t, \velino
de "ali, a da C, r •.i. I., sua l.n iuade ~1oLi li za iora d vendo ser considerado
nesta
si tua.ç,~o desde 28/8) (63, por ter regressado
do C.'!. r •. de
bmor. Vence pe lu ve I "Pessoal do ( adros '\ rovaoes
por I.ei".
(I) spacho
e 14/11/ J)

~ ~i

nto

ri

r t i l har i a 'I Cc 3 t
de
tu ç 10 es u ros \-

~
r II 'lr
o CTt

aa,
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2°s.Sargs.
de Engo (Sapador)
Eduardo 80sa ~iartins
e Francisco do Nascimento
Charuto Fande i ras , do 1.['..2.
sua
Unidade ~jobilizadora.
devendo ser cons ideradcs nes ta situaçio
desde 30/9/963,
por terem regressado
da P.v.
de Angola. Vencem pela verba "Pessoal
de 'Nomeação Vit.a l I ci.a alélT dos (Juadros".
(Ue soacho de 2S/1O/91í3)

3:Jtari

ii

Indenendent

s ;:1'1 l)8fesa

dp, Costg

n". 1

2° .~arg.
de Art.Carlos
Alberto
do Amaral Carc i a 'utra.
do
!loA. L. 5, sua Unidade \,loLili zadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 30/9/963,
por ter regressado
da !i.~.'l. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de ~omeação Vitalícia
além dos !uadros".
(Despacho ele lR/l0/963)

r,avalaria
Escola

Pratica

de CHval~ria

2°.Sarg.
de Cavo António Pa Ih inhas da Silva I-e ijocas da
P. C? • sua Unidade ~,10t.ili zador a , devendo ser cons ider apor ter vindo da 11.
do nesta
situação
de sde 6/9/Q63,
~L ;3y Angola.
Vence pela verta
"Pessoal
de Nomeação
Vi ta Hc i a al,~m dos Çua lros". (Despacho de 3O/9/()63)
2°. ::iargo de Cav, Ibmingos Dias ela lt ~1, de Ango 1a, devendo s~r considerado
nesta situação
desde 21/9/963) Vence pela verba "Pessoal
de Nomeaçiio Vitalícia
al(-lil dos
l.tU.1 los"..
(Despacho de 15/10/9(3)

H~gimBnto

de

l~ncBi rns n~.2

2°,S.trg .. de Cav, .l a i.me lvs t.eves , do H,C.?,
su a Un.i.d ade
i\oiiliI.Bllo['a
devendo se r cons i de r ailo nesta
situação
des 1" 20/8/%3
pu'" . e.t: \l111dõ da I{.~I. Jp 1'1 t,ol ti Vcnc e
pela ve rba "Pcs so a l de 'úfIlc<u;iío Vitalícia
alé'ê
los
(,.IIH.l Ir s";
(Despacho
lc }, U9/96:>')

~20H~al' .. de Cav • .lo""

sua

1 Inidade • olri 1i. 'c
t.i ,51 tll f.l(;::iD esJe 2
lo l\lI~Ja.
Vence pvl'

liGia alétT dos

unir

/ /
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nRpimento

de

Cavalaria

nO.]

20soSargso
de Cavo David Aurélio
Fitas Cane l o e Alonso
do Fosário MaIha.Io , ambos do H.C.6 e 2°.Barg.
Enf.Pípico Jos~ .ugusto
do 10oG.C.~ .•• suas Unidad~s Mobili05 dois
zadoras devendo ser consideraJos
nesta situaçãr
primeiros
desde 20/8/963 e o último
desde 28/8/963
por terem regressado
os dois primeiros
da R.M. de Angola e o último do C:r.L de Timor onde serviu em refor.,ço ~ Guarnição
Normal. Vencer pela
verl. a "Pessoal dos
Ouadros Aprovados por LeI"o
20 .~arg. de Cav, Francisco Oum t ano Fre i re do C. T. r. de
Timor, devendo ser considerado
nesta
situação
desde
28/8/963.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(I )espacho de 14/11/963).

~egimanto

de Cova 8ri~ nO.8

20s. Sa rgs.
r!1? Cav. J 03(1l! i 111 t.anue I Germano ~8nhão fl A t ílio Fernandes Pinto
mhos a 1, .P.C. sua Lnidade ~loLilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 22/8/%3.
por terem regressddo
da P.~. de Angola.
Vence pela ve rl.a "Pessoal
le 1 ome.açâo Vitalícia
além
dos ('lua dr os " •
(Despacho de 13/9/%3)

Regimnnto

na

Cav~laria
nO.8
ao G.Cc.)

(Com df.stir~o

20.Sargo
de Cavo Norherto
Car apinha Zacar i as do H.C. 6,
sua I'n i dade 'eli li zadore . evendo ser considerado
ne sl
situação
des
20/8/963, por ter re 7ressa~o da H.~í.
de Ânf-,'Ü la. Vence I e la ve rba "Pessoal
do Ouadros "pro'
va os por lei".
(spucho
1 20/0/963)

,ru ) nlvisionario

10 •• a r .'

fluel

oe

G~rro~

~

Como~te

aa. ~érie
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do nesta situação
desde 11/11/963.
por er regressado
do C T. 1. da Guiné onde se rvi u em re Forço à Guarnição
Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi t.al
cia além dos Quadros".
(I"espacho de 26/11/963)

í-

2°s •.Sar'gs. de Cavo Fernando Pereira
bodr i gues e Fr anca sco Travanca
de Carvalho
ambos do ~. ,.7, sua Unidade
Mobilizadora,
devendo ser 'considerados
nesta situação
desde 2 J/H/963 , por terem regressado
da ! •• de \ngola
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi tal ícia além
dos Ouadros".(no.1
do arto.351°do
Capo.9°.do Orçamento do M.E.)

Engenh'H i"
Escola

Prática

rle Engenharia

2°s.Sargs.
de Eng.Fernando
Tomás dos Santos Vieira do H.
1'..1 e António da Conceição Dias do fI.E.2, suas Un i dades 'obi.Li zado ras , devendo serem considerados
nesta sit.uação desde respectivamente
15/8/963 e 30/°/963,
por
terem regressado
da !l.iVl. de Angola. Vencem pela verba
"Pessoal
de Nomeação Vi til lcia além dos Ouadros",
(Despacho de 25/10/963)
(Com destino

ao li.Tm.no.3)

2°.Sarg.2°.'
lec. Hadiomon tndor Car Ios Alberto da Silva Lo
pes do H. 1. 6. devendo s 'r considerado
ne s La si tuacão
desde 19/10/963,
por Ler regressado
do C,'I ,
da Cui né
onde se rvi
em re forço à Guarnição Norma 1 Vence pe la
verba "Pessoal
e Nomençjio Vi talícia
a lérn dos Ouarlros".
(Despacho de ~/]O/963)

r.

ú

Ra~iMentu
21:.• ...:ulf-;.2°.Artíf.
I'.I·.~.\~..
2°.~ar'.2°.,:
vendo ser

de

EnBenharia nO.2

• erra.
Fr,Il\C1SCO da Cos
(I ispuchode 20/11/( )3)

c.Pad ion.out
cons i der-a-io

101'

.iul\uel

tn

'oreir

d,l

ls t.ev

O" tI

n:

re ror(;o à (iuurn i çfio
de :\o!llt'uç5o Vi t a 1 íCl

"I e

"

1

OU 1
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Batalhão

de Telpgrafistas

Furriel
20.~ec.Radiom.
AcácIo dos AnJos Cubo do R.l. 8
devendo ser considerado
nesta situação
desde 26/10/963
por ter regressado
da R. \1. de Angola onde serviu
em
re forço à Guarnição
Normal. Vencê -pela verba "Pessoal
de omeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 13/11/963)

Serviço
Escola
20.Sarg.

de Administração
Prática

do S.A.M.

MI

Iitar

de Administração
Geraldlno

Mil itar

Vicente

da R.M. de Angola,

devendo ser considerado
nesta situação
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros
Lei' •
(Despacho de 30/10/963)

10.Grupo

de Companhias

desde 30/9/963.
Aprovado
por

de Administração

Mi I it~r

lOharu.
do • M. Fellciano
Ferreira
da H.~1. de Angola,
devendo ser cinsiderado
nesta _ituação
desde 30/9/63
Vence pela verba "Pessoal
de omeação Vitalícia
além
dos {juadros".
(Ilespacho de 15/10/963)
20. 'arg. 20.Mec. Vi at..Hoda
Fernando Çarreira
dos Santos
do H.I.13,
devendo
e r considerado
nesta situação
desde 2Y11/963 por Ler regressado
da R.~1. de Angola onde
s r viu em re for o ~ Guarnição
ormal. Vence pel a verba
I P 's50a1
de omeação
italíeia
além dos Quadros'.
(I spacho de 20/11/963)

Serviço

de ~aterial

Escola

Prática

do Serviço

de Material

arg. judo Chefe de lec. Armamento Henriques
Frederico
Pereira
20. arg.20.M c.Viat.Lagarta
e Outras Viat.Esp.
Eu ébio
1vador Afonso ambos da C. D.M.\I., devendo serem considerados
ne ta situa
ão desde respecti",arnente
25/1( 963 e 11/11/963
por ter m regre sado o primeiro
da R. ',. de Angola c o
gundo do C. T. I. da Guiné anue
serviram
em reforço
à Guarnição
armal.
Vencem pela
v rba 'Pe oal d
me '1-0 Vitalí
ia além dos (,.À.ladras".
j

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2 .. ar g, do V !\. L Ilaul Ped ro z-eque i r a do ("...tI, do G 1. L.
por r,(·dil.
(De spacl.o de 2J/11/963)

nrPdUS dp EX9CUÇ~O
::<:tabel ec lrentos
li: str I tos

I

Recrutamento

Eln~entos

f cui I i zação

fi
8

'iobilização

nO fi

tJr~ de Inf
.Io aqu irn AIl~"llStO Cas te l inbo do E.\1 E.
G{'Hndo ser cons ide rado nest a "situação de sde 12/11/963
Iat a PlT' que foi licenciado.
(Despacho de 19/11/ l(3)
H

~st~beleci~entos

Pen~is
Pre'\írjio

1

a nutras

i I í tar ss

de Pecrutamento

l1istnto:la
l'

ias ~ervicos

Mi I í

tar

.~~,r'.Je
In f Antóniu ~:Jnuel Feiticeiro
do III 8, SlltJ
n id te \10111 i zadoru, devendo ser cons ide rado ne s ta 5J
t'IUC,O
de. ri!? 19/10/Q63, por ter regr= s 'ado do ( "I I I
~;ULil~. Vence pela vprl",'Pp<;
oal le .!omeú~3o Vi t.e l rc i a
li!r-m dus l,_,uadros'
<Despdcho de 13,'11/963)

,ill tnst rucão

Lt~hnlpcírrentos

AcnrJemi

1

li I i tar

.., n,,'üJt>

de Jnf Antónw \1artiTi<; Grilo. do H 1.1,
Ud l
VulnlililJora,
-levendo se r consdde ra lo ne .t a i
t.ue -o le sde 26( IO/Q6:-3
por ter re~resfiado dü 1 \1 de
\'l ui 1. Vence pe l ti vrr'"a'(lC's::;oul
dos VUadr'o-s"Aprovd
lo
or Lpi'.(n'-.l
do ar t .54 .io Cu!,o.31l.ch
f)rçUl"ento
]r
[.)
(Oe P l( ho de I ~ 11/96 n
lr

,., titllto

Técnico'

Illtar

,lo., Pl Ilos

10 ExércltD

Jo
~. JO'ié Franci;cc
Cirvülho
30 B.T.r.17,
<;u
l.ll,ir.l~ 'e \Iobililndoru
dev ni>
('T cOII~iderdjo n·<t
1·
tI,. lÇ,1U de "lo 15/10/C){J), pur ter
l{>!'n'. ..do 1, H.'
Jl
!\n,~ 11. Vellc.... pela VObl "l' S Udt do
)uatro
pYlV'l
1)", pC 1:" Le i '.(TI v • 1 do 'I t • 1" • lu ( I o. 1 • j, ')r r., , 'n
to l \1.F.)
(I ~ pucl o !to (~6/1'1/)tj~)

Furrl(>l

Escola

~ II i t~r Electromecânica

3a. Série
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2°.~al'g 2°, 'ec.It 110m Jo,~ ').Jl'::c-lú Fe rr e ira ., C.T I.r!a
\ladf>i r
Vence pt ~u ve rb- 'PF_'> .oa l d);3 (/lüdrQ<;
Aprovados por Lei'
(I )P3ptlC'~ o de 2f)/l I1% ~)
Furr i e I Gra-l 'Ipc.
t.o.
h ln to e-nânr io Fspadi nha , lo
I~.C h, 1('vewlo 'ipr r ons i e r a.l» nc s t a s i r.uaç.io desde
2/11!96:1,
por ter r gl'(" aJ,)
i J~
r1e Arurol a on íe
se rvi li em reforço
à GUüIrdçnO o rr, .. Vence pel . verba
"Pes soa l ue ~or eaçâo
i t 'tC l~
l s-m do (Juadros"
(Despacho de 2:1 li %3)

Cuntro

de Instrucao

~e O~er8cões

2".~irl!.2

Especiais

.~·ec \t rt Ho-ias ;\J'itómo Lu
~;anches do Ro T.lb
devendo s e r con.aide rado ne vt a s i t ue
Ie sde 27, a/')63
por -t.e r regrt' '> lJO do C. 1
de 1in or onde SflVIU de
reforço
à l.u n i\80 lo rrn« l Vence rela ve-rba 'Pessoal
de Iorneuçâo vr t.a l jc i a alem Jo. {JIh uro ••
(De r ue 10 tle
11 '01')3)
í-

ç

â

r,

") .Sarg.
de [1\ f Jo
\1. m
::,i! \ tre do H.I LS, por
pedir.
\'(''1('(' pela
\Pro}n Pt',' O<l.L los '"JU<l !ros Aprovados
por Lei'
(I\> p leDO 11e >t 'n l) I)

Centro

de ln trlJciío

~p'

Sarrer~o<;

111~i:wos;p

Inf;lntaria

de fnf
r· no cc t rn li, c.. .;pi.lr ()OH al ve'i lo
l'nlrJu lt 1oLÍl1z dorll
\(,rdOH
conside
ra lo nestd
lt.lac, () de ~ .! r 'Qb3
'lI ter rehe<;sa lo
du II ~1. de
go~u on]f'
€
r fc rGo ~ (Juarniçüo
. orma 1. Vt nc e
lu \'(,'1'1;,
1 le ..)1 eac,.ão "i tal í
na
()Ud1rO
(
I· li 10 %3)

1 •

dr'.

n.I.1.

SUd

I

..

>

Centr

~" In"+rução

II

i ~ i t" r

rlp

antr1 r arg~rI 'Ja
do
F'raJc
consideressudo
o' ~l

2

-

)

Ec;t'lb

I 'C I

P

t'1

He'i • t

1

T'

uu

21 l' 9 3)

'

, it

r

Pr

If

')I

I

(
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Estabelecimentos

Produtores
t,4anutenção Militar

Furriel
do S.A.M. Adelino Pedroso Nora, da R.M, de Mo
çambique, devendo ser considerado nesta situação desde 15/10/963. Vence pela verba "Privativa
da Manut.ençào Militar.
(Despacho de 14/11/963)
I

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

lO.Sarg. do S.A.M. Joaquim Alberto Modesto da Silva da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 29/9/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vi talícia
além dos Qaadros", (Despacho de 15/10/963)

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.5

2°.Sarg. de Cavo Manuel António Soares da E.P.C.;Furriéis
de Cavo António Domingos Cano co Sala da E. P.C, .José
Laureano Videira Candeias do B.C.8. e Joaquim Barata
Pereira do R.C 6, Furriéis
do 5.5. António Jorge COrreia do LT.M.P.E.
e Jacinto Manuel Car racho Figueira
do R.C. 7 por terem sido nomeados nos termos da alínea
c) do arto.3°.do
Dec, 42937 de 22/4/963, para servirem
nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação des
de 10/10/963.
I

I

Regimento

de Infantaria

nO.7

Furriéis
de lnf. Agostinho Mendes Carneiro do R.r.6 e
Manuel Gonçalves de Oliveira
Marmelo da E.P.I.
por
terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.
Do dec , 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de
reforço à Guarnição Normal da H.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 16/10/963.
Furriel
de Inf', Manuel Pedro Monteiro Vieira do R.I.14,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora,
devendo ser

aa.
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considerado nesta
-se em Angola.
R\lgimcnto

s itu açfio desde 14/11/963.

Fncon t r a-

de tn íant ar i e nO.15

2°. arg, 2°. 'lec. Radiom. José ~lanuel de Sousa Diogo do R. r.
nO.4; Furriel
de Inf • .José Juvchal Gonçalves de Abreu
do B. r. L 19 e Furriel
do ~. • .Joaquim Ho s a Martins do
fl,\I.P., por terem sido nomeados nos termos da alínea
c) do arto.3°.do
{)ec. 42937 de 22/4/96O,para
servirem
nas tropas de reIorço à Guarnição Normal da R.M. de
Angola, devendo serem considerados
nesta situação,
o
primeiro desde 7/9/963 e os dois últimos desde 21/9/63.
Rp.gimento

fie Infantaria

nO.16

Furriel de InI. José João Dias, do C.I. S.\>I.l. por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO,3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à
Go arn i.ção
Tormal do C.T. I. da Guillé, devendo ser considerado nesta s i tuaçfio desde 4/11/963.
Batalhão

de c~çaQores

nO.5

20.Sarg. de Inf. António de Gouveia do H.LI0, por ter
mudado de Unidade \Iobilizadora,
por motivo disciplinar
desde 2/11/963. Encontra-se na H:11. de Angola.
Furriéis
do 3..._'•• \driuno BatÍ:;ta do:" :,antos do 1[.~'.H.4
e .1ário Nunes Ymetorino Holo do 1!.~I.D.I.C. e Furriéis
de In L llenr ique Est evcs de .lacalhâcs do li.I.l3 e .Joâo
\Januel Lope do B.C. 8, po r t.e rem sido nomeados nos termos da alínea c) do artv.3'>.do {)ec. 12937 de 22/4/960,
para servir nas t ro] as de reforço ' ~jl1arniçã() Norma.l
de !l.M. de Arwo1a, devendo serem cons ide rados nesta S1tllução desd rcspectivwnente
'lJ/7/963, 8/8/963, 16/9/63
e 31/10/963.
d Inf, \ntónio Pina Vi c ir
o (1.1.2, por ter sido
do 11 ' termos da alínea c) 10 art.°.3°.do
Dec,
1j.2l)37de
/V960,p' r s rvi r U85 t.ro
reforço
u
(,uarniç' o o rrra l Ja l~. 1. le 1oÇL" t, lt ,1('v n'lo
bel
cons i 'r o nesta s i tu ção Iesde 11/ )/963.

Funicl
110m

L

p

BataHdO
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2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.
Joaquim Pereira da Posa do 11.T.
e Furriéis de Inf. Manuel Filipe Campina Guerreiro do
B.I.I.18 e Cassiano Ireneu Serrano do 8,1,1, por terem
sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960,para servirem nas tropas de reforço à Guarnição Normal da H.I. de Angola, devendo
ser considerados nesta situação desde 10/11/963.
Furriel de Inf. Teófilo Joaquim da Silveira do 8.1,1,17
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3°. do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforço à Guarnição Normal do C. T. r. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 29/10/963.

Cav~laria
Regimento

de

Cavalaria

nO.3

2°.Sarg. de Cav.António Roque do Nascimento Delfino do
G.D.C.C., por ter sido nomeado nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de reforço à Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné
devendo ser considerado nesta situação desde 29/10/963.

Grupo

Divisionário

de Garros

de Combate

ID. Sar g, de Ca v. Manue l Marques AI egri a do R. L. 2, sua
Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta s ituação desde 28/9/963, por ter regressado da H,M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tal Icia além dos \juadros". (n? , 1 d ( artO. 351 0. do Capo. 9°. do
Orçamento do ~1.r. )
(Despacho de 8/10/ %3.

Sp.rvico

de

Snúde

Zl.GrUlJo

d~ CllmOflnhi:ls rlp. Saúrl';

P.~arg.
do v,A.!. José F(!rreira Cout.i nho da C.I),\I.-I.,
por ter mudado de Unidade ~lobiliZéldora,
devendo ser
consiclerado nesta si tuaçâo desde 2 SjlO/9G3. Fncon ra-I'e
na H.~l.de AI~ola.

SFlrviço
Co,pílnhia

de 'a te r i al
Ili v i s iunà r i a 'Js • anutencáo

de Unt rial

3a.

ORDEr

Série

DO EXERCITO

N°.

34

1103

********************************************************

Sa rg, Ajud, chefe meco ramo el ec t r, AI fredo Freire do R.
A.A.r., dpvendo ser considerado nesta situação desde
3/4/963, por ter sido nomeado nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de reforço à Guarnição No~al do C.T.l. da Guiné.
F.st3belp.cimentos

ne

Instrução

Ac a d em i a

,., i I i t a r

2°.Sarg.Grad. de lnf. Alexandre de Almeida Barreto, devendo ser considerado nesta situação desde 25/10/963
Vence pela verba "Pessoal dos çuadros Aprovados por
Lei". (no.1 do arto.59°.do Capo.3°.do Orçamento de M.
E. )
(Despacho de 14/11/963)
Estabelecimentos

Produtores
r.lanu t encãe

Iii I i t a r

Sarg.Ajud. do ~J.A.1\1.
António Correia Vieira de Castro,
do l0.G.C.A.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 22/8/963, por ter regressado do C.T. 1. da Guiné. Vence pela verba "Pr i vati va
da Manu tenç ão ~lili tar". (Despacho de 18/9/963)
Ho Ultramar
Região,

i I i t ar de Angola

ror terem rnLarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
art;0.30•.lo l)ec.12937 de 22/4/960, devem à~r ~on~ide
rado::;nesta situaçüo desde as datd::;a seguIr IndIcad" o seguintes sargento .
l°. argTnf.selmo ela Concerção An tune -1U7 -J /11/63
-JosJdeMel0
,l"'Meira-Q(
.. 1aRlf
"
Art.tlberto
Castunho J,i eiro-n.S.\.
"
~W _ nt6rno Fcrreira-2°.G.C.A.J.
"
QIE -.Ios(~ Joaquim HiIJeiro Aniceto-RI
1 -Joaquim !ltOrLl,O
Felício-I.r..1.
2~.'ar :.!,fittT~ -João Fe rre t ra dos.
fi tos-E, li. ". 17
"
"
IlIfaelArrocho
hcer.te- E ... I~.
" " Ir t. -:fanuel Perw.cI o CamLde-F.A.P.
J
"
,r
-Fernutulo da ilua )\mor1,m-( 14..4(
li

1/

li

li

li

li

"

"

1/

1/

"

'I

" ..... ,-:..

1/

1/

L'

1/

1/
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2°.Sarg.Art.-Belarmino
i e i eira-ClCA
2-FAP3
-10/11/63
-Car lo s José Coelho-Do G.M. G.
"
-Manuel Pires Carreiro-n.G.M.G.
2° .Sar g. lnf. -iâonue l de Ol ivei ra-R, 1.2
2° .Sarg.Art.
-Car Io s Alberto
Antunes MarquesR.A.A.F.
"
-José Augus to 'Iomás-CiD,
-16/10/63
-Jo s Flor Teodoro-Res . C.
2°.Sarg.lnf.
-José Manuel Fernandes-B.C.10
-21/ .9/63
2° .Sar g. Cavo -José Lopes Alves Marvão-n. C. 7
-16/10/63
Furriel
Cavo -Cas imi ro dos Santos Piçarra Serrano-R.C.3
-19/10/63
Furriel S.S. -Joaquim Manuel Xavier-R.l.14
-21/ 9/63
Furriel
Cavo -António Pernas Carre tas-Bep . de
Oficiais-DSP-ME
-10/11/63
Furriel
lnf. -João Lopes Branca Gonçalves-R.I.16Furr ie l S4M -Ce l es tino Jorge da Cruz Galegoda E.P.A.M.
"
Furri e l SAM -Herber to IJirundino Soares e Silva
da E.r.A.M.
"
/I

/I

/I

/I

/I

/I

/I

/I

/I

/I

/I

/I

é

/I

".e

l°,Sarg.l°.Mec.Elect.
Emídio Conceição Alves, do !l.
por ter sido nomeado nos termos tIa alínea c) do artO,
3°. do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 19/10/963.

