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I - Colocações e Transferênci as- 4-23-66-110-180-213-248
271-308-347-383-422-467-906-539-561-587-6~-665695
724-778-806-825-845-889-931-964-997-1028-1067-1109113(-1162,
2 - Concursos, Cursos e fstágios-9-48-94-131-166-196-225
257-284-326-358-401-430-473-518-547-573-646-705759
791-815-828-859-903-934-976-100q-1045-1~5-1117-1168
3 - Condecorações -53-55-137-138-~5-229-230-365-366-367
368-441-442-443-525-526-577-~69-873-875-985-987-1097
1125,
4 - Condiçõ6s de Pro~oçãoSargentos do Q,S,S,G,E,"'1012.
5 - Convites r-ara a fre~uência de cursos -759
6 - Concursos - ~bertur(l
Para l°,Sarg"Furriel e B,CaLosmúsicos- 430
Para Furriel do CP da Arma de Fng, (Pamo Transm. )-646
Para Furriel do OP da ~rma de Fng, (Pamo Ferrov, )-859
Para Furriel do cP do ~erviço de Ad.Militar -473.
Para Furriel corneteiro e Furriel clar im- 791
7 - Cursos-~(\l!ieaçãode Pe sso el
Curso A da E.C. S, -7<;'3
Fisioterapia-549
Operaçnes PCT e Observações de CQsta-549
Sapador de camu f'lagem para Sargentos-48
2°.Wec.Waterial Criptográfico-49-358
2°.Artífice Serraiheiro·196
2°.Mec.de Armas Pesadas-197
SO.Mec.Viat.Lagartas 197 433
2°.Mec.Viat.Rodas-198
2°.Mec.F.lectricistas-737-793.
B - Cu rsos - Averbamen to
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Analista de Informação das Transmissões-20l-433
Analista de Segurança das Tra~smissões--433
Comandantes de Secção de Cães Militares-100S
Comandantes de Secção de Cães Militares-477
Educação Física Mili t.ar-Von i tores-478
Informações e Operações de Infantaria-1e7-834
Informações e Operações de Cava1aria-353
Informações,Observação
e Ligação-4Cr.
Minas e Armadilhas-94-~5-477-737-834-979-1045
N'unições de Artilharia-477
Monitores de Fquitação-834
Material Sanitário-90S
Material de Segurança Cripto-l007
Monitores de Educação Física-l0D8
Operações e P.C.T.-~
OperaçÃes de Informações-573
Operações de Segurança das Transmi asôes -574
Operador de Fadar-905
Padiolocalização-573
Sapadores Químicos de águas-49
Sapadores de Camuflagem-434
Sapadores das Armas-835
Transportes Auto-3SQ
Transmissões de Cavalaria-359
Transmissnes de Artilharia-4Cn
Transmissões de Infantaria-867
Tcipografia-407
D

1 - Oecl arações -10-50-96-132-167-Xn··226-258-284-326-360
4Cn-434-478-518-580-574-594-6S1-680-706-739-762-795816-835-867-906-941-980-1009-1047-1076-1118-1143-1168

2 - Determinações
Frequênci a da F. C. S. -14- 522
Promoçnes-330-683
Nomeação de Sargentos para o Vltramar-438
Chefes de Contabilidade e Tesouraria-Podem ser nomeados Sargentos Ajud. com o curso da E.C.S.-487,
Por motivo de Mudança de Escalão-684
Provas para promoção a Sarg"Ajuds. do l°s.Sargs, do
Q.S.S.G. E. ·836
l°s.Cabos Milicianos Mobilizados-983
Condições de promoção-Sargentos
do QSSCE-I012,

3 - Desertores

-554
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F.

- fscola Central de Sargentos
Alterações na Frequência-14-49- 258-518-549- 573-650-762
795-866-903-904-937-979-1009-1118-1168
Nomeação de Pessoal-131-522-548-793-994-903-1168.
Conclusão de curso no ano lectivo de 1963/64-795.

2 - Estágios - Averbamento
Artilharia de Costa-550
Contra-Insurreição-49-326-650-906-1009
Carros de Combate(crM 47)-95
Construções e Instalações-549
Laboratório Sanitário-70S
11umin ação-549
Materi aI "Panhard" -979.
Protese dentária-70S.
Reconhecimen to-95.
Radiologia-706Sala de Operações-706

3 - Eliminaç~o

.

do Serviço do fxército-

101-173-369-841-867 •

F
G
~

K

L

1 - Listas Gerais de CI assi ficação de Aprovados:
Concu rsos
Para 1°.Sarg.músico nos Instrumentos-Clarinete SibRequinta-mib-1117
_
Extraordinário para o posto de Furriel da Arma de
Artilharia-401
Extraordinário pa~a o posto de Furriel da Arma de
Engenharia-(Ramo Rodoviário)-548.
Cu r se s

6
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Chefe C'e ~'ecanicos
Automo1ilistas-XD-I075
Chefe oe Wec,Wat,Elec"Padioelec,
e Flectrónico-794o
Furriel
2° oMecoArmas Pesadas-977.
Furriel
2°,WecoViat,~odas-9
Furriel
Fnfermei ro Hípi co-257 o
furriel
2° Jv'ecJ\f.atrerial
Criptográfico~284,
Instrutores
e Monitores
de Operações Especiais-781,
Instalações
Flectricas
de Campanha-816o
Operações
Fspeciais-781o
. Sarg,AjudoMec,Annamento-404o
Sarg, Aj ud. do Ç&_SC.,p,-937.
1°,SargoFnfenneiro-Bípico_225o
1° oSar-g, 1° .Mec, Armas Ligeiras.-436
l°oSargolOoMecoArmas
Pesadas-166o
IOoSarg,1°oMec,Electricista_518
l°,Sarg,
lO ,Mec, Instrumentos
de Precisão-4D5
I ° oSa rg, 1° .Mec, de Torre-404,
L". Sarg, 1° ,rI/ec Vi a t , Podas-934,
l°,Sarg,l°oMec,Viat,L~gartas
e F.speciais-936,
10oSargol°,Mec,de
Padar-976
10, Sar g, 1° JV'ecoPadiomon tador-976 o
2° oMec , Armas Ligeiras-935o
2°,Mec,Electricista~977,
2° ,Meco Instrumentos
de Precisão,
-978
2°, Sar g, 2° .Mec, Badi om. -977,
'}O.Mec , Padar-936
2°,Mec,Viat,Podas-904,
o

e

2-

list~

dos S~rgentos

do

nAE

oue ingressaram

no Q~SGF-597

3 - lista

de Antiguid~de

dos lCs.Sugentos

do aSSH-9rn

4 - lista

de Antiguidade

dos 2os.SClrgentos

dOoQSS8F-I081

5 - l i st

a dos Sargentos

o·ferecidos

6 - lista
dos Sar g s.
UI t r amu-1l85,

e lOs.Cabos

7 - Listll

Oferecidas

das Praças

pua

~"ilos.oferecidos
para

B - Louvo res - 54-138-333-368-443-821-985,

11

o UI tramar-1l70

o Ultramar-IIS7,

p ar a o

cr
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1 - ~ludanças de üuadru -1-101-140-173-289-331-489-527-553
770-822-841-876-987-~17-11270
2 - ~'udanç as de Si tu é1Ç ão-1-17 - 58-140-17 4-200- 230-265- 290
334-369-413-4AS-489-527-554-581-633-657-689-713745770-801-P41-876 -929 -945-988 -1053-1098 -1128-1149
o

o
- Obituário- 16-52-136-286-362j4Qg-487-551-711-742799-817-837-870-1013-1077-1120-11450

764

P
1 - Promoçõ es- 2··19-60-103-143-176-208- 232- 266~296-336-371
416-446-492-529-555- 582-633-659-690-715-7 46- 772-802823-842-870-929 -947 -989 -1018 -1054··:0>9-1130-11500
2 - Promoções por Oistinção-5530
3 - Plano de Ti rocínios,

fShíg-ios e Cursos par a 1964/55-8280

4 - Pensões-289.
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MINISTtRIO

DO EXtRClTO

do Exército

Ordem

10 de Jane i ro de 1964
Publica-se

ao Exército

o seguinte:

I - ~UDANÇAS DE QUADRO
S9r~ntos dOdOu~dro Permanente
üu a d r o ao -:I e r v I o e :I au (]e
ç

Tem passagem ao Q.P. do Serviço de Saúde ,oFurriel do
Q.C.,Ramiro Ribeiro Mendonça do R.A.L.4,porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga. CQnta a antiguidade desde 10 de
Outubro de 1963. Continua na disponibilidade.

II - MUDANÇAS

DE SITUAÇio

Sargentos do Quadro Permanente
Ingresso
nos Guadros
Uuadro

do Serviço

de Administração

Mi I itar

Passou a ser considerado nesta situação desde 23/11/963,
o lO.Sarg,do S.A.M.,Joaquim António Caldeira Vieira,do
2°,G,C.A.~I'J por ter regressado da R.M. de Moçambique
onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 23/11/963
Passagem
Quadro

á situação

de di snon i b i I idade

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 12/12/963,
o 2°.Sarg.de Inf , .Ce sar Flores de Oliveira da R,M. de
Angola.
Desp. de 15/11/963

2
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Quadro da Arma de Artilharia
Passou a ser~onsiderado nesta situação desde 14/12/963,
o 2°.Sar(.",Aníbal Casimiro Mendes da R.M. de Moçambique.
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/12/963,
o 2°.Sarg. de Art.,António da Conceição.Tavares da R.M.
de Moçambique.
Desp. de 1/10/963

Passagem

á situação

de licenciado

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 19/12/963,
o l°.Sarg. de Eng. ,Sebastião Limas Calado do Q.G. do
C.T.I. de Timor.
Desp. de 14/51963

III - PROMOÇÕES
Sargentos

do Quadro Permanente

Armas e Serviços
~inistério
"a Dependência

do Exército

do Vice-Chefe

Chefia do Se rvico de Reconhecimento

do Estado Maior
das Transmissões

2°.Sarg. de Eng. Transm., o Furriel,José Augusto Marques
da Mata, contando a antiguidade desde 31/12/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Desp. de 2/1/964

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros de

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel,Ventura Lcilpesde
Sousa, contando a antiguidade desde 31/12/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 30/12/963

3a. Série

ORDm DO EXERCITO N°,

1

3

******.************~************************************
Artilharia
Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel ,Fernando Silva Santos, contando a antiguidade desde 30/11/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço na R.M.de Angola.Oesp.de 30/12/963
Cavalaria
Rep:imento de Lancei ros nO.1
(Com destino ao ClCA 3)
20.Sarg.de
Eng.Rod.,
O Fur~ie~,Marcos
Joaquim Parreira
Pingiucha,
contando a antiguidade
desde 31/12/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 2/1/964
Engenha r i a
Escola

Prática

de Engenharia

2°.Sarg. de Eng.Sap., o Furriel',Egídio Fernandes Monteiro, contando a antiguidade desde 31/12/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 2/1/964
Se r v i ç o d e Admi n i s t r aç ão Mi I i t a r
2°.Grupo

de Com9anhlas

de Administração

~il itar

2°.Sarg.2°.Artíf.Serr., o Furriel,2°.Artíf.Serra.,António de Almeida Duarte Carregado, contando a antiguidade desde 30/11/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço na R.
M. de Angola.
Desp. de 30/12/963
Serviço

de t,laterial

Companhia

Oivisionária

de üanu t ençâo

da: frlaB:rial

Furriel Grad: 2° .Mec ,Vi at ,Rodas, o 1° .Cabo Aj .Mec, Viat.
Rodas,AmílIo Carlos dos Santos Paiva contando a antiguidade des?e 4/8/963, data a partir'da qual tem direito aos venCImentos do novo posto.
Desp. de 30/12/963
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Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi Iitares

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto

e Outros Elementos

de Altos Estudos ~i Iitares

2°.Sarg. de Eng.Rod., o Furriel,Manuel Landeiro Esteves
contando a antiguidade desde 31/12/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
Desp. de 2/1/964

Supranumerários
tIo Ultramar
Região Militar

de Angola

2°.sarg.2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel,Amãndio Manteigas
Domingues, contando a antiguidade desde 31/10/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 30/12/963
2°.Sarg. de Eng. Rod., o Furriel,Mário da Silva Fortuna
contando a antiguidade desde 31/12/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 2/1/964

Regi ão Mi Iitar de Moçambi que
2°.Sarv.de lnf., o Furrie1,Adriano Biguane, contando a
anti~uidade desde 31/12/963,data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 2/1/964

Comando

Territorial

Independente

da Guiné

2°.Sarg. do S.A,M., o Furriel Germano de Sousa Lope~,con'
tando a antiguidade desde 31/12/963, data a part1r da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 2/1/964

IV - COLOCAÇdES
Sargentos

E TRAHSFERE~CIAS

do Uuadro Permanente

3a. Série
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Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Uuartel Mestre General

Direcção

do Serviço de Transportes

2°.Sarg. do Q.A.E. Fernando Augusto Reis do Serviços
Cartográficos do Exército. (Desp. de 30/12/963)

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.l0

2°.Sarg.do Q.A.E. António Augusto do Tribunal Militar
Territorial de Viseu, por pedir.
(Despacho de 16/12/963)

Regimento

de Lnfantaria

nO.12

10.Sarg. de lnf. João Henriques Mendes dã Silva do R.l.l
por pedir.
(Despacho de 14/12/963)

Orgãos de Execução
Distrito

dos Serviços

de Recrutamento

e Outros Elementos

e Mobilização

n°.18

2°. Sarg. do Q.A.E. Osvaldo de Medeiros Vicente da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 15/12/963, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 27/12/963)

Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Tiro de Alcochete
2°.Sarg.2°.Mec.Radiom. José de Sousa Chaparro da E.P.E.
(B.Tm. 3).
Despacho de 30/11/963

,)upranumerários

6

ORDEM 00 EXERCITO

N°.

1

Ba.

Série

*********************************************************

Infantaria
Regimento

de Infantar ia nO. 1

Furriéis de Inf. António Lucas Simão do P.I.5, José Pereira Cerqueira do B.C.5 e Francisco dos Santos Pinto
do R.I.15, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à Guarnição Normal da P.W.
de Angola, devendo serem considerados nesta situação
desde 5/12/963.

Regimento

de Infantaria

nO.8

Furriel de Inf. Luiz Vieira da Silva do B.C.5 por ter
mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/12/963. Encontra-se na R.M.
de Angola.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

2°s.Sargs. de Inf. Francisco Manuel Caixeiro Macedo do
R.I.11 e José Simão do R.I.6; 2°s.Sargs. de Art. José
Marques dos Santos do BoA.L. 5 e António Manuel do Nascimento Figueiredo da E.P.A. e Furriel de Inf. Alberto
da Conceição Gomes do R.I.14, por terem mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação os dois primeiros desde 4/7/963, o terceiro desde 1/10/963 e os dois últimos desde 22/8/963. Já se
encontram em Angola.
2° .Sarg . de Inf. Ivo dos Santos do B.C.10 e Furriéis de
Inf. Leonardo Constantino de Lemos do P.I.I.17, Martinho Prates Piteira Guerra do R.I.~ e Bartolomeu
dos
Santos Marques do I.T.M.P.E., 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 R.M. de Angola, devendo serem considerados nesta situação desde 10/11/963.

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Ligeira

nO.4

2°.Sarg. de Art.Antánio Joaquim Cordeiro Biscaia do R.L.
nO.l(ClCA 3) por ter sido nomeado nos termos da alínea

aa,

Série
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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, devendo ser considerado nesta situação desde 26
de Agosto de 1963.
No UI t r amar
Região

Mi I i tar

20.Sarg. de Inf.,Miguel Rocha
tado da situação de reforço
de Angola, para a Guarnição
vendo ser considerado nesta
se encontra em Angola.

de Angola
po B.C.S, por ter transiá Guarnição Normal da R.M.
Normal da mesma Hegião, desituação desde 1/12/963.Já

2°s.Sargs. de Inf. ,António Marques Ladeira do R.I.14 e
Norberto de Amaral Azevedo também do R.I.14; 2°.Sarg.
de Art.,Francisco da Conceição Mourato Ramos do R.A.L.
4 e Furriel de Inf.,José Joaquim Magarreiro Leal do R.
1.2, por terem transitado para a situação de Comissão
Normal nos termos da ~línea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, devendo serem considerados nesta situação,d terceiro desde 22/8/963 e os outros três desde
6/9/963. Já se encontram na R.M. de Angola, onde a comissão lhes é contada por voluntariado.
2°s.Sargs. de Inf;,Albano Moreira da Silva do R.I.6 e
João Cebolas Tavares Folgado do R.I.6 e Furriel de Inf.
Marcelino José Ferreira Vinagre do R.I.2, por terem
transitado para a situação de comissão Normal nos termos da alínea b) do arto.3°. do Dec.43937 de 22/4/960
devendo ser considerados nesta situação desde 6/9/963,
Já se encontram na R.M. de Angola, onde a comissão lhes
é contada por voluntariado.
2°.Sarg. de Art.,Aníbal Victorllno Martins Teixeira ào
R.A.L.4; 2°.Sarg. de Cav.,AntÓllió José de Oliveira Nascimento do R.C.S e Furriel de Inf.,José Pereira da Graça do R.C.S, 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 considerados nesta
situação, o primeiro desde 22/8/963 e os outros dois
desde 4/4/963. Já -se encontram na R.M. de Angola.
Furriéis de Inf.,Armando Baptista Almeida do R.I.8, Abílio Francisco Viegas,do C.I.S.M.I.e Joaquim Moreira

ORDEM DO EXERCITO N°. 1
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de Magalhães. do C.I.O.E. 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 22/4/60
devendo ser consideradosnesta situação desde 20/7/963.
Região

Mi I itar

de Moçambique

2°.Sarg. do S.A.M. Carlos Alberto Madeira Torres do 20.
G.C.A.M.; 2°s.Sargs. de lnf. Fernando Vences Cordeiro
do R.I.2 e Manuel Albino Fernandes do R.I.8; 20s.Sargs.
de Eng. Transm. José do Nascimento Furtado e Fernando
Amaral da Silva ambos da E.P.E.; 2°.Sarg. Grad. de lnf.
Fernando Carlos Brito Gonçalves da R.ep.Geral d~ OSPjME;
Furriéis de lnf. José de Oliveira Caria do R.I.l, António Joaquim Rodrigues da E.P.S.M., Virgílio António
Tavares do R.I.8, José Fernandes Moreira da E.P.I.,Ernesto Francisco Escaleira da E.P.I., Joaquim Manuel
Viei·ra Anacleto da Acad.Mil. e Joaquim Ferreira também
da Acad.Mil.; Furriel de Art. Crispim Ferreira Gomes do
G.A.C.A.3 e Furriel do S.S. José Ribeiro Marques 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 Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação o primeiro desde 22/12/963 e
todos os outDos desde 10/12/963.
2°.Sarg. de lnf. Manuel Fernandes dos Reis da Cheretj
2°.Sarg. de Eng.Transm. Jaime Augusto Carvalho Gomes
da CliEREf; Furriéis de lnf. António Augusto Caetano do
CISMI e Henrique Neto Guerreiro do R.I.10 e Furriel do
S.S. António de Jesus Caldeira do H.M.P., por terem
embarcado para a citada Província onde vão servir em
comissão militar nos termos da alínea b) do a rt03°do
Dec.42937 de 22/4/963, devendo serem considerados nesta situação os dois primeiros desde 11/12/963 e os
outros desde 10/12/963.
Comando Jerritorial
Independente
da Guiné
2°s.Sargs. de Inf.Manuel Nazaré Veiga do R.112 e Victor
Manuel de Figueiredo Simões do CICA 4 (RAL 2)e Furriel
do S.S. António da Silva do H.M.R.2, por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão Militar o primeiro nos termos da alínea b) e os
outros nos termos da alínea c) do arto.3°. do Dec.42937
de 22/4/960, devendo serem considerados nesta situação
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desde 10/12/963.
Furriel de lnf. Manuel Caldeira dos Santos do R.I.8, por
ter transitado para a situação de Comissão Normal
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de
22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde
19/10/963. Já se encontra no C.T.l. da Guiné.

v -

CONCURSOS,

ClIRSOS

E ESTAGIOS

A - Cursos
- 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.Viat.Bodas,
aberto
pela nota nO.32654 pO.7/2 de 12/9/961 da Repartição de
Sargentos e Praças e O.~. nO.36-3a.Série de 30/12/961
realizado no ano lectivo de 1961/62 e que terminou em
3/8/963(último turno:
l°s.Cabos Ajud.Mec.Viat.Bodas
14,8
1°. - Moisés Laranj eira Cruz
E.P·E.
14,6
I.A.E.M.
2°.- Carlos Manuel Esteves
14,5
E.P.S.M.
3°.- Jesus da Encarnação Coragem
14,5
R.I.14
4°.- Celso de Melo Aparício
14,3
E.P.I.
5°.- Adelino Jacinto
Batalha
14 1
R.I.15
6°.- António Bernardino
da Silva
14,1
E.P.A.
7°. António Francisco
Vendncio Baleizão
14,0
R.I.15
8°._ Belarmino Micael Silveira
14 O
E.P.A.
9°.- Braz José do Carmo
e.c. T.A. 14,0
10°. -José A lexandre Trindade Magro
14,0
1°e.C.S.
11°. -Coris ton t ino .Manuel Neves Batoque
14,0
E:.P.S.M.
12°. -António Jorge Fernandes
13,9
E.P.S.M.
13°. -Américo Ribeiro
Di.ogo
13,7
R.A.A.F.
14°. -João Pin to Rosinha
13,6
E.P.S.M.
15°. -Guilherme Augusto do Nascime~to
13,5
E.P.S.M.
16°. -Francisco
Domingos 4tineiro
13,5
R.A.P.2
17°. -Carlos Domingos Pa~la
13,4
R.C.7
iS:. -Afonso Domingos Ferreira
13,4
E.~.C.F.
19 o' -O~I indo da Cos ta.;an tos
13, .J
R.A.A.F.
-Sérgio Rodngue 5 .~\Yl(!ré· ,
13,3
R.A.L.4
21°.-Alfredo
da Costa Oliveira
Brites
13,2
R.A.P.3
22°.-José
Alberto
Valente Simões

ro .
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23°.-!~JUnuel Francisco
Rosa Dias-R.A.L.3..
24°.-José
Teixeira
Vendncio-G.C.T.A
25°.-António
Alves de Oliveira-R.I.6
26°. -Arnal do Damaso Lança Romão~Ç:l:!·M-M·...........
27°. -Mário da Costa Gordalino-R.A.L.
4.............
28°.-Albertino
da Silva Costa-R.A.P.3
29°.-Arnaldo
da Rocha Moreira-R.C.6
30°. -Joõo Dias Car r i lho-G. C. T.A. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
31°.-Rafael
Francisco Lopes Baptista-E.P.I
32°. -Fe rriando Amaro Gi l Viegas-n.A.P.
3.,
33°.-Eduardo
da Silva Cortes-R.I.l
34°.-Francisco
dos Reis Leal-G.C.T.A
35°.-Alberto
Manuel Moreira-B.C.l0
36°.-Joaquim
António Reis Travanca-G.C.T.A
37°. -António Rosa Ferreira-R.A.L.
5................
38°.-António
Feliciano
Abreu.G.C.T.A
39°. -Manuel de Sousa Gomes-E.P.A. . . . . . . . . . . . . .. . ..
400.-António
Capela dos Santos-E.P.S.M
41°. -An tero de Sousa-E.P .S.M
42°.-Armindo
Prudente Marques-G.A.C.A.2
43°.-José
Geraldes dos Reis-G.~.T.A
44°. -Manue l Pedro Rosa-B.A .G.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
45°. -António ~lanuel Rato-E.r.A....................
46°.-Policarpo
dos Reis Laranjeira-C.I.A.A.C
47°. -t\1anue l f ette i r a de Aratij o-G.A. C.A. 3
"
48°.-José
António Rento Paixão-R.C.8
49°. -Al ber to Lourenço Morgado Almeida-B.S.C.F
"
50°. -Jo sé. Correia-R.I.13
51°. -Henr i que Manuel Faria e Cunha-R.C.l
52°.-Armando Martins Pinto-2°.G.C.S
53° . -José dos San tos Nune s-G. C. T. A. . . . . . . . . . . . . . ..
54°. -ilunber to Si lveira eles Anjos7B.C.l0
55°.-0rlando
Bernardo Semedeiros-G.C.T.A
56°.-Luís
Ferreira
Coutinho-B.I.I.18
57°.-Armando
da Glória Vidal-B.I.I.19
58°. -Alfredo
Marques Diogo. -E.P.S.M.............
..
59°. -Ade l ino C. da Silva-C. C. T.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.13,1
13,0
12,9
12,9

12,8
12,7
12,7
12,7
12,6

12,6
12,5
12,5

12,4
12,4

12,3
12,3

12,2
12,2
12,1
12,1

12,1
12,O
12,0

11,9
11,9
11,9

11, 8
11,7
11, 7
11,7
11, 7
11,4
11,4
11,3
11, ~
11,2
11,0

VI - DECl~HACÕES
1 - Invalidez
Que no Diário do Cevemo nO. 3C3 - 2a. SériE;, di; 27/12/963
foram publicadas
as pensões de invalidez
concedidas
aos militares
abaixo mencionados, já deduz idsa do de s-

aa.

Série

. OIlOE~1 00 EXEHCITO N°,

i

**********************************~**********~**********

11

conto a que se refere a arte, Iso.do Dec.l.ei n~.36610
pelo que devem ser abatidos ao efectivo das suas U~idades desde 1 de Janeiro de 1964 desde quando passam a
ser pagos pela Caixa Geral de AposentaçEes, e ficam
sujeitos a todas as disposições reguladoras dos militares reformados:
JLÍlio Quaresma Marques,jOCa/x;
338/59 do RI 11
Domingos Poças Conçalves,Sold.1572/61-RI15
Gilberto
Teixeira
de Sá
"
334/60-RI
11
António Pais
"
363/60-RI
2
Manuel Francisco
Soares Gomes,Sol.7oo/60-RI10
Valdemar Grácio
105/61-BC5
JLÍlio Moita Pina
" 1536/60"
José Rodrigues
de Matos
238/62-RC8
João Luís Lopes Amigo
" 1811J/62-RAL2

3.636$00
4.092$00
4.092$00
4.092$00
4.092$00
1.7!/J$00
1.320$00
1.032$00
1.0'.XJ$00

2 - Rectificações
Declara-se que os militares a seguir mencionados que foram promovidos ao posto de 10s.Sargs. pela 0.E.-3a.Série indicada em primeiro lugar e transitaram para o
Q.A.E. pela O.E. indicada em segundo lugar, contando a
antiguidade do actual posto, desde as datas que a cada
um se indica desde quando tem direito aos seus venc i.»
mentos e não como costa da O.F. referida em primeiro
lugar.
Estes sargentos são promovidos para a arma a que pertencem e para a situação de Supranumerários, vencendo
pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros", desde a data da sua antiguidade até à data de
ingresso no Q.A.E., desde quando passam a vencer pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados poe Lei".
Região f,lilitar
de Angola
1° .Sarg.QAT?, Jaime Pi ta .. ~
8/3/961
(0.E.no.8
(0.E.no.3

- 3a.Série
- 3a.Série

de :JJ/3/962
de 30/11962

pág. 221)
pág. 42 )

P.Sarg.QAE, Joaquim Bento Pereira
,
19/3/9ól
(0.E.no.6
- 3a.Série
de 28/2/96.2, pág.156)
(0.E.no.4

- 3a.Série

Regimento

de 10/2/962,

de Infantaria

pág.66)

"°.7

lo.Sarg.QAE. ,Sebastião do Nasc iment.oPodr i eues 21/4/61
(O.E.no.G -3a.Série
ele '28/2/962 .. pág.f57)
.

(0.E.no.3

-3a.Série

de 30/1/962,

Serve em reforço na P.M. de Angola,

pág. 42)
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Região

Mi I itar

de ~oçambique

1 ° .Sarg.Q.A.E., Joaquim Assis ....•..•.......... 21/4/961
(0.E.no.36 - 3a.Série de JJ/12/961 pág. 1019)
(B.E.no.34'- 3a.Série de 10/12/961 pág. 974)
Instituto

Técnico

Militar

rlos Pupilos

do Fxército

10.Sarg.Q.A.E., Francisco José de Carvalho ....• 21/4/961
(0.E.no.18 - 3a.Série de 30/6/961 pág. 489)
(O.E.no.ll - 3a.Série de 20/4/961 pág.214)
C. T.1.

de Cabo Verde

10:S~rg.Q.A.E., Manuel João

o

5/5/961

: ,(0.E.no.5
- 3a.Série de 20/2/963, pág.134)
,'.'(q.E.no.31- 3a.Série de 10/11/9~2 pág.896)
.
1°. Grupo de Companhias de S~ude

10.Sarg.Q.A.E., Afonso Murta .••..•..........•. 5/5/961
(0.E.no.19 - 3a.Série de 10/7/961 pág. 546)
(O.E.no. 7 - 3a.Série de 10/3/960 pág,191)

Serve em reforço na R.M. de Moçambique.
Regimento

de Infantaria

nO.2

Regimento

de Infant~ria

nO,l

10.Sarg.Q.A.E., Romeu Tomás Garção Nunes
5/5/961
(0.E.no.32 - 3a.Série de 20/11/961 pág.935)
(0.E.no.27 - 3a.Série de 30/ 9/961 pág.B01)
üuar t e l General d~ t a.Reg i ão Militar
10.Sarg.Q.A.E., Artur Gonçalves da Cruz ......... 7/5/961
(0.E.no.19 - 3a.Série de 10/7/961 pág. 542)
(0.E.no.12 - 3a.Série de JJ/4/961 pág. 239)
1~~Sarg.Q.A.E., Abílio Lopes Baptista .•.....•.• 10/5/961
.'

l

(O.E.no.32 - 3á.Série de 20/11/961 pág.935)
(0.E.no.27 - 3a,Série de 30/9/961 pág.802)

Serve em reforço àa H.M. de Angola.
Regimento

de Infantaria

nO.1

10.Sarg.Q.A.E., Manuel Clérigo
28/5/961
(0.E.no.4 - 3a.Série de 10/2/962 pág.85)
(0.E.no.3 - 3a.Série de JJ/l/962 pág.42)
Encontra-se na situação de reforma desde 1/5/962.
10.Sarg.Q.A.E., Rafael da Conceição Marques .... 28/5/961
(0.E.no.34 - 3a.Série de 10/12/961 pág.978)
(0.E.no.21 - 3a.Série de JJ/7/961 pág. 608)

Serve em reforço na I:I,~.de Angola.
üuar t e l General

na 2a.Região

tli I i t ar

1° .Sarg.Q.A.E., António Duar t.eda Silva Júnior ..28/5/961
(0.E.no.19 - 3a.Sérú de 1.0/7/961 pág. 541)
(0.E.no.19 - 3a.Série dc 10/7/961 pág.621)
Regimento de Infantar i a nO. 14

10.Sarg.Q.A.E., Joaquim Júlio Raposo .•...•..... 28/5/961
(0.E.no.19 - 3a.Série de 10/7/961 pág. 542)
(0.E.no.l1 - 3a.Série de 20/4/960 pág. 321)
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de Combate

1°.Sarg.do O.A.E., José Dias ....•............• · 28/5/961
(O.E.no.19 - 3a.Série de 10/7/961, pág.545)
(0.E.no.37 - 3a.Sériede
30/12/960,pág.1123)
R e g i ã o r,ii I i t a r ti e A n go I a
1° .Sarg. do Q.A. E., Manuel António Pedrosa ...... 28/5/961
(0.E.no.34 - 3a.Série de 10/12/961, pág.978)
(0.E.no.21 - 3a.Série de 30/7./961, pág.608 )
Região Mil itar de r.loçambique
1°.Sarg.do Q.A.E., Francisco Leitão ....•....... 28/5/961
(0.E.no.19 - 3a.Série de 10/7/961,pág.541)
(0.E.no.19 -3a.Série de 10/7/960"pág.622)
Despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército de 18/6/963,
. publicado na O.E.no. 23-3a-Série, de .20-8-963
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados que ingressar~m no Q.A.E. pela 0.E.no.19
- 3a.Série de
10/7/963, transitam para o referido Quadro desde a data que a -cada um vai indicada e não como consta da. referida 'O. E. :
Batalhão de Sapadores de Caminhos de Ferro
2°.Sarg. de Eng.António Luís Fonseca Baptista .••11/6/63
Região Militar de Angola
1°.Sarg. de Art.José Joaquim Ascenção .•....••...• 11/6/63
Região Militar de Moçambique
2°.Sarg. de Inf.Amadeu Rudolfo Pires ..•.........• 11/6/63
C.T.J. dos Açores
1°.Sarg. de Inf.João Antunes Furtado ....••••..... 21/6/63
Declara-se que o 2°.Sarg.Milo Francisco Gonçalves da C.
Cav.295YBat.Cav.345/R.Cav.3,
promovido ao actual posto
pela 0.E.no.33-3a.Série de 1963, a pág. 1028, tem direito aos vencimentos do novo posto desde 4/Junho/962
e não 1963 como se publicou.
Nula e de nenhum efeito a promoção ao posto imediato do
2°.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas,
Humberto de Jesus Rebelo da
E.P.S.M., publicada por lapso na 0.E.no.35 - 3a.Série
de 20 de L'ezembro de 1963, pág.1129. Este sargento en·
contra-se preterido na promoção desde 1/9/963, por ter
auto de corpo de delito pendente.
Declara-se que o Furriel de lnf. .TOGO da Fonseca colocad.o ~a n.iv1. de Ango la , fi que se refere a o.r.e>. 34-3a.
Sér i e de 10/12/963, pá~>1104, deve ser considerado nesta. situaçãi) ,desde 9/11/963 e não 9/10/963 como foi pub l icado ,
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Nulo e de nenhum efeito o embarque publicado para o C.T.
I. da Guiné em 29/10/963 do Furriel de Inf.,Augusto
Matos Vaz, conforme consta na 0.E.no.33-3a.Série de
30/11/963 pág. 1054. Continua a partencer ao R.I.IS.
Declara-se que o 2°·Sarg.Grad.de Inf.,Alexandre de Almeida Barreto, colocado na Acad.Mi1., como consta da O.E.
nO.34-3a.Série de 10/12/963, pág.1103 pertencia á H.M.
de Angola.
3 - Reformas

Que a partir de 1 de Janeiro 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.303, 2a.Série de 27/de
Dezembro de 1963, os militares a seguir mencionados,
cuja pensão anual a cada um se indica, já deduzida do
desconto a que se refere o arto.13°.do Dec.Lei 36:610
de 24/11/947, esclarecido pelo arto.1lo.do Dec.Le i n0.3~1~
Lui. Ls Barrinhas,
sarg-A] -nuis i co do B. I. I.18
2'1912$00 :r
José Miguel Mendes, 1°.Sarg.
do S.A.M. -1°CD1M 23 520$00
Agostinho
P. da Costa, 1° .Sarg.mâs, do R.I.12
23 52O$CXJ
Epitácio
da R.Ramalho,1°.Sarg.de
Inf·,do
RI16·
9 900$00
Antóhio
V.dos Reis,2°.Sarg.do
QAE do D.R.M.1
25020$00
Alberto
da C.R.GuerraJ2°.Sarg.do
QAE-aMM
22 512$00
José M.G. de MatosJ2°.Sarg.do
QAE-Dep.G.A.
21 948$00
José A.dos A. into,2°.Sarg.do
QAE do CllrfM
19 128$00
Augusto M. Valente,2°.Sarg.do
QAE.do R.I.15
17 448$00
A ldemi ro Fi Barvdei ra, 2° .Sarg. do QAE da RSP
16 320$00
VII

- DETERMINAÇÕES

Frequência da Escola Central de Sargentos e Ingresso no
Quadro de Oficiais dos Serviços Técnicos de Manutenção dos Sargentos Ajudantes e Primeiros Sargendos Ramos de Manutenção de Material Eléctrico, Rádioléctrico e Electrónico.
1 - Sempre que as necessidades do f~ército obriguem á
adopção da nomeação para a frequência da Escola Central dé Sargentos, de Primeiros Sargentos ou Sargentos Ajudantes do Serviço Especial sem as condições
legais, isolada ou simultâneamente com os Sargentos

aa,

Série
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Ajudantes nomeados nos termos do nO.2 do arto.3°.da
alínea b) do arto.5°.,ambos do Decreto Lei 40423,de
6/12/955, deverá observar-se o seguinte:
a)-A escala a que se refere a alínea a) do arto.6°. do
referido Decreto.Lei deverá ser desdobrada, de forma
a ordenar separadamente os Sargentos Ajudantes nomeados nos termos legais, os Sargentos Ajudantes nomeados sem as condições legais e os Primeiros Sargentos
nomeados por antecipação.'
,
b)-Após a conclusão do curso da E.C.S.,os Sargentos a
'que se refere a alínea anterior, serão ordenados por
ordem da classificação obtida, dentro das listas elaboradas nos termos da mesma alínea.
2 - Nas ptomoções ao posto de Alferes do Quadro de Oficiais dos Serviços Técnicos de Manutenção de Material
a efectuar de acordo com o estabelecido no arto.lO
do Dec.Lei 40880, de 24/11/956, atender-se-á a que:
a)-Serão respeitados os direitos dos Sargentos Ajudantes
e, dentro destes, em ~rimeiro lugar, os admitidos
á E.C.S.,dentro da& consições legais e, em segundo lugar, os que sem essas condições legais iniciaram o mesmo curso jã nesse posto, de acordo com as
listas elaboradas nos termos da alínea b) do nO.1.
b)-Após as promoções a que se refere a alínea a) e caso
haja ainda vagas por preencher no Quadro dos Oficiais
dos Serviços Técnicos, são promovidos a Sargentos
Ajudantes, como supras, os Primeiros Sargentos, pela
ordem em que se encontram na escala, independentemente da classificação obtida ha E.C.S ..
c)-Os primeiros Sargentos referidos na alínea b) são
dispensados da permanência de seis meses no posto de
Sargento Ajudante.
'
d)-Os mesmos Primeiros Sargentos, após promovidos a
Sargentos Ajudantes, como se diz na alínea b), serão
promovidos a Alferes pela ordem da classificação obtida na E.C.S., tendo em atenção o que se diz na alínea
c) •

3 - O,presente despacho sanc i onaie procedimento que já
- v~nha sendo adoptado em relação' aos cursos que termInaram a freqyência da E.C.S. dos anos de 1960/1961,
~961/1962,e 1962/1963 por Só esta solução ma parecer
Jdust,a,e legal, sa1vaguadandi legítimos interesses
a qUI ri.dose as necessidr.dcsdo Exfrcito.
Despacho de Sua Exa.c .:inistro do Exército de 28/11/63
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VII I - OBITUÁRIO
Dezembro - Dia 4 - 2°.Sargento do Q.A.E. Adalberto Nunes
Mota do D.R.M.no.10.
Dezembro - Dia 12 - 2°.Sarg.2° .Artíf.Carpinteiro Olímpio
Marcelino Gamito, da E.M.Elm .
.