Por terem transi tudo para a si tuação de comi ssâo mi lit ar nos Lermos ela a l Iuea c) do arto.3°. do Dec.,l.'
937
de 22/4/960, devem ser considerados nesta situaçuo
de sele as datas a seguir indicadas, os seguintes sargentos:
2°.Sarg.lnf·-Manuel
das Neves Oliveira-R.I.15
-7/10/63
"-Amar/eu
da (,lnna de Jesus J~.I . .5 -22/10/63
S.S.-Amadel.l Luís J>ina-H.I.5
"
"
lnf.-Raul
Carr e i r a Faustuw·1JJ'.5
- 9/11/ 1 a)
Fu rr ce L lnf.-Horácio
Jtílio José-H.J.8
-1(j/3/63
"
"-João
da Fonseca -Ii. C. 10
- 9/ lO/C.? (I)
"
-Lú ís An tÓ'l io Fertuuid e s -fi. r. 7
- 7/10/ 1
-Jhmue l Mar t til.'; Louro Carri uio-R. ! . 7- "
a) Este::;mi li tares .já SP. ncon t rarr em I\n ro lu,
/I

/I

"

/I

"

/I

1/

2° •.'ar~.Inf • .Iofio los untos (;oel"o do 1.1.7 c 2°.' xaGrud. de fnf. Fern,md
A gu sto I lr igues L'l.l'I'.{'lil. ~o
H. r .14, por tererr trai si i.ado ~
,i I.tHl';P<, .,,.. r; mI;·
sno militar nos termo
la alineu b) do art.o. 3v.do L 'c;.
429:37 de 22/,1/960, devendo serem consid r los ncst,

aa, Série
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situaç~o desde respectivamente 1/10/%3
primeiro já se encontra em Angola.

e 5/10/963. O

Furriel de In E, Victor Manuel da Cruz Peyroteo do R. L
14, por ter transitado para a situação de Guarnição
Normal desde 14/11/963. Já se enêontra em Angola.
.
Região

~!ilitar

de MocllmbiQue

Por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960,
devem ser conside~rados nesta situação desde as datas a seguir indica
das os seguintes sargentos:
-19/11/63
l°Sarg.Cav
-Joõo António Pires Ferr e ir a-Ri Ci Z
- 8/11/63
2°Sarg.ln.f.
-lIei tor Relvas Correia-R.I
13
,.
"
"
"

II

-Manuel da Si Lua Mendes- R.I.14
"
-lfelderAntunesPanÓias-R,I.14
-31/11/63
-Manuel Martins
de Brito-B.I.I
19
e
-Fronc i sco Luís Pulquério-Rep,Sarg,
-31/11/".-1
Praças da D,S,P
do M.E.
" " " -José Maria Lourenço;Arq. Geral do ME 8/11/63
"
" " " Manuel FranctscO Casaca-Acad.Mi l.
"
" " " -Fronci s co José Bagulho -I.A.E.M.
"
-Carlo
s
Manuel.
aldanha
da
,
t
Lvcç-do
"
D.R.M.no.6
"
"
"
"
:lfanuel da Cos ta Cruz- C.D M.M.
-13/11/63
"1'
-Jo sé Hi be i ro dos ,-evltos-E.P.l,
"
"
" -Jjário naptis ta de Me lo Saritos-Rl li)- -19/11/63
"
9
"
" -Amãruico Fer,.etra Pecado- R.L10
"
"
"
" -Bami ro Lopes Pereira
11.1.13
tr
II"
-Car los António
dos Fets-Rl.14
"
-An iónto Franctsco
Nogllei ra-E.M.E
"
"
Ir
"-Manuel
An tónio l>orralho Fomo o-['J(;"'G
2°Sarg.Ar t. -Fernondo dos $untos BOTlLfácw-R4AF
-11/10/f3
"
r
"
-Allt<Íl'Ilo de Almetda Re'ellde-H.A.A.F.
""
Cn s tÓl'ão a leu te I'i et rn -R.A.A F.
"
"Glud. "-lfwlllcl
Rodrif.ue
Parl'elrão-E
/I.A.
"
"
"A r t. li tna ldo Lopes
equel ra da Cos ta-da
"

"
"
"
"

'I

"
"
"
"

"

t t

II

"
"
"

"

E.M Hlm.

"
" _ madeu Al'1tÓ'lto do 'ascuí:ento-f:p.·J
" "'[ran-Jo f. Flflncisco
"otayu-I'.A.L.4
"Art
-lIigwo
Ildefonso
Battsta
p,.ni to-da

B, .

"
"

"
"

r

nO.1

"
"

-10/10/63

-11/10/63

"
-FranCl co Jo 'Pt teLra httwho RAL1
-Jo é hetra
D G.~/.G.
- 8111/63

2°Sarg.Art.

-Manue L Francisco
Mourão Rodrigues-do
R.A.P.2
-Domingos Vicente
Cardoso-R.A.P.2
" "
" -José dos Remédios Caei ro Canhão-do
" "
R.A.P.3
""
"-José
Ricardo Marques-C.I.S.M.I.
""
"-Eugénio
da Conceição For] a-C.I.S.M.I
""
"-AntÓ'lio
Ponte da Cruz-C.I.A.A.C.
""
"-JerÓ'limo
Vidal dos Santos-CIAAC-JIAP32°Sarg.Eng.-Isidoro
José Vieira Martins-E.P.F.
""
"-Joaquim
Azevedo Silva-F..P.E.
Furr i:e l Art-João
de A legria Dias Ceia- do C. T.
de Alcochete
" -Augusto João Cabaço Ramos-R.A.L.1
"
" -Joaou im An tónio Passarinho
Russo-do
"
R.A.L.no.4
Furr ie I Inf-Emi l iono Bento Freitas
Calendáriado 13.C.5
Furriel
Eng-João Nogueira
-E.P. F..
Furriel
S.S-Manuel
Melo Aguiar-fl.M.R.l
"
" -Monue] Medeiros
da Silva
-RAL S
"
" -Vendncio
da Conceição Si l ues tre-Bl S
"
" -,t.artinho
Vermelho-H.M.P.
"
" Leonel da Si Lua Pinne iro-il.blP,
"
" -Armindo Martins
Canés-C.I.O.E.
"
" -Manue l An tól1 io "loque -Acad.Ni L,

-11/10/63
"

-19/11/63
"
- 8/11/63
"
-11/10/63
"

- 8/11/63
-11/10/63
- 8/11/63

-10/10/63
- 8/11/63

"
-10/10/63
-10/tO/63

"
"

::lrg.t\jutl.múúco
António Alves ele Góis
obre do H.I. ";
lO.:-;arg,lo.\lec.Viat.lIodas
José .lonteiro
Lh>..a rio I~.i\·
( iaxo Ione ) [lami.l t.on Batista
GomeL.3° 20,Sarg.múslco
do {.r.J.19 e JO.Sar~.n'lísico
(Co rne t irn) Norberto Pe s
tana do 1,1 1.19, devendo serem cons i de r ados nos ta
s i tuaçfío os três primeiros
desde 19/11/963 e o último
de stle 8/11/953,
por terem
°1do nomeados
iar a servir
na ci t a.la Prov j nc i no 8 t e rrno s da a il\ca h) do arto.

31").lo l1er.. 42937 de 22/4/960

• ar
til. I II f. TI' n
por ter IIUU do para

.5
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nos temos da alínea b ) do arto.3°. do Dec.42937 de
22/4/960, devendo ser
considerado
nesta si tuação desde 4/11/963. Já se encontra em Moç amni que e a sua comissão é-lhe contada toda por voluntariado.
Comilnrlo

Ter r i ter i ai

I ndapendent

e da

au i né

Furriel de In L.Joâo António Seabra Galambas do D.G.~I.G.
por ter embarcado para a citada Província onde vai
servir em comissão mili tar nos temos da alínea c) do
arto.30.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 10/11/963.
Comando

Territorial

Inrfependente

de Cabo Verrle

20.Sarg.Art. :VIárioAfonso Ourives do R.A.P.3, por ter
embarcado para a citada Província onde vai servir em
comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.
do l~c.42937 de 22/4/960, devenrto ser considerado nesta situação desde 10/11/963.
Cor.lilndo

Territorinl

Inrlenendente

de Timor

Por terem embilrcndo
par
~ citada
Província onde vão
servie ~n comissão militar nos termos da alínea c) do
arto.30.do {)ec. 42937 de 22/4/960,
devem ser considerrados ne~ta situaç50 desde 16/11/963, os seguintes militares:
2°.Sl1r
de Ln], FranctscO
Correia
lalente·ftc:J-l-ll<;;P-ME
"
"to
"
"
_ lltÓTlto
Clumote Vaz ealante-I1.I.6
""(,Tad.
-José
i col au Rufino- R.r.i
2° .Surti. de Ar t. Varzuel. ler ejo da "- i Lva- R.A .A.F
2°. "
!:J Cav.-António
Ftdalco CQ1I.avetra-R.C.8
rurnel
de Cavo AntÓTlLo PtnheLT'O
eborro-H.L.2
"
"
,1 _fltónioAzrandaPert.troda.'ilva
" 1nf.
AntÓTlLo Pardal Co rt eLa - H.l.n . J
IJ

j

VI - CD 'CURS S. CURSO"
A - Concursos

I -

b r ur

E EST~GI{IS

aa.
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1°.-A abertura do concurso deverá ser anunciada na Ordem
de Serviço de 20 de Dezembro prnximo, de todas as
• ~':".r<I~'
','
,I-"l'~cir"'l",::.~_,:"
.,. .
Cc ,'t'nente
Ilhas Adjacentes e Províncias Ultramarinas, onde
haja Sargentos enfermeiros hípicos, devendo as provas ter início no dis 20 de Janeiro de 1964.
..>

,

2°.-Neste concurso observar-se-'a tudo o que se acha determinado nas instruções publicadas na O.E. nO.27
3a.Série de 1958, devendo em caso de dúvida ser consultada a Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal do Ministério do Exército.

VI I - OECLARAÇPES

1 - Inval idez
Vue no Uiário do Governo nO.276-2a.Série de 25/11/963
foram publicadas as pensões anuais de invalidez, concedidas aos militares abaixo mencionados já deduzidas
do desconto a que se refere o artO,lSo.do Dec.Lei nO,
26610, pelo que devem ser abatidos ao efectivo das
suas Unidades desde 1 de Uezembro do mesmo ano, passando a ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações e
ficam sujeitos a todas as disposições reguladoras dos
mili tares reformados:
Manuel Pedro Marques Saraiva,lo,Cabo
nO,1ro/60RI2
10,260$ctJ
Manuel Mendes,1°,Cabo
nO 1017/60 E,P·I ,'.
.
10 260$CO
Aires Jooquuc.So tdado nO.1194/61·R:.7
_ 4.092$(1)
Adriano de Almeida Pinto,Soldado
nO.181/61·B,C.10.
4092$Cf)
AntónIo de Jesus Osório,Soldado
617/61-B.C.l0
.....
2.976$~
António Ferreira Marques de Amei da, ol.845/61-nCI0624$(v
Manuel da Costa e Si l ua.So idado nO. 795/60.B.C.10
..... 621,$Cf)

2 - Preterições
Encontra-se preterido na promoção ao posto imedi ato ,
por moti vo disciplinar, desde 19 de Feverei ro d 1963
o Furriel
2°.\tec. ele Vi a tur as lagartas
. e spec i a i s ,
.lo iqu im Tomás rla
i. de \11 'ola.

n.

3
Dec lar a-ae

Rectificações
que o ::iarg.1\lu!l\l~)

rmundo

(onça

lve

F ·rrei-
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r a , do l),H,\1,8 tem o posto -le 2°,:-'arg.
e não de P.Sarg
como por la~so
foi publicado
na O.f.
nO.30-3a
Série de 30/10/963,
pá~. 926"
e
Que o 1°.Sarg.
de In F, An.1j:,ónioAl bert,o Genuez Belo Pinto Salgueiro,
eliminado do serviço pela O. F. nO. 22-3a.
~rie
de 10/8/963,
pág. 665, pertence
ao R.C.5 e não
como consta na referida
O.E.
Declara-se
que José Augusto da vuinta
P.osário,
tem o
posto de Furriel
de Infantaria
e não de 2°.Sarg • .de
In E, conforme consta na 0.l:.no.30-3a.::'érie
de 1963 a
pág.923.
"
Declara-se
que o P. 'arg,
l°. lec.Viat.podas
Daniel ~.mões da C.D.M.~I. ingressou
nos (lUadros desde 23/8/963
e não em 21/8/963,
como por 1aps o foi publicado
na
0.E.no.28-3a.Série
de 10/10/963 a pág.
65.
Chama-se \lanuel \laria Parra h. vo P. não \lanuel Maria
Parra Hui do o 10 .. :>arg. de 1ni
do R.I.4
a que se refere a 0.1' .•no.30-3a.
érie de 30/10/963 a pág.942.
Pertence
ao R.A.L.l e não ao R.A.t'. ~ conforme consta da
O.E. nO.28-3a.Série
de 10/10/963 pág. 870, o 2°.Sarg.de
Ar t, [x,mingos Mart.iris André.
r~clara-se
que o Furriel
de Art. ~tónio
Carmo Ceciliano do Hosário,
nomeado para servir
no C. T.
da Guiné
conforme consta da O.E. nO. -3a-Série
de 30/10/963 a
pág. 930, pertencia
ao R. \.A.F e não à F.P.A.
como
por 1apso foi publicado.

r.

Declara-se
que o 20. ar g, de In f- João Bor~s
Pamplona
Júnior
a que se refere
a O. r" nO. 32-3a. ~érle de 20 de
Novemb~o de 196~, ,j pá~.978 foi colocado no B. r. "[,17,

Chama_ e Abílio

do.' Anjos da Sil va Ribeiro
no dos Anjos la ~il~a lhl eiro,
o F~rrie~
locado no H.1.6, a (r,e se r"·[·re a ',.I.n
de 20/11/963 a pÍlg. 976.

Cilalria-Se

I'i •. rrlo O ório

do (•.•i\.F.
aloca-lo
a (I. !-.. ". ',1- 5...1 "C

n
1"

~

!l~O [lic ardo

IrC.
e.F

O

C.::;útio

l.!.·

/11/953

Ú

<.I

e não Adc l i
rl~ ~nf."c~.3.:.-3a.':lenc

')-,:,

«

o 1°~.s"JL-'!'

qu

~H-;.

se

r(~f(!;-
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4 - Reformas
Que a partir de 1 de Dezembro de corrente ano transitam
para a situação de reforma, passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, conforme vem publicado no Diário do Governo nO.276-2a~Série
de 25/11/963, os militares a seguir mencionados, cuja
pensão anual a cada um se indica deduzida já do desconto a que se refere o arto.13°. do Dec.Lei nO.36610
de 24/11/947, esclarecido pelo arto.11°do Dec.Lei nO.
39849 de 7/10/954'
Manuel Henriques-l°Sarg.de
lnf.-R.l.7
.......
18.(fX)$OO
Rodolfo
da Omha Velho So to Maior,2°Sarg.
do
Q.A.E. -R.A.A.F
25.020$00
José'GOnçalves
SOares-2°Sarg.músico-E.P.l
22.512$00
Armando Ramos-2°Sarg.do
Q.A.E.-B.T
21.948$00
José Augusto-2°Sarg.do
Q.A.E.-B.T
21.948$00
Manuel Fonseca-l°.Cabo
de lnf.
nO.87/59/EP-RI6-8.556$OO

5 - Vencimentos
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba " Pessoal dos Ouadros Aprovados
por Lei" desde as datas que para cada um se indica:
l°Sarg.QAE-Antánio
da Encarnação
RAP2
21/ 8/63
"
"
"-José
António Rodrigues
CISrfl
7/9/63
2°Sarg.QAE-Victorino
Cos ta
ml 4
"
"
"
"-Joaquim
Jorge
1l'CF
10/ 9/63
1 °Sarg.QAE- Vi rgo L ino Q.mha
<XJ.la.R.M. -1/10/63
"
"
"-Armando
Borges
R.I.12
1/10/63
2°Sarg.QAE-Manuel
Moniz do Rego Vieira-DR'tI8
1/10/63
l°Sarg.QAE-~'alentim
Cardoso dos Santos-Dml12
1/10/63
2°Sarg.OAE-André
Nunes
DS~
10/10/63
"
"
"-Mário
Rodrigues
de Carvalho-DOO 1 10/10/63
"
"
"-AntÓ'lio
Martins Anacleto
çc la.PM 8/11/63
1 °Sarg. QAE-Júl io César Pinheiro
fJ{R 2
10/11/63

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
n Ministro
Joaquim

Está conforme

o

do Exército
da Luz Cunha

Ajudante General

. --'"' ..,- ~,,~""'.

.,_,-

(A"tft •....

~ II.E.)

,.tel~

R...J O<í/.)..
MINISTtRIO

DO

EXtRCITO

do Exército

Ordem

3 ....
SÉRIE

20 de Dezembro
Publ ic~-se

ao Exército

de 1963

o seguinte'

I - ~UDANCAS OE QUADRO
SAJqNJDS [X) (UA(R) PEfMANFNIE

Quadro

do Serviço

rta AdllJinistracão

~:ilit:lr

Têm pas agem ao Q.P. do Serviço de Administração Militar
ós Furriéis do Q.C. José da Encarnação Pereira e José
Maria Agostinho,ambos do B.T., porque encontrando se
aprovados para este Quadro lhes competiu o preenchimento de vaga. Contam a antiguidade desde 20/7/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. E.ncontram-se em reforço à Guarnição Normal
da .~1. de Angola.

II - lUOM!CAS OE SI TUACÃO
AI l'J
ln

-r ssso

QU3.ro

rro:

00 Q

o P'

nos QuarJros

Ja Arn

ria Infantaria

iANF.NIE
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Ouadro

da Arma de Artilharia

Passaram a ser considerados nesta situação desde 19/8/63
por terem regressado da R.M. de .Angola, os 2°s.Sargs.
de Art. José Francisco Malveiro e José Franco Rezerra,
ambos do R.A.A.F .•Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (no.l do art°.344°.do
Capo.9°.do Orçamento do M.E.).

Uuadro

da Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 25/8/963,
por ter regressado do C.T.l. de S.Tomé o 2°.Sarg. de
Cavo Joaquim António Sardo Garrinhas do R.Lo2. Vence
pela verba "Pessoal dos ().IadrosAprovados por Lei".
(Despacho de 23/10/963)

Quadro

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 30/9/963,
por ter regressado da A.M. de Angola,o 2°.Sarg. de Eng.
Sapador João Vieira da Fonseca da E.P.E.(com destino
ao B. Eng. 3).Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei" .•

Passagem
Quadro

à Situação

de Pisponibil

idade

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/12/963,
o 2°.Sarg. de lnf. António Fernando da Sjlva do R.A.L.
nO. (C.I.C.A.4). Por despacho de 18/11/963 de
a Exa.
o Mmi stro do Exército.

Pass3gem
Quadro

à Situação

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 27/11/963.
por ter sjdo nomeado nos termos da alín a C) do artO.
3°.do Oec. 42937 de 22/4/960,para s rvir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal do C.T. 1. d Guiné ltl Furrjel de lnf. José de ~atos ~arques do 1.1.15.

Quadro

da Arma de Artilharia

~a.
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Passou a ser considerado nesta situação desde 23/11/963
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto:
3°.do Dec.~2937 de 22/4/960 para servir nes tropas de
refo!ço à Guarnição Normal da H.M. de Moçambique, o
Furr~el de Art. Francisco de Almeida Costa do B.A.P.2.
3uadro

do Servico

de Sa~~e

Passou a ser considerado nesta situação desde 23/11/963
por ter sido nomea~9. nos termos da alínea c) do arto:
30.do Dec.42937~p~:t1{"servir nas tropas de reforço à
Guarnição Normal da R.M. de
.:.-rue, o Furriel do
S.S. António Guerreiro do R. r.re.
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/11/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
30.do Dec. 42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de
r~forço a Guarnição Normal da R.M. de Angola. o Furr~el do S.S. José Joaquim Pamos Manaça do R.C.lO.

Por despacho de 25 de Novembro de 1963. tenham passagem
as tropas licenciadas. desde 1 de Janeiro de 1964. por
terem atingido os 35 anos de idade. os seguintes sargentos do Quadro de Complemento
Ao Distrito

de Recrutamento

e r~obilização

n .. l

00 Batalhão de Caçadores nO.6
2°. argento Miliciano - António Pombo Castro.
00 Regimento de Infantaria nO.3
2°s. argentos Milicianos
Carlos Alberto da Silva Novais,Jaime da ilva Fernandes e José Tomaz da Costa
Pinto.
°
00 ~egimento de Cavala~ia nO.7
2 s, argentos Milicianos _ Hen raque Augusto Gomes Amoroo,Augu~to Jorge Pais dos antos, José Pinto Ca~doso
laborda lonteiro Carlos ~:anuel Fonseca Nunes Fer re i ra,
Nuno Gustavo Lourei ro das Neves ..[anue das eves Oli
velra e ~lanuel de Freita Duarte ..ilva.
2
Do Regimento de Artilharia Ligeira nO. 2
.
0$. argento
,lilicien0s _ Alladeu de ~.lmeida,José Mar
Cardo o e Antero Pcrei a de :\1orais.
R gtmcnto de Artilharia Li~eira nO.5
2°s.
lilicianos _ Carlos curlCO da Costa,José
Í

aa.
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Alexandre Dias Marques e Urânio de Jesus Barata.
00 Batalhão de Telegrafistas
2°s.Sargentos Milicianos·
Abel Gardete Cabaço,Alípio
Pera Martins,Augusto dos Santos Bi ddrr a.Bernardino de
Jesus Oliveira Torres,Celestino
Amaro Dias,Fernando
Marco Aurélio Ferreira Correia,Fernando Rosado Correia
João Henrique de Oliveira Pontares,José
Augusto da
Silva Marques José Inácio Sousa f<otelho Gomes de Moura
José Lopes Aleixo Gravidão,
José Manuel Velez e ~lanuel Marques Duarte.
Do 10.Grupo de Companhias de Administração Militar
2°s.Sargentos Milicianos - Rui José Gonçalves Boavida
Freixo Hemédio,Octávio Freire dos Reis Ferreira,Jaque
lino Tomaz,Carlos Alberto Jbrge Lopes de Campos Vieira
Neves e Jorge Bui Ferreira da Silva.
Ao Distrito

de Recrutamento

e,Mobilização

nO.3

00 Hegimento de Infantaria nO.3
2°s.Sargentos Milicianos - Joaquim António Rosado e Luis
Fernandes Farinha
Ao Distrito

no

de Rac rutaaentn

e '-Iobili!acão

nO.4

Hegimento de Infantaria nO.3

2°.Sargento Millciano
José Pinto
Do Regimento de Cavalaria
20s.~argentos Milicianos
Carlos
e Jorge Graça Sancho.
~o nistrito
de Recrutamento

Galante.
nO.7
AILerto da Cruz Oias
e Nobi I izacão

0°.5

00 ~egimenlo de Infantaria nO.3
20. a rgent.o Mi Liciano - .Joaquim Aurélio das Neves Ferreira,
00 l-legimentode Cavalaria nO 7
20s.::'argentos Milicianos - I\.ntónioA"ostinho Leal Gonçalves e Manuel Aodrigue~ hnposo.
Do Hell.imentode Artilharia Li e:ir nO.5
20. argento Miliciano - ln.{ ianue l norre' Pereira.
Ao Distrito

no

rte Recrutamento

e robi I izacão

lkgimellto de l nf ent ari a nO.R
20s. ar rent.os ~lilicianos
- Manuel Fernando
Bodri gues • \\i J 011 Que i roga, lachado,

nO.6

e
de Magalhã

3a.

Série

nQOFM

~(I

EXERCITO

n°.

35

11'17

**********~;***~*******~*~****************************~:**
{lo ltegimen o ele Artilharia
Ligeira nO.2
2°s:Sargentos
~,1iliciallos - An t órvi o Augusto Pasílio,Antón10 Jose
a (ilva
Andr adev.Io sé cia Si Iva Lopes Hesu Fe
Mário Te i.xe i r a de Sousa e Fernando Pereira
dos Santos
00 I e cin.ent.o de Artilltarfa
Ligeira nv , 5
2°s.Sargentos
~;iliciallos
,. :I;,írio José Ferreira
Gomes Tavei'ra,Alfre(io
da Conce i çâo Cunha,João Pinto Carneiro
e
Custódio da Cunha Loclw.
Do Ha talhão de 'le Iee raf.rs tas
2°s,Sargentos
Mi l i c i anos - Alvaro Moreira dos Santos,
Aménco Ferreira
dos, antos,Angelo
Júlio Oliveira
Gonçal ves .Auaus tc de Sousa \:oreira,José
,\ntónio Pereira
[1ebelo Presado,José
\la;lUel varanda de Oliveira
e Manuel
AU~'\.IstoJos~~ ,Ialneiro
Hi bas Cardoso de Azevedo ~~eIlezes
1)0 P .Grupo de Companh i as de Administração
Mili t ar
20s.,·argento~
~,ilicianos
- ~lanuel Francisco
Pereira
da
Hocha , Fernando António Suturrri.no ele' Aln.e ida O:mha,~lário
Cami lo Pi.Le i ro dos Santos Castro, An tónio Casirni ro Pe
re i r u ~,ar4ues de Pi nho anuel JosÉ Scevo l a de :"lousa
Dan t as , i aue l
ugus to lavares
Fer re i r-af-e r t.ór'i o Neto
Br azAdo l Io Fi l i pe (,ifT1ellel I:arr,irez Conça l 't's,Pomingos
Pereira
Guedes,Jurge
de Vosconcelos
Freitas.João
Hatista Mar t.iusPaul.o
\lartills
de Oli vei ru c Castro,AlLi
no Fernando
iou r.i nho AI ves -le s cencfio , Car los Fernando
~tartins Fi!-,ueire"o,Fer
anjo \l'n<1 1e " scollcelog Lencastre \lanuel 1'~lore:(J
ot
_ Vi c t or \ anue I tJÜrr;es Al ve s
da <)i 1 VEi.

1;0 () ••
da 2a.H.
2~s. -;;arg atas
il.icirlllo·
- Carlos da ~il va Pereira
e Fernan'lo
'Ím;)e
'ilv, ....Iltos.
1)0 PatallU{)
d. "e le"r b . tas
2(,. ar (:nLo 'liciano
i\fonl'o Lemos f roenç.l.
t'

f\istrito

de I~crut'

',tI)

e robili,a('3ú

n°_F

fioàa
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********************************************************
Do Regimento de Artilharia Ligeira nO.2
2°s.Sargentos Milicianos - Joaquim António Saraiva Almeida Coelho e Fernando Alves da Rocha Cruz.
Do ~egimento de Artilharia Ligeira nO.5
2°s.Sargentos Milicianos - António Fernando de Carvalho,
Adt6nio Nunes Gomes,Gualdino
Martins da Silva>Jos~
Augusto dos Santos Fernandes Lima,e João de Sousa Fernandes.
Do Batalhão de Telegrafistas
2°.Sarg.Miliciano - Alberto Leite da Silva.
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.9

Do Regimento de Artidharia :Ligeira n? 5
2°.Sargento Miliciano - Alfeu de Assunção Batista.
Ao Oistrito

de Recrutamento

e ~obi I ização

nO.1P

Do Regimento de Infantaria nO.3
2°.Sargento Miliciano - Celestino Domingos Pereira.
00 Regimento de Artilharia Ligeira nO.2
2°s.Sargentos ~1ilicianos - Fernando Manuel Correia
Oliveira e João Victorino Ferreira Parracho.
Ao Distrito

de RecrutamRnto

e Mobil iz~cão

de

nO.ll

Do Patalhão de Caçadores nO.6
2°s.Sargentos Milicianos
João de Jesus Matos, Isidro
Estevão da Silva Rolão.Armando Maria Antunes Lima e
Manuel Ferreira Pa1S.
00 Regimento de Infantaria nO 3
2°. argento Miliciano
Vasco Magalhães Gar ês Palha.
Do Regimento de Infantaria nO.8
2°. argento Miliciano - Ant6nio d Oliveira
fJO Regimento de Cavalaria nO.7
20s.Sargentos Milicianos . Jorge dos antos flodrigues.
Henrique Carlos Leal Formosinho
anche ,António Mariano Coelho e Décio Gomes Pimenteira.
Do Beg im nto de Artilharia Ligeira nO.2
20s. argentos ~lilid~nos -~nstâncio da f~ surreição
Lousada e João Rodr1gues L1no.
AO Distrito

de Recrut~mento

e Mobilização

Do Regimento d Artilharia Ligeira nO.2
20s.Sargentos

Miliciano

nO.12

.
- Horácio Jos' 13ento Pav~o,Eu-

3a.

Série
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cli?es Henriques

dos Santos,

e José Maria Dias No-

guea ra,
Do Regimento de Artilharia Ligeira nO.5
2°. argento Miliciano - Ami l c ar Henriques Anac Ie to ,

Ao Distrito

1e Recrutamento

e rtÍobilizacão

nO.13

~ Regimento de Artilharia Ligeira n ••2
20s. argentos Milicianos·
Manuel Lopes de Oliveira
Aniceto Louzada algado.
Ao Distrito

de ~ecrutamento

e nobi I ização

e

nO.14

00 Regimento de Artilharia Ligeira nO.2
20s. argentos Mi l ci anos .,Amilcar Mar t ins Dias Lopes
e Braulo Batista.
í

Ao Distrito
Do

c.c.

de Recrutamento
e l1obillzacão
da 2a. Região ~1ilitar

nO.15

2°. ar gent o Mi liciano
rbano de Ma tos Tavares
Batalhão de Caçadores nO.6
20s. argentos ~lilicianosJosé
Armando Isaías de Figaeiredo,Afonso José Esteves Bebordão,Virgílio
Martins
Antunes e José Orlando Fael Freire.
Ao ül s tr i to de Recrutamento

e '1obi I iz

acão nO.16

00 Regimento de Infantaria nO.3
2°s.Sargentos ~liliciano - Armando Inácio dos 'antos Gonçalv s
T maz Lope Bexiga Júnior.
Ao Distrito

de Recrutamento

e ~obi I izacão

nO.19

Da Il ta ria de I\rtilharia de Guarnição nO.2
20. argento Miliciano _ ,1anuel ominando Petencourt
S usa.

III
nto
Armas

- PRGf.)O"PfS
do (luadro Petmanente

e Serviços
~ inistério

Mo Exército

de
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Prátic8s das Arm~s e S3rviços,
Instrução e Uni~Hdes

Centros

Série
~~

Infant~ria

Furriel
2°.rviec.Viat.Hodas,
o 10.(aLo Aj,~~ec.\'iaLnodas
Adelino Jacinto
Hatalha,
contando a antii1uidaJe
desde
4/e/963, data a partir da qual tem direito
aos venCImentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

~egi~pnto

Irf1nt3rl3

de

nO. 1

Fur r i e I 2°,'vlec,Vita.Rodas,
o l".CaLo Aj".~\ec.Viat,Podas
contando a an t i gu idade desde
Eduar'lo da Silva Cortes,
7/9jf'G3, data a partir
da qual tem direito
aos venca men tos (:0 novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

l~.!:lari!,ln •.\~ec,Vii1t.Ho:l s, o 2'),,'I(·g.~o.~.ec.Viat.l1odas
Apo Lmár io J oaqu im Gr i lo. C 011 tundo a ant.i -ui -lade des íe
J /ll/16'3, data a partir
(;a quu I t.em direito
aos ve nc i>
rr ut.os do novo oost.o. (Uespccí.o de :.!S/1O/9l>3)

l'ur r i e l 20,~'ec.\iat,r.úd,s,
o lO.(aLo
j.Mee.Via
,I (Ii R
11Itónio Alves de O i vei ra, contundo a ant.i gurdud
'eslit;
1/<)/963, da t a a partir
,,(.I
qual t.em direito
(lOS vencimentos do novo pu. to.
(I'es pac la ele 25/ /06:,)

20S.~0rlJs.
2°s. ;et...
r ••• os Fu r r i ~is I'e l Fim i\lve<
V' ei ra Afonso
.JOg(. 'Ilvf!i ré! lrum.
co tando .1 an tl.:Uldade desde 31/5/963.
da te a I ar t i r li qua 1 tép, Ó reÜ()
aos vencimentos
elo novo posto.
~('rVlJllerrl r fo G à (tU ·rnição NormaI da 11•• 1. j :\utuh.
(f 'ri.
e 6/L2/963)
Furn'is

R e ~ ir,j ~ n t o ie

, r ~:H1t 1 r i '" nO. 1 '1.

.

2°s.\'ec.iat.Lu'il.s,
s 10s.('ctl
~ t\Js.~!CC.Vl ..t ,
( das José Correi
e Lu
Ferr e i ru ~outinh , contiln,;l
a antiguidade
Jesde 7/Q/9G3. Ja ~ o palt;'r
da qual t..,r"
í

3a. Série
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direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

Regimento

~p'

nO.14

Infantaria

Furriel 20 .Mec. Viat.Jiodas, o 10 .CaLo Aj .~~ec.Viat.Rodas
Celso de Melo Aparício, contando a antiguidade desde
4/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 25/9/963)

r.egimento de Infantaria

n° 15

10.Sarg.lO.l\1ec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Graciano Hodrigues Massa, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 25/10/963)
20s. args. de In I, os Furr iéi s José Francisco ~Iartinho.
José Joaquim Campos Reis e ..
"anue I Afonso, contando a
antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual tem
direito aos vencim~ntos do novo posto.
(Despacho de 4/12/963)
Furriel 20.~lec.Viat.Rodas, o 10.Cabo Aj.~lec.Viat.Rodas
António Fernardino da ~ilva, contando a antiguidade
desde 4/8/963
data a partir da qual tem direito aos
vencimentos d~ novo posto. (Despacho de 25/9/963)

Batalhão

Indepen~ente

de Infantaria

n°.17

Furriel 20Mec.Viat.Lag. e Especiais, o 10.CaLo Aj.Mec.
Viat.Lag.e Especiais João Jorge Ávila B~uno. contando
a antiguidade desde 7/7/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo poslO.
(Despacho de 25/9/963)

3at~lhão

Independente

de Infantaria

O

n .19

Furrie 1 20 ..lec, \iat. Hodas , o 10. Cabo Aj. Mec. Via t.Bodas
Armando da lória Vidal, contando a ~nt~guidade des?e
7/9/9 3. data a partir (1(l qual te +i re i tc aos venc rmento do novo posto. ('. spacho de 25/9/963)

e~tlll~aO

1e c?cadOfl'S

rO.1

10, abo

\j.:.lec.Viat.Hodas

,II LL

;Jettri.qu.' ..; l!a

l 1 !)rii

1

a

,'clL<,
)IOVO

co.i tru: lo ct aut i c.J' .• i -'1 ~t
(!:.\ 'IInl
i:er:1 ,:i.i.,' v
a l,i

(. Clu,iHl

ltl' ..

de s te :1/10/°63,
venc io.ent os ';0

['Ji,til'

.'O~' O. (1\'~s....cuo -ie 2~.il)/~I·'n

11':1

'1t

2° .Sar.» 2° J'ce.

'a 'iuCll., o l-ur r.i e.l 2°.1:ec,'a: iam. C stóSa -r.os :"imí';e", cont.undo ,1 ant.ivuída-le
.es,:)
lata a oar t i r (Ir1 r.lual t.em .iirei to aos venc1.ment.os do novo posto, Serve €Ir reforco à Luarrri çoo .vor>
cio .'os
31/fl/Q6j,

mal na H.M. de Angola.

(Despacho

de r1 ,dores

R~talhão

3/12/9(3)

(C

nO.8

Furriel 2°.Mec,Viat.f\odas, o lO.Cabo Aj,Mec.Viat.Hodas
José António Bento Pai~ão contando a anti~idade desde 7/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 25/9/963)

dR Caçadores nO.l0

8atalhid

Furriéis 2°s.Mec. Yi at..Itodas , os 10s.CaLos Aj .Mec. Vi at..
Bodas Albçrto Manuel Moreira e Humberto Silveira nos
Anjos, contando a antiguidade desde 7/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

Arti lhar ia
tscol~

Prát i ca

rjP,

'Arti Iharia

Furriel 2°.Mec.Vtat.Hodas, 'j 10.CaLo Aj,Mec.Viat.l\odas
António Francisco Venllncio Aaleizão, cOIlLando a antiguidade desde 8/8/963, daLo a partit da qual tem direito aos vencimentos do !lOVO posto. (Oesp. ele 25/9/963)

«.a

Fur rie is 2°s.\~ec.Viat.l.a!!.e Espc i:11~, os lOs
Mec,

Ví

atvl.ag

,

e

I',sl

ec

i a

is

.Ioaqu

im

Fe rnaud

os

'8 (.0"

,\.i.
ii

c

Hui ()uintino Guer re i ro , con tnndo <I. '.nti"II·,ll'\df'
de de
7/7/963, data a par t.i r .l« qual tem lirei () nos vencimentos do novo posto. (I spacho de 25/q/Q(3)

Regir,lento

rle

Artilh:'!ri~l

Ligeiré!

nO 1

10 ..arr.lo .Iec. Viat." dilS o 2'0.,nr~. 2°.M c.Viat.l1~da,
Paulo Jorge Torre F rI' ira antus. contando a ant gUl-

d _t,!~ d~~ 1
aos veuci..

•

l/UI

"dtO.'1

at

;f'\~},

I 0'1;'

r

~ r}G~l te~.

p~..: '.....:..-

03:.d

rJ

_~/ ir

(
i·i

r t

ir~it·

/')1): )

,') ,
II • 1.

'urg.l 0.1 .ec , \ idt. -o :, 0 ~o. .arj.. ?O. "·ec. \ iat.1 O,lHoS
v'e l ir o Font.our a , cout.a: o é1 a ttil-'l:iulc1e desde 1/9/')6
daL:., a p a r t i r (;a qua l t~:' .1' r e i t.o aos vencimento~ rio
novo pos to , (Des oacho rle '.:!i/iiJ/9b3)

j_'J"'

hrriel
20.~,ec.\i,t.8odas.
o p.Cato
Aj , lec.Viat.Hodas
~iário da. Costa orrla l i.nho , contando a antiguidade
,1esde
1/9/963, data a partir Ja aual tem direito
aos venci·
mentos do !laVO posto.
(Pespucho de 25/9/963)

llegilll8oto

rJp' ~rtiln(lri1

Li ga i r a nO.3

Furriel20.Mec.Viat.Rodas
o 10.Cabo Aj.~:ec.Viat.Bodas
~lanllel Francisco losa Dias. cantando a antiguidade
desde 1/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(I~spach() de 25/9/963)

Regimeflto

rle

Artjlharj~

ligeira

nO.5

10. Sa rgv I ° .Mec , Viat. Rodas, o 2° .Sarg. 2° .Mec, Viat. Rodas
José Correia
Barbosa.
contando
a antiguidade
desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(I~spacho de 25/10/963)
Furriel
20.l'1ec.Viat.
odas , o 10.CaLo Aj.'Mec.Viat.Rodas
Antero de Sousa, contando a antiguidade
desde 7/9/963
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do
novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

Rp.p'in ntJ

dr>

rtil

ar l a Pes<1j:j

nO.2

10s,'';'rgs.lOs.\:ec
V.iut.l:oda6, os 2°s. an;s.2°s.
'cc,Vinto,
Hoda
ntónio 'Jlivcira
c \n ónio I iI e ro , contan o a
antiguidarle
deste 1/9/(63,
cata a partir
Ja qual tem
di rei to ao' vencin entoS -d novo pOS to.
(I)espacllo de 25/10/963)
,
L

20, 'arK.20.\'cc.{ladi
'., o furúel JosP (:asraL \ieiru
Caixada onLan o a antiF id.~e esde 3l/H/9(~,
data a
partir
da qual telP direito
aoS vencimer.tos du nOVO posto
(I paclto de 6/12/963)
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Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o 10.Cabo Aj.Mec.Vita.Rodas
Carlos Domingues Paula, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos venc~mentos do novo posto. (Despacho de 25/9/963)

Regimento

de Arti Ihari~ Pesada nO.3

Furriéis 2°s.Mec.Viat.Hodas, os 10s.Cabos Aj.Mec.Viat.
Rodas, José Alberto Valente Simões e Albertino da Silva Costa, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto •
(Despacho de 25/9/963)

Regimento de Artilhnria

Antiaérafl Fixa

Furriéis 2°s.Mec.Viat.Rodas, os 10s.Cabos Aj.Mec.Viat.
Rodas, António Feliciano Abreu do G.C.T.A., João Pinto ~osinha e Sérgio f~drigues André, contando a antiguidade
i' _meiro desde 7/9/963 e os dois últimos desde 1/9/963, datas a partir das quais têm direito flOS
vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além,dos Quadrosv, (n? . 1 do arto.
343°.do Capo.9°.do Orçamento do M.E.)
(Despacho de 25/9/963)
l.

I

Grupo de Artilhari~

Contra Aeronaves 'no.2

Furriéis 2°s.Mec.Viat.Hodas, os 10s.Cabos Aj.Mec.Viat.
Podas Armindo Prudente Marques e Manuel d Sousa ~:>mes
contando a antiguidade desde 7/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves nO.3

Furriel 2°.~lec.Viat.f1odas, o 1° .Cabo Aj .Mec , Viat.~cias
Manuel Ferreira de Araújo, ontando a antiguidade desde 7/9/963. data a partir da qual tem direit aos vencimentos do novo posto. (Oesl~cho ~e 25/9/963)

Cavalaria
Escola Prática de

ClIIVt'1.

ria

s
ID •. ar.'(. 10.Mec.Vita.P.od'ls,o 2°. rg 20.~~ .Viat.Roda
Q
antiguidade
desde
.lo
Fernand s Segura, c nt nd

38. S~rie
'.:~:. ~;:!t~·

DROP' ~~ EXEPrIT~ roo 35

*'

,*~.:~~~
:~!
!~:~~*~:!*~:;~
*~':
*:!~
:::* *~:t)::::!-\~ .:~*~~;;.
':'''');:::~
},!*-:te :}!~::': ::! ':>::

:: ~';': }~:, ::.

1125
* * **

1/9/963, <lata a partir rla '1')altem àireito aos venCImentos do novo posto. (f'esf;achode 25/10/963)
10,Sarg,1°.~,ec.ViaLLag.e
ls pec i a i s , o 2°.SarE,2°.~iec.
Viat.Lag.e LspecIais José Franoo Leandro, contando a
antiguidade desde 4/8/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/10/963)
Furriéis 2°s.Mec.Viat.Lag,e Especiais, os 10s.Cabos Aj .
Me c,Viat.Lag. e Especiais António ~lanuel Correia Mi ndeiro e Joaquim Ebrard Ferreira, contando a antiguidade desde 7/7/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo postm. (Despacho de 25/9/63)

Regimento

de lancei ros nO. 1

Furriel 2°.~lec.Viat.Rodas, o 10.Cabo Aj.Mec.Viat.Hodas
Joaquim António Reis Travanca, contando a antiguidade
desde 7/9/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 25/9/963)

Regimento

de Cavalaria

nO 3

Furriel 2°.Mec.Viat.Lag.e Especiais, o 10·Cabo Aj.Mec.
Viat.Lag.e Especiais José Manuel Trincheira Alpalhão
contando a antiguidade desde 7/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/c9/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.6

Furriel 2°.~1ec.Viat.Bodas, o 10.Cabo Aj.Mec.Viat.Aodas
Arnaldo da Rocha Moreira, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual tem àireito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho ne 25/9/963)
Furriel 20.\lec.Viat.La~.e Especiais, o l°. a10 i\j.~'1ec.
Viat.La~.e EspeCiais Francisco Pinto C'..arvalh?,contando a antiguidade desde 1/8/963, data a pa rt.ar da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

Regim nto re Cêvalaria

nO,7

10.Sarg.lo. lec.\iat.Lag e EspeciaIS. o 2°.::larg.2°.ilec.

ORnE~ DO EXERCITO
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Viat. Lag, e especiais Aurélio Agostinho
raújo Rodrigues, contando a antiguidade desde '/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/1 /963)
Furriél
2 .Mec.Vi at.Bodas , o P .Cabc Aj.l\1ec.Viat.
Rodas Frahcisco i))mingos MiveJ.ro, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Desp. de 25/9/963)
C

Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,
o 10.Cabo Aj.Mec.Viat.Rodas
Afonso Domingos Pereira, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)
Furriel 2°.Mec.Viat.Lag. e especiais. o 10.Cabo Aj.Mec.
Viat.Lag. e especiais João Rodrigues Cordeiro, contando a antiguidade desde 7/7/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

Regimento

ue Cavalaria

nO.R

10.Sarg.lO.Mec.Viat.Lag.e
especiais,o 2°. arg.2°.Mec.
Viat.Lag.e especiais Manuel João da Conceição Vio~l,
cont~ndo a antiguidade desde 4/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/10/963)
Furriéis 2°s.Mec.Viat.Lag.e eBpecia1s) os 10s.Cabos Aj.
Mec.Viat.Lag.e especiasi João António Calmeuo
e Manuel Nunes Pinto, contando a antiguidade desde respectivarnente 7/7/963 e 4/8/963 datas a partir das quais
têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/9G3)

Grupo Divisionário

de Carros de Combate

l0. arg.lo.Mec.Viat.Lag.e
espec i a is , o 20.~arg.2°.M c.
Viat.Lag.e especiais Humberto AntónLO Igr Jas André.
contando a antiguidade desde 7/9/963, data a partir da
qual tem di re i to ao vencim nt.os do novo posto. Ven ie
p la verba "Pessoal de Non.ca ão Vitalícia além do' Quadros".(no.l do arto.35lo.do Cupo.9°.do Orç'mento do M.
E.)
(Despacho d 28/10/963)
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10.?arg.l°.Mec.Viat.Lag.e
especiais, o 2°.Sarg.2°.Mec.
VIat.Lag.e Especiais Pau l Mar i a Touro Pereira, contando a antiguidade desde 4/8/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/10/96~)
Furriéis 2° s ,Mec. Viat. Lag. e Especiais, os lOs. Cabos Aj.
Mec.Viat.Lag.e
Especiais António das Neves, Custódi~
José da Conceição Xavier, António Pereira de Sousa,
Adelino de Oliveira Faria. Daniel das Neves da E.P.C.
e Júlio Rato Dias,contand~ a antiguidade os três primeiros desde 7/7/963 e os três últimos desde 4/8/963,
datas a partir das quais têm direito aos vencimentos
do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (no.l do arto.351°.do Capo.
9°.do Orçamento do M.E.) (Despacho de 25/9/963)

Engenharia
Escola Prática

de Engenharia

lOs.Sargs.!Os.Mec.Viat.Lag.e
e:speciais, os 2°s.Sargs.2°s.
Mec.Viat.Lag.e
especiais João llídio dos Santos €oelho e Luís Manue 1 de Jesus ~lartins Cascalheira, contando a antiguidade desde 4/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/10/963)
Furriéis 20s.Mec.Viat.Lag.e
Especiais, os 1°s.Cab~s ~j.
~lec:Lag.e especiais Joaquim Manuel Marques ~e Ol ive i ra
e GIlLerto Antunes Brito contando a antIguIdade desde
l'espectivamente 4/8/963 'e 7/7/963, datas a partir das
quaIs têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)
Furriel 20.Mec.Viat.1 das, o IO.Cabo Aj.~lec.Via~.H~das
Ruf· e 1 Francisco Lopes r~aptista, contando a antl~l?ade desde 7/9/963, data a partir da qual tem dIreIto
ao vencimentos do novo posto.
(l pacho de 25/9/963)

Regimento

de

n n ,ria nO.l

Furriel 20. lec.Vi at..Ho
,o i-. bo Aj.~lec.Viat.Rod:.ls
Po~icarp() c os Reis
ntos L range~l'a.•contando a ~t~g1.lldadedesde 7/9/963,datn a par t.i r o qual tem di rei-
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to aos vencimentos do novo posto.
(Oespacho de 25/9/963)

3at31hão

d3 SapaJores

de Caminhos

1e F9rro

Furriéis 2°s.Mec. Viat. Podas, os lOs.('abos Aj .Mec ,Va at .
Fodas, Alberto Lourenço lorgado Almeida e Orlando dR
Cost.a Sant.os , contando a antiguidade desde respectivamente 7/9/963 e 1/9/963, datas a partir das quais
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

Grupo de Companhias

de Trem Auto

Furriéis 2°s.Mec.Viat.Rodas,
os lOs.Cabos Aj.Mec.Viat.
Rodas, Carlos Manuel Esteves, José Alexandre Trindade
Magro e Francisco dos Reis Leal, contando asantiguidades desde respectivamente 4/8/963,1/9/963 e 7/9/963,
datas a partir das quais têm direito aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 25/9/ %3)
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,
o lO.Cabo Aj.Mec.Viat.Podas
José Teixeira Venâncio, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 25/9/963)

Serviço

de Saúde
IO.Grupo

de Companhias

rle ~aúrle

Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,
o IO.Cabo Aj.Mec.Viat.B das
Constantino Manuel Neves Batoque, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo pos to. (Despa 110 de 25/9/963)

2°.~ru"o

da Com~~nhias

da ~a6de

Furriel 2°.~iec.Viat.bodas) o P alo Aj.~l c.Viat.f1oJas
Armando Martins Pinto, contan 0 a antiguidad
desde
7/9/963, data a parti r da qual tem di rei to aos ven
mentos do novo posto. (Despacho de 25/9/963)