..........

O Ministro

do Ex6rcito

Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

~ ~jud~nte General

(

t..)

MINISTtRIO

DO EXtRCITO

do Exército

Ordem

20 de Janei ro de 1964
Publica-se

ao Exército o seguinte:
I - MUDANÇAS
Sargentos

DE SITUAÇAO

do Quadro Permanente

Ingresso nos Ouadros
Quadro da Arma de Infantaria
Passou, a ser considerado nesta situação desde 25/10/963,
o 2°.Sarg.Grad.de Inf.,Joaquim da Silva do B.I.I.18.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Desp. de 6/11/963
Passou a ser considerado nesta situação desde 2/11/963.
o Furriel de Inf.,Carlos Alberto da Cunha Redondo do
R.I.12,por ter regressado da R.M.de Angola. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 26/11/963

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 5/11/963,
o 2°.Sarg.de Cav.,Acácio dos Santos Clemente do R.L.2,
por ter regressado do C.T.I.da Guiné. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Viaalícia além dos Quadros".
Passou a ser considerado ne ste situação desde 22/8/963,
o 2°.Sarg.de Cav.,António Henriques Sal::inoFerreira do
R.L.2, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 12/12/963
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Ouadro do Serviço ~e Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 25/10/963
por ter regressado á Metrópole, vindo da R.M. de Angola,onde serviu nas tropas de reforço o Sarg.Ajud. (S.M.
Ramo Auto),Alberto dos Santos Pereira da C.D.M.M.
Passou a ser considerado nesta situação desde 4/7/963,
por ter regressado da A.M. de Angola,onde serviu nas
Tropas de reforço o 1°.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas,Joaquim
do Nascimento Miranda do R.I.6.

Uuadro de Amanuense

do Exército

Passou a ser considerado nesta situação desde 30/9/963,
o 2°.Sarg.do Q.A.E.,Joaquim Vicente do R.I.16, por ter
regressado da Fl.M.de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Passagem

á Situação

de Disponibi Iidade

Ouadro da ~rma de Infantaria
Passaram

a ser considerados nesta situação desde 1/1/964
e 4/1/964, respectivamente o 2°.Sarg. de lnf. Delfim
Augusto Ferreira do B.C.5 e o 2°.Sarg. de,
;Joaq'uim
Manuel Condesso do R.I.1.

~í,?

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 17/12/963,
o 2° .Sarg. ,flvlanuel
Pereira Cabaço da R.M. de Moçambique.
[~sp. de 16/11/963

Quadro do Serviço Especial
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/12/963,
o 2° .Sarg. Co rnejsei ro Pomeu Martins Fernandes Tempera,
do C.T.I. da Guiné.

Passagem

á Situação

~e Supranumerários

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/11/63,

aa, Série
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por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
30.do Dec.42937 de 22/4/960 para servir em reforço á
Guarnição Normal da R.M. de,Angola, o 2°.Sarg. de Eng.
(fer.),Fortunato da Cruz do b.S.C.F ..

II - PROMOÇÕES
Sargentos

do Quadro Permanente

~rmas e Serviços
Minist~rio
Escolas

do Exircito

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.2

20.Sargento do S.S., o Furriel Alexandre Pinto, contando
a antigujdade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 2/1/964
Regimento de Infantaria,no.7

Furriel

Graduado 2°.Mec.Radiom. ,o l°.Cabo Ajud.Mec.
Radiom., Francisco de Almeida Moura, desde 4/8/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Oesp. de 10/1/964
Regimento de Infantaria nO.8

Sargento Ajudante de Inf., o l°.Sargento Joaquim Fernando de Freitas, contando a antiguidade desde 16/7/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Oesp. de 7/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.lO

2°.Sarg.Corn .• o Furr-ieI Alltónio Pauva Ferre i ra, contando a ?nt~guidade desde 21/e/963, daLa a partir de qual
tem dlreIto aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 10/1/964

20,
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Regimento

de Arti Iharia Ligeira nO. 1

Furriel Grad. 2°.mec.viat.rodas, o lO.cabo Ajud.Mec.Viat.
Jorge Manuel Marques da Silva Frade, desde 4/8/963,data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Desp. de 10/1/964

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.2

Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas, o l°.Cabo Ajud.Mec.Viat.
Rodas, João Gonça Ives da Silva, contando a inti!:;uidac!e
desde 4/8/963, data a partir ~a qual t~m direito a3S
vencimentos do novo posto. L)esp.de 30/12/963

Cavalaria

Regimento

de Lanceiros nO.2

Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas, o l°.Cabo Ajud.Mec.Viat.
Rodas, Augusto de Matos São Pedro, desde 4/8/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Desp. de 10/1/964

Regimento

de Cavalaria nO.B

20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,
Feliciano Augusto Bento Tavares, contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Oesp. de 30/12/963

Engenharia
Escola Prática de Engenharia
(B.de Enga.no.3
Furriel de Enga.-Transm., o l°.Cabo Armando dos Santos
Horta, contando a antiguidade desde 10/12/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do nevo
posto. Vence pela verba "Pessoal dos <).tadrosAprovados
por Lei".
Desp. de 9/1/964

Regimento

de Engenharia

nO.2

Furriel de Enga.-Transm.,o l°.Cabo Bernardino de Amorim
Rodrigues, contundo a ar, t i gu i dade desi'e 10/12/963, da
ta a partir da qual t em direito aos vencincnt.os do novo posto. Vence pela ve rba "Pe sso aI 1'').1 (,)U3. d ros
Aprovados por Lei". Desp , de 9/1/964

Batalhão de Telegrafistas

aa. Série
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l°.Sarg.l°.Mec.Padiom., o 2°.Sarg.2°.Màc.Radiom. ,Domingos António Simões Vaz, contando a antiguidade desde
23/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Desp. de 10/1/964
Furriel de Enga, -Transm., o 1° .Cabo Rui Dias Madureira,
contando a antiguidade desde ,28/12/963, data a partir
da qual tem direi~o aos vencimentos do novo posto~
Vence pel a vej lH',)"rJ",S;"oD';' cA{\~" (fuadros Ap rovacfos por Lei"

Serviço
Companhia

de Material
Divisionária

de ~anutenção

de Material

Furriel Grad. 2° .Mec, Viat.Flodas, o 1° .Cabo Ajud.Mec. Viat.
Rodas, Carlos da Cruz Maia Florindo, desde 4/8/963,
data a partir da qual tem ~Ireito aos vencimentos do
novo posto.
•

Supranumerários
Infantaria
Regimento
Furriel Corneteiro,

de Infantaria

nO.15

o 10.Cabo Corneteiro,

António Guerra

do R.I:l, contando a antiguidade desde 5/12/963. data
a partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo
~osto. ~oi nomeado para servir nas Tropas de Reforço
a GuarnIção Normal da B.M. de Angola, nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Oec.42:937 de 22/4/960.

Regimento

de Infantaria

nO.16

Furr~el 'Corn.,o l°.Cabo Corn.,Amândic ~ont2iro Reis Pe~eIra do R.~.6, contando a antiguidade desde 28/12/963
ata a partIr da qual tem direito aos vencimentos do
~ovo posto. Serve nas Tropas de Reforço á Guarnição
ormal da H.M.de Moçambique nos termos da alínes c) do
arte. 3°.do Oec. 42:937 de 22/4/960.Oesp.de 2/1/964

Artilharia
Regimento

de ~ttilhlri~

Antiaérea

fixa

2° •Sarg. de At~., ,o Furriel Artur dos Anjos Afonsé, contando a an~l~Idade desde 31/10/963, data a partir da
qual tem dIreIto aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 8/1/964

22

ORDEM 00 EXERCITO

N°,

aa. Série

2

********************************************************

Cavalaria
Regimento

de C~valaIia

nO.7

2°.Sarg.de Cav., o Furriel Porfirio Alonso de Carvalbo,
contando a antiguidade desde 31/10/963, data a partir
da qual t~m direito aos vencimentos do novo posto.Serve em Reforço á Guarnição Normal dO,C.T.I.da Guiné.
(Oesp. de 2/1/964)

Ultramar
Região ~i I itar de Angol~
lOs .Sargs.1 °s.Mec. Bad i omv . os 2°s. Sar gs ,2° .Mec ,Radiom.
José Parente Bodr.igues :_',~,',;r: "~' Paiva de Almeida Santos, contam a antiguidade desde 23/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 10/1/964
20.Sarg.de Cav., o Furriel José Augusto da Costa, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 2/1/964

Região ~i Iitar de ~oçambiqu~
Furriel de Eng.-Transm., o 10.Cabo Eusébio Uaquene Macovela, contando a antiguidade desde 28/12/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Oesp. de 9/1/964

Comando

Territorial

da Guiné

Furriel de Eng. -Tl"ansm., o 1° .Cabo José Maria da Dista
contando a antiguidade desde lO/12/96~:. data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto.
Oesp. de 2/1/964
Sar gen tos do fjuadro

Regimento

de Compí;emen to

de Infanté1ria
nO. 10
, (Bat.de Caçadores nO. 155) ,
Por despacho de 6jJaneiro/1964, contanúoa antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,_2°.sargento miliciano o furriel

3a. Série
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miliciano António Lemos Martins. Tem direito aos venCImentos do novo posto desde 28/2/963.

Regimento

de infantaria

~e Nova Lisboa

Por despacho de 5/Dezembro/1963, contandQ a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1960, 2°.satgento miliciano o Furriel
miliciano João Augusto da Fonseca. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 3/Abril/1962.

Regimento

de Cavalaria

nO.3

(Bat.de Cavalaria nO. 437)
(

Por despacho de 6/Janeiro/1964, nos termos da alínea e)
da Determinação inserta na 0.E.no.2-3a.Série-de
1963 e
condições expressas no nO.2°.da circ.no.24190 de 3 de
Dezembro de 1951 da extinta 3a./la.DGME, contando, a antiguidade desde 28/Junho/196~, o furriel miliciano o 10.cabo
miliciano Fernando Peixoto de Araujo. Tem direito.aos
vencimentis do novo posto desde 28/6/963

Batalhão

de Engenharia

de Angola

Por despacho de 6/Janeiro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961,
2°. sargento miliciano o furriel
miliciano José Gomes Bodrigues. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 1/12/963.

II I - COLOCAÇÕES
Sargentos

E TRANSFERENCIAS

do ~uadro Permanente

Armas e Serviços
~Iinistério
Na Dependência

do Exército
do Ajudante

General

(Com. destino á R.S.P. da D.S.P.).
2°.Sarg.d"l Inf., António de Jesus Oliveira; do f:l.C.10:
sua Uniuade Mobilizadora, devendo sér considerado nesta situação desde 2/11/963, por ter regressado da F.M.

24
ORDEM 00 EXERCITO N°. 2
33. Sirie
****************************.***************************
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". IJesp. de 26/11/963
2°.Sarg.de Inf. ,Manuel de Jesus Maia, do C.T.Lda Guiné,
devendo ser considerado nesta situação desde 22/10/963
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei.". Desp. de 26/10/963

Na Dependência

do Vice-Chefe

do Estado ~aior

Chefia do Serviço de Reconhecimento

das Trassmissões

Sarg.Ajudantes de Art., Avelino Alves Pereira, do G.A.C.
A. 3 e de InL, Fládio Alves Perei ra, do R.1.lO.
2°.Sarg.de Art., Alberto Manuel da Rosa Evan.güista, da
E.P.E. e de Cav.,Mário Craveiro de Castro, do R.I.10.
Devem ser considerados nesta situação desde 21/12/963.
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".

Na Dependência do Guartel Mestre ~eneral
Di recçã~ do 'Serviço lIe"Ir anspor t e s
20.Sarg.de
Unidade
situação
Angola.
dos por

( ~c<;.iio

B.de

Ç_.F.)

Inf.,Manuel rernrulao Uutra, do R.I.15, sua
Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
desde 2/11/963, por ter regressado da R.M. de
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovaLei". Desp, de 26/11/963

Direcção do Serviço de Fortificações
Obras

e

1.~ilitaf-l!s

Sarg, -Ajud.de Cav. , Anibal Bernardino
Desp. de 15/10/963

Proença, da O.S.S ..

Di recções das Armas
Direcção da ,Arma de-Artilharia
20.Sarg.de Art.,Manuel Silveira Carvão Júnior,õa P.M.de
Angola,devendo
ser considerado nesta situação desde
15/12/963. Vence pela Verba "Pessoal dos (uadros Aprovados por Lei".Oesp.
de 27/12/963

.Qu~rtéis Generais
Quartel General do Governo ~ilitar de Lisboa

3a. Série
ORDH! 00 EXERCiTO
N°. 2
25
*******************~:***~:****~***************************
20.Sarg.de lnf. ,Francusco José da Assunção, da R.M. de
Anp'ola devendo ser considerado nesta situação desde
7/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Cuaâros Aprovados por Lei. Desp. de 3/12/963
20.Sarg.de Ar t , ,Pedro Ventura da Cunha Vasques, do n.L. 2
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado neàta situação desde 5/11/963, PQr ter regressado do C.T.
Lda Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei"õ" Oesp. de 26/11/963
Furriel de Inf.,José António da r~nceição Silva, do R.I.
nO.4, sua Unidade Mobilizadira, 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 Lei". flesp.de 26/11/963

.

nu:] r t 81 r, e n e r a I d o Co m 8 n d o T e r r i t o r i a I I. da f.';} ti e i r a

2°.Sarg.de Art.,Lino Joaquim Pacheco, da h.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963
Vence pe 1a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
['esp.de 12/12/963
Infantaria
Escola Pr~tica
~e Infant8ria
2°.Sarg.de lnf. ,Fernando Cerqueira Dias, do B.C.10, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 22/11/963, por ter regressado da B.M.de
Angola. Vence pela verha "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei9. Oesp. de 2/1/964
2°.Sarg.de Inf.,Domingos de Jesus Moutinho, do H.I.10,
sua Unidade MObilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/11/963, por ter regressado da R.M.
de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Çuadros
Aprovauos por Lei". Desp. de 3/12/963
Pe~im8nto rle ln t an t ar i a n°,l
{~vem ser considerados nesta situação desde as datas que
a.c?da um s~ indica, por terem regressadu das Pegi5es
Nh 11tares abaixo designadas, os seguintes sargentos de
Infantaria:
R~gi ão :,ji I i to-r de I'n go ln
Desde 2/11/963, 2cs.SE'r<"s.,AntónioPereira Guerreiro da
Silva, do !1.I.no.7,°sua Unidade Mot.ili.zador a e José
Soares Gonçalves, do R. 1. n? .15, sua Unidade Mobilizadora. Ve~ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Le i ", De sp, de 26/11/963
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Desde 22/11/963,
2°.Sarg.de
lnf. ,Francisco
da Rosa Caldeira, do B.C. 10. sua Unidade Mobilizadora. Vence pela
verba "Pessoal dos Ciuadros Aprovados por Lei".
Desp. de 12/12/963

RAgião Mi litar de Moçambique
2°.S(Jrg.,~I::Jnuel José üar e ia.tín

üesne 1/11/963,

R.I.IO,

sua Unidade Mobilizadora.
Desde 4/11/963,
2°.Sarg. ,João Gardete Cabaço,do B.C.no.6
sua Unidade Mobilizadora.
Vencem pela verba"Pessoa1
dos Quadros Aprovados Por Lei".
2° .Sarg. de lnf. ,Armando Hamos Ili be iro , da R.M.de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação
desde 19/
/11/963 e Furriel
de lnf. ,José Plácido
f10drigues de
Almeida, da H.M.de Ango1a,devendo
ser considerado
nesta situação desde 21/11/963.Vencem pela verba"Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei".
2° .Sar g, de lnf. .Joaquim Manuel Condesso , do O.G.A., desde
4/1/964, data em que passou á disponibilidade.
Desp. de 6/1/964
2°.Sarg.de
lnf. .Ne Ison Ferreira,
do D.G.M.G. ,por pedir.
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Lei".
Oesp. de 6/1/964

R e gim en to d e I n f an t a r i a n c. 2
Devem ser considerados
a cada um se indica,
por terem regressado
designadas:

qegião

~i I itRr

nesta situação desde as datas que
os seguintes
sargentos
de lnf.,
das Regiões Mil i t.ares a seguir

de Angol~

I1esde 22/11/963,2°s.Sargs.,Augusto
Lopes Pibeiro,
Francisco Pires Mat.eus, Joaquim Eduardo Carvalho r arreto,
José Afonso Veloso, José Vieira Morgado, "anuel Fran ..
cisco Nanque e Furriel,
Manuel Francisco de Oliveira
Semedo. Têm como Unidade Mobilizadora
o l<.C.10. Vencem
pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Desde 22/11/963,2°s.Sargs.de
Inf.,Francisco
i\.endes ~,esquita,
do R.l.14,
sua Unidade Mobilizadora
e ~~nuel
Joaquim Alexandre Pinheiro,
do ~.C.5,sua Unidade ViobiLi za-icr a. Vencem pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lei". Oesp. de 13/12/963

n e g i à 'J :~Ji I i t::l r d e r I e ç a mb i {J LI e
üe sde 4/11/963, 2°s.Sargs.de
rnI. ,[!enriq~e Antune~ ~élé
do Pa€alhão

de Caçadores

nO. 6, sua Um.dade Moblluadora

38 .. Série
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Vr)iiC(" nal a verl13"PeSSD'l1
·fJesp.de 6/12/963

do s Guariras

.~prov~das

por Lei".

2° .Sar g.de lnf. ,Jorge Joaquim !\1oura,da P.~i.de Moçambique, devendo ser considerado nesta sitiução desde
5/11/963.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2°.Sarg.de Inf. ,Moisés Fe rnandesv da R.M.de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/963
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". Oesp. de 17/121963
2°s.Sargs.de lnf. ,da P.M.de Angola, João José Pereira e
José Fernandes Jorge, devendo ser considerados nesta
situação desde 22/11/963. Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". Desp.de 12/12/963
Furriel de lnf.,António Carvalho Simão, da E.P.I.,por pedir.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 6/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.3

Furriel Corneteiro,António Reganha Pica, do B.C.10,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 22/11/963. data em que regressou da R.
M.de Angola, onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Desp. de 31/12/963

Regimento

de Infantarin

nO.4

2°.Sarg.de Inf. ,Manuel de Sousa Mendonça, do B.C.10,sua
eni.dade ~,lobilizadora.devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963.por ter regressado da R.M. de
Angola.Vence oela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". C'esp. de 23/12/963
2°.Sa:-g:de ln •. ,José João de Sousa, do R.I.16,sua Unidade
fI'!ob1l1zadora.
devendo ser considerado nes ta situação
desde 30/9/963,por ter regressado da R.M.de Angola.
Vence pele. verba"Pessoal dos Suadrus Ap rovadcs por Lei".
r~sp. de 2/12/963
2° .Sarg.de In f, .Manue I Hodr i gue s Lourenço, Ja H.,\i. de Angola,devendo ser considerado nesta situação cie~Je 7/
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/1l/963.Vence pela verva "Pessoal dos Çuadros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 2/12/963
2°.Sarg.de lnf.,Manuel Adriano de frito Oias,da R.lVl.de
Moçambique,devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/963.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 2/12/963

~egimento

de Infatlt(lria nO.5

Oevem ser considerados nesta situação desde as dabas,que
a cada um se indica,os seguintes Sargentos de lnf.,
por terem regressado das 8egiões Militares a seguir
designadas:
R e g i ã o r~i I i t a r ri e A n g o I (1
nesde 22/ll/963,2°.Sarg. ,António Esteves Calçado,do R.C.
5, sua Unidade Mobilizadora.
Desde 2/11/963,2°s.Sargs.do 8.1.10,' suas Unidades Mobilizadoras, Júlio da Conceição Mata e João Antunes Gil.
Desde 26/10/963,2°.Sarg.,01iverio
Piedade Santana,do R.
L 3, sua Unidade Mobilizadora.
Região Lti I i t a r rie 1,;oçambi{1uc
Desde 1/11/963,2°.Sarg.,José Joaquim Fialho Relfo,do R.
1.16.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
20.Sarg.de lnf.,José Pereira Ribeiro,da fl.M.de Angola,devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963.
Vence tela verba"Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei9
20.Sarg.de Inf. ,António Cesar,da r-U,l.deMoçambique,devendo ser considerado nesta situação desde 19/11/963.
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
10.Sarg. do

(I. A. F. ,An ténia

Marques, do O.G.A. ,por pedir.