Serviço

de ~aterial

Escola Pritica

de Serviço

de ~2terial
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I°s.Sargs.1 °S.1iec.Viat.Rodas> os 2°s.Sargs.2°s.Mec.Viat.
R?d~s,Humberto de .Jesus Rebelo e João da Salvação
VleI~a, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a
partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo po~
to.
(Despacho de 25/10/~63)
10.~arg.10.Mec.Viat.Lag.e especiais, o 2°.Sarg.2°.Mec.
Vlat.Lag.e especiais, António Joaquim Moura Tereno,contando a antiguidade desde 4/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/10/963)
Furriel 20.Mec.Viat.Rodas, o 10.Cabo Aj.Mec.Viat.Rodas
Jesus da Encarnação Coragem, contando a antiguidade
desde 4/8/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. (Despacho de 25/9/963)
Furriel 20.Mec.Viat.Lag.e especiais. o 10.Cabo Aj.Mec.
Viat.Lag.e especiais, Severino da Graça Serra Bugalho
contando a antiguidade desde 7/7/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)
Furriéis 20s.Mec.Viat.Rodas, os IOs.Cabos Aj.Mec.Viat.
Rodas José Geraldes dos Reis, António Rosa Ferreira,
António Capela dos Santos. Gülherme Augusto do Naseimento, António Jorge Fernandes. Alfredo da Costa Oliveira Brites e Américo Ribeiro ~ogo, contando a antiguidade os três primeiros desde 7/9/963 e os quatro
úl~imos desde 1/9/963, datas a partir das quais têm direIto 80S vencimen tos do novo posto.
(Despacho de 25/9/963)

Companhia Oivisionária

de Manutenção

de Material

lOs.Sargs.l0s.Mec.Vita.Rodas, os 20s.Sargs. 2°s,Mec,Viat.
Rodas I mael Teixeira Pinto, António Cecílio Monteiro,
Jo~im
osad Cintra Vilarinho, Jaime Salazar ~~rais,
Manuel Ribeiro Marques da ilva. Avelino Candido Fe~nande Batista e Artur Augusto Pln~o, contando~a a~tI~
guidade de ue 1/9963, d ta a partlr.da q~al.tem dIreIto
aos vencimento do novo posto. Os sers pn[l'elros servem em reforço na R.~l, de Ao ola e o último no C.r.r.aTimor.
(~S1' cho e 25ílO/963)
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10.Sarg.lO.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Raúl Alberto da Silva Dias, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 25/10/963)
Furriéis 2°s.Mec.Viat.Rodas, os 10s.Cabos Aj.Mec.Viat.
Rodas, Fernando Amaro Gil Viegas do RAP3 e António Manuel Rato da EPA, contando a antiguidade desde 7/9/63,
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do
novo posto.Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos <)ladros".(Despacho de 25/9/963)
Furriel 2°·Mec.Viat.Rodas, o 10.Cabo Aj.Mec.Viat.Rodas
Arnaldo Damaso Lança Romão, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vital ícia além dos Quadros", (n? , 1 do ar t.? , 357
do Capo.9°.do Orçamento do M.E.)(Desp. de 25/9/963)
Furriel 2°.Mec.Viat.Lag.e especiais, o IO.Cabo Aj.M~:.
Viat.Lag.e especiais, Arlindo Jorge Gouveia da E.P.C.
contando a antiguidade desde 4/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos OJadros".(no.l do art°.358°.do Capo.9°.do Orçamento do M.
E. )
(Despacho de 25/9/963)

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Estabelecimentos

Mi Iitares

Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Instrução ~ilití!r de Santa Margarida
Furriel 3°.Mec.Viat.Rodas, o 10.Cabo Aj.Me .Viat.Rodas
Moisés Laranjeira Cruz da E.P.E., contando a antiguidade desde 4/8/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despa ho de 25/9/963)

Centro de Instrução de Operações Esneciais
Furriel ~o.Mec.~iat.Hor1ns. o l".Cnb? :\i.~lecViat.Rodas.,
João Olas Car ri lho, cont ando a ant a.gur.c ê dsdt' 7/9/6.,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 25/9/963)
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Centro

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e de Costa

1°.Sarg.10.Mec.Viat.~odas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Carlos Ferreira Fonseca, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual te~ direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/10/963)

Escola

Mi

I itar Electromecânica

IO.Sarg,l0.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Agostinho Mendes Vaz, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 25/10/963)
2°.Sarg.clarim, o Furriel clarim, Ramiro Bernardino, contando a antiguidade desde 31/10/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/12/963)

Diversos
Oficinas

Gerais

de Material

de Engenharia

Furriéis 20.Mec.Viat.Rodas, os l°s.Cabos Aj.Mec.Viat.
Rodas, José dos Santos Nunes do G.C.T.A., Manuel Pedro
da Rosa do G.C.T.A., Albino Marques Diogo da E.P.S.M.
e Orlando Bernardo ernedeiros do G.C.T.A., contando
todos a antiguidade desde 7/9/963, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba Privativa das Oficinas. (Desp.de 25/9/963)

Depósito

Geral de Material

Saritário

Furriel 20.Mec.Viat.Rodas, o l0.Cabo Aj.Mec.Vi~t.~das
Adelino Castanheira da ilva contanao a ant1gu1dade
desde 7/9/963 data a partir'da qual tem direito aos
vencimentos dd novo posto. (Despacho de 25/9/963)

Oepós ito Geral de A::Iidos
20. arg.Grad.20.Artíf,de munições,
"
d~.2a.c 1asopera!10
se António 1arcelino dos Santo da Fábnca Mi Li t ar de
Braço de Prat • contando ti anti,[,'Uidade
desde 3/12/963
data a p rtir da qual t m direito ao· venC1mentos do
novo posto.
(pacho
de 8/]1/963;

aa.
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Supranumarários
ln f an ta r ia
Regimento

de Infantaria

nO.6

2°.Sarg. de lnf., o Furriel Manuel Marques Teodoro, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
,
(Despacho de 5/12/963)

Serviço

de Material

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2°.Sarg.de Art., o Furriel Alvaro Ezequiel Andrade, contando a antiguidade desde 31/8/963. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço à Guarnição Normal da R.M. de Moçambique.
(Despacho de 4/12/963)

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

Mi I itar

2°.Sarg. de Eng.-Sapador, o Furriel António Cerqueira
contando a antiguidade desde 30/11/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/12/963)
No UI tramar

Região

Mi Iitar de ~loçambi que

2°.Sarg.de Inf.,o Furriel Francisc António Albuquerque
contando a antiguidade desde 6/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/12/963)
2°. arg.cometeiro, o Furriel carne ir. João Gonçalves
Gomes, contando a antiguidade d ~d 31/3/963 dota
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/12/963)

Graduações
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Regii;o

Li I i t::;r 'ip.

ngola

furriel
Grad. ~e tng., o lO.Cal~ fernando Pereira dos
antos da t. P. L contando a antiguidade desde 10/11/63
data a partir da 4ua1 tem direlt~ aos vencimentos.
( s pacho de 20/11/963)
I

'AFQNTQS 00 (UAcro m m.TLi:'1\lE1\I'JD

R~gimRnto de Infôut"lria
nO,2
(Companhia de Cacarlores n? .128)
Por despacho de 5!Dezeml:ro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fever iro/1963, 2°s" argentos Milicianos os Furriéis Milicianos A ail Al Lano de \;eireles Pinto Graça,
Eduardo Dias Gomesde Fastos, Ernesto Júlio Oias Teixeira, Jaime Eurico Ferrão oares, João Pereira Mira Salgueiro, José Alberto 'urteiro Martins e José Oliveira Ramos Têm direito aos vencimentos do novo posto esde 24/
Fevereiro/1963
O

liatfllhão
rt~ Cn [Jrlores n ,lP
(COmpanhia de a(~ac.lores nO.380)
Por despacho de 5/Dezeml::ro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Feverei ro/1963,
°s. Sargentos \ii lici anos os Furriéi
Miliciano' ,\ntc)nio r\rmalldo Dias de Oliveira e Paulo Lame.i ras Tr-avancas. '["€ .. di rei o aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

(HatAlhão de

ores í'~.358)

Por le P cho d 511 Z:TI ro/1963. contmdo a antiguidade
~cs?e ,28/levcr iro/I
,2°.
rv; n t o i liciano o ~~rr~el
,1 l ic inno Vi t or P.1
o do ... nt os das Neve .• Tem ri rea to
uo venc im ent.os do novo p st.o esde 28Jf'evereiro/196:3.

im~nto d, ~~v I~ria
de C vaI ri

egim nto 1e Cavalari

nO.

,°.350)

nO.S
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Por despacho de 5/Dezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°,Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Tonelo Carreiro. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Datalhão de Telegr~fistRs
Por despacho de 5/Dezembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Gonçalves Varela. Tem direito aos vencimentos do novo posto'desde 28/Setembro/1963.

l°.Grupo de Companhias
(Hospital Militar

dA Saúdp.

0°.338)

Por despacho de 5/Dezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Isaías Gomes Pinto. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
(Oestacamento Cirurgico Móvel nO.196)
Por despacho de 5/Oezembro/1963. contando a antiguidade
desde 28jFeverei ro/1963 , 2°.Sargento Miliciano o Furriel
~iliciano Francisco Bernardo Melo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

IV - COlOC~ÇftES E TRANSFERENCIAS
SAHCENIOS 00 CUAf.ro PEflMANmrE

Armas e Serviços

~inistério

do Exército

Estado raior rto Fxército
(Com Destino à Secção de PuLlicações)
2°s.Sargs. de Inf , Virgílio António Aranha do H.LI e
António Carreira Coelho do H.1.15. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Oespacho de 23/11/963)

Na Dependência

do Ajudante General

Di recção do Servico de Pessoal
(Repartição d S'rg nto~

Pr ça

3d. Série
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lo.Sa~g. de lnf. Alberto Fráguas Lucas do R.l.16. por
{>dia. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 9/12/963)

Oirecção

do Serviço

de Just-iça e Disciplina

~partição de Justiça e Disciplina
Furriel do S.A.M. Fernando Alberto Canha da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Outubro de 1963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 21/11/963)

Na Deppn1ência
Chefia

do Serviço

do Vi ce-Chefe

do Fstado Maior

de Reconhecimento

das Transmissões

Sarg.Ajud. de Art. Manuel Soares da Fonseca do B.C.5.
(Despacho de 16/10/963)
Sarg.Ajud.de Eng. Fernando Alberto Pereira Ferreira da
~partição de Justiça da D.S.J.D ..(Oesp.16/10/963)

Na Dependência

do Quartel

~estre

General

Direcção

do Serviço

de Transportes

(Secção de Brigadas de Caminhos de 'Ferro)
2°. arg, de lnf José António Gomes ,doR.I.6. sua Unidade MobilIzadora, devendo ser consIderado nesta sItuação desde 26/10/963. por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(spacho de 15/11/963)

Quartéis
Ouartel

Gener~is
General

do Governo

~,ilitar de Lisboa

arg.Ajud. de Ar t., Manue l ares da Fonseca, da OiEPET.
(Oesp cho de 16/10/963)
2°. ' rg. de r-r. Jo é ~1artin 'unes d? O.I.no.l,sua ~nid de ~ ilizadora, dever o ~er consIderado nesta sItuaÇão d d 26/1 /963 por t r regr ado elar .~I. de Angola. n pe I ..'ruo "P soa l do, Quadros Aprovados
Por lei".
( p ho de 15/11/963)
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Quartel

General

~o. 35
sa. 'é r i e
••• **********************

da 2a.Região

Sar g.Aj ud , de Art. Emílio Barriga
(Despacho de 16/10/963)

Escolas

"i Iitar
de Agu:-'

Práticas das Arm;'1s e Serviçus,
Instrução e Unida~es

do P.1.l6

Centros

de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

10.Sarg.lO.Mec.Viat.Rodas
Ernesto Matias Gomes Cravina
do R.A.A.F.
(~spacho de 21/8/963)
2°.Sarg. de lnf. Manuel Augusto Bravo da Piedade, do R.
1.6, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 19/10/963,
por ter vindo do
C.T. I.da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
(Despacho de 29/10/963)
2°s.Sargs.<fe
lnf. José Alfredo Caldeira da Silva e Manuel Francisco Rodrigues, do C. T. 1. de Timor, devendo
ser considerado nesta situação desde 28/8/963. Vencem
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/11/963)

Regimento

de Infantaria

nO.1

1° .Sarg.músico (Bomba rdi.no ) Joaquim Manuel Batista da n.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 11/9/963, data em que regressou à ~letrópole.
(Despacho de 3/12/963)

~egimento

de InfantariR

nO.2

2° .Sarg. de Inf.José Joaquim Besouro Duarte do U. r.7, Sl1~
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/963,
por ter regressado
da R \1. de
Angola. Vence pe la ve rba "Pessoal de Nomeação Vira lícia além dos Quadros". (Despacho de 26/10/963)
furriel
de Inf'. JerÓ!:i.mo FI' n.c i.aco de ,111 e.ição Cand i~s
do C. T.!. de Timor, (~tvendo ser con ide rodo tle. tJ 51tuar.,3o desde 27/8/963. Vence pela verba "P soaI dos
Cuadr os Aprovados por Lei".
(I pacho de 15/]1/963)

3il.

~érle

ORDfr· 00 ~XERCITO

N°.

35

1137

********************************************************

P.egimento de Infantaria

nO.5

Furriel de lnf. Orlando Ferreira da Silva, do C.T.l. de
Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
28/8/963. Vence pela verba "Pessooaldos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/11/963)

Regimento

de Infantaria

n°.6

2°.Sarg. de lnf. Serafim Coelho do F.C.lO, por pedir.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 2/12/963)
2°.Sarg. de lnf. José António de Sá do R.l.7, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 15/11/963)
2°.Sarg. de ln~~gj~~2teo~~eA~~a~~~r~~n~Zs7do R.l.14, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Despacho de 6/12/963)

Regimento

do Infantaria

nO.~

2°. arg,20 .Artíf.Serralheiro José Vaz Fernandes da C.O.
M ~ , devendo ser considerado nesta situação desde
20/11/963. por ter regr ssado do C.T.l. de Guiné onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de omeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 9/12/963)

~gim nto rlA Infantaria

nO. 10

Furriel de In f , António Gomes de figeueiredo do R.L15,
dev ndo ser con~i ~rado nesta situação desde 7/10/963
por ter regre
ado ía I • 1. -de Ango a Vence pela verba
"Pessoal de I omeacâo V't~lícia além dos Oradros",
(De p'cho de 26/10/963)

Regimento

~p

[n tant ri nO.12

2° rg. de In f'. ln'cio 'lrtin Ce rej
do Col ..[i li t a r ,
por pedi r. Ven e p Ia , rl a "Pe .so:1 10<', Cuadros A rovac o' por Lei".
pacho de 6/12/963)
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Regimento

de Infantaria

nO.13

2°s.Sargs. de lní. Manuel António Ferreira e Sílvio Rodrigues dos Santos Silva, ambos da R.M. de Angola, devendo serem considerados nesta situação desde respectivamente 26/10/963 e 25/10/963. Vencem pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Desp.de 15/11/963)
2°.Sarg.Grad.de lní. Manuel Joaquim Botelho Teixeira do
S.e.10, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\ladros Aprovados por Lei". (Despacho de 6/12/963)
Furriel de lní. José Fernandes Teixeira do e.T.I. de Timor, deuendo ser considerado nesta situação desde
28/8/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/11/963)
Furriel do S.S. José Joaquim Esteves do 2°.G.e.s., sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 11/10/963, por ter regressado da B.M.de
Angola. vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros", (Despacho de 6/11/963)

Regimento

de Infantaria

nO.14

2°.Sarg. de Iní.Dinis de Figueiredo do R.l.7, por pedir.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Despacho de 6/12/963)
2°.Sarg. de lní. Raul Augusto Rodrigues Alves, do R.J.l
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 19/10/963, por ter regressado do e.
T.1. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 15/11/963)

Regimento

de Infantaria

nO.15

2°.Sarg. de lní. Licínio Garcia Machado da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 26/de
Outubro de 1963. Vence pela verba "Pessoal do Qu dros
Aprovados por Lei".
(Despacho dI:'15/11/963)
2° . ar gs, de InL Jo é gost inho Correi a d P 1ma do FI•.
1.8 e Joio do [ i Alípio do R.I 6. ~~aç l~id ~e M bl~
l i zador as dev ndo ser cons id r dos
.'
i tuação d s "
r spec civamenr.e 26/1O/9G3
7/10/963, por
r r
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gressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal
dos ()Iadros Aprovados por Lei".
Regimento

de Infantaria

nO.16

20.Sarg.20.Mec.Radiom. Domingos Caeiro Gouveia Esturrenho do R.I.14, devendo ser considerado nesta situação
desde 6/11/963, por ter regressado da R,M. de Moçambique onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
()Iadros".
(Despacho de 29/11/963)
2°s.Sarg. de lnf. José Francisco Rodrigues Herculano de
Góis do R.I.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser
considerado nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
dos Qaadros Aprovados por Lei".
2°.Sarg. de lnf. Leopoldino António do R.I.5 sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 15/11/963)
Furriel de lnf. José Jerónimo ~oleirinho, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 15/10/963, ence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". ( spacho de 15/11/963)
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

2°. arg. de lnf. João Botelho ~Ioniz da R.M. de Moçambique devendo ser con iderado nesta situação desde 15
de Outubro de 1963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadro Aprovados por Lei". (Despacho de 8/11/963)
2°s: arg . de lnf. José Pacheco Amaral do.R.I.2 e V~r~í!to de Aguiar Torre do fl. 1.16, suas Unld~des ~oblllZadoras, devendo erem con. iderados nesta sltuaçao desde
respe tivament 26/10/963
27/8/963. por tere.rregress~do re -pec t i v ent da R.\i.de Ar.gola e do C.T.!. de
Tlmor• V ncem peja v rba "p <'soaIdcs Quadros Aprovado por Lei".
(pacho
de 15/11/963)
sat

Ihão Independe

te de Infa~taria

nO.19

311. Sério
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2°.Sarg. de InI, ~anuel [)ernardino Je Freitas do P.1.14
sua Uni dade ~;'obilizadora,deven o ser considerado nesta
situação desce 6/9/963, por ter regressado da q.~.t de
Angola. Vencem pela verLa "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 22/10/963)

2°. Sa r g. Córneteiro José Carlos Limpo Alfaiate, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963. por ter regressado à Metrópole.
(Despacho de 3/12/963)

Batalhão

de Caçadores

nO.8

Furriel Grad.Mec.Radiombntador Francisco António Duque
Gama, do R.I.8, devendo ser considerado nesta situação
desde 26/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola
onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 2/12/963)

B~íalhão

de Caçadores

nO.9

l°.Sarg. de lnf. Elísio Vaz de Barros Lima,do R.I.8. por
pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros",
(Despacho de 9/12/963)

3atalhão

de Caçadores

nO.l0

2°.Sarg. de lnf. João Paulo Labaredas do H.I.6, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nest situação desde 26/10/963 por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal Ue
-,.
'.
(Despacho
15/11/963)
2°.Sarg. de lnf. Albino Espírito' nto Peixoto Pinto do
R.1.13, por pedir. Vence pela verba "Pessoal de 001 ação Vitalícia além dos Quadros",
(Despacho de 6/12/963)

Artilharia
Escola Prátlc:I de Artilharia
2°s.Sargs.de Art.Manuel Adelin

Correia Teigão do

.A C.

3a. Série
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A.2, João Venâncio Amaro Gancho e Joaquim CÂrvalho Cevada ambos do R.A.A.F., suas Unidades Mobilizadoras
devendo serem considerados nesta situação o primeir~
desd~ 1~/10/963, e os dois últimos desde 19/8/963, por
o pr1me1ro ter vindo do C.T.I. ~ Guiné e os dois últimos da R.M. de Angola, Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO. 1

2°.Sarg. de Art. Pedro José de Andrade de Oliveira, do
G.A.C.A.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 14/10/963, por ter vindo
do C.T. L da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'. (Despacho de 31/10/963)

Regimento

de Artilharia

Ligei ra nO.2

(Com destino ao C.I.C.A.4)
2°s.Sargs. de Inf. José Gonçalves' da Cruz do R,I.2 e José Maria Simões Vilão do R.I.8, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação 'desde
26/10/963, por terem regressado da R.M. de Angola.Vencem pela verba "Pessoal dos çuadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/11/963)

Regimenfo

de Artilharia

Pesada

(Com destino ao C.I.C.A.

0°.2

1)

2°.S?rg. de Inf. Joaquim da Fonseca Lem~s do R.I.5, su~
Un1dade Mobilizadora. devendo ser cons1derado nesta S1tuação desde 26/10/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos çuadros Aprovados por Lei ", (Despacho de 14/11/%3)

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.3

(Com destino ao C.I.C.A.2)
2° .Sarg. de Inf. Serafim dos Reis Marti~s do B. 1.8, SIl~
Unidade Mobilizadora, devendo ser cons1derado nesta S1tuação desde 26/10/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos ()Jadros Aprova
dos por Lei
(Despacho de 15/11/963)
ti.

2°.Sarg• de Inf. João Felisterto Rodrigue~, da_R.M. de
Angola, devendo er con iderado nesta S1tuaçaO desde

aR. Série
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26/10/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/11/963)

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

lO.Sarg.10.Mec.Viat.Rodas Ernesto Matias Gomes Cravina,
da E.P.I.
(Despacho de 1/8/963)

Regimento

de Artilharia

de Costa

(Com destino ao C.I.E. do S.R.T.)
Sarg.Ájud.de Inf. Casimiro Rarroso Pereira do R.A.L~3
(Despacho de 16/10/963)
Sarg.Ajud.de Art. José Ferreira Miguel Martins do D. I.M.7
(Despacho de 16/10/963)

Gataria

de Arti Iharia

~e Guarnição

nO.l

2°Sarg.~e Art Manuel Pereira Alemio do H.A.A.F. sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuaçio desde 19/8/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verLa "Pessoal dos (madros Aprovados por Lei".
(Despacho de 13/9/963)

Bataria

Independente

dü Oefp,sn dB Costa nO. 1

Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas José Silveira Brun do R.I.12.
devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963
por ter regressado da H.M. de Angola onde serviu em
reforço a Guarniçio Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos (;uadros".
(Despacho de 26/11/963)

Cavalaria
Fscola

Prátic1

de C1v~lnriQ

2°.Sarg. de Cavo Rafael da Si Iva Faria da c.n ..l••í., sua
Unidade Mobilizadora devendo ser considerado Besta si
tuaçio desde 25/10/963, por ter regressado da n.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos (,uadro~ Aprova
dos por Lei".
(Despacho de 15/11/963)

Regimento

de Cavalaria

nO.3

3a

S~rie
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2°.Sarg. de Cav. José Peja Mar t i.nsdo C.D.M.M. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado n~sta situação desde 25/10/963. por ter regressado da R.M. de An
gola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Lei".
(Despacho de 15/11;'963)

Regimento

de Cavalaria

nO.7

20.Sarg. de Cavo Luís Cerqueira da Silva, do C.T.I. de
Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
28/8/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 15/11/963)
Fngenha r i a

Escola Prática

de Fngenharia

20.Sarg. de Eng.Sapador Severino de Matos Boaventura
do R.Ll sua Unidade Mobilizadora devendo ser consi
derado nesta situação desde 15/8/963 por ter vindo de
H.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros".
Aprovados por Lei"
(Despacho de 6/9/963)
(Com destino ao F..Tm.3)
20.Sarg. de Eng.Transm. Jacob da Fonseca Taveira do C.T.I.
de Cabo Verde devendo ser considerado nesta situa
ção desde 25/10/963 Vence pela verta "Pessoal dos
0uadros provados por Lei", (Despacho de 15/11/96n
Furriel Grad.20.Mec.~adiom. António Correia da Conceição
do H.I 12. devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963. por ter regressado da R.M. de Angola onde
serviu em reforço a Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de NOn1eà<;tf 'italicia
Além dos Qlu:qro.s",
( spacho de 26,11/963)

•

Regimento

ne Engenh~ria

nO.2

Furriel 20 .1ec.~adiom. Delfim Alves Vieira Afonso do H.
1.12. devendo ser considerado nesta situação desde
2/11/963 por ter regressado da L 1. de Angola onde
serviu em reforço (',uarnição
i ·ormal. Vence pela verla
"Pessoal de omeação Vi alícia além dos Quadros".
(Oespacho d 26/11/963)
c

aa, Série
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Batalhão

de Telegrafistas

Furriel Grad. Mec.Radiom. Manuel Martins Rodrigues do R.I.
14, devendo ser considerado nesta situação desde
6/11/963, por ter regressado da R.~'l.de Moçambique onde
serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 29/11/963)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi I itares

Estabelecimentos

Penais

Destacamento

e Outros

Elementos

do Forte de AI to Duque

2°.Sarg. de lnf. Alexandre dos Ramos Marques do 8.1.1.17
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
'situação desde 4/7/963, .por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Q..tadrosAprovados poe Lei".
(Despacho de 22/8/963)

Destacamento

do Forte de Almada

2°.Sarg. de lnf. José António França Garrido da Silva,
do C.T.I. de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde 28/8/963, Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 25/11/963)

Estabelecimentos

de Instrução
COlégio

Militar

2°.Sarg. de lnf. Manuel da Conceição Gonçalves do R.I.12
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Q..tadrosAprovados por Lei".(no.1 do arto.325°.do Capo.ao.do Orçamento do M.E. )
(Despacho de 6/12/963)

Instituto

Técnico

Militar

dos Pupilos

do Exército

2°.Sarg. de Inf. João de Gouveia do H.I.16, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 28/8/963, por ter vindo do C.T. r. de Timor. Ven·
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei "

3a

Série
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(no.1 do arto.156°. do Capo.3°.do Orçamento do M.E.
(Despacho de 15/11/963)
Escola

Militar

Electromecânica

•
2o.Sarg.2°.Mec.Hadiom. Ilídio José da Costa do B.I.10.de
vendo ser considerado nesta situação desde 1/11/963.
por ter regressado da R. t de ~Ioçambique onde serviu
de reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pes
soaI de Nomeação Vitalícia além dos Quadros' .
(Despacho de 29/11/963)
2°.Sarg.2°.Artíf.Carpinteiro Olímpio Marcelino Gamito da
R.M. de Angola devendo ser considerado nesta situação
desde 7/11/963 data em que embarcou de regresso a Me
trópole. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Quadros . (Despacho de 5/12/963)
Estabelecimentos

Hospitalares

Ho sp i t a I i,li I i t a r P r i n c i p a I

2°.Sarg. do S.S. João Sineiro Canha, do 2°.G.C.S .. sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 15/10/963, por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos (À.iadrosApro
vados por Lei'. (Despacho de 15/11/963)
Hospital

'ilitar

Regional

nO.4

2°. arg. do .. José da Cruz Mousinho do R.I.8. sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde ~6/1O/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verea 'Pessoal de Nomeação Vitalí
da além dos {).ladras. (Despacho de 15/11/963)
Hosp i ta I Mil i ta r de Doenças

2° .Sarg. do

ln fecto-Contagi

osas

José Hodrigues do 1° .G.C.S.• sua UJ?ida
devendo ser consIderado nesta s i t.ua
çâo desde 28;8/963, pOI ter regress ~o do _C.T}. d~ !i
mor , Vence pe la verba Pes soa I de Nomeação \ 1ta hCI a
a lén dos Qu dros", (l pacho de 15 11/963)
d

S.

lobi l.i z dora

Estabelecimentos

Produtores

3a. Série
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uanu tenção

'.1 iI it ar

Furriel do S.A.~I. José Podr iaues Cortez , da R.M. de An~"Il.,
-:«
"Iação desde
26/10/963. Vence pela verba "Privativa
da IVlanutenção
MiLi t.ar",
(Despacho de 15/11/963)

niversos
Oepósi to 88ral

ne t.1ateri 31 ia Ouprr1

2° .Sarg.2° .Mec , Viat..Lag , e Viat. especiais José António
Ferreira Correia de Oliveira,
da C.D.M.M•• devendo ser
considerado nesta situação desde 11/11/963. por ter
regerssado do C.T.I. da Guiné. onde serviu em reforço
à Guarnição Normal. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos (Juadros". (Despacho de 26/11/963)
2°.Sarg. de Art.Manuel Patrício Cordeiro do B.A.L.5. sua
lnidarle Mobilizadora, icvendo ser considerado nesta situação desele 30/9/963, por ter vindo da H.M. de An!5'O la
\ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei",
(Despaclto de 21/10/963)

Depósito

Ger~l

de Material

Sanitirio

2°.Sarg.Jo S.S. Hurnl.e rt.o (la Silva Cardoso do P.G.C.S.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 28/8/963, por ter regressado do C.T.
I. de Timor. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vital ícia além dos Ouadros", (Despacho de 15/11/963)

secretarinrlQ

naral

da Gefesa

Nacional

arg.AJlld. Alberto de Sousa, do l\egimento de Infantaria
nO.4.
(Despacho ue 16/10/963)

Oepósi to Geral

rla ,~rlirias

2°.Sarg. de Eng.Sapador Ha Fae I Póvoas Fnix rlo h.Li.
sua IInidade Mobilizadora, devendo ser consider 110 nesta situação desde 15/R/963, por ter regressado da H.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal do" Ouadros Aprovados por Lei". (Despacho
7/9/963)

ue

Sup r anume rá r i o s

3a.

Série
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Inf ant ar l a
negimento

de Inf';Jn~aria

nO.l

Furriel de Inf.Sap.Francisco
Lopes Grilo do B.L.S, por
ter mudado de Unidade lob iLi zador am devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/963. Encontra-se na
Hegião Militar de AnlSola.
l

negimento

is Inf3ntari~

nO.2

Furriéis de Inf. José Dias do R.I.10 e André Soares Gonçalves Hibas do C.O., por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.12937 de 22/4/960
para servirem em reforço à Guarnição Normal da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/963.
Repimento

de Inf?ntdri~

n°.15

Purriel de lnf. António Gome~ de Figueiredo do R.I.12,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde S)5/9 ~.
Furriel de lnf. João Ribeiro do B.C.lO, por ter mudado
de Unidade Mobilizadora, por motivo disciplinar. encontra-se no C.T.I. da Guiné.
Regimento

de Infantaria

nO.16

Furriel de lnf. João Evange l i st.aPinheiro do R.I.6, por
ter
sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.
uo l)ec.42937 de 22/4/960, para servirem nas ~Fopas de
reforço à Guarnição Normal da H.M. de MoçamLlque. devendo ser considerado nesta ituação esde 23/11/963.

Batalhão

de Caç dores nO.5

Por terem mudado de Lnrrdade 'oLili zadorn, devem ser consi e rado ne ta si tu ~o e e
da"
que P ra c' la
Um vai indi cada, o <'eguu!tes sal' ente , que se encor ~
tram a pre tal' ervrço
I.
de l\J 01 ;
2°~l!rg.lllf.

-Lu Ls ('ésar

de CarvClLlIO-P.l.1'2

- 2/11/.1)·');

3a
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José Pinheiro
Coelho R I 13
- 2/11/963
,
Jorge Ribe1ro R 1.13
""
II
-Albino Marques Correia R,I 13
22/11/963
"fi
"Manuel
Alves B.C 10
"
"/1
"Manuel
de Carvalho-B
C 6
2/11/963
2°Sarg.AJec. V R António
José Almeida Cordeiro
Frazão R I 2
"
2°Sarg S.SManuel
Lopes B,I,1
18
25/10/63
Furriel
lnf
-António Fernandes Correia B.I 2
- 2/11/963
""
"-Alvarinho
Nunes Moniz"B C 10
-22/11/963
/I M V R
RomualdoGonçalves
Dias·R I 2
19/11/963
"
Inf
Manuel Martinho Rodrigues
B C 10
2/11/963
"
"António
Fernando do Nascimento
Lobo
2°Sarg,Inf
1/"

"

B C 10

"
/I

"

João de Deus Patrício
Manuel João Tornei.ro

R I 6
Azinal B.C 10

25/10/963
"

Furriel de Inf. José Avila de Rocha de Freitas do B 1.1.
17, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arT?
3°.do Oec.42937
de 22/4/960 para servir nas troo
pas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 16/10/963.
Batalhão de Caçadores nO.10
Furriéis de Inf. Francisco António Paixão Guerreiro do
R.I.2 e Francisco de Jesus Carlos do B.C.6 por terem
sido nomeados nos termos da alínea c} do arto.3°.do
Oec.42937 de 22/4/960 para servirem nas tropas de re
forço à Guarnição Normal da R.M de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 10/11/963.
Artilharia

~egimento

de Artilharia

Pesada

nO.2

2°.Sarg.de Inf. Jerónimo Domingos Tavares do B.I.1.17
por ter mudado de ~lidnde Mobilizadora por motivo dis
ciplinar. devendo ser considerado nesta situação desde
4/11/963. Encontra se na rU1. de Angola.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

n° 3

Furriel clarim Edmundo Ferreira Aguiar do R.A.P.2, deven
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do se~_considerado nesta situação desde 17/7/963, por
ter s1do nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à Guarnição Normal do C.T.l. da
~ Guiné.

Engenharia
Regimento

de Engenharia

nO. 1

20.Sarg.Eng.Sap. Joaquim Miguel dos Santos do R.E.2 por
ter sido nomeado nos termos da alínea c)do art03°.do
Dec.42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de refor
ço à Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, devendo
ser considerado nesta situação desde 23/11/963.

Serviço
l0.Grupo

de Administração
de Companhias

Mi Ii tar
de Administração

Mi I itar

Furriel do S.A.M. António Gabriel Rodrigues de Sampa io eiaé.p·lllf.
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
30,do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné. devendo ser considerado nesta situação desde 25/11/963.

Estabelecimentos

de Instrução
Colégio

Militar

20.Sarg. de lnf. Justino Ferreira do R.l.16, sua unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 27/8/963. por ter regressado do C.T.l. de
Timor. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
poe Lei".(no.l do arto.147°.do Capo.3°.do Orçamento do
M.E.)
(Despacho de 14/11/963)
20 Sarg. de lnf. Joaquim Xisto Rodrigues da R.M.
gola. devendo ser considerado
nesta situação
6/10/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
vados por Lei". (no.l do arto.147°.do Capo.3°.do
mento do M.E. )
(Despacho de 23/10/963)

Instituto

Técnico

Militar

rios Pupilos

de Andesde
AproOrça-

do Exército

20.Sarg.de lnf. João Pedro Garraio do R.l.8 sua ~nidade
Mobilizador~devendo
ser considerado
nesta s18uação

aa. Série
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desde 19/10/963, por ter regressado do C,T.l. da Guiné
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aorovados por Lei
(no.1 do artO,1S6°,do Capo.3°.do Orçamento do iVl.E.)
Desp, de 6/11/963

to UI t r anar
d!giào

I~ilitar

de ;,ngol<1

2°,s,Sargs. de 1nf.,José Alves Marques do H.I.no,S e José
Maria Sardinha do B.C,6, por terem transitado para a
situação de Comissão Militar nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde, respectivamente 26/10/63
e 2/11/963. O último já se encontra em Angola.
2°s.sargs. de 1nf., Alfredo dos Anjos do B,C.10,João Hosa dos Santos do R.I.12, Mário Vieira Gonçalves do n.
1.10, António Carlos de Sousa e ilva do H.I.2 e Furriéis de 1nL,Luís Alberto Vilhena e Carvalho do '1.1.4
e João de Jesus Sobral do ~.C.10,por terem transitado
para a situação de comisRão normal nos termos da alínea L) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, rlevendo
ser considerado nesta situação o terceiro e o último
desde 22/11/963 e todos 08 outros desde 2/11/963. Já
se encontram em Angola onde a comissão lhes é contada
por voluntariado.
2°.sarg.cometeiro,António
Pinto Correia do b C.5;2°,s.
sargs. 2°s. mec.Armas Pesadas José Be rnard ino de Jesus
Abelha Victorino HamaIho Bap t ist.a ambos da C.1).~I.:\'. ;2°.
sargg. 2°.mec.Viat.Lag.Manuel
Marques Hi be iro da C.O.".
M.; furriel 2°.n,ec.lladiom. .l-rluardo Frias Patriarca do
!<.C.5, suas Unidades lol.i I'i zador-as, devendo ser considerados nesta situação os quatro vrimelros des e 25 de
Outubro de 1963 e o últImo
esde 2/11/963 por terem
transitado para a Gunrnir,.ão Norrnal da 1.1. de Angola.
Furriel de Inf., lanuel Pedro [on t.e i.ro Vi e i r.a do l.L7,
pOI ter transitado para li aituaçíio e CD 1S ão ;\ormal
des e 11,/11/963 . .lá se encontra em ~\lIgo1u.
Para os devidos efeitos'c
clara qw: desde 27/10/Q63,
foi ..iun.ent.ado á H. 1. e j ngn]a. por ter si ia t runs ferI(O
por' motivo
isc i p lina r do C.'I •.
d .• 'lor;é
r r ínc ipe , o [u r r-i e l do .A.~1.. [anue l .Ior re iusn e SI 1
I'

aa. Série
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va Basto. Serve nas tropas da (sia rn.i çjio Normal da Província nos terlllosde. arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.
A comissão é-lhe contada desde 5/5/963.
Furriel de Eng. (Bod; ) José Jorge Nl~galhães Abreu do R.A.
P.2(ClCA 1); Furriel de Eng. ( ap.) Florindo Joaquim
Valéria da E.P.E. e Furriel Grad.En~.(Sap.) Fernando
Pereira dos Santos da E.P. L, por terem embarcado para
a citada Província onde vai servir em comissão militar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de
22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde
10/11/963.
Regi ão 14i I i t ar de ,oçamb inue

20.Sarg.de Eng.VSap.)AntÓIlio Joaquim Moreira do Q.G.da
la. fI.M.; 2°s.Sargs. de Inf. Fernão Magalhães Oliveira
de Morais Antas do R.I.6, José Cardoso de Almeida Braz
do R.!.7, Artur Fernando Pimenta do R. 1.7, Elísio Ca
chulo do R.1.7, Di n i z de Jesus Ferreira do B.1.1.18,
Oscar de Jesus Pimenta e pjnto da E.M.Elm., António
Augusto Ramajal Farinha do H.I.14 e Manuel João Serafim do R.I.16; 2°s.Sargs. de Art. António dos Santos
Pereira do G.A.C.A.3 e José InáCIO da. ilva do R.A.L.l·
Furriéis de Inf. António Rosado Sarava da E.P.I.,'
Francisco da Cos ta Muchacho da E.P. L .Fe rnando Augus to
dos Santos Moreira do R.1.10, Mário Correia de Melo
do Q.G do C.T.l. dos Açor s, Victor Augusto Sobral do
C.I.O.E. e Joaquim da Costa Landeiro do n.R.M.l; Fur
riéis do S.S. lIenrique Félix Trindade do II.M.P. e Delfim Pereira Antunes do O. ~"Almada e Furriel de Eng.
( ap) José lluquerque da Costa Barrocas da ~.P.E.,por
terem embarcado para a citada Província onde vão servi r em comissão mi 1i tar no ste rmcs da alínea c) do ar tO •
30. o Oec.32937 de 22/4/9ffJ,dc'tendo serem considerados nesta i tuacâo o primeiro desde 19/11/963 e todos
o outros desde 23/11/963.

ser conS1
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v - CONCURS~,

CURSOS

E ESTÁGIOS

A - Concursos
- listas

Gerais

de Classi ficação de Aprovados

Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classificação dos candidatos Aprovados no concurso para l°.
Cabo músico de 3a.classe nos vários instrumentos, aberto pela O.E.no.13-3a.Série de lO/5/963-pág.367:

FI iscorne
1-BII 19 -Sold.Mús.-Juvenal
2-R.I.2
""
-António

Contrabaixo
1-E.P.I,
2-B. C. 5

-Sold

""

Andrade Pereira
Macedo Pimenta

14,0
12,0

VaZ.
"

13,0

"

Mib

mús.-Daniel
José Baião Carvalho
-José João Neves Pacheco

10 O "

Clavicorne
1-E.PI.
2-R.I.15

-Sold.mús.-Bemardo
Marques da Silva
"
" -José da Costa Silvério

Clarinete

13,3

.,

11,0

"

Sib

1-R.I.12
-Sold.Mús.-Adelino
Ferreira
Martins
18 O "
2-R.I.1
" -Manuel Duarte Barbosa
14,3
P
"
3-R.I.16
" -Eduardo José Pires Fernandes
13,7 "
4-R,I 15
"
" -Victor
José Coelho Martins
13,0
"
5-R~I .16
"
" -Fronci sco An tónio Fernandes Teles 12,3
6-R.I.6
"
" -Se ra'[im Ribeiro
11 3 "
10 7-6a.pref
" -Eduar do Din is de A lme ida
7-BI! 18- "
tO' 7"
"
8-E.P I.
"
" -Carlos Féltx Freire
-Jo
sé
Agos
t
inho
Lopes
Rocha
9-R.I$
-"
10
7
"

Trombone
1-BII 18 -jOCabo 'Grad .Mús. -An tón to Manue 1 de Medeiros
2-B·C.5
3-R.I.1

-SoldMús.
"
"

Moreira
-Eduardo Félix Freire
-Manuel Henrique Sousa

Saxofone

12,7
12,0

VaZ.
"

11,0

"

aa.
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1

2
3
4

5
6

7

F.I.16-Sold.m!Ís.
.Jo s Farias El eu térvo
E.P.I. -"
",Joaqlnm
mando Miranda
R.l. 1"
.Ferncruio .Izevedo Anes
B. C. 5"
Joaquim da Rosa Ascenção
R.I.15"
,José Baptista
IrasteLro
R.I. 1
" ,José Firmino Croca
R.I.16"
" .Fronc i sco Manuel ihartins
é

r:

13,0
Caineta12,7

12,1
11,8
11,7
11,6
10,9

TPP;.,PETE SI B
1
2

13.C. 5- old.mús. .Jos
Alberto
Belo Cunha
R.I.
1"
",lIenrirJue
Manuel 7.Rodrigues
é

11,7
11,3

9 - Cursos
- Convite

par3

~ fre~uência

de cursos

Faz-se convite para a frequência no corrente ano dos cursos abaixo indivados. aos 2°s.sargentos e furriéis milicianos do O.S.M., aos ps. caLos ajudantes de Mecãn ico
e Ajudantes de Artífice, aos 2°s.cabos e soldados
habilitados com os cursos de Ajudantes das respectivas
especialidades:
2°s.Mec.~adiomontadores
20s.~1ec.Material Criptográfico
20s. lec.Electricistas
20s. lec.fiadar
20s.l\1ec.lnstruJ11entos
Precisão
20s. lec,Viaturas Rodas
20s.Mec.Viaturas Lagartas e Especiais
20s. lec.Armas Ligeiras
20s. rtífices ~rralheiros
2~s, lec rmas Pesadas
1 - InrJicacões
a)-só são admitidos os militares que se encontram no serviço efectivo.
l )-1odos os que de Jem fre jllentar.estes cursos. e que
atisfaçam as con iç6es de a~mlssão, devem fazer a
resp'ctiva declaração por escnto.
C)-As ni de::; evem previàenciar de forma a.que torlos os
candida o tenham conh cimer to de" te co vi t e,
d )-Como a no ,eação ' fita por ordem cr mológ~c~ dos ,:u!'SOS, e dentro de ca~ curso por orfem de mento, naO

3:j.Série
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são considerados
os requerimentos
todos os Interessados
fazer nova
derado curso 6nico todos os que
mesmo ano,
e) ,·A c a.la curso Só podem concorrer
pectivas
especialidades,

já deferidos,
devendo
declaração,
É consitermlnam dentro do
os candi dat os das res-

2- nec Ia rações
a)-São
feitas
em meia folha de papel comum, e devem dar
entrada,
impreterívelmente
at~ ao dia 1(; de Janeiro
ele 1964 para as Unidades do Con tinente
e Ilhas Adj acentes.
Para os candidatos
em serviço no lltramar
até
ao dia 30 de Janeiro
de 1964. IJevem ser devidamente
m fo-roadasf ver 0.Lmo.23-3a.~érie
de 20/8/958,
pág.34l
e ú.[. nO.26-3a-Série
ele 20/Q/962,
pág.803)
b ) -Chuma-jse a atenção das l'nidades
que se torna al.so lut amente necessária
a informação da data em que terminou
o curso de Ajudantes
de ~,ecânicos e, l:.em assim [IS res
pectiva classificação
m6dia final,
visto estes elementos servirem de lase à respectiva
nomeação. Para os
lur.r i is e 2°s.::5argentos
:\,ihcianos
indicar
o alio em
qUE tern i nar am o C.;::'.~o e classificação
I'i na l 01 tida.
é

3- nutr~s
a)-",jo

Indicncões

..

devem as Uui dader (,<lI' sepu imerrto aos requerimentos
CHI declarações
p ar a a Frequêuc i a de cursos que níio
ion s t.am da relação suprac i t.ada,
1 )-'ãn são permitidas
fi ni ssôes
condicionadas
pe l o que
devcm ter seguimento
as decluraç;;es
dos cand i o at.c
que satisfaçam,
à dat.o da al cr tu ra do curso, a to '< ~
a.':ócondi cões l egui s lJ:1r3 se r-er '1 eles aóni r.iuo s.
c l-Tevem
ser ar qu i vados qua i squr r "lUcrirnentos que se refiram a <ldlri<is(íes con lic i.on. 'aq
(1) -Os cml,lida tos que IJHJ m s ido aCHá LiJl)~ fl CUI sos unto ,
r iores e t.enham reprovado
1':;0 po e ser II vamen e uflmi tidos.
e j-Paru os ~iccânicos d 1aterial
Criprovráfi
co é ut.or i>
zuda a dispensa,
neste curso da condição 3u. 5tn eleci.du na 0.1:. n"'.2;)-1R(TiE"
~f' 1958.
f)-Fste
convite para os curses
(I (<.In:o Fl(;ctr'cu
' o mesmo a que se refere
as !lOtAS fiO • :nt,t.3 e 38.53 p07/fJ
r e spec t.i vament.e de 11/9/%3 e 17/10/%3 e já satisfeitas para o a c anrl i d n t o s em serviço
nu ~Ip.trópule
e no que respeita
aos l°s.CaLos e :oldados
refe-

~~. Sérip.
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r i ao s , pelo Que não devem
nova declaroçao.

2 - Li s t as (,llr::'

fazer,

estes

" rJ" Cla<:. i'fi canãn

candidatos

dR AnroV'looS

Para os de vi dos e Ie i to .. se pUUil.d

a I is t,e geral de c •.assificnçao dos candidatos aprovddoc; no curso de promoção
ao posto de 10.sargento JO, lec~nico de Viaturas La{lartas e rspeciais, COllst'lntedo plano de Tirocínios,
Cursos e E»tagios pura o ano lectivo de 1961/1962, que
terminou err 3/0963 (úl t imo turno)

20,Sarg.20
•. nec..Yi at.s Lagve
lsp.
1 ° -Lu s ~Ianuel de Jesus. 'artins Cascalr e i ra-F.•P,L
2°-:\urélio
Agostintlo Araújo l.odngu'ls-J
.<.-.7
3°-José Franco Leandro-E.P.C.
Ijo-M(l11uel João da Conceição
I Ldal-/I.C.8
5°-An tÓlIio Joaqu un I; oura '[er eno EJ.S.M.
(io-Ruul btari a Touro Perei ra-t-D Ci C.
7°-João lLLdLO dos San to ç.oelho-E.P.E
8°-/fumberto
Ant(íno
IfreJas
Andr,,-(,./J.r.C.
9°-João José bos(z-R.C. ~
1rP-Jof'ío Calado Alves lI.C.""
í

VaI.
14,8

14,7
14,6
14,5
14,3
14,3
13,8
13,4

13,2
12,6

pub l i c a l i s t L8fJ! ~e ClflSslficação dos Cf\lldidato~apro\aJos no curso jura promoção ao posto de 10,::,ar!lcIIto
l°. recân i.code Viaturas
fo as, alerte pela notd n~,32654 ~o,7/2 ~e 12/9/61 de
kepartiçio de .argentes e Praça p O~P.no,3b·3a.~~rie
de 3 /12/961,
reuliza
o no .:lllO Lr c t i vo de 1961/62 e
que terminou em 31/8/o63(últlno turn I)'
\ta l.
lOs. <.are.s.(,rads
l°."ec.
~tat.Rotas·
15, ['
L r en t ino Pere i.ra aos ."an tos
13,~
Il.ctnr .JUTluel Poça as Podr i .les
12 fi
·J')s~ • on re i ro L/lera
1L!)

Pura os dein do s efeitos::;

(;(l

11ft t&ll.O Jacir to Jarr. e I
20s. ar .• os .• lec.liat.'ocus
1 0 •• loao: i
s ri (in tr< ~t lari'lhv

2". -Pau lI) ./on'e

15,5

Ci

,to

ti S

t .

15,4
15, .í
1'),3
15, ,~
15,2

i5, ()
II

a

15,0
1'I, •
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Val.
10°-2°.

sarg.2°.mec.v.

11°··"
12°-"
13°-"
14°-"
15°16°-"
17°-"
18°-"
19°-"

"
"
"
"
"
"
"

,X)._"

"

21°-"

"

r.,João da Salvação Vieira
"" ,José Fernonde s Segura
"" ,Sntónio Ribeiro
"" .Lsmael Teixeira Pinto
"" ,Apo l inário Joaquim Cri lo
" " .Norber to Inácio Cachatra

" " .Ade l ino Fon toura
"",António
Oliveira
"", Manuel R.Marques da Silva
" " .llumber to de Jesus Rebelo
""
,Agostinho
Mendes Vaz
"" .Car lo s Ferreira Fonseca

14,4
14,4
14,3
14,3
14,2
14,0

13,6
13,6
12,9
12,7
12,6
10,0

Para os devidos efeitos se putlica a lista geral de classificação dos candidatos aprovados no curso para a promoção ao pos to de furriel 2°.Mec.Viat.Lagartas e Especiais, aberto pela nota nO.32654 pO.7/2 de 12/9/61 da
Repartição de Sargentos e Praças e O.E.no.36-3a.Série
de 30/13/961, realizado no ano lectivo de 1961/62 e
que terminou em 6/7/963 (último turno);
l°s.Cabos Ajud.mec. viat.
1°7Joaquim Ebrad.Ferreira-C.P.C.
2°-António
das Neves":C.D.r..C.