20. Sar g ,de lnf. ,António Júlio da
Unidade Mobilizadora,devendo ser
tuação desde 22/11/963,por
ter
Angola. Vence pela verba"Pessoal
por Lei". Cesp. de 13/12/963

Silva, do r.C.l 0, sua
considerado nesta siregressado da R.M.de
dos Quadros Aprovados

20.Sarg.de Inf.,António Neves Teixeira,do R.l.16,sua
Unidade ~lobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 1/11/963,por ter regressado da R.M.de Mo-

aa.
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dos Ouadros Aprova-

Furriel de Inf.,~nanuel Ribeiro,da R.M.de Angola,devendo
ser considerado nesta situação desde 21/11/963.Vence
pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 13/12/963
2°. Sarg. músico"Clarinete' Baixo" ;Manuel Lima Bastos, da R.
M.de Angola,devendo
ser considerado nesta situação
desde 15/12/963 data em que embarcou de regresso á Metrópole.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Ouadros". Oesp. de 31/12/963

Regimenl0

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg.de Inf.,Adriano de Jesus da Silva Pinto, do R.I.
15,por pedir.Vence pela verba"Pessoal
dos Quadros
Aprovados por Lei". t::esp.de 7/1/964

.

2°.Sarg.de Inf.,Victor Camili Rosa,do R.I.IS sua Unidade
Mobilizadora,devendo
ser considerado nes~a situação
desde 2/11/963,por ter regressado da B.M.de Angola.
Vence pela varba"Pessoal dos Ç\Iadros Aprovados por Lei"
Oesp. de 26/11/963

negimento

de Infantaria

nO.8

2°.Sarg.de Inf.,Manuel António Martins Pin~o,da R.M.de
Angola,devendo
ser considerado nesta situação desde
10/11/963.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 26/11/963
2°.Sarg.de Inf.,João Ferreira Pereira, do R.I.4,sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963,por ter regressado da B.M.de Angola
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 26/11/963

Regimento

de Infantaria

nO.10

Furriel Corneteiro,Jcsé Fernandes Carvalho, da R.M.de Angola,devendo ser consi2erado nestz situação desce 15/
/12/963,data em que embarcou de regresso á Metrópole.
pdela verba "Pe sso aI de Nomeação Vitalícia além
dVenc{~.
os yua ros". Desp. de 31/12/963

Regimento

de Infantaria

nO.13
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2°.Sarg.de Inf.,Amaro de Sousa Pinto e Francisco da
Conceição Monteiro ,ambos do R.I.4,sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesea situação desde
2/11/963,por terem regressado da R.M.de. Angola.Vencem
pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei9.
Desp. de 26/11/963

Regimento de Infantaria n°.14
2° .Sarg. de Inf. ,Acácio Lopes Moreira, do B.C. 51 por pedir
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 7/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.15

Devem ser considerados nesta situação desde 2/11/963,por
terem regressado da R.M.de Angola,os seguintes sargentos de lnf.:
2°.Sarg.,José Padrão da Costa e Furriel Augusto Eugénio
Lopes Vicente,ambos do R.I.7,sua Unidade Mobilizadora.
2°.Sarg.João Batista Cipriano,do R.l.4,sua Unidade Mobilizadora.Vemcem pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Cesp. de 26/11/963

Regimento

~e Infantaria

nO.16

2° .Sarg.Corneteiro, António Manuel Caeiro Fandango, do 8. L
2,sua Unidade Mo1ilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 15/12/963,data em que regressou da R.
M. de Angola, onde serviu nas Tropas de Bec orço á Guarni~ão
ção Normal. Desp. de 9/1/964
2°.Sarg.Grad.de
lnf. ,José da Bos a Coe1ho,do H.I.4,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/11!963 ,por ter regressado da B.M.de Angola.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". Desp. de 26/11/963

3atnlhão

lndenenrien t e Gp. ln f an t ar i a n", iB

20.Sarg.de Inf. ,Jacinto O§.rnasoVasconcelos,do 1I.I.1S,sua
Unidade Mobi Li zador-a,devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963, por ter regressado da 8.11-;. de Ango la.Vence pela verba"Pessoal àos (Madros Aprovados por
Lei".
Desp. de 26/11/963

3a. Série
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**********~:*********************"'*********************~,,~
f:!ata!hão ~e Caçado res nO. 5
20 .Sarg.·de InL, Ar'';;ór,io
Damião Ca rva Iho-, do R. L 15, sua
. '.Unidade Mobilizadora, devendé ser considerado nesta situação desde'2/11/963,porter
regressado da B.M.de Angola.Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei. ". Desp, de 26/11/963
2°.Sarg.de Inf.,Delfim Augusto Ferreira,da Academia Militar,desde 1/1/964,data em que 'passou á situação de disponibilidade. Oesp. de 6/1/964
Furriel de Inf. ,Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes,
do R.I.14,sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963,por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba"Pessoal
dos Quadros
Aprovados jo r Lei". Desp. de 26/11/963
2°.Sarg.2°. lec.l1adiom.,Dârgaso Pina Rijo,do R.I.2.desde
15/12/963,por ter regressado da B.M.de Angola, onde serviu de reforço á Guarnição Normal. Vence pela verbaPessoaI de Nomeação Vitalícia além dos Çuadros".
Oesp. de 3/1/964
2°.Sarg.do Q.A.E.,Mário Barroso Boavida,do C.T.I.de Cabo
Verde,devendo ser considerado Desta situação desde 13/
/12/963~data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros". Desp. de 3/1/964

p'Rtalhão rle r.aç~dore~ nO.6
2°.Saq1'.de lnf. ,Francisco Abr-eu, do R.I. l, sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 19/10/963,por
ter regressado do C.T.r.da Guiné.
Vence pela verba"Pessoal dos (,'uadrosAprovados por Lei"
r€Sp •.de 26/11/963

~at8lhão

de Caçadores

nO.A

2°.Sarg.?e In.L,Elvino José R~poso Cal:aceira,do FLL12,
sua I.ln.idade \';obilizadcr::.
devendo ser cons i der-ado nesta
.
"'1"
•
sltuaÇaO ceSUe 2/11/963.por ter rc~res3a~o da A.~ .de
Angola. Vence pela ve rbaPessoel dos (.l\8.,_lro::; t\I_'I'OVacos
por Lei".
Deso. àe ~fl/ll/963

32

ORDEM DO EXERCITO N°,

2

3a.

Série

******~*************************************.*********.
2°.Sarg.do S.S.,Fernando Maria Afonso, da R.M.de Moçambique,devendo ser considerado nesta situação desde 23/
/11/963.Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". Desp. de 18/12/963
Batalhão

de Caçadores

nO.9

2°.Sarg. do S.S., Manuel Domingos do R.I.15, sua Unidadade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/1l/963,por ter regressado da R.M. de Ango
la. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovadms
por Lei".
Desp. de 28/11/963
Batalhão

de Caçadores

nO. 10

Sargento Ajudante,Justino Américo Vaz, do l°.G.C.A.M.,
por pedir.
Oesp. de 4/9/963
Artilhari2
Escola

Prática

de Artilharia

2° .Sarg . de Art.,Manuel Maria da Silva,do R.A.P.2, sua
unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 5/11/964, por ter regressado do C.T.I.
da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 26/11/963
Regimento

de Arti

lhar i a Ligei

ra nO.2

2°.Sarg.de Art.,Joaquim Duarte de Jesus, do R.A.P.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/963, por ter regressado do C.T. r. da
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 26/11/963
(Com destino ao C.I.C.A.4)
2°.Sarg.de Art.,António Podrigues Saraiva do G.A.C.A.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". Oesp. de 31/10/963
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.4

O~DP'

38. Série
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2°s.Sargs. de Art. .Car los Al l.ert.o Alves de Sousa e Honório Pereira Lopes, ambos da R.M. de Moçambique, devendo ser considerados, respectivamente, desde 19/11/963 e
6/11/963.Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.2

2°.Sarg. de Art.,António Waldemar Frederico Von Deol Inger, da B.M. de Moçamlique, devendo ser considerado
nesta situação desde 5/11/963, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovauos por Lei".
Oesp. de 3/12/963
(Com destino ao C.1.C.A.l)
lO.Sarg. de 1nf.,Almiro Pereira,do R.L8,
pacho de 15/11/963.
RRgimento

rle ~rtrlnaria

Pesada

por pedir. DesnO.3

IO.Sarg.IO.Mec.Viat.Rodas,
Manuel Martins Guerreiro da
Companhia Divisionária de Manutenção de Material, devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/963,
por ter regressado da R.M. de Angola,onde serviu em
reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Ciuadros".
Desp. de 6/1/964
2°.Sarg. do S.S.,António de Figueiredo,do R.C.8, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 29/10/963, por ter regressado da R.M. de Moçanbique. Vence pela ver1a "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros,". De sp, de 18/12/963
Furri~l.de Art.,Miguel C~ndido do R.A.P.2, sua Unidade
~lobl1lzadóra, devendo ser considerado nesta situação
desde 5/11/63, por ter· regressado do C.T.l. da Guiné.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aorovados por Lei
(~sp. de 26/11/963
(Com destino ao C.l.C.A.2)
2°.Sarg.de Inf.,Artur Dias ~;;endesdo F.I.I..17 e 2°.Sarg.
de Art.,Abílio Pereire Dias,do k.L.2, suas Unidades
Mobilizadoras, de~endo ser considerados nesta situação
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desde, respectivamente,
meiro ter regressado
do C.T.l. da Guiné.
Quadros Aprovados por

25/10/963 e -5/11/963, por o prida R.M.de Angola oe o -segundo do
Vencem pela verba "Pessoal dos
Lei".

2-0.Sarg. de Art. ,António José Marreiros da ~.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta si~uação desde
5/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 3/12/963
Regimento

de Artilharia

Anti~ére3

fixa

2°.Sarg. de Art.,Manue1 António Gonçalves da Costa, do D.
F.A.D., por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadrós".(no.l do arto.3440.do
capo.9°.do Orçamento do M.E.).
Desp. de 6/1/964
Grupo de Artilharia

Contra

I~eronaves

nO.2

2°.Sarg.Clarim,José Amadeu Diogo Rodrigues,do Fl.I.1S,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde lS/12/963,data em que regressou da r..M.de
Angola,onde serviu em reforço á Guarnição Normal.
Desp. de 6/1/964
-2°.Sarg. 2° .Mec. Viat. Hodas, Teófilo Gregório do R.L1S,
devendo ser considerado nesta situação desde 15/12/963
por ter regressado da R.M. de Angola,onde serviu de reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Ouadros". Desp.de 3/1/964
2°.Sarg. de Art.,Manuel Jálio Ferreira,do D.G.M.G. ,por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 6/1/964
Grupo dA Artilharia

Contra

Aeronaves

n°.3

2°.Sarg. de Ar t , ,Francisco M.orai:;,<la R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/963
Vence pela verba "Pessoal dos Qw.adros Aprovados por
Lei".
Desp. de 3/12/963
Regimento

~e ~rtilhnria

da Cost~

20. Sarg , de Art., Jaime Moura Gomes, da R.M. de Moçam-

aa. Série
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bique, devendo ser considerado nesta situação desde
19/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei".
Oesp. de 17/12/963

Dataria

~e·ArtiLharia

de Guarnição

nO. 1

2°.Sarg. de Art. ,José VirgíL~ da Rocha Porges,da B.M.de
Moçambique, devendo ser consid~rado nesta situação desde 23/11/963. Vence pela verca "Pessoal dos Quadros
por Lei".
Desp. de 10/12/963

. tava I a r i a

Escola

Prática

de

Cavalaria

2°s.Sargs. de Cav~,Mercínio da Conceição Santos Rodrigues, Armando José Ganchinho Ventura, Boaventura Rodrigues Pinto e António Meira Peralta, todos do R.C.7,
sua Unidade Mobilizadora, devendo serem considerados
nesta situação desde 19/!1/963. por terem regressado
da R.M. de Moçambique. Os três primeiros vencem pela
verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadro~"
e o último pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 17/12/963
2°s.Sargs. de Cav., Raul Severino Elias, João Vieira Mendes e José António Azenhas Trindade, todos do 8.C.6,sua
Unidade Mobilizadora, devendo serem considerados
nesta situação desde 31/10/963, por terem regressado
da R.M. de Moçambique. Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 3/12/963
2°s.Sargs. de Cav., Mariano da Cista Nicolau Oias e Rodrigo Ferreira Gomes, ambos do H.C.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/963) por terem regressado do C.T.l. da Guiné.
Ve~cem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
LeI".
Desp. de 26/11/963
negimento

de l ancai rus nO.2

C;jv.,Ang-:lr
Lu s Ct' ft.Jr.1ei~a~c p.e,e,
SU2
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 29/10/963, por ter regressado da RrM. de
lVtoçambique.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t a-

2°.Sarg.de

í
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lícia além dos Quadros".

Desp. de 17/12/963

2°.Sarg.de Cav.,Edmundo Prando Ismael ea R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situaç ão desde 2/11/963
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Desp. de 26/11/963

Regimento

de Cavalaria

nO.6

2°.Sarg. de Cav.,Fernando
Pereira França, do R.C.8, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 29/10/963, por ter regressado da R.~I~. de
~loçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Cuadros".
Desp. de 17/12/963
2°.Sarg. de Cavo ,Victor Manuel de Lima Coelho,do P.C.3,
sua Cnidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/963,por ter regressado do C.T.I.
da C;uinp. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
nesp. de 26/11/963
2°.Sarg.l<nf.Hípico,Artur Adelino Paula, do l°.G.C.S.,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser consideratlo nesta situação desde 15/12/963, data em que regressou da n.~.l.
de Angola, onde serviu em reforço á Guarnição Normal.
Desp. de 6/1/964

Regimpnto

de Caval8ri~

nO.1

2°.Sarg. de Cavo ,~'anuel Augusto Ferreira,do 8.C.3, sua
U6idade MoLilizadora,
deventlo ser considerado nesta
situação desde 5/11/963,por ter regressado do C.T.I.
da Guiné. Vence pela verla "Pessoal dos Ouad ros Apre
vados por Lei".
Desp. de 26/11/963
2°.Sarg.ue Cavo ,António Sanches ~lonteiro,da 1l.~1. de lgola,deventlo ser considerado nestb situaç50 desJe
22/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Cuadrcs Aorovados por Lei".
Desp. de 13/12/963
.

~egimento

do Cav11aria

nO.8

(Com destino ao (;.C.C.)
2°.Sar~. de Cavo ,i\milcar 1eixeira do B.C.3, sua Unit1acic
MoLilizadora, (levendo ser considerado nesta situação
desde 5/11/963,por ter regressado da h.M. de ~lgola.

3a. Série
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Vence
Lei".

lela verba "Pessoal dos t"uadros Aprovados
Desp. de 26/11/963

Grupo Division~rio

rte Garros

37
por

de Combate

1° .Sa rgv ] ° .Me c, Viat
~. e Especiais,José
Maria Dinis
da C.D.M.M. devendo s~r considerado nesta situação
desde 7/10/963, por ter regressado ,da H.M. de Angola
onde serviu em refirço á Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadtos".
Oesp. de 6/1/964
2°.Sarg.do Q.A.E.,Júlio Gonçalves Prestes,do C.T.l. de S.
Tomé e Principe
devendo ser considerado nesta situação desde 29/1l/963,data em que embarcou de regresso á
Wtetrópole. Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação Vita-lícia além doa Quadros". Desp. de 18/12/963

Engenharia
Regimento

de EngenhRria

nO.2

2°.Sarg.20.Mec.Hadiom.,Luí3
de Almeida Pinto,do B.l.15,
devendo ser considerado nesta situação desde 15/12/963,
por ter re cressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço ã Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vital{cia além dos Quadros".
nesp. de 2/1/964

Grupo rye Companhias

de Trem Auto

Furriel 20.Mec.Viat.Rodas,Albino
Marques Diogo das O.G.
M.~. ,devendo ser considerado nesta situação desde
18/11/963.
[~sp. de 10/1/964

Serviço
Escola

~e ~dministracão
Prjtic~

~i litar

ria Arlministracão

~i Iitar

2°.Sarg.do S.A.M. ,José Tr i gue i.ro Mar t ins do 2°.G.Ç.A.M.
sua Unidade \'lobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 25/1'1/963, por ter regressado da H.~1.
de Angola. Vence pela verIa "Peso>ou1 <l06 Cuarlros Aprovados por Lei".
[;csp. de 26/11/963
ç

2°. arg.2°.~jec.Elect .• António.

imão do D.G.\1.G., devendo
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ser considerado nesta situação desde 10/12/963 por
ter regressado do C.T.1. da Guiné, onde ser-vau em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros.Oesp.de 23/12/963
2°.Sarg.Grad.do S.A.M. Francisco João da Silva Alvrs do
C.T.l. de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde 28/8/963, Vence pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lei". Oesp. de 14/11/963
lO.Grupo

de Companhias

de Administração

~ i lit~r

Sarg.Ajud. ,Carlos Fernando de Campos,do B.C.I0, por pedir. Oesp. de 4/9/963
2°.Grupo

de Complélnhias

do Administração

r~lilit1r

Sarg.Ajud.,António Correia Vieira de Castro, do 10.G.C.
A.M.,sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/8/963, por ter regressa o
do C.T.l. da Guiné. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Desp.de 17/10/963
2°.Sar g. do •A ..1. ,António Manuel Figueiredo Trindade do
1° .G.C.A.:-'!.,
sua Unidade Mob i Li zadora, devendo ser considerado nesta sItuação desde 6/9/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela veda "Pessoal dos
Ouadros Aprovados por Lei" ..Oesp. de 12/12/963
Furriel do S.A.~t.,Joaquim ~lanuel Ferreira, do C.T. L deTimor, devendo ser considerado nesta situação desde
28/8/963. Vence ~la verba "Pessoal dos Quadros Aptovados por Lei". Desp. de 26/11/963
2erviço

de M~t~rial

Escola

Prãtic1

do Servico

de ~atari~1

Sarg.Ajud.C'hefe de Mec ,rioRamo Automobilista,lIclanio
José Gomes Segurado,do H.C.6.r)esp. de 8/11/963
Gonlpanhiil

Divisionáriíl

de ~l(1nutencãl)

rJe l'ilt:Hi:l1

38.

Série
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2°. Sarg.do S. S. ,António da Si 1va do H. I.14, sua unidade
~'oh1izaàora, devendo ser considerado nesta situaçã,o
desde 6/11/963, por ter regressado da fUft. de Mcçamhi
que. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (no.1 do arto.358°.do Capo.9°.do Orçamento cio M.E.).
Oesp. de 2/12/963
«

2°. arg.2°.Mec.Viat.Rodas,Hermíniq
de Alegria Favas do
R.I.2, devendo ser considerado nesta situação desde
15/12/963,por
ter regressado da R.M. de Ango1a,onde
serviu de reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 3/1/964
Orgãos

Je Execuçio

dos Servicos

e Outros

Elementos

EstatJe I ec imen tos rq I i ta r e s
Di st r i tos de Rec rutanen
Di s t r i to

to
rl e R c r u aman to
p

e 1~obi I i Bção

t

r:o b i I i z a ç d o

P,

n". 5

2° .Sarg. de Ar t , ,Jorge da Conceição Montez, do O.G.M.G.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovadms por Lei".
Desp. de 6/1/964
Tribunais
2°. lr ibun al :Iil

itar

Territorial

2°.Sarg. de Q.A.E.,JÚlio
da Cruz gO'1vidll,da
R.i,1. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
15/12/963,data em que emrarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp. de 3/1/964
Est8b~lecimentos

Penais

la.Companhia

n

í

sc o l In ar
í
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2°.Sarg. de Inf.,João Baptista Pina do H.I.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963, por ter regressado da R.~;. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Oesp. de 26/11/963
Presírlio

Mi I i tar

2°.Sarg. de Art., Manuel Oliveira Gomes, da H.M. de Anrola, devendo ser considerado'nesta
situação desde
22/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 12/12/963
Destacamento

do Forte

de Almada

Sarg.Ajud.,Francisco António da Cunha, da Casa de Heclusão do Governo Militar de Lisboa.
Oesp. de 11/1/964
Estabelacimentos

de Instrução
.~c a dem i a ~,1i I i t a r

Furriel do S.S.,António Claro, da n.M.de Miçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/963.
Vence je Ia verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além
dos Guadros". (no.2 do arto.325°.do Capo.8°.lIoOrçamento
do M.E.).
Oesp. de 18/12/963
Colégio

~.Ii I i tar

2°.Sarg.do S.S.,Joaquim de Jesus FiaI do R.C.lO, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da r~.M.de Angola. Vence pela verl.a"Pessoal dos Quadros Aprovavas
por Lei".(no.1 do arto.147°.do Capo.3°.do Orçamento do
M.E.). Desp. de 13/12/963
I n s t i tu to T é C n i C O 1.i i I i t a r dos Pu n i los do Ex ti r c i t o

2°.Sarg.de lnf.,Virgílio 80drigues da Fonseca Raimundo,
da H.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963. Vence pela veda "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".(no.1 do arto.156°.do Capo.30o
do Orçamento do M.E.).Oesp. de 26/11/963

38. Série
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Centro

de InstruGao

dp 0Q~raCões

Especiais

20.Sarg. de Inf.,José
~:anuel Ferreira Gaspar,do fl.I.2,
sua Unidade ~iobilizadora. devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963,por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei". Desp. de 26/11/963
20.Sarg. de Inf.,Francisco
Azevedo Fernandes,do R.1.4, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963,por ter regressado da R.M.
de Angola.Vence pela verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei9. Desp. de 26/11/963
20.Sarg.20.Mec."Hadiom.,António Manuel de Sousa da Fl.lVi.de
Angola,devendo ser considerado nesta sitaação desde
15/12/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". Desp. de 3/1/964

.

Centro

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e de Costa

20.Sarg.
do S.S.,José
Teotónio
OctáviaflOda R.llt de Moçam~ique,
dovendo ser considerado
nesta situação
desde 23/11/963. Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia além dos Quadros". Oesp. de 18/12/963
Escola

Mi I itar

Electromecânica

Sarg.Ajud.Chefe de Mec.do RamoE1ect. ~ádio-Eléct. e Electrónico, António de Oliveira Pena do C.W.de Alcochete.
Oesp. de 3/12/963
10. ~arg.1 ° .,\Iec.Electricista,
RUI Pereira
Oesp. 6e 9/1/964

Nave, da C.D.M.M.

20.Sarg. de Art.. ,'1ario Joaquim Lopes Pereira, .da P.M. de
~íoçambique, de ven 'o er considerado nesta situação des-de
23/11/963. Vence lJela verta "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lei". Desp. de 17/12/963
20.. ar~.20. rtí1.Caqnnt •• ~Ianuel tusébo ~uetreiro da C.
o.~;.'. 'e ven lo ser consiJerado nesta situação desde
10/12/96 , por ter re!!res aoo do C.T.I. da l,uiné,onde
serviu er re Io rço á Guarnição Normal. Vence pela ver-

42

OROEM DO EXERCITO

N°, 2

Bn. Série

********************************************************

ba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 3/1/96a

Estabelecimp.ntos

Hospitalarp.s

"os~\ta\ r\\\ta{ P{\nc\~a\
2°.Sar~.do S.S. Bernardino Guerreiro Martins, do k.I.14
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalíciaalém dos Quadros". (Despacho de 28/11/963)
( Com destino ao C.O.A.C.)
2°.Sar g, do S. S., IJelfim da il va Neves da H.M. de tv'oçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
23)11/963. Vence pela verba "Pessoal de.Nomeação Vitalína além fos Quadros". (Despacho de 18/12/963)

I~O s n i t a I !1i I i t a r

RP. g i on a I nO. 1

2°.SarjQ..do S.S. Francisco Machado Leite do H.I.13, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
si tuação desde 2/11/963 por ter regressado da P.. ~,l. de
Angola. Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros". Despacho de 28/11/963
Hosnit::!I

~.1ilit~r

~egional

nO.2

2°s.~ar~s.do S.S.António Cordeiro Martins do R.I.2.Carlos
Pereira Baptista do RI 10 e Fernando Augusto Correia do
PC 6,5uas unidades Moblizadoras
devendo ser considera:.iosnesta situação desde 2/11/963, por terem regressaJo dd H.M. de Angola. O primeiro e o último vencem
pela verLa "Pessoal de Nomeação \ital{cia além dos
()uadros". e o segundo pela verba "Pessoal aos (11ladros
Aprovados por Lei".
liosnitf11

~ilit'r

P9p-ion'11

nO•.

l

2°.':'ar1:"
do S.S. Américo Ferreira 'lOS Santos da P.'. Oe
\,o(~amLique devendo ser cons ide rado nesta SI tuação desde 19/11/963. Vencem pela verba "Pessoal .1eIOmetlqüO
Vi ta 1ícia alérndos (Al adros" •
(Despacho til; 18/12/963)

aa. sé r i e
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2°. ar~. do S.S •• Jos~ l~nriques
ogueira Esteves da ilva do R. I .12, sua Ln idade ~iol;ilizadora;
devendo ser cons ide rado nesta si tuação desde 2/11/963, por ter regressado da Regi ão ~hli tar ~e Angola, Vence pela verba
"Pessoal
dos (lUadros provados por Lei".
nesp.
e 2R/ll/963

Hospital

tlilit::lr Regional

nO.4

Martins Moreno do R.
devendo ser considerado nesta situação
desde 1/11/963.
por ter regressado
da H.M. de Moçambique. Vence pe l a verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
al~m dos Ouadros".
Oesp. de 2/12/963

2°.Sarg.

do S.S.,Firmino

Herculano

LIa, sua Unidade Mol.:.ilizadora,

Hosnital

Yi I itgr de Elvas

20.Sarg.

do S.S.,Lionidio
G~cia
do R.I.7,sua
Unidade
~bLilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 2/11/963,
por ter regressado
'da R.~~. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
al~m
dos Quadros".
Desp. de 2/12/963

Estabelecimentos

Produtores
,Ianl!tp.ncão ~:iI i tar

2°.

args.
do S.A.\:. ,António de Oliveira
e Pedo Lfo Banha do 20 .G.C.A.M. > sua Uniaade . tob i l i zador-a, devendo
ser considerado
nesta situação
desde 25/10/963,
por ter
regressado
da H.. I. de Angola. Vencem pela ver! a "Priva.
ti va da ~lanutenção :\li li t ar ,
Desp. de 26/11/963

nficln~s

Gerais

de

~~teri

I

de Engenhari~

. rg.Aj ud.U e Fc ,lec. utornol:.ilista.Alberto
dos Santos Pereir
a .1J.\1.L,
dever 10 ser cons i Ie radovne st.a situaç;-o desde 20/11/963.
Liesp. de 10/1/964

10. Sar-g, 10.ec. Vi at., P lus .Ioaqu im
asL:ÍIlIt,'1 to "i i-anda
do H.I.6,llevendo ser conslderado
r.est a sitUlH.,í'im (lesle
1/8/963.
Desp, de 10/] /96 :
"C)

Oiversos

Oep6si to

noral de A~i10S
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l°.Sarg.do O.A.E. .Franc i sco António d0S Santos da H.ivi. de
Angola, àevendo ser considerado nesta situação desde
15/12/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence [l'la verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Qúadros". Desp. de 3/1/964
2~.Sarg.de Inf.,Inácio Maria do R.I.7,sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde
2/11/963, por ter regressado da 8.M.de Angola. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 26/11/963
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,Or1ando
Bernardo Semedeiro,
das O.G.M.E.,devendo
ser considerado nesta situação
desde 2/12/963.
Desp. de 10/1/964
Depósito

Geral

de f,laterial

de Guerra

2°.Sarg.de Art.,AntÓllio Eusébi. Francisco,da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
5/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro·
vados por Lei".
Desp. de 5/11/963
Supranumerários
Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg. corneteiro,José Joaquim Mendes Lourinho do 8.I.
11 e Furriel corneteiro, Fernando José Alvarinhas ~iiguel do R.I.12, devendo ser considerado nesta situação
desde,respectivamente,10/12/963
e 26/12/963,por terem
sido nomeados para servir o primeiro nas tropas de reforço á Guarnição Normal da ftM. de Moçambique e o segundo nas tropas de reforço á Guarnição Normall do C.T.
I. da Guiné, nos termos da alínea c) co arto.30.do
Dec. 42:937 de 22/4/960.
2°. Sarp ,Corneteiro, Galileu Sanches Cordeiro, do 1'.1.10,
por ter mudado de Un i dude l'vloLilizanora,devendo ser
considerado nesta situaçao desde 1/11/963. Este surg.
serve nas tropas de reforço á Guarnição Normal da I.'..
de ~ioçarnbigue.

Furrid

Corneteiro,António

Hodrigues

(-{eise ~antos do

ORnm GO EXERCITO AO. 2
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P. 1.7, por ler mudado de Unidade Mohi Lizador a devendo
ser considerado nesta situação desde 2/11/963. Este
Furriel encontra-se na P.~'. de Angola.
20.Sarg.20.Mec.Radiom.
Américo Santana Ga lvão do R.E.2,
devendo ser considerado nesta situação desde 16/10/963
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
à C..uarniçãoNormal da fU'1. de Angola nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.

Batalhão

de Cacanores

nO. 10

20.Sarg.cometeiro
João Henriques'Parradas do R.l.6, devendo ser considerado nesta situação desde 19/11/963
por ter mudado de Unidade Mobilizadora. Este sargento
encontra-se a prestar serviço nas tropas de reforço à
Guarnição Normal da R.M. de Angola.

Engenharia

"

Regimento

de Engenharia

nO.l

10.Sarg.10.Mec.Vlat.Lag. José Oimas Hocha de Carvalho do
G.D.C.C., devendo ser considerado nesta situação desde
10/12/963,por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço ~ Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de. 22/4/60

Serviço

de ~aterial

Companhi~

Divisionária

de ~anutenção

de ~aterial

Furriel 20.t\iec.Viat.Podas f'.iário
da Costa Gardalino do R.
A.L.2, devendo ser considerado nesta situação desde
5/12/963 por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço à Guarnição Normal da P.M. de Angola nos
termos da alínea c) do arto.3°.ào Oec.42937 de 22/4/60

Estab91rcimant0s

Pro1utor9S
r"lnutencão liilitnr

lO.Sarg.do ('.A.E. José Luís i\1achafio
de Almeida do R.I.16
\ence pe la verta "Priv.:.ti a da ~'::lnutenç;:;ü
"i Lit.ar'"
11 O U I t r arn a r
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Região

Militar

de ~ngola

10.Sarg. do Q.A.E. Adelino da Fonseca Abreu Roçadas do
D.H.M.13 e Furriel 2° .~t.ec.l.iadiom.
Fmf lio José Cerqueira de Macedo do p.A.L.2, por terem sido nomeados para
servir em reforço a Guarnição Normal da B.M. de Angola
nos termos da alínea c) do arto.3°.do nec.42937 de
22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 5/12/963.
2°.Sarg. de lnf. José Simão do H.C.5 e 2°.Sarg.do S.S.
Manuel Lopes do R.C.5, por terem transitado para a situação de Guarnição Normal nos termos da alínea c) do
arto.3°.Oec.42937
de 22/4/960, devendo ser considerados nesta si tuação desde respectivamente 17/lOj963.e ?J!12k,3
Já se encontram na R.M. de Angola.
Manuel Marques Hibeiro da C.D.M.
2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Lag.
M; 2°.Sarg.cometeiro
António Pinto Correia do B.C.5;
Furriel 2° .Mec.Armas Pesadas Manuel Pereira da C. D.i .•
M. e Furriel 2°.Mec.Radiom. Eduardo Frias Patriarca do
P.C.6, suas Unidades Mobilizadoras, por terem transita o para a Guarnição Normal da citada H.M., devendo
ser considerados nesta situação os três primeiros desde 25/10/963 e o último desde 2/11/963.
2°.Sarg.2°.Mec. Viat.Lag. Edmundo Rodrigues Filipe da G.
D.M.~., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 25/10/963, por ter transitado para a Guarnição Normal da citada Província nos termos da alínea b) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.
2°.Sarg.Grad.ArtíLde
~'lUnições, António Marcelino dos
Santos da F.M.B.P. e Furriel de Cavo NorlJerto Mendes
haptista do R.C.a, 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. de
vendo ser consiqerados nesta situação desde respectivamente 28/12/963 8 21/8/963.
Regi âo Pi I i t'H de :~oc'lIr:!Jique
Por terem embarcado pa ra <.. Cl L~!l'U Pr ov íuc i e onde vão
servir em comissão mi litrr i.c a t cr-nos d" 2.1íJ:t~a
c ) ln
artO.3 .do De c. 42937 de 2'2/4/9:>0, l~vem der considerados nesta si.tuação desde as datas que a cada um se inD

aa.
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dica. os se~uintes sargentos'

10Sarg:QAF
-Aní/.;al I ies idér io lavares
Costa-Gli-22/12/963
""
"-lIdo
~Simas-R.C.3 .. ···············
28/12/963
"
"-José
Joaquim huas-B.1
·····
28/12/963
""
"-Aníbal
Augusto
Pereira
-DAVI 12
28/12/963
""
"-Joaquim
AiOIluel J!artins-{lf~M
5
28/12/963
""
"-El
ias da Costa Maia-Fl.C. 3
, 28/12/963
"
"-Luís
Velez Lvea-Cll da Madeira
5/1.2/963
""
"-l1ui
Domingos-R.P.r.
10/12/963
"
"-João
Carva lho An tunes Guerra-BAe..
5/12/963
""
"-Joaquim
Pernandes
Rosa-Ag.Mi
L ..••.
5/12/963
"
"-João
Peres-Bt l . 5... ···············
.5/12/963
"
"-Luís
Iromirigo s Romero-D.A.l
5/12/963
""
"-Alberto
Joaquim Rodngues
Dantas-do
Q.G. da 1a.B.M
··
5/1.2/963
20Sarg.QAE
-António
Germano Pereira-flSCF
5/12/963
20Sar~rt.
-Artur
Rodrigues
Barroso-BAL
4
·· 28/12/63
" " Artíf.Carp.
-José Fernandes
Caldeira-RI!:
1 .. 28/12/963
Furriel 2°Mec. V.R. -R'.lfae l Franc i sco Lopes
Eaptista-E.P.K
28/12/963
"
"
-An
t ón io Rosa Fe rre ira-EPSI1 .. 22/12/963
"
"
" " ""
-José Geraldes
dos Reis-"
5/12/963
" "" -AJanu e 1 de Sousa Gomes':C.ACA 2dO/12/63
"

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 serem considerados nesta situação desde as datas que para cada um
vai indicada, os seguintes sargentos:
l0Sarg.ÇAE
-João
""
"-Ladislau
20"
"-João

"

-António

"

"-Aurél

"

9

"
"
"
"

Gonçalves
Rola-R.C.6
.. ·······
TrindadePires-H.l.4
da Silva
Sotto
Mayor-CICA
1

Alberto

io Alexandre

Lopes-R.A.P.3
Pin to-CIOE .. :

:..

5/12/963
22/12/963

22/12/963
28/12/963
28/12/963

10/12/963
Art. -Armando J,endes Novais-elCA
2(lMP3) 28/12/963
Cavo -António
,l,arques Dias-R.C.8
·. 28/12/963
"
Fng.Leone l Ribeiro
poltm Pe s tana-B,'l
28/12/963
"
SAM -manu e i In.mos tlInrtins-.,/-:l1.
10/10/963
"mús.cometim-j~/CInuel
Silvestre
Camac!w-PII19·5/12/63
" " Boml>o-(:i[ da Ponte htcira··1J.I.l.19
5/12/963
-AntóntO

1'lachado Pereira-D.R.~í.17

"

10.Saq~.do (.•A ..I'•• ~jartinho José de Almeida do f.I.6 e
20.Sarg.do ().f.F. Arlindo da Cruz boavida do H.-\.C.,
devenào ser considerados nesta situação de de respecti-
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vamente 26/12/963 e 10/12/963, por terem sido nomeados
para servirem em reforço à Guarnição Normal do C.T.I.
da Guiné nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960.
lOs. Sargs. do Q.A.E. Alberto Monteiro do ~.C.6 e Jos~
Poxo do D.R~M.IO, por terem embarcado para a citada
Prov ínc ia onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) dlo arto.3°. do Úec.42937 de 22/4/960,
devendo ser considerados nesta situação desde 10/12/963
Comando

Territorial

Independente

de Cabo Verde

l°s.Sargs.do Q.A.~. Joaquim Garcia Fernandes do E.M.E. e
Manuel António de Carvalho do B. L10, por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão rnilitar nos termos da alinea c) do arto.3°.do Oec.
42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 1O/12/963.e 25/111963 respectivàment.:-.
Conlando

Territorial

Independente

de Timor

lO.Sarg.do Q.A.E. João Antunes Furtado do C.T.I. dos Açores, por ter embarcado para a citada Província onde vai
servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
arto.3°.dq Oec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 16/11/963.
I V - CO ICURSOS,

CURSOS E ESTÃGIOS

A - Cursos
- NomeRCaO de Pessoal
Foram nomeados para frequentar o curso de Sapador de Camufla~em para sargento, que tem início em 20/1/964 na
E.P.R., onde devem ser mandados apresentar, os seguintes sargentos e Furriéis~
E.P.E. -2°,Sarg.
-Jorge da Conceição Calna Puiva
"
-2°.Sarg.
-Egçdio Fernandes Monteiro
"
-Fur.Milo.-Manuel
Luís Ribeiro
Veloso
"
"-Manuel
José Marques de Oliveira
R.E.1
"
"
-Armindo Graça Carapinha.

Foi nomeado para a frequência do 10.ano do curso R da E.