J~-;;- <J

lago e esp.

~'r'.i··I.t;!:1~· .:,'
~~ ;,;
1 _6 .P.A.
40~J08qUtm Fernandes Costa-E.P.A.
50-Custódio José da Conceição Xavier-C.D.C.C.
6°-AntÓ"lio Manuel Correta Ninderico-E.P.C.
7°-Manuel António Pereira de Sousa -c.n.c.c.
8°-João António Caimeiro-R.C.8
9°-Severino
q 1 Craça Serra .Bogalho-E.P.S.M.
10°-José Manud Trincheira
Alpalhão-R.C.3
11°-João Jorge Ávila bruno-B.I.I.17
12°-Giberto
Antunes Brito-E.P.E.
13°-João Rodrigues Cor dei. ro-R.C. 7
itl°-Dalt ie l das Neves-fi".P. C.
15°-Joaquim Manuel Marques de Oliveira-F.P.E.
16°-AdeLino de Oliveira
Faria-C.D.C.C.
nO-Arlindo
Jorge C;tÜuveia-E.P.C.
18°-Júlio
Rato Dtas-C.D.C.C.
19°-Manuel Nunes Pinto-R.C.8
roo-Francisco
Pin to Carvalho-R.C. G
21°-Bemardino
Por ti. u.a-c. D. C. C.

3 - AI ta rações

t

v .....

na Fraquênc

i~

Val.

1416
14,5
14,3
13,7
13,11

13,3
13,2
13,1
12,9
12,8
12, S

12,7
12,6
12,5
12,4
12,Q
12,1

12,J
1'2,0

11,6
11,11

3a.Série
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Abatidos ao Quadro de alunos da Escola Central de Sargentos, desde 4/12/963, nos termos do parágrafo 2°do arte
17° do Dec.~423 de 6/12/955, por terem dado 30 faltas
justificadas, o Sarg.Ajud. António Correia Vieira de
Castro do 2°.G.C.A.M. e o l°.Satg. de lnf. Salviano
Duarte de Oliveira Amaral do R.l.10. Devem ser presentes à matrícula do próximo ano lectivo. nos termos do
parágrafo único do arto.23°.do referido Decreto.
Abatido ao Quadro de alunos da Escola Central de Sargentos
desde 6/12/963. nos termos do parágrafo 2°do arte. 17°.
do Dec.40423 de 6/12/955. por ter dado 30 faltas
justificadas, ° 10.Sarg. do S.A.M. Feliciano Ferreira
do l0.G.C.A.M .• Deve ser presente à matrícula do pró
ximo ano lectivo, nos termos da parágrafo único do arte.
23°.do referido Decreto.
VI

-

DECLARAÇÕES

Rectificações
Conta a antiguidade no actual posto desde 14/Fevereiro
de 1962 e não desde 26/7/963. como consta da O.E. nO.
26 3a.Série de 20/9/963(pág.802) o Furriel do 9·P. do
S A.M. Bento David Guiloviça da ftM. de Moçambique.
Oeclara se que o 20.Sarg. de Inf.Hermínio Rodrigues Martins
do O.G A. tinha como Unidade Mobilizadora o H.L 2 e não
O R L.2 como por lapso foi publicado na 0.E.no.32 3a.
Série de 20/11/963 a pág.989
Chama se António da Conceição Candoso e não António da
Conceição Cardoso o arg.Ajud. Chefe Mec.Auto do G.D.
C.C a que se refere a O.E. nO.32 3a.Série de 20/11/63.
a pág.997.
Chama-se Alvaro Braz inha Muchacho e não Alvaro Brazinha
Machado o Furriel 20.~1ec.Electricista ,a que se refere
a O.E. nO.32-3a.Série de 20/11/963,,0. r~' <)10
Cbama se Arménio dos. antas iI va e .não Américo do~ San
tos ilva o Furriel 20.lec.ElectrlClsta da F..M.hlm. a
que se refere a 0.E.no.32 3a. érie de 20/11/963 a pág.
970.
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Declara-se que o Furriel Grad. Radiom.Joaquim Nunes Cra
vo colocado na E.M.Elm. a que se refere a 0.E.no.29
3a.Série de 20/10/963 a pág. 901, deve ser considerado nesta situação desde 24/9/962 e não desde 24/9/963
como por lapso foi publicado.
Chama-se Jorge de Bastos Corga e não José de Rastos Cor
ga o 2°.Sarg.Grad. do S.A.M. da R.M. de Angola, referido na 0.E,no.32 3a.Série de 20/11/963 a pág.1005.
Declara-se que o 10.Sarg. de lnf. Jorge
cado no B.I.I.19, por ter regressado
como consta na 0.E.no.32-3a.Série de
979 tinha como Unidade Mobilizadora o

Gonçalves, coloda R.M. de Angola
20/11/963 a pág.
R.I.15.

Declara-se que o 10.Sarg. de lnf. Rui Augusto de Sousa
colocado no B.C. '0 por ter regressado da R.M. de Ango
la como consta na 0.E.no.32-3a.Série de 20/11/963 a
pág.979 tinha como Unidade Mobilizadora o R.1.2.
Declara-se que o lO.Sarg. de lnf. José Tavares Afonso,co
locado no B.C.6 por ter regressado da R.M. de Angola
como consta na 0.E.no.32-3a.Série de 20/11/963 a pág
979, tinha como Unidade Mobilizadora o R.I.6.
Declara·se que o 10.Sarg. de lnf Américo Tavares Geada
Colocado no C.I.A.A.C. por ter regressado da R.M. de
Angola. como consta na 0.E.no.32 3a.Série de 20/11/963
a pág. 988 tinha como Unidade Mobilizadora o R.A.L.4.
Chama-se Jorge da Assunção Castelhano e não Jorge da
Assunção Castelhano Andas o 10.Sarg. do S.A.M. coloca
do na R.M. de Angola. a que se refere a 0.E.no.32 3a.
Série de 22/11/963 a pág 993.
Seja considerada nula e de nenhum efeito a promoção a
20.Sarg.Milo. do Furriel do B.C.5 Manuel Nunes, cons
tante da 0.E.no.8-3a.Série de 1963 a pág.20I. em vir
tude de se ter verificado que o mesmo pertence ao Q.P.
desde 5 5 961. Tem a repor na F.N. as verbas que inde
vidamente lhe foram abonadas.
Declamse que o 2°. arg.Mi L? , do B.C.no.239/Reg.Cav.3.
promovido ao actual posto pela 0.E.no.33-3a. érie de
1963 se chama Manuel de Oliveira Henriques e não Manuel
de Oliveira Rodrigues como se publicou.
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Embarcou para o C.T.l. da Guiné e não para a R.M. de Angola o 2°.Sarg. de lnf. do R.I.11, José de Campos a
que se refere a 0.E.no.11 3a.Série de 20/9/963, pág.
601 e que tem como Unidade Mobilizadora o B.C.5 .
•
Conta a antiguidade no actual posto desde 31/7/962, e
não desde 31/7/963, conforme consta da 0.E.no.27 ·3a.Sé··
rie de 30/9/963. pág.842, o 2°.Sarg. de lnf. José Maria Pereira da R.M. de Moçambique.
Deve ser considerado colocado no Comando Territorial Independente de Madeira Quartel General-, e não na Chefia
do Serviço de Reconhecimento das Transmissões conforme
foi publicado na 0.E.no.27 3a.Série de 30/9/963 o Fur
riel de Eng. (Transm) João Daniel Lança de Sines Fernandes.
Chama.se Francisco Sapata Ramalho e não Francisco Sapata
Rancalho. o l0.Sarg. de lnf. do B.I.I.19 a que se refere a 0.E.no.32-3a.Série de 20/11/963. a pág.1004.

2 - Vencimentos
Declara.se que o 2°.Sarg. de lnf. Américo da Silva Rocha
do R.L1
passa a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei(no.1 do arto.325°.do Capo.8°.do
actual Orçamento do M.E.)
00000000000000000000
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O Linistro

do Exército

Joaqu im da Luz Cunha

Está conforme

O Ajud~nte

General

7-__

-f-C~-

(

_ ..
MINIST~RIO DO EX~RCITO

do Exército

Ordem

3."

5*..11.:
30 de Dezembro

Publ ica-sp. ~o Exército

ne 1963

o seguinte:

I - DECRETOS

E pnRTARIAS

A - Condccor~ções

Por Portari~

de 25 de Outubro

de 1963

Manda o Governo da PepúLlica portuguesSl, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a cruz de ~uerra de la.
classe, ao aLrigo dos artigos 9°.e 10°, do Regulamento
da Medalha Militar
de 28 de laio de 1946, por servi
ços prest dos em acções de combate na Província de An
gola, o segundo sargento miliciano Artur Moutinho Sequei r a, amanuense
da Ü'lmpanhia de Comando e Serviços
do Quartel G~neral la {legião \lilitar de Angola. Ministério do F ército 29 de Oo tul ro de 1963. O Ministro do
bcército Joaquim da Luz ('.).1Ilha.

Por Port~rla

de 5 de lovembro

de 1963
\li n i s ro

lanJa

d

1 f n

ria

rnaldo Jo • Marques
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Primeiros Sargentos:de InfanL~ria, João da Cruz Teixeira
Bento; do Quadro Amanuense do Exército, José de
Abreu Lopes; reformado, António Alves dos Reis.
Segundo!} Sargentos: de Infantaria, João Raposo; e se'Ieiro 'coI1eeiro 'A.f.f.redo
Antunes Assis.MÍnihltio
do Exército, 5 de Novembro ae 1963. O Ministro do Exército,
Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços distintos, por terem sido considerados ao abrigo
dá alínea-a) do artigo 18°., com referênéia ao parágrafo 2°. do artigo 51°. do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, os seguintes sargentos
da Escola Prática de Engenharia:
Primeiros Sargentos de Engenharia António Godinho e Jaime Coelho.
Segundo-saEgento de Engenharia José Ferreira dos Santos.
Ministério do Exército, 5 de Novembro de 1963. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

Por Portaria

de 19 de Novembro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa,

pelo Ministtro
do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar de 4a.classe, nos termos do artigo 52°. do Regulamento da Medalha Militar de 28 de Maio de 1946, o segundo sargento de Infantaria Manuel Gomes Gil da Com
lpanhi a de Caçadores Er'"'~ci-)·
.2,1f' 'p)ti'l"12C de Caça
dores nO.l0.Ministério do Exército, 19 de Novembro de
1963. O Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha.

Por Portaria

de 26 de Novembro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exércit0, -undecorar a título póstumo, com a cruz
de guerra de la. classe, ao a ni.go dos artigos 9°. e 10°.
do Regulamen~o
da Medalha Militar de 28 de Maio de
1946, por serviços prestados em aç'ões de combate na
Província da Guiné Portuguesa
o furriel miliciano de
cavalaria Carlos Fontes de Carvalho da Companhia de
Cavalaria nO.252/Batalhão
de Caçadores nO.5Qq - Regi
mento de Cavalaria nO.3. Ministério do F~ército, 26 de
Novembro de 1963. O Ministro do Exército Joaquim da
Luz Oinha.
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2 - Praças
Por Portaria

de 29 de Outubro

de 1963

Manda o Governo da República Portu~uesa,pelo Ministro
do Exército,condecorar
com a cruz de guerra de la.
classe,a título póstumo, ao abrigo dos artigos 9°.e 10°.
do Regulamento da Medalha Militar,de 28 de Maio de
1946,por serviços prestados em açções de combate na Província de Angola.o primeiro cabo Manuel de Sá Alves da
Companhia de Caçadores nO.16S do Batalhão de Caçadores
nO.1S8. Ministério do Exército, 29 de Outubro de 1963.
O Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha

Por Portaria

de 26 de Novembro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exercito, condecorar a título póstumo, com a cruz
de guerra de la.classe, ao abrigo dos artigos 9°.e 10°.
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, por serviços prestados em açções de combate na
Província da Guiné Portuguesa, os soldados Manuel José
Teodoro nO.481/62 e Ramiro Ferreira Pereira nO.616/61
ambos da Companhia de Cavalaria nO.2S2j8atalhão de Caçadores nO.S07-Regimento de Cavalaria nO.3.Ministério
do Exército, 26 de Novembro de 1963, O Ministro do
Exército Joaquim da Luz Cunha.

B - Louvores
- Sargentos
Por Portaria

de 29 de Outubro de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, 'pelo Mi n istro
do F~ército
adoptar para todos os efeItos legaIS, o
eguinte Lo~vor conf~rido em Ordem de erviço nO.1 de
26 de Novembro de 1962 do Comando-Chefe das Forças Armada~ de Angola ao segundo sargento Mil~ciano Artur
MoutInho
queir, amanuense, da Co~panh~a.de Comando
rvi ços d Qua;.tel General da Beg i ão ~hh~ar de Ang?la, por, embora ao tempo .e encontrar na sl~uação de
dlsponibi lidade t r ti o uma actuação excepclonal~en •.
te relevante em'~luc b , onde re idia quando ecluduam
as aççõe terrori ta no I Ior t.ede Angol a.
De 15 de 1arço 8 29 de Abril de 1961, por incumbência
'-!
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do chefe do posto Hermínio Çarvalho Sena, organizou e
comandou a deminuta milícia de Mucaba, onde não existiam quaisquer outras forças, missão em que se houve
por forma tão notável, que pAode conter durante esses
45 dias, o ímpeto do inimigo que naq~ela área s6 não
dominava a pr6pria povoção.No dia 29 de Abril , comandando um grupo de civis armados, participou numa ha t i-:
da nas imediações de Mucaba, tendo sido a sua viatura
ferozmente atacada pelos terroristas, do que resultou
receber ferimentos e a morte dos seus quarto companheiros. Apesar de ferido, o segundo sargento Sequeira continuou a combater, conseguindo romper o cerco á granada de mão e atingir uma outra viatura em que foi recolhido.
Na noite de 29/30 de Abril, durante o ataque terrorista a Mucaba, colaborou devotadamente na organização da
defesa e combateu com denodo, valentia e coragem, até
receber ordem para ser retirado da linha de fogo, em
virtude do agravamento dos seus ferimentos, que no dia
seguinte impuseram a sua evacuação aérea para Luanda,
onde foi submetido a melindrosa intervenção cirúrgica.
Pela forma destemida e entusiástica como encarou todos
os acontecimentos, mais uma vez patenteados no facto
de logo que se achou recuperado para a vida, requerer
para voltar á efectividade do serviço o segundo Sargento miliciano Artur Moutinho Sequeira cabalmente de
monstrou excepcionais qualidades de heroísmo, abnegação, coragem, decisão, sangue frio e espírito d~ sacri
f{cio. Ministério do Exército, 29 de Outubro de 1963.
O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

Por Portaria

de 5 de Novembro

dR 1963

:Vmnda o Governo da República Portuguesa, pelo ~1inistro
cioExército, lou~ar os seguintrs sargentos
Primeiro sargento de Engenharia Ant6nio Godinho pelA ma
nei ra como tem desempenhado as funl.;nesde che fe das
Oficinas de Equipamento Pesado de Engenha ria do lata
lhão e Engenharia nO. 3 desde a consti t.uição do l'ntalhão funções que JÚ desempenhava desde o início da
construção do Campo de Instrução Militar de Santa ~larganda em 1951, tendo a seu cargo a Manutenção e repaI ti
ção de todo o equipamento pesado. No desempenho Jas
sua ~Inções tem revelado e confirmado, a pur da sua
mm t a competência profissional, uma inexcedível dedi
cação ao serviçb do Exército ao qual tem acrificado
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muit~s horas do seu me~ecido e necessirio repouso,
reali zando trabalhos cUJo valor ext raordinãr i o mui to
excede o seu custo e representa economia para a Fazenda Nacional, pelo que os serviços prestados ao longo
de tantos anos, não Só pelo seu valor como pelo exemplo de um vida permanentemente dedicada ao serviço
do Exército, devem ser considerados, relevantes, extraordinirios e importantes.
Primeiro Sargento de Engenharia Jaime Coelho pela maneira invulgar e competente como tem desempenhado as funÇões de condutor de obras militares a cargo do Batalhão
de Engenharia nO.3. desde a sua organização, funções
que ji vinha desempenhando desde o início das obras
de construção do Campo de Instrução Militar de Santa
Margarida em 1951, cargo em que tem revelado e confir
mado a sua competência profissional. Desembaraçe~o,
honesto e exigente na fiscalização e execução dos trabalhos, militar aprumado e permanentemente dedicado ao
serviço do E ército, ao qual tem sacrificado muitas
horas do seu merecido e necessirio repouso, o que
trouxe vantagens para a Fazenda Nacional ma realização
de tão importantes e vultuosas obras. Os serviços por
ele prestados ao longo de tantos anos, não Só pelo seu
valor como também pela afirmação na sua competência
invulgar, devem ser considerados relevantes, extraordinários e importantes.
egundo Sargento de Engenharia José Ferreira dos Santos
pela maneira como tem desempenhado as funções de chefe
das Oficinas de Carpintaria do Batalhão de Engenharia
nO.3, funções que ji vinha desempenhando desde o início das obras de construção do Campo J. ln6~~uçioMi
litar de Santa Margarida em 1951, tendo revelado e con·
firmado, a par da sua muita competência profissional,
uma inexcedível dedicação ao serviço do Exército, ao
qual tem sacrificado muitas horas do seu merecido e
necessirio repouso, representando. os seus serv~ços
grande economia para a Fazenda Naclonal. Os qerVlçOS
prestados durante tantos anos não Só pelo seu ~Qal valor como pelo exemplo de uma vida perm~ente~ente dedicada ao serviço do Exército e pela co~flrmaçao de uma
compet~encia invulgar..deve~ ser conslderB:do.sc?m? relevantes extraordinirlos e lmportantes. MlnlSterlo do
EXérci~o, 5 de Novembro de 1963. O Ministro do Exérci~
to, Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
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do Exército, adoptar para todos os efeitos legais, o
seguinte louvor conferido em Ordem de Serviço nO.237,
de 2 de Agosto de 1962, do Regimento de Infantaria de
Luanda, ao segundo sargento de Infantaria, Manuel Carvalho, da Companhia de Caçadores Especiais nO.63(4a.
Companhia de Caçadores Especiais) porque, durante cerca de dois anos em serviço na Província de Angola e
naquela Companhia se evidenciou como graduado competente, zeloso e de mhito mérito, dando igualmente e constantemente nas operações contra i terrorismo que assolou o Norte da Província, provas de grande valentia,
espírito de sacrifício e vontande de bem cumprir. Encarregado das mais diversas missões, sempre soube corresponder á confiança que os seus superiores nele depositaram, verificando-se como um óptimo auxiliar do comando e um graduado exemplar. A par de uma perfeita compreensão, camaradagem e pronta obediência, muito facilitou a acção do comando e pelo seu comportamento no
meio civil, europeu e indígena, grangeou respeito e
admiração dos seus superiores e destas populações, muito honrando a sua companhia e o Exército Português. Ministério do Exército, 5 de Novembro de 1963. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por Portaria

de 26 ~e Novembro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, adoptar, a título póstumo, para todos os
efeitos legais, o seguinte louvor conferido em Ordem
de Serviço nO.19 de 10 de Outubro do corrente ano, do
Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné Portuguesa,
ao Furriel Miliciano Carlos Fontes de Carvalho, da Companhia de Cavalaria nO.252/Batalhão de Caçadores nO.
907-Regimento de Cavalaria nO.3, porque em 21 de Setembro de 1963, sendo comandante da escolta de uma co·
luna de viaturas que Rrocedia ao levantamento de abatizes na estrada de Binar-Bissorã, região de Biambi, e
tendo descoberto um grupo inimigo que se preparava para emboscar a coluna, não hesitou em, apenas com três
soldados, ataoar o referido grupo, causando-lhe pesadas baixas. Tendo depois recebido reforços voltou a atacar o inimigo, sendo então ferido com certa gravidade. Este Furriel demonstrou una valentia e uaa coragem
pessoal digna do maior louvor e confirmou novamente as
excelentes qualidades que já lhe haviam sido reconhacidas e que dele .fizeram um excepcional comandante de
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s~c~ão~ ~m tudo mer~cedor da confiança nele depositada.
M~nlsterlo do Exército, 26 de Novembro de 1963. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

2 - Praças
Por Portaria

de 29 de Outubro de 1963

Manda o Governo da ~epública Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, adoptar, a titulo póstumo, para todos os
efeitos legais, o seguinte louvor conferido em Ordem de
Serviço nO.l de 12 de Janeiro do corrente ano, do comando-Chefe das Forças Armadas de Angola ao 10.Cabo Manuel de Sá Alves da Companhia de Caçadores n? 165 do Batalhão de Caçadores nO.158, por no dia 24 de Agosto de
1962, fazendo parte das forças que desencadearam a
operação "Vento Norte", na região de Banza Lende, concelho do Songo, da qual resultou mais uma gloriosa jornada para o nosso Exército, que culminou com o aniquilamento de um poderoso grupo inimigo e com a apreensão
das resoectivas armas, demonstrou possuir coragem, decisão, serena energia de baixo de fogo e sangue frio
extraordinários, ao acompanhar o seu comandante de secção na recolha das armas que tinham ficado junto dos
inimigos mortos. Este seu acto de valentia valeu-lhe a
morte, mas fê-lo enfileirar ao lado da imensa plêiada
de heróis que são o orgulho desta imotredoira Pátria
Portuguesa. Ministério do Exército, 29 de Outubro de
1963. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por

Portaria

de 26 de Hovembro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, adoptar a título póstumo para t?dos os
efeitos legais, os seguintes louvores conferidos em
Ordem de erviço nO.19 de 10 de Outubro do corrente
ano, do Comando Chefe das Forças Armadas da Guiné Portuguesa, aos militares que vão indica?asj
.
Soldado nO.616/61,Ramiro Ferreira Pereira, da Comp~nhla
de Cavalaria nO.252-Batalhão de Caçadores 9D7/Reglmento de Cavalaria nO.3, por, em 21 de etemb~o de 1963,
fazendo parte da escolta de uma coluna de viaturas. que
procedia ao levantamento de abatizes na estrada Blnar-~is orã, na região de Biambi, ter dem?n~t:ado excepCional valentia no ataque a um grupo lnlmlgo que se,
Preparava para emboscar a coluna, penetrando volunta-
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riamente no mato, de onde trouxe um morto inimigo e armamento, e recusando-se, depois de ferido, a abandonar
a coluna, participando até final na acção subsequentemente empreendida.
Soldado nO.481/61 Manuel José Teodoro, da Companhia de
Cavalaria nO.2S2/Batalhão de Caçadores nO.SQq - Regimento de Cavalaria nO.3, por, em 21 de Setembro de
1963, fazendo parte da escolta de uma coluna de viaturas que procedia ao levantamento de abatizes na estrada ~inar-Bissorã,
região de Biambi, ter demonstrado
e~~e~'c,ional valentia no ataque a um grupo inimigo que
se preparava para emboscar a coluna, abatendo pelo me'
no~ um inimigo e apreendendo uma espingarda a outro,
contribuindo assim pessoalmente e de forma valorosa
para o êxito alcançado e dando uma nova prova de desem
baraço e de bravura que já lhe havia sido reconhecidos
e que dele fizeram um dos melhores soldados da sua Unidade. Ministério do Exército, 26 de Novembro de 1963.
O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.
I I - JUSTICA

E OISCIPLINA

A - Condecorações
- Sargentos
Considerando as qualidades verdadeiramente extraordinármas de chefe e condutor de homens reveladas em comba
te'
Co~siderando que, em Abril de 1963, quando seguia com
a sua secção na testa de um grupo de combate em operações na região de Catalabanza
enfretou com grande calma e domínio absoluto da força que comandava um ataque
de aguerrido grupo de terroristas;
Considerando que, no decorrer do combate, ao aperceber-se de que caíra entre os seus homens uma granada de
mão defensiva arremessada pelo inimigo e que ao deflagrar não deixaria, certamente, de produzir-lhe elevado
número de baixas, permitindo, ainda aos atacantes a
poderar-se de armamento, lançou-se sobre ela evitando
com o sacrifício da própria vida a perda dos seus subordinados,
Considerando o acto consciente praticado de excepcional heroísmo, abnegação e coragem,
Por alvará de 15 de Novembro de corrente ano, publicado no Diário do Governo nO.281-2a.Série, de 30 do mes-

3a. Série

ORDEM DO EXERCITO N°. 36

1169

**********~******~********~*****************************
mo mês, f01 agrac1ado, a t1tulo póstumo, com o grau de cavaleiro, com palma. da Ordem Militar da Torre e Espada
do Valor Lealdade e Mérito o segundo sargento de Infantaria, José Paulo dos Santos.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, "em conformidade com as disposições do Regulamento aprovado pelo Decreto nO.35667 de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos:
Primeiros Sargentos do Quadro de Amanuense do Exército
Oeodoro da Cruz Coimbrão da Academia Militar e João
Pereira Carvalho da [nrecção do Serviço de Saúde.
Segundos Sargentos; músico,José Gonçalves Matias Júnior do Batalhão Independente de Infantaria nO.18, do
Quadro de Amanuense do Exército, Sebastião Esteves de
1
Matos,do Quartel General da 2a. Região M litar.
Desp. de 18/12/963
-

III - NUDANÇAS DE SITUAÇio
SARGENTOS DO QUADRO PERMANENTE
Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 26/10/963,
por ter regressado da R.M. de Angola, o 2°.Sarg. de
Inf.,Cristóvão Amaro Martins Beirão do R.I.2. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 14/11/963
Passou a ser considerado nesta situação desde 21/8/963,
por ter regressado da R.M. de Angola de ref~rço á Guarnição Normal, o 20. argento de Inf. ,Joaqu1m Augusto
Cruz do H.1.12. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Desp. de 16/9/963

Quadro

da Arma de Cavalaria

Passou a ser con iderado nesta situação desde ~/9/963,
por ter regressado da R.M. de Angola onde serv1U e~ ~e·
f.rço á Guarnição Normal
o l° Sarg. de Cav.,Antoo1o
Montez Luí ,da E.P.C •. Vence .ela verba "Pe,ssoal de
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Nomeação Vitalícia

além dos Quadros".Desp.

de 1/10/63

Ouadrm do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 27/11/963,
o Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,Artur
Fialho Rosa Mendes
do R.l.6 na situação de disponibilidade. Deve ser mandado apresentar no R.l.3 para onde é transferido. Tem
direito aos vencimentos a ~rtir
da data em que
efectuar a sua apresentação na Unidade a que se destina.