3a. S!Ír i e
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c'S", no ano lectivo
de 1%3/64, nos termos do parágrafo 20 do art.? 5°. do Dec 40,423
de 6/12/955,
o 1°"
Sarg ..10.,\1ec,Viat.Podas
João Jorge Lemos da c..O"M"M.,
0ublica-se
a lista
geral dos carididatos
nomeados para a
frequência
do curso de os. 'V!ec.,de 1I.4at ..Criptográfico,
aberto pela nota n". 32952 po" 7/2 de 3/9/963
da Hep ,
~m:g..e Praças
e O., E.,no" 23- 3a" Série de 10/10/%2,
realizado no ano lectivo
de 1962/63, 'desde 2/10/962 a 20
de Julho de 1963:
10.Cabo Aj .Mec.Mat.Cript.José
Augusto dos Santos Lourenço do D. T..
As restantes
decl arações
foram mandadas arquivar,
pelo
que para futuros convi tes, terão os candidatos
de elaborar novas declarações

2 - J\I te racões

de Frequê!1ci

a

Abatidos ao (uadro de Alunos da Escola Central
de Sargentos de sde 7/1/964,
nos termos de. pa~~f.afo
2° .. do
art ? , 17°., 1"10 Dec.,40423 de 6/1?'/55,
por ter dado 30 faltas justi ficadas,
o Sargento
Ajudante
de InL Mi gue].
Inácio Semedo do p/Ll"Devedser
Pl~.$ednte li. matríc.ula,nos
te~os
ao paragra o untcO
o art' ~j o re]ertuO J~c.

3 - Averbamento
Frequentaram
com aproveitamento
e as classificações
que
lhes vão indicadas
o curso de Sapadores
(uímicos
de
Aguas, que funcionou na E, P. r, de 7/10/963 a 30/11/963
os seguintes
sargentos:
R.P. F. _2° .Sarg
de Eng. -Manuel Ferreira
Reg.
r.F.1
-Fur úli l . de Fng. -Simão Nunes Comenda
"
A estes sargentos
deve ser averbada
a especialidade
de
~apadore,\; {jn{micos e a especi alidade
de Sapador de Aguas

B

I -

Estácrios

verbanen

te

oe

Frequen tar an com ao rovei tamen to o E8 tág-io
Con t r a- Insurreição,
que funcionou
no C LO,f,.
de 28/10/963
a
23/11/963,
os seguintes
sargentos:

RC8/GCr:-1(., 'rzrg.
E.P C. "
,,D. C tO 20 c,
C.I.M
".~r6·

An tónio Inacio Maçarico
An iáuo , 'on tei ro Mai a
lves Rodrigues
An tónio
Fernando An tónw Perei ra

Teve
rr
rr
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Aprov.
1 eve
Furriel
,!liQ/luel Cas tonh ei.ru Alves-Teve
Furriel
,Mf!Tlltel F.Cá Sapateiro
7eve
furriel
,José Mar-ia Manuelito
Teve
Furriel
.Frcnci sco D. llodrigues
'leve
Furriel,
Teodoro de iV.Canelas
leve
-Furr i e l éli l=, ,Joaquim José G. Varelu
'l eue
.1°.Cabo Aprov. -Monue I Gonçalves
l eve
-1°.Cabo Milo.,Abilio
Nunes Lourenço
'leve
-1°·Cabo Milo. .Jo rge A.Bastos
da Silva
leve

'2°. C. C.A .M. -Fur r i e I Mil -. ,Manue I A.1. de Campos
R. C. 7
H. L. 2
Col.Mil.
R. I . .3
R. I. 13
R. E. '2
C.I.O.E.
E.P.C.
R.C. 5

A ~stes sargentos

dave ser aVArba10

o est~gio

de contr~

Insu r r e i cão"

v 1 -

DECli\RACijf$

.~Iteracões

Em aditamento
á 0.1':. nO. 25-3a.Série
de 1963, PáF;. 789, declara-se
que os quantitativos
indicados
no qu~ respeita ao Hamo t:::léctrico foram alterados
para os seguintes:
Curso Cite fes Iliec. F lec t .Rodio l. fi.' l ec tr ài i co
.'5
Curso 1° s ./hecún icos Badiomon tiuior e s
(Ctr.1CO j.
Curso 1°sMecdnicos
Electricistas
8
Curso 1°s.Alecdnicis
Bauccr
'2
Curso 2°s.t.recdnicos
Radiomon tador .•...................
:)')
Curso '2°s./~}lmI1icos Radar
'," 10
Curso'2°s.Mecdrncos
Mat.Criptográjico
:12
Curso 2os.lhecl'lnicos
Ins t. de Precisão
S
Curso 20s.Mec(lnicos
Preait.Cefltrais
de Ti ro
.3

2 - Pret\)rições
Enllrolltra-se p r e t.e r i do na graduação
no posto de l-ur r i e I
2:'.\.ec. Vi atc hodas , desde 4/R/963,
ror motivo ChSClplinar , o 10.Cabo Aju:L:\ec.Viat.Hoc1as.JoBquim
Fernandes
da Conceição do r.I.6.
Encontra-se
preterido
na graduação
no posto de ~urriel
2°.~ec.Viat.RoJas
desde 4/8/963,
por motivo dIsciplinar , o 1° .Cabo Aj ud.j iec , Vr a t , Ho:la.~. Fernando (,alriel
Pi scar r et a da C. D.M••~,••

3 - Recti fir.acõe
Dec I \rd-Sp. nu l a e de nenhum efeito
a co l ocacgo do l°.
;.,ar).,.lo .. vlec , Viat. Hodas,.loaquim
do Nascimento Mirauda

3~. Série
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nas O.G.~I.f:.,des1.e
'b/7/963,
Série de 10/8/963,pá~.69J.

como consta

da 0.F,no.22-3a.

Declara-s'ô! nula e de nenhur.i efeito
a colocação do Sargento Aj ut ant;e Che fe ~lec.AutomoLilista
Alberto dos Santos
Pereira
nas O.G.I\.i.E.,
pul:licada
na 0.E.no.33-3a.
Série rte 30/11/963 a pág. 1049.
Declaram-se

nulas

e de nenhum efeito
as colocações
nas
2°s.~,:ec. Viat. Uodas, Manuel Pedrada Rosa e José dos Santos Nunes, promovidos ao actual
posto pela Ú. E. nO.35-3a.Séric
de 20/12/963 a pág.1l3l
ficando ambos a partencer
ao G. C,"]', A ••

O.G.M. E. ,dos Furriéis

Oeclara-se
que os Furriéis
2°s.~1ec. Viat. Rodas Al Li.no Alves Oiogo e Or Larvlo r~ernarco Semede i ros , promovidos ao
actual
posto pela O.E. n:.35-3a.Série
de 20/12/963
a
pág.1l3l
são colocaaos
nas O.G.~I.E. desde 11/11/963 e
14/11/963,respectivamente,p·ertencenuo
até a es tas dat.as
á E.P.S.M. e G.C.T.A. ,também respectivamente.
Declara-se
que -o 2°. Sar-g , 2° .~!ec. Radiam. , Carlos Barrigas
Morais Mendonça, do R.1.1 e em reforço na R.M. de Angola partencia
ao 1<.I.I.18 e não ao 13.1.1.19 como vem
publicado
emO.E.no.30-3a.Série
de 30/12/963
a pág.
923.
Foi colocado na F.P.!::. com destino
ao B.E.3, o l°.Sarg.
de Eng. Isidro
.José fragoso e não como consta em O. E.
3a.Série
nO.33 de 30/11/963-pá~.
1044.
L'eclara-se
que o 2°. 'ar!T.N·iliciano
da Comp.CÀv.353/Reg.
Cav.3,Vir~ilio
Ferreira
dos Santos,promovido
ao actual
posto pela O.E. nO.36-3a.Série
de 1963 a pág.1169,
tem
dIreito
aos vencimentos do novo posto desde 18/3/963 e
não desde 28/2/%,3, CO!110 foi publicado.
Lec l ar a- se que o 1 0 ... ar g , ro.' 'ec , 1-':1 c t. ,Al'íl io d a Costa
,CO
"serve
nas Tropas rle reforce á Guarniçí10 ~Iormal
da P.M. de Angola, tenao coma Unidade ~'oLilizadora
a
C.DY.'.)
.a r a onde é t r c.ns Ieri.rlo "kS'E' 12/6/963 e nuo
corno COl\.3tH da O. t..!10• 1.E 'k 3'_:/C;;C)I)'1>l-:1é' • .s6:).
Charra-se CL13tódio de ,:t)Sl!~ Lu lil.0 t r iiI. Cnsto "i o de Jesus Ladeiro o ~lar,'!.\juri.Clle-Je \ eco \utol"ob 1is t.a rio ,l~.
A.A.F. ti fP.lF,! se r .. fere fi O.t:.no.31
.)u.~érie
de lO/lllG:í
pá". 9.:10.
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Olama-se José Anastácio Pamos Fernandes e não José António Hano s Fernandes,
o 2°., Sarg.Badi omvdo H,L7,
a que
se refere a O,L n", 32-3a.,·Série de 20/11/963 - pág,990

Q.te a Unidade "!]obilizadora do então lO.,Sarg.,do "::.,A,\I,
An tónio -Correia Vieira de rastro fo.i o 1°" Grupo de Companhias de Adnrini st.raç âo "Iilitar
e nâo con Io rrne consta em O. E., n". 1)- 3a. Série de 20/3/962 pág"214.,
Çue ficou

sem efeito
a co Io ceç êo na ~Ianutenção V:ilitar,
'do Sarg, Ajud, do S, ~\N.. llntónio 'Correi a fiei ra de Castro do 1°"C, C, A, 'I" publicada
em O.E.,no, .34.,-3a"Série
ele 18/12/963-pág,1103.,

A Unidacte,do':.:l).t\r'geflto Ajudante

António Correia Vieira de
quando na p romoç âo ao actual po sto , era o l°"
G,c. A"wL e não confonne consta na 0., F. n". 27 3a, Série
de 30/9/963, p ág, 841.
Castro,

Declara-se
que pertence
à E.,P"e. e não à E.,P.F."o 1°"
Sare .. 10., lec ..Vi at, lag,e especiais
Luís Mi:IJluel de Jesus
Varttns Cascalheira,
promovido a este posto pela ~" f'"
n'", 35-3~lTSéTie de ?'o/1<;l/963,
por 1apso para
a F"P" 1>'.,

Dccl ara- se que Francisco João da S1va,Al~s'é
2:. Sarg.
{irad, do S, A, ~A, e não 'Fu:rri el con fo une .foi publicado
a
pág, 118 da 0" F. nO" 1ú- 3-u" Série de 10/6/961,

VI - ~ fllruÃ'RI ~
Novembro - dia 12 - Fur-r i e.l (lr ad, Hadi om. José Carlos rvlartini ano Manei 1'0 - C. C
/'H C 96 - H,M., de Angol a - Unidade ,\I'lObilizadora {l,L7
Dezemoro - Jia 22 - Furriel
:-~/'. ~t António
Cas tro - C. J n I, 22/~ - 11 M 'le Angol a,

das Neves e

. I"

o

'1inistro
Joaquim

Fstá

do Exército
da Luz

Cunlva

conforme

C Ajudante
/

f'

.'

General

MINISTERIO

Ordem

DO ExERCITO

do Exérc·ito
30 de lanei

Publ ica-se ao exército

ro de 1964

o seguinte:

I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações

"

- Sargentos
Por Bortaria

de 19 de Novembro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar de 4a.Classe os Primeiros Sargentos de Infantaria
João José Gomes e Viriato Lopes Monteiro 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.
Ministério do Exército, 19 de Novembro de 1963. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

2 - Praças
Por Portaria

de 26 de Novembro

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 t.ermos
do parágrafo l0.do arto.S1°.com referência ao arto.7°.
do Regulamento da Medalha Militar de 28 de Maio de
1946 o 10 'Cabo Maqueiro nO.264/60 Francisco Gonçalves
Moreira, da Companhia de Caçadores nO.1S2-Regimento de
Infantaria nO.8, porque,na Guiné Portuguesa, numa em-
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S€rie

Loscada sofrida por um poletão na região de Budon em
que tombou ferido pelo inimigo o seu comandante da
secção, num acto valoroso de abnegação, extraordinária
coragem e com risco da própria vida progrediu debaixo
de fogo intenso para o socorrer e quando já o segurava
em seus braços veio também a morrer. Ministério do Exército 26 de Novembro de 1963. O Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha.

B - Louvores
1· - Sargentos
Por Portaria

de 20 de Dezembro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa pelo ~~inistro
do Exército, louvor o 2°. sargento licenciado Antó
nio Fodrigues Casaleiro. porque durante o desempenho
por vinte anos das funções de amanuense arquivista
do Gabinete do Adido Militar e Aeronáutico em LonElres,
tem demonstrado, a par de aptidão e qualidades de
trabalho extraordinárias, de notáveis aprumo, brio
e correcção perante nacionais e estrangeiros, um zelo, lealdade e dedicação ao seu País, aos seus chefes
e seus compatriotas notóriamente merecedores de ele
vadíssima consideração, que transparecem na excelente
qualidade dos muitos serviços que tem prestado e que
se entende dàstacar classificando os como relevantes
e extraordinários. Ministério do Exército 20 de De
zembro de 1963. O Ministro do Exército, Joaquim da
Luz Cunha.

2 - Praças
Por Portaria

de 26 de Novembro

de 1963

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, adoptar para todos os efeitos legais, o
seguinte louvor conferido em Ordem de Serviço nO. 18
de 4 de Outubro de 1963 do Comando-Olefe das Forças
Armadas da Guiné Portuguesa, ao l°. cabo mqqueiro,
Francisco Gonçalvesdv1oreira, nv , 264/60 da Companhia de
Caçadores nO. 152 - Heg irnent.o
de Infantaria n? 8'
A título póstumo, pOl'que numa emboscada sofrida por um
poletão da Companhia de Caçadores nO. 152 na região de

3a Série
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Budon vendo o seu comandante de secção tombado e feri
do pelo inimigo com extraordinária audácia e coragem
progrédiu até junto dele debaixo dum fogo intenso e
quando já o segurava em seus braços veio a morrer jun·
to dele sem conseguir socorrê lo como era seu desejo.
O seu acto valoroso de abnegação. camaradagem e desprezo pela vida que me apraz registar e enaltecer
aponto-o como exemplo vivo de todo o·soldado português.
Ministério do Exército. 26 de Novembro de 1963. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
h - Condecoracões
- Sargentos
Condecorados com a medalha de ~uro de comportamento exem
pIar, em conformidade com as disposições do regulamen
to aprovado pelo Oecreto nO.35667 de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos
Primeiro Sargento do Quadro de Amanuense do Exército
Jaime dos Santos Chaves do Eatalhão de Sapadores de Ca
minhos de Ferro
Segundo Sargento do Quadro de Amanuense do Exército An
dré Júlio Serra, da Direcção do Serviço de Material.
Agraciados com a cruz de guerra de 4a.classe. nos termos
do arto.120.do Regulamentá da Medalha Militar aprovado
pelo Decreto nO.35667 de 28 de Maio de 1946. por des
pacho do Comandante Chefe das Forças Armadas de Angola
cujas datas vão indicadas, os seguintes sargentos
mI=! !l':SPAQIOre 15 DE (lj'IURffi
(E 1963
Furriel de Infantaria, José Manuel Ferreira Gaspar, da
Companhia de Caçadores nO.187jFatalhão de Caçadores nO.
186.
FOR DE.".PAaIO DE 30 DR WWBro DE 1963
Segund~ Sargento de Infantaria,Albano Siares. da Comp~nhia de Caçadores nO. 189/Batalhão de Caçadores nO.186
Regimento de Infantaria 11°.7.
POR DESPAaIC EE 26 DE JvOVEHEFOLE 196::
Furriel mi Li.c i.ano.Adcliuo (:e t.lr,lclcl", \krtjll";, d.:.Compa
nhia de Caçadores 1.C>.
'.::19j"U' t:::.lU:c' eleCaç adores CO .~17
Regimento de Infant.aria uC>.~.
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A título póstumo, segundo sargento miliciano Mário Óscar
Lima de Azevedo, da Companhia de Caçadores nO.318jBatalhão de Caçadores nO.317-Regimento de Infantaria nO 2.
Por despacho de 27 de Novembro de 1963
Segundo Sargento Miliciano enfermeiro,Vitor Manuel Marques Miranda da Companhia de Caçadores nO.318YBatalhão
de Caçadores nO.3l7-Regimento de Infantaria nO.2.
n

2 - Praças
Agraciado com a cruz de guerra de 4a.classe. nos termos
do artigo l2°.do Regulamento da Medalha Militar aprovado pelo Decreto nO.35667. de 28 de Maio de 1946. por
despachos do Comandante Chefe das Forças Armadas de Angola, cujas datas vão indicadas, as seguintes praças
Por despacho de 9 de Agosto de 1.963
Primeiro Cabo Vitalino Martins Mourado, nO.3ss/s9 da Companhia de Caçadores nO.16s/Batalhão de Caçadores nO.ls8.
Primeiro Cabo Manuel Tavares Tomás nO.13l8/60 da Compa
nhia de Caçadores nO.164/Batalhão
de Caçadores 158 Regimento de Infantaria nO.l.
Primeiro Cabo Artur Nunes Barreto, nO. 695/62 da Companhia
de Comando e ServiçosjBatalhão
de Cavalaria nO.399 Regimento de Cavalaria nO.3.
Por despacho
de 1.6/Agosto
de 1.963
Primeiro Cabo Manuel Fi !ipe Ginj a, nO. 94s;RJ, da Compa
nhia de Comando e Serviços/Batalhão de Caçadores nO.137
Regimento de Infantaria nO.2.
Soldado Augusto Correia Máximo Rangel, nO.327/6l da Companhia de Comando e ServiçosjBatalhão de Caçadores nO.
137 - Regimento de Infantaria nO.2.
POR DESPAOO DE i 5 DE CJJWBro DE 1963
Primeiro Cabo José Ramos Salvado, nO.ls6/Rd, da Compa
nhia de Comando e ServiçosjBatalhão de Caçadores nO.186
Batalhão de Caçadores nO.6.
Primeiro Cabo Manuel Dias Alves nO.4/60 da Companhia de
Caçadores EspeciaisjBatalhão
de Caçadores nO.186
Ba
talhão de Caçadores
nO.6.
POR DESPAaJO DE 24 DE OU7UBRO DE 1.963
Primeiro Cabo José Couto Rodrigues, nO.lss6/6l da Compa
nhia de Caçadores nO.327/Batalhão de Caçadores nO.32s
Regimento de Infantaria nO.ls.
POR [)E._':jJAOIODE YJ DE CJJWBRO DE 1.963
Soldado Carlos Augusto Guardado da Costa nO.706/59 da
Companhia de Caçadores nO.189/Batalhão
de Caçadires nO,
186 - Regimento de Infantaria nO.7.

3a.
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POR DESPA(1f() DE 22 DE NOVEMBPO DE 1963

.

Primeiro Cabo António Godinho Luís, nO.671/59 da Companhia de Comando e Serviços/Batalhão de Caçadores nO.280
Regimento dp Infantaria nO.15.
Primeiro Cabo Ezequiel António Machado nO. 1130/60 da Companhia de Caçadores nO.286/Batalhão de Caçadores nO.280
Regimento de Infantaria nO.15.
Soldado José Maria Rodrigues Martins, nO.423/61 da Companhia de Caçadores nO.286jEatalhão de Caçadores nO.280
Regimento de Infantaria nO.15.
POli DESPAafO

DE 26 DE WVEMBPIJ DE 1963

Primeiro Cabo Manuel Francisco Pires Júnior, 369/59,
da Companhia de Caçadores nO·318 - Batalhão de Caçadores nO. 317 - Regimento de Infantaria nO. 2.
Soldado Armando Francisco nO.915/61 da Companhia de caçadores nO.320/Batalhão de Caçadores nO.3l7 - Regimento
de Infantaria nO.2.
Soldado Manuel Henriques Bacarote da Silva, nO.1139/61
da Companhia de Caçadores nO~320f8ata1hão de Caçadmres
nO.317 - Regimento de Infantaria nO.2.
Soldado João Cristina, n? .1244/61 da Companhia de Caçadores nO.318f8atalhão de Caçadores nO.317 - Regimento
de Infantaria nO.2.
,
Soldado Alberto Martins Alves, nO.1391/61 da Companhia
da Companhia nO.318jBatalhão de Caçadores nO.317 Regimento de Infantaria nO.2.
Soldado Claudino dos Santos Severo Germano, nO.1772/61
da Companhia de Caçadores nO.318jBatalhão de Caçadores
nO~317 - Regimento de Infantaria nO.2.
POR DESPA(JJ() DE 4 DE DEZEMJ3FO DE 1963

A título póstumo. primeiro Cabo Manuel da Silva Mendes,
nO"497/59 da Companhia de Caçadores nO.189/Batalhão de
Caçadores nO.186 - Regimento de Infantaria nO.7.
POH DIiSPAaIO

DE 7 DE DEZFMBEO DE 1963

Primeiro Cabo José Joaquim de Almeida. nO.2486/61 da Companhia de Caçadores nO.304/Batalhão de Caçadores n0357
Batalhão de Caçadores nO.5.
B - Rect i fi cacões

Sem efeito a condecoração da medalha de mérito militar
de 4a.classe. constante da Portaria de 5 de Novembro
de 1963, publicada na Ordem do Fxérci t o n? .36, 3a. Série de 30 de fJezemtrodo mesmo ano. concedida ao segundo Sargento de Infantaria João Raposo, por se verifi-
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,

car que o mesmo sargento já está agraciado com a referida medalha por portaria de 24 de Maio de 1962 publicada na Ordem do Exército nO.17-3a.Série, do mesmo ano.
Desp. de 17/1/964

I II - MUDANÇ~S
Sargentos
Ingresso
Quadro

OE SITUACIO

do Quadro

Permanente

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situaçéo desde 7/7/963.
por ter regressado do Cl1 de Macau,o lO.Sarg. de Inf.,
José Maria Pinto Leito e Andrade do B.C.S.
Desp. de 28/10/963
Passou a ser considerado nesta situação desde 26/10/963.
o 2°.Sarg.de Inf .•Nuno Fernandes da Silva do B.I.I.18.
por ter regressado da B.M.de Angola. Vence pela verba
"PessOal dos Quadros Aprovados por Lei" .
.Desp. de 3/13/963
Passou a ser considerado nesta situação desde 28/9/963,
o 2°.Sarg.de Inf.,Reinaldo Carreira Ferreira do Regimento de Infantaria nO.7,,por ter regressado da R.M.de
'Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Passaram a ser considerados nesta situação desde 2/11/63,
os 2°s.Sargs. de Inf.,Belmiro do Nascimento Mouta do
R.I.7, Mário dos Reis Bicho do R.I.7, Armindo de Almeida do R.I.lS e Rui Camelo Trindade do B.I.1S. por terem regressado os dois primeiros da R.M. de Angola e
os dois últimos da R.M. de Moçambique.
Vencem pela
verva 9Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei9.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 22/11/63
o 2°.Sarg,d~ IQf. Abel do R9sário Barreira do P.C.10
e os Furr~é1s de tnf. ,Manuel da Costa Tavares do R.I.
10, Manuel de Jesus Vara do B.C.10 e Manuel Nicolau
Vieira do B.C.S, por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
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Passou a ser considerado nesta situação desde 15/12/963,
o Furriel de Inf.João Arcanjo dos Santos Bárbaro, do
R.C.5, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 8/1/964

Ouadro da Arma de Artulharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 19/10/963,
o l0.Sarg. de Art.,Manuel António Gonçalves do G.A.C.A.
2. por ter regressado do C.T.l. da Guiné. onde serviu
em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Ouadro da Arma de Cavalaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 31/10/63
os 20s.Sargs. de Cav .•Alexandre Joaq,im Fialho Panasco
do R.C.3 e Eduardo Nobre lsi~ro do R.C.3. por terem_regressado da R.M. de Moçambique. Vencem pela verba "pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Passou a ser considerado nesta situação desde 5/11/963,
o 20.Sarg. de Cav.,José Fróis Ribeiro do R.C.3, por
ter regressado do C.T.l. da Guiné. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 26/11/963

Ouadr~

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado

nesta si tuação

desde 28/8/963.

o 20.Sarg. de Eng. (Transm.) José Freire Nabo ~arvalho
do B.T •• por ter regressado do C.T.l. de Timor. Vence
pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei".

Passagem

á Situação de Oisponibil idade

Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 26/12/963.
o 2o.Sarg.20.Mec.Radiom.,Francisco
Moreira Lobinho,da
R.M. de Moçambique.

Passagem

á Situaçãi

de Supranumerários
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Quadro

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 7/9/963,
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 8.M. de Angola,o Burriel
de Inf.,João àa Silva Nogueira do R.I.l5.

Quadro

da Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 20/7/963,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO•
3°. do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
de reforçm á Guarnição Normal da H.M. de Angola, os
Furriéis de Cav.,Francisco Gomes Lourenço e João Chogo
Felismino; ambos do R.C.8.

IV - PH0110ÇÕES

SARGENTOS DO QUADRO PERMA~ENTE
Armas

e Sp.rviços
r'inistério

Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução a Unidadp.s

Centros

de

Infantaria
Regimento

de

í

nf an tar i r nO.14

Sarg.Ajud.,de lnf., o l°. arg.Joaquin. Pereira dos antos Figueiredo, contando a anti guidade desde 16/7/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Desp. de 16/11/963

Ratqlhão

de C8ç~aores

nO.5

2°. 'arg.2° .Mec. Radiom., o Furriel José Gomes Pereira desde 31/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do névo posto. Serve em reforço na liegião ~,~ilitar de Angola.
Oesp. de 15/1/964
2°.!:'arg.2°.Mec.Radiom., o l'urrie l Mário Melo de Oliveira
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contando

a antiguidade

desde 31/8/963,

data a partir

da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Ser
~e em reforço no C.T.l. da Guiné.
Oesp. de 18/1/964

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada ~o.2

lo.Sarg.Grad.lo.Mec.Viat.Rodas,
o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Rodas, José Eugénio Rodrigues Gaspar dos Santos, desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Desp. de 20/1/964

Regimento

de Art ilharia Antiaérea

Fixa

Furriel Grad.20.Mec.E1ect.,
o l°.Cabo Aj.Mec.E1ect.
António Faria Malaquias, desde 1/8/963, data a partir
da qual tem direito aos ven;imentos do novo posto. Encontra-se em diligência no C.T.l. da Guiné.
Deso. de 13/1/964

Regimento

de Artilharia

de Costa

20.Sarg.20.Mec.Electricista,0
Furriel Manuel Antunes
Rosa, contando a antiguidade desde 31/12/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 20/1/964

Engenharia
Grupo de Companhias

de Trem Auto

Furriel Grad.20.Mec.Viat.Rodas.
o l°.CabcrAj.Mec.Viat.
Rodas,Benjamim Pereira Soares, desde 4/8/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 15/1/964

Ultramar
Região Militar

de Angola

2°.Sarg.de Cav., o Furriel Abílio José Mestre, contando
a antiguidade desde 31/10/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 13/1/964
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2°.Sarg.Clarim, o Fur rrel l'mílio Candi do Hende i ro de Oliveira, contando a antiguidade desde 31/10/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do nmvo posto.
Desp. de 15/1/964
Furriel Corneteiro, o lO.Cabo António Pereira Abade, contando a antiguidade desde 10/9/963, data a partir da
qual tem di rei to aos ven cimen tos do novo pos to.
Desp. de 14/1/964
Furriéis Grads. 2° .Mec ,Viat. Rodas, os l°s.Cabos· Aj ud.Mec ,
Viat.hodas Agostinho Rosa Mendes. Augusto Afonso Pis
sarra , Manuel Par-roca Es tanque, Manuel José da Hocha
Fitas, JOElquim dos Heis Simões, Leonardo Rita Machado
João Maria Marques Alegria, João Alberto Gonçalves Ü1
mara, Jaime Rosa Ribeiro, Rui Lopes Machado Horácio
da Silba I!aptista, Tomás de Jesus IIenriques, Fernando
Augusto Ferreira. Rento Farinha Cãnc i o ~,loita,Francis
cu Fer re i ra , Mário Dias dos Santos Mor e.ir-as e Agostinho Pascoal Bernardo, desde 4/8/963. data a partir rla
qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Desp.Je 15/1/964
Furriel Grad.2° .1',ec.ArmasLigeiras, o 1° .Cabo Aj .Mec ,
Armas Ligeiras,Eurico
da ConceIção Lourenço
desde
26/5/963, data a jartir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Desp. de 15/1/964
Fur r i s i s Grads. 2° .Ar t f fv Se rr ? , os l°s.CaLos Aj .Ar t j ]',
Serro. ,An t.ón i o Amorim de Araúj o, Auré lia F rnandes
Guimarãis, lIenrique Hodr i gues dos Heis e José hl:.eiro
Lopes, desde 7/9/963, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Regi ão !.1 i I i ta r de i.ioCílmb i que
Furri,.çisGrads.2°s.Mec.Armas Ligeitas, os Ps.Cabos Aj.
Mec.Armas Ligeiras Fernando Manuel Custódio, José .Joaquim Peixoto Carronha, e David da Conceição Gonçalves,
desde 26/5/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos cionovo posto. Oesp. de 18/1/964
Fur ri ái.s Grads. 2°s.Mec..Vi Clt. F;oc!a~,
os lOs .C·Lu: '\j .,';lec.
Viat.Rodas,João Roque Parreto, Jcsé Luís algueiro Lourenço, Manuel Agostinho Guimarães Ferreira, José Luís
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Alves Nianuel de Sousa Precílio, Francisco Sab ino Courela, José ~ianuel Ferreira Pratas, José Maria Te ixe i ra ,
Carlos Manuel Silva Nora, Franklim Ferreira Valente
Dias e Avelino de Fre1tas, desde 4/8/963, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Furriéis lirad.20s.\lec.Artíf.Serro.,os 10s.Cabos Aj . Ar
tíf.Serro. José da Silva Sarabando, Aníbal da Conceição liomei ro Marques e Álvaro dos Santos Félix, desde
7/9/963 data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Oesp. de 15/1/964

Comando

Territorial

InrlBpendente

da Guiné

Furriéis Grad.20d.~lec.Viat.Bodas, os l°s.Cabos Aj .Mec ,
Vi.at , Fodas João I· ranc i sco Gomes Travanca e Narciso Lú
cio Maçaneiro, desde 4/8/963. data a partir da qual
têm direito aos vencimentos d~ novo posto.

ComanrJ() Te rr ito r~a I Indenen den te de 118c3u
Furr i s i s 20s.~lec.Viat.Hodas, os lOs_CaLos Aj .Mec ,Viat.
Rodas Joaquim Maria da Conceição Silva, Fernando dos
Santos Lopes, Manuel Flodrigues da Rocha e joão Guilherme de Sá desde 4/8/963. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 13/1/964

Com8ndll ter r i tor i at Independente

de Timor

20.Sarg.de Cav .• o Furriel José Ferreira Vicente, contando a antiguidade desde 30/4/963, data a partir da qual
Cem di rei to aos venc imentos do novo pos'to ,
I~sp. de 16/1/964

S1rgpntos
Escola
Wat.

rio Quadro

Complemento

p~ática

de Inf~nt~ri~

de.Caçarlores nO. 114)

P0r despacl.o de 24/Janeiro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2° ...argento mi li.ci ano o Furriel
miliciano l'.::luardo
i\iartinsTeodoro.Tem direito aos vencimen tos do novo pus to ciesue 8/6/962.
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Regimento

de Infantaria

.(Bat. de Caçadores

nO.8

nO. 159)

Por despacho de 24/Janeiro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°s.sargentos milicianos os furriéis milicianos José Augusto Lourenço Galo, Sebastião
Tavares da Silva, Vasco Joaquim da Rocha Araújo Taborda.
Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

Regimento

de In tantar i a n", 10

(Bat. de Caçadores

nO. 155)

Por despacho de 24/Janeiro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,2°d.sargentos
milicianos os fur
riéis milicianos Amâncio da Silva Carvalho, Armando Miguel de Amorim Teixeira, Arménio Cunha Baptista e José
Paulino Bento. Têm direito aos vencimentos do novo posto
desde 28/2/963.

Regimento

de Infantaria

(Compa. de Caçadores

nO.12

nO. 128)

Por ter saído com inexactidões na O.E.no.35-3a.Série-de
1963,a pág. 1133 se publica,novamente,a
promoção dos sargentos desta Companhia, ~aixo designados'
Por despacho de 5jDezembro/1963, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1963,2°s.sargentos
milicianos os furriéis milicianos Adail Albano de Meireles Pinto Graça,
Eduardo Dias Gomes de Bastos, Ernesto Júlio Oias Teixeira, Jaime Eurico Ferrão Soares, João Pereira Mira Salgueiro, José Alberto Murteiro Martins e José Oliveira
Ramos. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
24/8/963.

Regimento

de Infantaria

(Pat. de Caçadores

nO.16

nO. 381)

Por despacho de 24/Janeiro/1964,
contand~ a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargento miliciano o furriel
miliciano António Ricardo Correia. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 12/6/963.

Regimento

de Infantaria

de Nova Lisboa

Por despacho de 24/Janeiro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os fur-
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riéis milicianos Francisco Miguel Rodrigues, José Manuel
Reis Esteves Rebelo de Andrade e Raul Alfeu da Fonseca
Rodrigues.

Batalhão 18 Caçadores nO.6
(Compa. de Caçadores nO.174)
Por despacho de 24/Janeiro/1964. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos os furriéis milicianos Abílio Alberto Sousa Felix, Eduardo
Amilcar Vieira de Jesus e Luis Manuel Leitão Gonçalves
Soares. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
28/2/963.

Regimento

de Cav~laria

nO.7

(Compa.de Cavalaria nO.I08)
Por despacho de 24/Janeiro/I964. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s.sargentos milicianos o furriel
miliciano Carlos Candeias Henriques. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Regimento de Artilhari~ Antia~rea Fixa
(Pelotão de Artilharua A.A.no.45)
Por despacho de 24/Janeiro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 20.sargento miliciano o furriel
miliciano António Fernando Antunes Barbosa. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

1°. Grupo de Companhias

de Sa6de

(Hosp. Militar nO. 125)
Por despacho de 24/Janeiro/l964. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Joaquim Domingos Roque. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Companhia de Auto Macas nO.197)
Por despacho de 24/Janeiro/l964. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Fernando Nunes Rafael Baptista.Tem direito
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aos vencimentos

desde 28/Fevereiro/1963.

(Destacamento

de Inspecção

de Águas 362)

Por despacho de 24/Janeiro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Nuno Manuel Rodrigurs Timóteo. Tem direito aos
vencimentos do novo desde 28YFevereiro/1963
(Enfermaria da Guarnição

do C.T.I.de Timor)

Por desp~cho de 24/Janeiro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°.sargento miliciano o furriel
miliciano João Pereira de Carvalho. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 1/3/963.

v - COLOCAÇÕES
Sargentos

E TRANSFF.RENCIAS

do Quadro

Permanente

Armas e Serviços
~inistério

do Exército

Estado Maior do Exército
20s.Sargs. de Inf.,Deolindo Polido Marques Pulquério e
José Domingues de Sousa, ambos da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerados nesta situação desde 5/11/963.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Oesp. de 3/12/963

Na Depanrlência
Direcção

~o AjudAnte

General

do Serviço

(Repartição

de Pessoal

de Oficiais)

Furriel de Inf. ,Manuel Gomes Nave, do R.C.5, sua Unidade
Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 14/12/963. por ter regressado da 8.lVl. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal dos QuadnDs Aprovados por
Le i",
Desp , de 6/1/964
(Repartição

de Sargentos

e Praças)

aa, Sérip.
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20.Sargs. de lnf.,Arrélim (' .mes Martins e Carlos Alberto
Pina Galego, ambos da R.M. de I\~oçambique, devendo ser
considerado nesta situação desde 23/11/963. Vencem
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 17/12/963
10.Sargs. de Inf.,Joaquim Vilhena Panelas do R.I.15 e
José Pedro Basófia do R.I.7, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerado nesta situação desde
respectivamente 26/10/963 e 2/11/963, por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
20s.Sargs. de"Lrf.,José da Silva Lourenço do B.C.5 e 2°.
Sarg.de Art~~~ernando Moreira Morgado,do R.A.A.F. suas
Unidades Mobilizadoras,
devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente 14/12/963 e 30 de
Outubro de 1963, por terem regressado da R.M. de Angola e do C.T.I. de Cabo Veràe respectivamente. Vencem
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
20.Sarg. de lnf. ,Artur da Assunção Pinto do C.T.I. de
Cabo Verde, devendo ser considerado nesta si tuação desde 12/12/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
Oesp. de 21/12/963

Renarticão

Geral

20.Sargs. de Inf.,António José Figueira do R.I.4 e José Guerreiro do B.l.l.18, suas Unidades Mobilizadoras,
devendo ser considerados nesta situ~ção desde 25/10/63
por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Direcção

do Serviço

de Justiça e Disciplina

(8epartição de Justiça e Disciplina)
20.Sarg.de InÍ.,José Mar i a Araújo do A.C.I0, sua Unidade
Mobi.lizadora, devendo ser considerado nesta si tuação
desde 22/11/963, por ter re6ressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp , de 13/12/963

Na Oependênci~

d~ Yic~-Chefe

Olefia do Serviço de Reconhecimento

do Est8do Uaior
das Transmissões
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Sarg.Ajud. de Art.,António Raptista Parente da n.s.p./
D.S.P.jM.E.
Desp. de 16/10/963

Na Dependência

do Quartel

Di recção do Serviço

Mestre

General

ne Intendência

Furriel do S.A.M.,Germano António Sarmento Ramos, da R.
M.de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 9/11/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 17/121963

Di recçües

das Armas

Di recção da Arma de Infantaria
2°s.sargs. de Inf.,António dos Santos do Carmo do B.C.I0
José da Costa Martins do B.C.5, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde 22/11/963, por terem regressado da R.M. de Angola.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Desp. de 12/12/963
2°.Sargs. de InL ,Artur Fe lIcio Marques da R.M.de Moçambique e José Francisco Pacheco Xavier dos Reis da
R.M. ,de Angola, devendo ser considerados nesta situa·
ção desde respectivamente 23/11/963 e 22/11/963. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

.

.