Passagem

á Situação

Quadro do Serviço

de Supranumerários
de Saúde

Passaram a ser considerados nesta situação desde 5/12/63
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte.
3°. do Dec.42937 de 22/4/960. para servirem nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, os
Furriéis do S. S. Américo Vicente do R.1.15 e José Lo
pes das Neves do R.l. 1.

IV - PROMOÇÕES

SARGENTOS

DO QUADRO PERMANENTE

·Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros de

ln fan ta ria
Escola Prática de Infantaria
Sarg.Ajud.Subchefe
de Banda, o l°.Sarg.,António Gonçalves, do E.M.E., contando a antiguidade desde 19/11/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Desp. de 13/12/963

Regimento
20.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,

de Infantaria

nO.l

o Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas

3a. Série
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Francisco António Fernandes, contando a antiguidade
desde 31/10/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Serve em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola. Desp. de 13/12/963
2°.Sarg.Corneteiro, o Furriel Corneteiro.Hermenegildo
Augusto Melina, contando a antiguidade desde 31/8/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Desp. de 13/12/963

Regimento

de Infantaria

nO.2

10.Sarg.Grad.10.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Rodas,José Maria da Silva Dias, desde 1/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 26/12/963

Regimento

de Infantaria

nO 7

Furriel Grad.20.Mec.Viat.Rodas, o 10.Cabo Aj.Mec.Viat.
Rodas, Manuel Filipe, desde 4/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 26/12/963

Regimento

de Infantaria

nO.1~

l0. arg.Grad.10.Mec.VIat.Rodas, o 2°. arg.2°.Mec.Viat.
Rodas, Francisco Madeira Clemente, desde 1/9/963, da
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 26/12/963

Regimento

de Infantaria

nO 16

l0. arg.Grad.l0.Mec.Viat.Rodas, o 2°. arg.2°.Mec.Viat.
Rodas,António Luís anches desd~ 1/9/963, data a partir da qual tem direito aos venCImentos do novo posto.
Desp. de 26/12/963
20. rg. d lnf., o Furriel João Jesuí~o, contando a ~tiguidade desde 31/5/963,data a partIr da qual tem dIreito aos vencimentos do novo posto. Desp.de 11/12/963

Batalhão

de Caçadores

n°.8

l0. rg.Grad.lo. ~c. iat.Hodas, o 2°

arg.2°.Mec.Viat.
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Rodas,Joaquim Antão Caroço, desde 1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 26/12/963

Artilharia
Escola Prática de Arti Iharia
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o lO.Cabo Aj.Mec.Viat.Rodas
Braz José do Carmo, contando a antiguidade desde
1Y9/963, data a ,~rtir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Desp. de 25/9/963

Regimento de Artilharia

ligeira nO.2

Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas, o l°.Cabo Aj.Mec.Viat.
Rodas,Manuel Pires Fernandes, desde 4/8/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo post~.
Desp. de 26/12/963

( Com destino ao C. LC.A.l

)

2°.Sarg. de Inf.,o furriel António Adriano Castro Tavares, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 19/12/963

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
lO.Sarg.Grad.10.Mec.Viat.Bodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Rodas,Mário Fernandes Simões, desde 1/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Desp. de 26/12/963
Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas, o lO.Cabo Aj.Mec.Viat.
Rodas,Lúcio Joaquim Dias Segurado, desde 4/8/963, data
a partir da qual tem direiro aos vencimentos do novo
posto.
Oesp. de 26/12/963

Regimento

de Cavalaria

nO.3

10.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Norberto Inácio Cachatra, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos venci-

3a. Série
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mentos do novo posto.

Desp. de 25/10/963

Furriel 2°.Mec.Viat.Lag. e especiais, o Furriel Grad.2°.
Mec. Viat.Lag.e especiais, Rogério Augusto Rijo Pola.
Vence pela verba "Pessoal de No~ação Vitalícia além
dos Quadros". Fica na escala de promoção colocado imediatamente á esquerda do Furriel 2°.Mec.Viat.Lag.e especiais, Francisco Pinto Carvalho.
Desp. de 19/12/963
Furriel Grad.20.Mec.Viat.Lag.e especiais, o l°.Cabo Aj.
Mec. Viat.Lag.e especiais, Rogério Augusto Rijo Pola,
desde 7/7/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Desp. de 19/12/963

Regimento de Cavalaria nO.8
20.Sarg.20.Mec.Radiom., o Furriel
nesto Silva Fabião, contando
31/8/963, data a partir da qual
mentos do novo posto. Desp. de

2°.Mec.Radiom.,Luís Era antiguidade desde
tem direito aos venci13/12/969

Engenharia
Escola Prática de Engenharia
Furriel Grad.20.Mec.Vial.llodas, o IOrCaBe Aj.Mec.Viat"
Rodas,Manuel Rodri~les Josué, desde 4/8/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo postm.
Oesp. de 26/12/963

Regimento de Engenharia n°.1
Furriel Grad.20.Mec.Viat.Rodas,

o l°.Cabo Aj.Mec.Viat.
Rodas Manuel Fernandes de ousa, desde 4/8/963 data a
parti~ da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 26/12/963

Regimento de Engenharia nO.2
l0. arg.Grad.1o.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Rodas,Eduardo Viriato Pereira Horta, des~e 1/9/963,daa a partir d qual tem direito aos venCImentos do novo p sto.
Oesp. de 26/12/963

Grupo de Companhias de Trem Auto
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Estane lec lnantos Mi Iitares
Estabelecimentos de Instrução
Centro de Instrução de Arti Iharia Antiaérea e de Costa
10.Sarg.10.Mec.Radiom., o 2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.,Rui de
Oliveira Baptista, contando a antiguidade desde 21/8/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Oesp. de 20/12/963
Estabelecimentos Produtores
Oficinas Gerais de ~aterial de Engenharia
10.Sarg.Grad.10.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Rodas,José Cur-to Esteves Fidalgo, desde 1/9/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Oesp. de 26/12/963
Diversos
Depósito Geral de Material de Guerra
20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,
António Guilherme Mesquita Carneiro, contando a antiguidade desde 30/11/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 13/12/963
Supranumerários
lnf antaria
O

Regimento de Infantaria n .15
20. rg. do
o Furriel Armando Ferreira Redentor,
contando a ~n~iguidade de de.30/6/963, data a partir
da qual tem direito aos venCImentos do novo posto.
rve m reforço na R. 1. de Angola. Desp. de 13/12/63
A r tithar i a

Ragimento de Artilharia ligeira nO.l
2°.Sarg. de Eng.Transm.,o Furriel António Nunes Nogueira
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contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Ser~
ve em reforço á R.M.de Angola.Desp. de 14/12/963

Regimento de Arti Iharia Pesada nO.2
2°.Sarg.de Art., o Furriel Manuel Lopes, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço
á Guarnição Normal do C.T.l.da Guiné.
Desp. de 7/12/963

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

2°.Sarg.de Art., o Furriel Artur Domingos Costa, cont~do a antiguidade desde 31/10/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné.
Desp. de 14/12/963
2°.Sarg.de Art., o,2°.Sarg.Grad.,Hélio Fernando Moreira
Morgado, contando a antiguidade desde 10/2/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço á Guarnição Norçal do C.T.l. de
Cabo Verce. Despacho de 17/12/963, de Sua Exa.o Minis~
tro do Exército.
2°.Sarg. de Art., Q. Furriel, Manuel Silvares Jerónimo,con~
tando a antiguidade desde 30/6/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola.
Desp. de 18/12/963

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército
2°. Sarg.do S.S., o Furriel,José Francusco Carvalh~.
contando a antiguidade desde 30/4/963. data a partIr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
e sp . 16/12/963

Estabelecimentos

Produtores
Manutençío

Mi Iitar

3~. Série
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2°.Sarg. do S.A.M.,Adelino Pedroso Nora, contando a anti~idade desde 30/6/963, data a partir da qual tem direIto aos vencimentos do novo fosto.
Desp. de 16/12/963•
No Ultramar
Região

Militar

de Angola

2°.Sarg.Enf.hípico, o Furriel António Cládio, contando
a antiguidade desde 30/11/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 13/12/963
2°.Sarg.20.Artíf.Serra, o Furriel David da Cruz Rodrigues, contando a antiguidade desde 30/11/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos~o.
Oesp. de 13/12/963
.Corne tei.ro,o r CJ"
António Ferreira, contando a antiguidade desde 10/9/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 13/12/963

FurrieL

2°.Sarg.cometeiro, o Furriel Manuel dos Santos Paixã~,
contand~ a antiguidade desde 31/8/963, data a partIr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 20/12/963
Região

Militar

de l.loçambiQue

Furriel corneteiro,o, l0.Cabo músico António de Lim~,contando a antiguidade desde 10/9/963, data a partIr da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despo de 27/12/963
Comando

Territori

I Inriependente

de Macau

I'urrielGrad.20oartífoSerro, o 10.Cal.:oAjoartíf.Se:ra.
António .1050 Pereira, desde 7/9/963, data a partIr da
qual tem direito ao vencimentos do !lOVO posto.
I . p, de 26/12/963
Sargentos

do Quadro

complemento

R B gim en t o ri e ln f a n t a r i ano.
(I I to d

Üi odores

nO

o

Hl5)

10
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Por despacho de 26/Dezembro/1963, nos termos da alínea
b) da condição la.do nO.lo. da circ.no.14900 de 10/7/952
da extinta 3a./la.DGME, contando a antiguidade desde 27
de Junho de 1963, 2°.sasgento miliciano o furriel mili
ciano José Paulo dos Santos. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 27/6/963.

Regimento

de Infantaria

nO.15

(Bat. de Caçadores nO, 280)
Por despacho de 26/Dezembro/l963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António Gomes de Faria. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Regimento

de Infantaria

de Nova Lisboa

Por despacho de 26jDezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.sargento miliciano:q furriel
miliciano Agostinho José Coelho. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963,

Batalhão

de Caçadores

nO.5

(Comp.de Caçadores nO.298)
Por despacho de 26/Dezembro/l963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s,saxgentos milicianos os fur
riéis milicianos Firmino dos Santos Moreira, João Manuel
Morte Lopes Simas e José Hilário Sampaio. Têm direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/2/962.
(Compa.de Caçadores nO.306)
Por despacho de 26/Dezembro/1963. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.sargento miliciano 9 furriel
miliciano Angelo Ribau Teixeira. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/962.
(Compa.de Caçadores nO.302)
Por despacho de 26/éezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.sargento miliciano O furriel
miliciano José Acácio Martins Nunes. Tem direito aos ven
cimentos do novo posto desd 28/2/962.

Batalhão

de Caçadores nO. 10
nO 310)

(Co.p.da Caçadores

3a. Série
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Por despacho de 26jOezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano António Antunes Curado. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/962.

Batalhão

de Caçadores

de Porto Amél ia

Por despacho de 18/Dezembro/1963, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1960, 2°.sargento miliciano o furriel
do Q.P.José Anes Dias Gomes, por se ter verificado ter
reunido todas as condições de promoção eXfgiàas na Lei
antes do seu ingresso no QP
em 14/Setembro/1960,portanto,
Fica graduado 2°. sargento desde a data do seu ingresso
no Q.P. (1/Maio/196l) e tem direito aos vencimentos do novo posto desde 14/Setembro/1960 nos termos da Determinação 4) da C.E.no.33-3a.Série-de 1959 e Despacho 12 inserto na O.E.no.9-1a. érie-de 1959.

Regimento

de Lancei ros nO 2

(Campa.de Polícia Militar nO.314)
Por dàspacho de 26jDezembro/1963, cont~~o.a antiguid~de
d~s~e 28/Fevereiro/1963, 2°.sar~nto m1l~c1~0 o furr1el
m1l1ciano Manuel dos Santos Cae1ro.Tem d1re1to aos ven
cimentos do nmvo posto desde 28/2/963.
(Campa.de polícia Militar nO.354)
Por despacho de 26jDezembro/l963, cont~~o a antiguid?de
d7sde 28/Fevereiroj1963, 2°.sargento m1hcuano o f':lrr~el
mlliciano Diamantino António Ferreira Bravo. tem due1to
aos vencimentos do novo posto desde 12/8/963.

Regimento

de c~valaria

nO.3

(Ba~.de CavalariL nO. 390)
Por despacho de 26fOezembro/1963, contan~o.a.antiguidade
d7s~e 28jFevereiro/1963, 20s. sa.rgentos md1c1anos. os furrlélS milicianos António RibeHo
Albuqu.erque, Vi tor M~""~
Duar t e Rosa e Vi tor lanuel Mendes P1ssarra. Têm d1relto lOS vencimentos do novo posto desde 28/Fevere1ro/
1963.
(~mpa.de

Cavalaria nO.353)

Por despacho d 26jDezembro/1963, cont~~o.a antiguid?de
qPsde 28/F'
. /1962 20 sargento mlllc1ano o furr1el
h1lh.·
eve rea ro
"
. T
di .t aos
;lano Virgilio Ferreira dos SantGs. em 1rel o

3a. Série
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vencimentos do novo posto desde 28/2/962.
Regimento

de Cavalaria

nO.7

(Bat.de Artilharia nO.291)
Por despacho de'26/0ezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os furriéis milicianos António Alves Nunes, Armando Damião Marques, Carlos Manuel da Silva Montez. Celestino Francisco
Ribeiro, Fernando Narcizo da Silva Peral tinha, Manuel
Lampreia Nunes, Porfírio Gomes Cadima e Vai ter Gonçalves
Coutinho Lopes. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.
(Esq. de Cavalaria nO.I48)
Por despacho de 26/Oezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Jorge Henrique Gamito Claudino. Tem direito
aos vencimentis do novo posto desde 28/2/963.
Por despacho de 26/Oezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Estanislau Gabriel Simplício. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 16/3/963
Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.2

Por despacho de 18/Dezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.sargento miliciano o 2°.Sargento do Q.P. José de Sá Pereira. por se ter verificado
que reunia todas as condições de promoção exegidas na
Lei em 28/Fevereiro/1961, portanto, antes do seu ingres~O
no Q.P. Fica graduado 2°.sargento desde a data do seu 1~gresso no Q.P.(10YAgosto/1961) tendo direito aos ve~c1mentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1961 até 9jMa1?/
/1961, data em que passou á disponi~ilidade e a ~ar~1r e
de 29/Setembro/1961, data em que regressou á efecti V1dad
de serviço, nos termos da Determinação 4)da O.E.no.33-~a.
Série-de 1959 e Despacho 12 inserto na O.E.no.9-1a.Sér1e
de 1959.
Grupo

de Arti

Iharia

de Campanha

de Nova Lisboa

Por despacho de 26/Dezembro/1963 contando a antiguid~di
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.sargen to mi li .i ano o [urrle
miliciano António Fernando Fer r ira dos Santos.
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de Apl i cação

Escola

Mi litar

de Moçambique

Por despacho de 26/Dezembro/1963, contando a antiguidade
d7s~e.28/Fevereiro/1863, 2°.sargepto miliciano o furriel
mIlIcIano Carlos Rodrigues Pais Martins. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/2/963.
Comando

Territorial

Independente

de Macau

(Campa.de Caçadores nO.364)
Por despacho de 26/Dezemb,o/1963, contando a antiguidade
d~s~e .28jFevereiro/1961, 2°.sargento miliciano o furriel
mIlIcIano António Carlos de Sousa Andfade. Tem direito
aos venCImentos do novo posto desde 25/7/963.

v -

COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS

SARGENTOS DO QUADRO PERMANENTE
Armas

e Serviços
Ministério

Na Dependência

do Exército

do Ajudante

Di recção

do Serviço

General
de Pessoal

(Repartição de Oficiais)
Furriel de InI.,Victor Gonçalves Seque.ira do a 1.1, s,!aUnidade Mobilizadora, devendo ser consIderado nesta sItuação
desde 26/10/963rppor ter regressado da R.M. de Angol~;, Vence pela verba "Pesscaal dos Quadros Aprovados por LeI .
Oesp. de 15/11/963
Quartéi
Quartel

s Generais
General
do Governo

Militar

de Lisboa

20. arg. de Cav. ,António Ferreira Urz7 da C.D.M.M.,s~a Un~dade Mobilizadora, devendo ser consIderado nesta sltuaÇaO
desde 25/10/963. por ter regressado da B.M. de Ango~~.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por LeI •
Oe p. de 14/11/963
Escolas

Práticas
rias Armas e servicos,
Instrução
e Unidades

ln f an t a r i a

Centros

de
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Escola

Prática

de Infantaria

2°.sarg.do S.S. ,José Marques Costa do B.C.10, sua Unidade Momi1izadora, devendo ser considerado nesta situação desde
2/11/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei9.
~Desp. de 3/12/963)

Regimento

de Infantaria

nO.l

2°.sarg. de Inf.,Ernesto Romão Vicente do R.l.7, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde
26/10/963,por ter regressado da R.M. de Angola.Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 14/11/963

Regimento

de Infantaria

nO 6

2°.sarg.de Inf.,Fernando da Silva Arantes do R.I.4, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 25/10/963, por ter regressado da R.M. de Angola.Vence .pe1a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 14/11/963

Regimento

de Infantania

nO 10

2°s.Sargs. de Inf. ,António Martins Rebelo do R.A.P.2(CICA1)
e Domingues Rodrigues do R.I.6, por pedirem. Vencem pel~
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 13/12/963
Furriel corneteiro,António de Paiva Ferreira do E.C.I0, suB
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado á Metrópole da R.
M. de Angola, onde serviu em reforço á Guarnição Normal.
Oesp. de 9/12/963

Regimento

de Infantaria

nO. 11

2°.sarg. corne tei ro ,Domingos Paulo do H, 1.14, sua Unidade Momilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde
6/11/963, data em que embarcou de regresso á M trópole.
Oesp. de 26/12/963

Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia
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Francisco Graxinha Santos
2°.sarg.20.Mec.Radiom.,Joaquim
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 22/11/963,data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Desp. de 7/12/963
Regimento

de Atti

Iharia

ligei

ra nO.1

20.sarg.20.Mec.Radiom.,Abel da Silva Ferreira do B.C.8,devendo ser considerado nesta situação desde 29/10/963 por ter
regre~sado da R.M. de Moçambique,onde serviu em reforço á
Guarn i go Normal. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 14/12/963
ç

20.Sarg.de Art.,Manuel Leal Gomes do R.A.A.F.,por pedir.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 13/12/963
Regimento de Artilharia Ligeira nO.2
(Com destinm ao C.l.C.A.4)
20.sarg. de Art.,Aires Alexandre. do G.A.C.A.no.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 14/10/963, por ter regressado do C.T.l. da Guiné.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 31/10/963
Regimento

de Arti

Iharia

Pesada

nO 2

20.sarg. de Art.,José António Ferreira Machado, da D.S.F.O.M.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 13/12/963
(Com destino ao C.l.C.A.1)
20.sarg. de Inf.,Celestino de Pina do C.T.l. de Timor,devendo ser considerado nesta situação desde 28/8/963. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 14/11/963
Furriel de lnf ..Joaquim Dias Gomes do R.l.5.s~a Un~dade Mobilizadora devendo er considerado nest& sltuaÇaO desde
26/10/963. p~r ter regressado da P.M. de Angol~~,Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel .
Desp. de 15/11/963
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Regimento

de Arti

Iharia

Pesada

nO.3

(Com destino ao C.I.C.A.2)
2°.sargento de lnf. ,António Castanheira de Almeida do C.
T.I.de Timor,devendo ser considerado nesta situação desde 28/8/963.Vence pela verba"pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 14/11/963
Regimento
2°.sarg.de

de Arti

Art.,António

Iharia

Antiaérea

Clemente

Júnior

Fixa
do R.A.L.1.por

pedir

Vence .ela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Ç\ladros".(no.1 do a~to.344·.do Capo.9°.do Orçamento do M.E.
Desp. de 13/12/963
Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.2

2°.sarg. de Art.,António Maria Gomes do R.I.3, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde
26/10/963,por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 14/11/963
Bataria

de Artilharia

de Guarnição

nO.l

Fu~riel 2°.Mec.Viat.Rodas,Feliciano Augusto Bento Tavares do
R.C.8,devendo ser considerado nesta situação desde 29/1~/
/96~,por ter regressado da R.M.de Moçambique onde servlu
em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoa l
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 14/12/963
Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2°.sarg.2°·Artíf.carpinteiro,João Batogues Caldeira da R.M ·
de Angola, devendo ser considerado nesta situação des de
22/11/963 data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além doS
Quadros".
Desp.de 5/12/963
Furriel 2°.Artífice Serralheiro,Manuel Bruno da Mota d E.P,
S.M.
Oesp. de 16/12/963
Regimento

de Cavalaria

nO.6

.~a..
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l° Sarg. l°.lec
Vi at. La9"' e Especiais
Aurélio Agostinho
Podri gues do R C 7. (Desp acho de 17/12/963)

Regimento

de ravalari.,a

Araújo

n').8

2°. ~1ec R.a '\-Om,
Jerónimo do s Pei s do B, elO,
de een do
se r consl derado ne st a si tu aç âo desde 22/11/963 por ter regressado da R \1. de Ango l a onde serviu em reforço
à t'irar-

2° _Sarg

ni.ç ão lO rmal Vence pel a verba "Pessoal
de Nomeação Vi tal ícia al ém dos Çuadros" o (Oesp acho de 14/12/963)

Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

20 Sarg.de Eng.Sap. António Crispim Teixeira
Rorges do C,T.
I. de Timor, devendo ser considerado
nesta si. tuação desde
28/R/963. Vence pela verba "Pessoal
dos Çuadro s Aprovados
por Lei"
(Despacho de 14/11/963)
(Com destino

ao B Tm 3)

20 Sarg.20 Mec.Radiom .lo sé \laria j:unes do Bat al hâo de Caçadores n? 10, devendo ser consi,lerado
nesta si tuaç ão desde
22/11/963 por Ler regressado
da R \1 de Angola onde serviu
em reforço
a Guamiç 50 o rmal Vence pel a verba "Pessoal
de Norneaç âo Vi t.al f ci a além do s (..uadros"

(I'espacho
Batalhão

de 14/12/963)

de Saparlores

de Caminhos

de Ferro

20. Sarg, cl arim Fr anci seo Percira
lizadora

~9/101963,
Cuamíção

do H C fl sua .T'nida_de \1obidev~rlo
ser conslderado
nesta
Sltuaçao
desde
por ter regre::;sad0
d~ situação
de reforço
a
'omal da
M de \loÇambHlue
(De pacho de 2~/12 963)

n

Batalhão

de Tel egrafistas

Furriel
Grad Mec na iorr: Fdmundo da Con cei âo ~egun~o da A,
M de Angol
dev nos
r eonsi derado nesta $1 tuaç ao desde
21/1l/963 d~ta em que embarc?u de_rep;:ess? .e. \let,rópolt:
Vence pel a v rba "P sso 1 de omeaçao \1 nal íci e alem dos
\..tIatlros'
(De pacho
e 5/12/Q63)
ç

Serviço

de Admi ni st racão

Mil i tar
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Escola

Prática

de Administração

Mi I itar

2°.sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,Diamantino dos Santos Roque do B.
C.I0, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/63
por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em refor~
ço á Guarnição Norçal , Vence pela verba "Pessoal de Nomea~
ção Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 14/12/963
2°.sarg.do S.A.M.,Rogério Neves da Silva do C.T.I. de Timor,
devendo ser considerado nesta situação desde 28/8/963.Ven~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 15/11/963

Serviço

de Material

Escola

Prátic~

~o Serviço.

de Material

. . L·lno L·eltao
~
d a C os ta ds
l°.sa~g.l°. MecoV·latoL õg. e especlals,
C.D.M.M., devendo S~I considerado nesta situação desd~
30/9/963, por ter regressado da R.M. de Angola, onde servlU
em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 21/10/963

2°.sarg.2°.Mec.Viat.Lag.e especiais,José Graça Fernandes.do
R.L.2. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíCia
além dos Quadros".
Desp. de 9/12/963

Companhia

Divisionária

de Wanutenção

de Materi~1

l°.sarg.do Q.A.E.,Fernando Augusto de Morais do R.C.8,pof
pedir. Oesp. de 14/12/963
2°.sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,Joaquim Henrique Capucho do R.c.lO,
devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963 pO~
ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em reforço~a
Guarnição Normal, Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao
Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 14/12/963

Orgãos

de Execução

dos Serviços

e Outros

Elementos

E s t a eIe c im en tos ~,liI ita re s
Tribunais
Tribunal

Mi I i tar ter r te r al de Vizeu
í

í
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Sarg.Ajud. de Inf. ,António de Almeida do R.I.14.Oespacho de
16/12/963.
Estabelecimentos

de Instruçã~
COI ég i o Mi I i t a r

Furriel do S.A.M. ,João Henriques de Oliveira Raio do R.1.11
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 30/9/963, por ter regressado da R.M.de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".(no.1 do arto.147°.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.)
Oesp. de 25/10/963
Campo de Ti ro da Serra

da Carreguei

ra

Furriel de Inf.,Emílio da Silva Ferreira do.~.A.P.3,em serviço no C.I.C.A.2,por motivo disciplinar. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Desp. de 12/12/963)
Estabelecimentos
Hispital

Hospi talares
Militar

Principal

20.sarg.do S.S ,Mário Boavida Lucas?o 2°.G.C.S., s~a Unida
de Mobilizadora devendo ser consIderado nesta sItuação
desde 15/10/963,por ter regressado da R.M. de Moçambique.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
.
Oesp. de 15/11/963
Hospital

Militar

Regional

nO.4

20.sarg.do •. ,António Gomes da Conceição do H.M.P.em servi
çcil no C.O A.C. ,por pedir. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Oesp.de 17/12/963
Sup r anune rá r i o s
Infantaria

Regimento

de Infantaria

nO.!

Furriel de Iní An'b 1 Jos~ Peixe Fernandes do R.I.16, por
•,
1
•
ter sido nomeado
nos termos
da alínea c ) do art.° 3° •d o De c.
42937 de 22/4 960 para servir nas tropas de reforço á Guar-
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m
nesta

ç

ao
o rrnal
si tuação

da R \1. de Angola,
desde 5/12/963 ..

Regimento

devendo

de Infantaria

ser

considerado

nO.15

1° Sarg do Q" A, E, \1anuel Gr aç a do R, I 1 e Furri éi s de ln I,
José Lopes do R,l 1, ~anuel
António Bo dr i zu es do R,l 5,
António Algus to do li, L 1') e Florentino
Perei ra da Sil va do
B,c'6,
por terem sido nomeados nos termos da alínea
c) do
ar t;? , 3°" do Dec 42937 de 22/4/960
para servirem
nas tropas
de reforço
a warnição
Normal da R M de Ango La, , devendo
ser considerado
nesta situação
o primeiro
desde 26/8/963
e todos os outros
desde 5/12/963.

Ratalhão

de Caçadores

nO.5

l°s,Sargs,
de Inf, António Lourenço
de França Nunes e Leonel
.Io aquim VaI tel has anbo s do R,LI;
1° s, Sargs
de Art., ~~anuel
Correia
Rico do RAL,4· e Alberto
de Aquino Pereira
do HI
10; 2':' Sarg.Badi om, Fernando Raposo Agostinho
do G D.e.
2°,Sar~.Mec,Viat.Podas
António Marques do G CTA,
e Furriel
corneteiro
Qu i r-i.no Augusto da Concei c âo do c.~t por
terem siJo nome ado s para servir
nas tropas
de reforço
a
Guarniç50
l\Jormal da R. \II de Angola, nos termos da 0.1 ínea
c) do arto. 3° .do Dec, 429 37 de 22/4/960,
devendo ser conside r ado s nesta s'i t.uaç âo desde 8/8/963,
2°s.Sar~s
de Inf.Mi gue l rocha (lo R.,C,tí e Ani l c ar dos San to s
Pereira
do R. J.,];I.; 2°, ...ar g.Ur ad, de TnL rui Avelino
dos
Santos
'o H. 1.14 e Furriéi s de ln f Artur dos '~antos
Sousa .....
an tos do R. T 14 e \lanuel António da Luz Freire
cio R I
11, por t.e r en mudado de Lnidade \10biIizadora,
devendo ser
considerado
nesta ai tu aç áo I) llt'.i.rr..::.I'", Jt! de 2/11/963
e o
úl t irro desde 1/10/963 . .Tá se encontra
em Anb'Ola

Ratalhão

de Caçarlor6s

nCi.l0

lOs. Sargs
de J n f. AI fredo PiM:.Q~Candei as da la, C D. e Ilenr i que Lu s Caetano da iI vt; . 1°. Sarg, de Ar t, José Vicente Pa(_heco do I A C; 2°. Sarg, Badi om /ntónio
\lari a \'iega.s
de Carvalho
da E.M Elm.; 2°. arg. \1ec Vi ato Podas .J aime de
Sousa \laria de Oliveira
do I 1.10 e Furriel
Co rnet.ei.ro António d" Ano r im Fonseca do C. I 0, F., por terem sido nomeados par a servir
nas tropa
de re forço a Guarn i âo No nual
da fi M de Angola,
nos t.enno s ela al ínua c ) do are' 3') do
I.e c, t2937 de '22/ V960, devendo ser con ai de rado . nesta si tuaçiio desde 8/8/96'~
í

ç

l° s, ~argso de InL David Martins dos Santos do R., L I e .Ioa<I';l~ Gomes ?o D.,G,Ao; lO, Sarg, de Art.Manuel CarvallID PaI ac~os da ~l va da ~.,M.Elrn, e Furriel Corneteiro Alexandre
Jose Car apinha Bap t i st.a do B. C, 5, por ter sido nomeados
para servir nas tropas de reforço à Guarnição Nonnal da R
\tio de Angola, nos termos da al ínea c) do ar t,?, 3°. do Dec,
42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta s.itu aç éo
desde :D/7 /963.,
(Despacho de 2/9/96~)
Fngenharia
Regimento

de Engenharia

W.l

l0s,Sargsode Eng, Luís Ildefonso das Do res Pontes da E.P"E.
e António Iu ar te Gorgulho da Acad.Mil . por terem sido nomeados para servir nas tropas de reforço à Guarnição Normal
da RM. de Angol a, nos termos da al ínea c) do ar t", 3°.,do
Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 26/8/963. (Despacho de 30/8/963)
No IJltramar
Região

Militar

de Angola

20.Sarg, de Ln E, ""anuel fudrigues Lourenço do C LO. E.,; 2°s.
Sargs, de AI t, Manuel João Branco da E.P.,A., , Vicente Furtado Di.as da E.D. Ao e Joaquim Agostinho Martins da E. P. A. ;
2° s, args, de Eng. ap.\4ário dos Anjos fudrigues da Aca.Mi.l,
e Felisberto Ibmingues Pires Podrigues Capareira do Q.G.da
3a Região ~ilitar;
Furriel de Cav., Paulino Viegas Mariano da Acad,\4iL; Furriel do ~. S.. Joaquim Alberto das Neves Candeias do R Ao A F.; Furriel de Art, Marcolino de Jesus anta Maria da E,P.A e Furriel de Fng.Bod.Al varo da
Sil va Rodrigues Frei tas do G, T. A" .por tere~ ~bar~a~o
para a citada Província onde vao servlr em comlssao m1llt ar nos termos da alínea c) do arto.3°
do Dec.42937 de
22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde
5/12/963.

c:

2°" arg. de In f. Adelino da Costa M.a~tins do O"G.M.G. e 2°.
~ar~ de Eng. ap.João Carlos ,Co:uJelra ~ R F 2~ por ter~
embarcado para a citada Provlncla onde vao serVlr em comlSsão '1ili t ar nos termos da al ínea b) do arto. 3°. do Dec.
42937 d 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação
desde 5112/963
20 'arg

de Art; Aurélio Jorge de ~1atos da C,O,M M

2°.Sarg.
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de Cav, ,António Sequeira da Cruz da C. D.M.M. e 2°. sarg~~ 11'1f.
Manuel Nascimento dos Ramos do B.I.I.18, por terem transitado para a situação de Comissão Normal nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser
considerados nesta situação desde 25/10/963. Já se encontram na R.M. de Angola onde a comissão lhes é contanda por
voluntariado.
2°.sarg.de Inf , ,José Pinheiro Coelho do B.C.5, por ter transitado para a situação de Comissão Militar nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser
considerado nesta situação desde 2/11/963. Já se encontra
na R.M.de Angola.
20s.sargs. de Inf.,Albano de Sousa do R.I.7 e Joaquim Marques
da Silva do R.I.4, por terem transitado para a situação de
Comissão Normal nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, devendo ser cons ider ados nesta si tuaçâ?
desde 2/11/963.Já se encontram na R.M. de Angola, onde a
comissão lhes é contada por voluntariado.
20.sarg. de Art.,António José Lopes Piteira da C.D.M.M., por
ter transitado para a situação de Comissão Normal nos ter
mos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 devendo ser considerado nesta situação desde 25/10/963. Já
se encontra na R.M. de Angola.
Região

Militar

de ~oçambiQue

Furriéis de Eng.Transm.,Fernando
Ribeiro dos Santos do R.1~
e Américo Tavares Lages do R.T., por terem embarcado pars
a citada Província onde vão servir em comissão militar ~~
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/9°v
devendo ser considerado n sta situação desde 8/11/963
Furr ie l de Inf.,Manuel Hi be iro do B.1.1.19. por ter emlar~r
do para a ci tada Província onde vai
rvi em Comissão
l i t.ar nos termos da alínea c) do 8"to.3°.do [)ec.42937 de
22/4/960, d vendo ser consid rado nesta situação des
11/l2Y963.

s

r

de

20s. ar gs , de Inf.,.IMé.da Si l.v
o C.LO.E. e l'lui ~lIe
oVl
.J •
. JD~I'IIII'
ur-i
gues Nogu Ira,
por t r
m arca d para a 1. a a pr 1
cia onde vai servir em comi são mi) i t ar nos termo da.as~t
nea ) do urto.3°.do Oec.42937 d 22/4/960, d v ndo
con iderados nesta situa ão d sd 5/12/963.

I
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VI - CONCURSOS.

CURSOS E ESTÁGIOS

A - Cursos
- Nomeação

de Pessoal

Foram nomeados para frequentar o curso de Transmissões de
Cavalaria que tem início em 6 de Janeiro de 1964. na E.P.
C.,onde devem ser mandados apresentar os seguintes sargs
-20•sarg.de Cav.,Jacinto Luís Catarino Pereira
R.L.l
"
" ",Gabriel de Jesus Magalhães Pascoal
R.C.3
",Alfredo Rodrigues Vieira
R.C.6
"
" ",Alonso do Posário Molhado
R.C.?
",José Biembas Santos
R.C.8
"
" ",Manuel Sanches Marcos
G.D.C.C,
"

Il

"

I'

2 - Alterações

de Frequência

É concedido adiamento ao lo.saxg.,Candid~ Pereira dos Reis da

G N.R. e não conforme consta na 0.E.33-3a.Série de 30/11/63
a pág. 1056.
Abatido ao Quadro de alunos da E.C.S.desde 11/12/963, nos
termos do parágrafo 2°.do arto.l7·.do I.)ec.40423de 6/12/55
por ter dado 30 faltas justificadas, o sarg.Ajud. de lnf.
António Almeida do R.I.14. Deve ser presente á matícula
do próximo ano lectivo nos termos do parágrafo único do
arto.230.do re~erido Decreto.
B - Estági

os

1 - Averbamentos

Frequentaram o Estágio de fotografia e Cinema Sargentos do
Q.C. de 23/7/963 a 30/9/963. os seguintes Furriéis Miliciano de E~genharia'
12,67 Reg

E.P.E.
E.P.R.
E.P.E.
R.1m.3
R.1m. '?
R.1m.3
R.R.2
R.E.2
R.E.2
R.E.1

-Adolfo
V. Silve
t.re
JossLu ts oa ilva
Romi.ro .B Neves
José Jorge Moret ra Henriques
llelder Gorreia Nunes
-Manue I EmtdtO Sousa
-Jo é Manuel de ousa Meudes
Jo é Lourenço ptna dos antos
-Lu ts Manuel Gonçalves Estevão
-Álvaro Go ta Bettencourt
Jardtm

12,61 Reg.
12,62 Reg.
12,6 Reg.
12,1 Reg.
12,66 Reg.
11,3 Reg.
12
Reg.
11,61 Reg.
11,9 Reg.
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(No to nO. 4891/IP de 29/10/963 daD.I
do E.M.F.)
NOTA - Aos referidos
Furriéis
Milicianos
deverá ser averbada a ap ti dão especi al de Fo to grafia
e Cinama nos
termos da no ta nO. 5995/IP de 5/12/63 da Rep. de Instrução

do E,M.E ..

VII

- OfGLARAÇÕE~

1 - Preteriçí)es
Encontra-se
preterido
na promoção ao posto imediato desde
22/6/963, por motivo disciplinar,
o Furriel
2°.,Mec.,Vi at.
fodas Armando Evangelista
Sarmento do C, T., L de Timor.,
2 - Re c ti f i c aç Õ e s
Oecl ara- se que o 2° Sarg, 2°" MecoBadi.om. .Io aquim G::mçal ves Santinhos, promovido ao actual posto pela 0,E"no.34-3a,Série
de 10/12/963, p ág, 1077, .foi colocado na E.,M,Elm, e não como foi publicado".
o

Declara-se que o Sarg, Ajud, de In f, Joaquim Ganhão Policarpo
col ocado na E.,P..e" por ter regressado da H,M" de 'v1oçambique, como consta da 0"E:,noo 33-3a"Série
de X>/11/963,pág"
1041, deve ser considerado nesta situação desde 14/9/963 e
n80 desde 14/8/963, como foi publicado"
Chama-se Orlando Moreira Gonçalves e não Orlando 'Y1ouraGonç al ves o 1°, Sarg, do SoA M.,do 2°, G., C A,M, em r e Io rço à Gu arnição Normal da R.M.. de Angola, a que se refere a O"E" nO,
33-3a, Série de 2JJ/ll/963 pág" 1052"
Declaram-se nulas e de nenhum efeito as transferências
dos
2°s,Sargs,
de Inf. Luís Cardoso do R.L.,l(CICA3) e José Diogo Nunes Galrito
do D,O., respectivamente
para o 111. e R,
L.,1 (CICA3) como consta das O.,F, - 3a •• érie nOs, 3) e 31 de
30/10/963 e 10/11/963,
Declara- se que o Furriel de In F, Luís da Sil va Gaspar, coI?cado no Colégio Militar como consta da 0.E"no,33-3a,Sérle
de 3)/11/963, pág.,1047, vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos O,Iadrcis"no,,2 do artO, 325°,do Csp08°.
do Orçamento do M.,E, e não como foi publicado,
Declara-se
que o 2°. 'arg de Inf..Brito
Ant6nio de Figueiredo
colocado no R I 12, por ter regressado da R M. de Angola,
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como consta da 0.E.no.33 3a.Série de 30/11/963, pág.1034
tinha como Unidade Mobilizadora o R.l.14 e não o R.l.4
como foi publicadoo
Declara-se que o Furriel de lnf. João Veloso colocado no R.l.
13 como consta da O.E. nO.33 3a.Série de 30/11/963, pág.
1035, vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei e não como f'i p~Jlicado.
Declara-se que o furriel de Inf.,Alberto Alves Carneiro,colo·
cado no B.C.10 como consta da 0.E.no.33-3a.Série de 30/11/63
pág. 1038. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei e não como foi publicado.
Declara-se que o 2°. sarg. de Eng.Transm. ,Agostinho dos Santos
Almeida Celestino, promovido ao actual posto pela O.E.no.
32 3a.Série de 20/11/963 a pág.972, pertence ao Batalhão
de Telegrafistas, encontrando-se em reforço na R.M. de Angola, e não como foi publicado.
Oeclara-~e que o 2°.sarg. de Art.,Joséoda Silva,d? R.A.P.2
promovido ao actual posto pela O.E.n :28~3a.Sérle de 10 de
Outubro de 1963, pág. 868, .,Orl t antiguidade desde 30/9/63
e não como foi publicado.
Oeglara-se que o furriel 2°.Mec.Elec.José Eugénio Moreira de
Almeida da E.P.E., a que se refere a 0.E.no.32-3a.
Séri~ de 20/11/963 a pág.969, con ta a antiguidade
desde 25/1/62 e ficou na escala de promoção colocado
imedia~amente á esquerda do furrie1,2°.Mec.Elect.,
Manuel,Mlguel dos Santos Antunes MartIns e á direita do
furrIel 2°.Mec. Elect.,Estevão Fernando Loureiro Palmela e não como foi publicado.
Declara-se que o 2°.sarg.Mec.Radiom.,Carlos
Alberto Simões Júlio, promovido ao actual posto pela 0.E.no.33
3a.Série de 30/11/963, pág.1023 pertence á E.M.Elm. e
não ao G.D.C.C., como foi publicado.
Declara-se
que o furriel 2°.Mec.Elect. ,Carlos Baptista
Henriques da E.M.Elm. a que se refere a O.E. nO.32-3ao
Série de 20/1l/~63 ~a pág 970" fi cou na f',c;r;t
J a de promoção colocado Imedlata,mente a esquerda do furriel 20.
Mec.Elect.,Álvaro
Brazlnha Mochacho e não como foi publicado.
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Declara-se que o furriel 2°.Mec.Elect.,Manuel Miguel dos
Santos Antunes Martins, a que se refere a 0.E.no.32-3a.
Série, de 20/11/963,pág.971, conta a antiguidade do
actual posto desde 25/1/962 e ficou na escala de promoção colocado imediatamente á esquerda do furriel 2°.
Mec.Elect.,Manuel Moreira de Melo e não como foi publicado.
Declara-se que o furriel 2°.Mec.Elect.,Manuel Antunes Rosa da R.A.C., a que se refere a O.E. nO.32-3a-Série
de 20/11/963 a pág.968, ficou na escala de promoção colocado imediatamente á esquerda do furriel 2°.Mec.Elec.
David Ribeiro da Silva e não como foi publicado.
Declara-se que o furriel 2°.Mec.Elect.,Arménio dos Santos
Silva da E.M.Elm., promovido ao actual posto pela O.E.
nO.32-3a.Série de 20/11/963, pág.970, ficou na escala
de promoção colocado imediatamente á esquerda do furriel 2°.Mec.Elect.,António Ferreira Sanches e á direita do furriel 2°.Mec.Elect.,Benjamim da Conceição Faustino Margarido e não como foi publicado.
Declara-se que o 2°.Sarg.miliciano,Francisco Gonçalves do
R.C.3, promovido ao actual posto pela C.E.no.33-3a.Série de 1963, a pág. 1028 encontra-se destacado no Ultramar com a C.Cav.295/Bat.Cav.345 e não 245 como se
publicou.
Declara~se que o 2°.sarg.milo.,João Fanha Figueiredo promovido ao actual posto pela 0.E.no.21-3a.Série de ~63
a pág. 651 se encontra destacado com o Dest.Men.Mat.
nO. 377/C.D.M.M. e não13~omo se publicou.
Declara-se que os 2°s.sargs.milicianos da C.C.no.128jR.I.
2, abaixo designados, promovidos ao actual posto pela
0.E.no.35-3a.Série de 1963. a pág. 1133 t@m direito
aos vencimentos do novo posto desde 24/Agosto/1963 e
não desde 28/Fevereiro/do mesmo ano como se publicou
Adail Albano de Meireles Pinto Graça, Eduardo Dias Gomes
de Bastos, Ernesto Júlio Dias Teixeira, Jaime Eurico
Ferrão Soares, João Pereira Mira Salgueiro, José Alberto Murteiro Martins e José Oliveira Ramos.
Declara-se que o furriel 2°.Mec.Radiom.,Luí~ Ernesto ilva Fabião, a que se refere a 0.E.no.32-3a.Série de 20
de Novembro de 1963 a pág.971, conta a antiguidade des-
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de 12/8/961 e pertence ao R.C.8(G.C.C.) e não como foi
publicado.
Chama-se António da Silveira Gomes e não António da Silva Gomes, o 2°.sarg.2°.Artíf.Serra. do R.I.7 a que se
refere a O.E.no.3O-3a.Série de 30/10/963. a pág.9ll.
Chama-se Álvaro Brazinha Mochacho e não Alvaro Brazinha
Machado o 2°.sarg.2°.Mec.Elect. da E.M.Elem .• referido
na O.E. nO.33-3a.Série de 30/11/963 a pág. 1025.
Declara-se que na 0.E.~0.33-3a.Série.de 30/11/963, a pág.
1034,onde se lê:furriel 2°.Mec.Radiom.,Hermenegildo Ferreira Rico Lopes, deve ler-se "2°.sarg.2°.Mec.Radiom.
Hermenegildo Ferreira Rico Lopes".
•
Declara-se que na 0.E.-3a:Série nO.33 de 3O/ll/963-pág.
1::)53.onde se lê. "Furnel 2°.Mec.Armas Pesadas,Possidónio,da E.P.A." deve ler-se "2°.sarg.2°.Mec.Armas
Pesadas PossidÓllio Custódio da E.P.A .•
Declara-se que na 0.E.-3arSérie nO.33 de 30/11/963, pág.
1044 onde se l@ o 2°.sarg.2°.artíf. serralheiro,Manuel
José Rodrigues da C.D.M.M ..devendo ser considerado nesta
situação desde 25/10/963 por ter regressado da R.M. de
Angola onde serviu em reforço á Guarnição Normal",
deve ler-se" .•..por ter regressado do C.T.I.de Timor •.
Declara-se que na 0.E.-3a.Série nO.33 de 3O/ll/963-pág.
1033 onde se lê "2o.sarg.2o.Mec.Electri.,Francisco Brás
dos Santos da C.D.M.M.,devendo ser considerado nesta
situação desde 25/10/963 por ter regre~sado da R.M. de
Angola onde serviu em reforço á Guarnição Normal", deve ler-se "•••por ter regressado do C.T.Lde Timor ••..
Declara-se que o sarg-ajud.de Inf ••José Armindo Damião
Aettencout Perestelo, a que se refere a 0.E.no.33-3a.
Série de 30/11/963, pág.l035 foi colocado no Regimento de Infantaria nO.5 e não no R.I.lS, como por lapso
foi publicado.
Declara-se que os lO~.~Arg .los •.·1pc.Viat.Roda~,Armindo
Teixeira Viegas de Carvalho da ~~. José Domingos Resend dos ntos da ~1M, Ernesto Matias Gomes Crav~na
da EPI. José
rra da ~1,
Cu?tó?io de Jesus Ladin~
do RAAF e Arlindo Joaquim de Oliveira da ODMM. promOVi-
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dos aQ posto de sarg.ajud.chefes de Mec.Automobilista
pela O.E.no.31-3a~Série de 10/11~~63, contam a antiguidade no postu e têm direito aos5vencimentos desde 16/7/
/963 e nio como por lapso se publicou nd referida
O.E •.Pertencem ás Unidades que se indicam. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeaçio Vitalícia além dos Quadros"
O l°.sarg.lo.Mec.Viat.Rodas,José
Serra, foi ainda promovido em repetiçio pela O.E.no.32-3a.Sérue de 20/11/63
a qual fica também rectificada.

3 - Lista dos Sargentos oferecidos para o Ultramar
nos termos do Decreto nO 42:937 de 22/4/960 - Ano de 1963-1964.
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