Furriel de Inf.,Manuel José Mart1ns do B.C.5, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "~essoa1 dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp, de 12/12/963

Direcção da Arma de Transmissões
2°s.Sargs. de Inf.,Euclides António de Almeida do A.C.10
e Luís César de Carvalho do H.C.5, suas Unidades Wobilizadorasm devendo ser considerados nesta situação desde
22/11/963, por terem tegressado da ~.M.de Angola.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'
Oesp. de 13/12/963

Quartéis Generais

aa,
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Quartel

General

do Governo

Militar

de Lisboa

Sarg.Ajud.Guilherme Marcelino de Sousa Fidalgo do B.C.5
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Oesp. de 26/11/963
2S.Sargs.de Inf.,Celestino Pottela, Samuel Marques da
Rosa, Joaquim Rodrigues Sérgio e Victor de Matos Lopes
todos da B.M.de Angola. devendo ser considerados nesta situação 0$ dois primeiros desde 7/11/963 e os restantes 15/12/963.Vence ~la verba "PessQal dos ()Iadros
Aprovados por Lei".
20.Sarg.20.Mec.Radiom.,Pedro Eusébio Quilhó Pereira Leite da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 27/12/963, data em que embarcou de regresso á MetróPQle. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos ()Iadros"~
Desp. de 14/1/964
Quartel

General

da 3a.Divisão

20$.Sargs. de Iní.,António Fernandes da Rocha e José
Francisco Tomé Bebiano ambos da R.M. de Moçambique, devendo ser considerados nesta situação desde 23/11/963.
Vemcem pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Oàsp. de 17/12/963
Ouartel

General

do C. T.I.

dos Açores

l0.Sarg.de Inf.,Joaquim 8rízio do R.I.6, sua Unidade Mobilizadora. devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". Oesp. de 5/12/963
Quartel

General

do C.T.l.da

Madeip.l

l0.Sarg.de Inf.,Jaime de Freitas e 2°.Sarg.do OÃE,Alexandre João. da Canha, ambo~ da ~.M. de Angola, devendo
ser cons1derados nesta s1tuaÇaO desde respectivamente
21/9/963 e Z7/12/963. Vencem pela verba "Pes séa I de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
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Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Uni~ades

Centros

de

Infant~ria
Escola Prática

de Infantaria

1°.Sar'g. de lnf.,José Ribeiro Coelho do R.1.2. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/9.63, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
,'além dos Quadros". ' Desp. de 24/10/963
'

Regimento

de Infantaria

nO.l

'H.Sarg. de'lnf ••José Correia Gonçalves do R.I.lO, sua
Uni·dade Móbillzadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 2/11/963. por ter regressado da A.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".' Oesp. de 28/11/963
2° .Sarg.Grad. de lnf. .Car Ios José Sampaio Dias. da P.~.t
de Angola, devendo ser considerado nesta situação des~e
15/12/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
nesp. de 6/1/964
Aprovados por Leiu•
.'

I

Regimento

dfl Infantaria

nO.2

2°s.Sargs. de Inf.,Manuel Su~ana Cordeiro do R.l.12, e
João Machado Ferreira do B.C.5. suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde
respectivamente 30/9/963 e 31/10/963, por terem regres~ado d~ R.M. de Angola e da H.M. de MoçamLique também
respectivamente. Vencem pela verba "Pessoal dos Guadros
'Aprovados poÍ' Lei".
2°.Sarg. de 1nf.,António José Pessoa Dinis. da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta sjtuação desde
15/12/963. Vence pela-verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oes~. de 2/1/964
o

Furriel de Inf.,Nltónio Francisco 0e ousa ào 8,1.7 por
moti vo disciplinar. Vence {Jela verba "Pessoal dos ({I
dros Aprovados PO] Le i" . Despacho de 11/1/964
I-legimento je 1nfantarid nO.3

3a" Série
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lO.Sarg. de Inf.,José Januário Pires Cabeça do k.I.14,
sua Unidade Mocilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/963,por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros". Odsp. de 28/10/963

Regimento

~p'

Infantaria

nO.4

1°.Sarg.de Inf.,José António Ferreira da E.P.I.,por
dir.
Oesp. de 2/12/963

pe-

2°.Sarg. de Inf. ,Luís Rodrigu~s Severino do ,C.T.l. de
Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação desde 13/12/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros, Aprovados por Lei". Oesp. de 21/12/963
Furriel 2°.Mec.Mec.Radiom.,Manuel
Jorge Sobral da R.M. de
Angola,devendo ser considerado nesta situação desde 27
de Dezembro de 1963, data em" que embarcou de' regresso
á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 14/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.5

2°.Sarg. de Inf., José Correia da R.M. de Moçambique devendo ser considerado nesta situação desde S/11/963.
Vence pela verba "Pess<>al dos Quadros Aorovados por
Lei".
Desp. de 3/12/963
2°.Sarg. de Inf.,José dos Santos Oliveira'do R.I.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde lS/12/963. por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 6/1/964

Regimento

~e Infantaria

nO.6

2°s.Sargs.de
Inf., Manuel da Costa Martins do F.C.S,
Francisco Ribeiro de Azevedo do B.C.S e Américo Alípio
Fernandes do F.1.14, suas Unidades Mobilizadoras, .devendo ser considerados nesta situação os dois primeiros desde .31/1<~/963 e o últin;o desde 19/12/963,
por os do is .pr rmea ros t(,l'~:r! !'.',,'!_'_' ~_lo (" ['.:\1. ce Moçambique e o último da R.:. de Angola. Vencem pe la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
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Regimento

de Infantaria nO.7

20s.Sargs. de Inf.,Joaquim Lourenço da Rita, Manuel Gomes Gil ambos do E.C.IO. Joaquim de Jesus Móteiro do
R.I.8 e Furriel de lnf. Adelino Pereira Ferreira do B.
C.6, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde 22/11/963. por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei"·
20s.Sargs. de lnf., Joaquim Afonso Saraiva e António de
Carvalho Cruz da R.M. de Angola, devendo ser considerados nesta situação desde 22/11/963. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. ~ 13/12/963
20.Sarg.de Inf.,José Inácio Sobrinho do S.C.S e Furriéis
de lnf. Manuel Ramos Mourão Andrade do R.I.IS e Eduardo dos Santos Palha do S.C.10, suas Unifades Mobilizadoras.devendo ser considerados nesta situação desde
respectivamente 14/12/963, 15/12/963 e 22/11/963. por
terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
20.Sarg.20.Mec.Radiom.,Manuel Valente da Silva do R.A.L.
nO.4,devendo ser considerado nesta situação desde
17/7/963, por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60.

Regimento

de Infantaria nO.8

l0.Sarg. de Inf.,João Moreira de Faria do R.I.7; 2°s.
Sargs. de lnf. Manuel Martins Ferreira do B.C.10 e Manuel Fagundas Neves do B.C.10 e Furriel de lnf. José
Maria Ruano das Graças do R.I.4, suas Unidades Mobililizadoras, devendo ser considerados nesta situação
os primeiros desde 22/11/963 e o último desde 2/11/963.
por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela
verba "Pessoal dos Qu.adros Aprovados por Lei".
20s.Sargs. de Inf.,Francisco José Gonçalves e José Alfredo Cerdeira, ambos da R.M. de Angola. devendo ser considerados nesta situação desde 7/11/963. Vencem pela
verba "Pessoal dos ()1adros Aprovados por Lei".
Oesp. de 3/121963

aa, Série
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de ln f an t ar i a nO.l0

2°s.Sargs. de Inf.,Pedrp Simão de Mastos e Vasco das Neves Martins Correir"do E.C.10, sua Unidade Mobilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/
/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 23/11/963

Regimento

de Infantaria

nO. 11

2°.Sarg.de Inf.,Cristiano Gomes da Rocha da RrS.P., por
pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp , de 17/1/964.
2°s.Sargs. de Inf.,Francisco Frade Raimundo do B.I.7,
Joaquim Pedrosa Moital do B.C.10 e 2°.Sarg.Grad.
de
Inf.,Artur Dias Ameixa do R.I.7, suas Unidades Mú1i1izadoras, devendo ser conside~ados nesta situação desde respectivamente 26/12/963, 22/11/963 e 15/12/963,
or terem regressado da B.M. de Angola. Vencem pea verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

f

Regimento

de Infantaria

nO.12

2°.Sarg. de Inf. ,Álvaro Hodrigues 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 pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Oesp. de 14/11/963

Regimenta

CP. Infantaria

nO.13

2° •.arg. de Inf. ,José Manuel Ferreira Gaspar, do C.1.0.
E.,por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Desp. de 14/11/963
2°s.Sar~s. de Inf ••António Ledo Teixeira, Ami1car da Silva, Filipe I\lesquita todos do R.C.10 e ilvio flodrigues
dos antos ilva do R. r. 1.18, suas Unidades Mob i Ii zado:ss, devendo ser co~siderados nesta situação os p~imelros deàde 22/11/963 e o último desde 25/10/963, por
terem res.ressado da n. L de An go l a, Vencem pe la verta
"Pessoal 'os <:,;uadros
Aprovados por Lei"

:~~gim!jnto ne ln ían t ar i a nO.14
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Sarg.Ajud. de Inf. ,José Augusto da Cunha Fonseca do R.I.
6, sua Unidade Mobilizadora,
de~endo ser considerado
nesta situação desde 23/9/963, por ter regressado do
C.T. r. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Desp. de 8/10/963
20.Sarg. de Inf.,Arnaldo do Amaral André, do B.C.6, por
pedir.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei"..
Desp. de 17/1/964
20.Sarg. de Inf.,João Garra Mesquita da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação desde
6/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 3/12/963
Furriel de Inf.,António Ferreira Venâncio do B.C.10, sua
Unidade Mobiliz~dora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "pessoal dos Quadros Aprovada.s por Lei".
Desp. de 23/12/963
Regimento

de Infantaria

nO.15

20s. ~::)fgs. de ln f., t,lanuel Pe r e i r a dos Santos do B. G. 10
Francisco Mendes Sordo do S.C.S e João Louro do R.C.10
suas Unidades Mobilizadouas,
devendo ser considerados
nesta situação desde 22/11/963, por terem regressado
da fUvi. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dis Qua
dros Aprovados por Lei".
Desp. de 12/12/963
20s.Sargs. de Inf.,Manuel Silvestre, José Nunes da Mata
Joaquim, Carlos Inácio Faro da Fonseca todos da H.M.de
Angola e Domingos Landeiro Barata da (~.M. de Moçambique, devendo ser considerados
nesta situação desde
respectivamente 7/11/963, 21/11/963, 29/11/963 e 4/11/
/963.Vencem pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
20.Sarg. de Inf.,Francisco
Gregório Mendes do B.C.6 e
Furriel de Inf. ,Gustavo da Costa Arnauth do [4. I. 2,
suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser consideoodos
nesta situação desde respectivamente
4/11/963 e 15/
/12/963,por terem regressado da R.M.de Moçambique e da
H.M.de Angola também respectivamente. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

aa,
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Regimento

de Infantaria

nO.16

20s.Sargs. de lnf. .Manue l José Fernandes, José Justo Sofio ambos da R.M. de Angola e António Cândido Barrei··
ros da R:M. de Moçambique, devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente 22/11/963, 21/11/
/63 e 19/11/963. Vencem pela" verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
20s.Sargs. de lnf.,Fernanclo de Brito Ramos do B.C.5 e José Jerónimo Martins do 8.1.10, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde
22/11/963 e 2/11/963 respectivamente, por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei".
Batalhão

Independente

-de Infantaria

nO.17

l0.Sarg. de lnf.,José Machado de Oliveira do 8.1.4, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/12/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 2/1/964
20.Sarg. de Inf , ,José Silveira de Vargas da R.M. de Angola e Furriel de lnf. .Al.berto Pereira da H.M. de Moçambique, devendo ser considerados nesta situação des
de respectivamente 15/12/963 e 5/11/963. Vencem pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Batalhão

In1ependente

de Infantaria

nO 18

2°s.Sargs. de lnf. ,Oavid Manuel de Sousa e Drar t.eIlídio
~ezendes Rraga amLos da R.~. de MoçambIque, devendo
ser considerados nesta situação desde respectivamente
24/12/963 e 23/11/963. Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei".
2°.Sarg. de lnf. •Luciano da Costa Carvalho da E.P.r.. sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 18/12/963, por ter regressado da P.~i. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 16/1/964
Batalhão

In~ependente

de Infantaria

nO.19
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20s.Sargs. de Inf.,João Rodrigues Romão, Mgrio Moclrigues
Pimen ta e Agos t inho da Si 1va Dr Abreu todos J.:. E. (~. ; ~
Angola, devendo ser considerados nesta situação desde
respectivamente S/11/963, 27/11/963 e 27/12/963. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2°s.Sargs. de Inf.,Tibúrcio Alencastre Pestana, João Gregório Marques e Mário Saturnino de Sena todos da P.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
os dois primeiros desde 23/11/963 e o último desde
4/11/963. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 10/12/963
Furriel de Inf.,Reginaldo Jorge Freitas Rodrigues do k.I.
7, sua Unidade Mobilizadora.
devendo ser considerado
nesta situação desde 15/12/963, por ter regressado da
R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Desp. de 28/12/963

Batalhão

de Caçadores

nO.5

2°s.Sargs. de Inf .•Florimundo José Mestre. Acácio Pereira
da Mota ambos da 8.M.de Angola e José dos Beis Ferreira
Travado da R.M. de Moçambique, devendo ser considerados
nesta situação desde respectivmmente
22/11/963,lS1
/12/963 e 23/11/963. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
I

20.Sarg. de In f, ,Amãnd i,o Ferreira de Azevedo do B.C.IO.
sua Unidade Mobilizadora. devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963,por ter regressado da H. 1.
de Angola. Vence pela v~rba "Pessoal dos Quadros Apr vados por Lei".
Desp, de 13/12/963

B~tRlhão

rte C8çadores

nO.6

20s.Sargs. de lnf. .João Lopes Ribeiro do H.I.2 e Joaquim
Amaro da Silva do H.I.lS, por pedirem. Vencerr pela
verta "Pessoal dos Quadros AprovarJos por Lei".
Desp. de 20/1/964

Gat~lhão

de

Cac~dores

nO.R

20. arg. de Inf. ,José Ameixa ' medo elo H.C.10. sua Unidade Mobilizadnra,devendo
ser considerado nesta situa

3a. Série
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ção desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 13/12/963
20.Sargs. de Inf.,Joaquim Anastácio Peixe da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
15/12/963. Vence rela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 6/1/964
BatalhãO

de Caçadores

nO. 10

2o.S~r& •. de Inf, Joaquim Alves Luzio do R.I.10, sua Uni-

da e Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal doa Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 13/12/963

..

Furriel de Inf.,José António Pires Quintas da R.M. de Angola, devendo ser considerado neffi.asituação desde
7/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovadps por Lei".
Desp. de 3/12/963
Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia

20.Sarg. de Art.,Joaquim Costa Reis Garcia, do R.A.P.2
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 5/12/963. por ter regressado da C.T.
I. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Desp. de 26/11/963
20.Sarg. de Art.,Armando Figueira Carretas, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
15/12/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de
2/1/964
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.l

20.Sarg. de Art.,Isaac Macedo Martins da R.M. de Moçambique, devendo ser consi erado nesta situação desde
19;11/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadris". Desp. de 17/12/963
Regimento

de Artilharia

Ligp,ira

n°.2
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2°.Sarg.de Art. ,António Rosado ,Pisco da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 18/12163
Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por
Lei".
De sp, de 6/1/964
2°.Sarg. de Art.,António Biscai Fernandes do R.A.A.F.,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 30/10/963. por ter regressado do C.
T.L de Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 14/11/963
(Com de;tino

ao C.I.C.A.4)

2°s.Sargs. de Inf.,Sílvio Gomes do R.I.16 eH~ácio Manuel Barrigas do B. 1. 1.17, suas Unidades Moni li zadér-as
devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 1/11/963 e 25/10/963, por terem regressado da
R.M. de Moçambique e da R.M. de Angola, também respectivamente. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2°.Sarg. de Inf.,Manuel Maria dos Reis da R.M. de Moçambique e 2°.sarg. de Eng.(rodov.) Victotino Augusto. da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde respectivamente 19/11/963 e.15/12/963. Vencem pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento

de Arti

Iharia

ligei

ra nO,3

lO.Sarg.10.Mec.Viat.Rodas,Caetano
Jesuíno Queimado da Fl.
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/963. data em que embarcou de regresso
á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 16/1/964
Regimento

de Artilharia

í.i ge l ra 11°.4

2°.Sarg. de Art. ,José Ferreira Duarte da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
23/11/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 17/12/963
RegiOlento

de Artilharia

ligeira

11°.5

2°.Sarg:Clarim Manuel Alberto Esteves Lima do R.A.L.l
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes-

ORoa
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ta situação desde 16/12/963, data em que regressou da
R.M. de Moçambique,onde serviu nas trop~s de reforço
á Guarnição Normal. Desp. de 21/1/964
Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

20.Sarg.de Art. António Vilela do R.A.A.F., sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 17/10/963,por ter regressado do C.T.l. de Cabo
Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 31/10/963
(Com destino

ao C.I.C.A.l)·

20.Sarg. de lnf.,José Tei~eira da Silva do E.C.10, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pl!ssoaldos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 13/12/963
r.,

I/i€lrd

.

rurrlel de lnf.,José Soares da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 22/11/963. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 13/12/963
Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.3

l°.Sarg.do Q.A.E.,Alexandre Simões de Araújo JúDior do
R.l.1Z, por pedir.
Oesp. de 15/1/964
l°.Sarg. de Art.,Leopo1do Maria do Amaral da R.M. de An·
gola, devendo ser considerado nesta sitiação desde
11/10/963. Vence pela verba "Pessoal de Naeeação Vita
lícia além dos Quadros". Desp. de 31/10/963
(COnl

destino

ao C.I.G.A.2)

2°s. args. de lnf.,Serafim Teixeira do 8.1.16, Manuel
António Pinto do B.C.10, José Pinto Morais do ~.I.15 e
Furriel de lnf.,António José Marques da Silva do 8.C.
10, suas Unidades Moblizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 1/11/~3,
22/11/963, 15/12/963 c 22/11/963. por o pri.nei ro ter
regressado da 1I.M. ..l~ \" ';arnbiquee todos os outros terem regressado da H. I. ce Angola. Vencem pela verLa"Pes-
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soai dos Ouadros Aprovados ·por Lei".
\

Regimento de Artilharia de Costa
2°.Sarg. de Art.,Virgílio Cardeira Lourenço da R.M. de
Angola,devendo ser considerado nesta situação desde
IS/12/963.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()ladros". Oesp. de 6/1/964
2°.Sarg.de Art.,João Augusto Quaresma da RGsa da R.M.de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 11/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 6/1/964

(Com destino ao C.I.E.do

S.R. T.)

2°.Sarg. de Inf.,João Eugénio Gomes do B.C.IO, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 12/12/963

Bm~aria Independente

de Defesa de Costa nO. 1

lo.Sarg. do Q.A.E.,Carmelino de Freitas Martins do 2°.G.
Ç.A.M.,devendo ser considerado nesta situação desde
27/12/96~, data em que embarcou de regresso á Metrópble
vindo da R,M.de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 14/1/964
2°.Sarg. de Art.,José da Rosa da Silveira Outra do R.A.
A.F.,sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 17/10/963, por ter regressado
do C.T. r. de Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 31/10/963

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
l°.Sarg. de Cav.,Victor Fekiciano Rodrigues Victorino do
R.C.7, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado
da H.M. de Angola.

31. Série
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2°s. args. de CaL ,.\velinoJosé Leitão e Américo do Nascimento (.óis, arnl.os do I-I.C.7,sua Lnidade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta sItuação desde 30/9/963
por terem regressado
a 8.\1. de Angola. Vencem pela
verba "Pessoal dos «uadros Aprovados por Lei".
nesp. de 15/10/963
2°s.Sargs. de Cavo ,José António ~rito Leão do H.C.7 e
Jerónimo Joaquim de Jesus Oliveira do R.C.8, suas Unidades Mobilizadoras,devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 19/11/963 e 29/10/963,
por terem regressado da B.M. de Moçambique. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Regimento

de Lancei ros n°.2

.

l°.Sarg. de Cav. Carlos da Conceição Silva do R.C.8, sua
Uni dade ~;!oLilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 29/10/963. por ter regressado daR.M. de
MoçamLique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos (/uadros". De sp , de 11/12/963
2°s.Sargs. de Cavo ,\anuel Francisco Serra e Joaquim António Ribeiro de Sousa ambos do ~.C.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação
desde 31/10/963. por ter regressado da B.M. de Moçambique.Vencem pela verba "Pessoal dos (luadros Aprovados por Lei".
Ceso. de 3/12/963
Furriel de Cavo .All.ert.oda Cruz Lourenço Torquato, da R.fl.I.
de MoçambIque, revendo ser considerado nesta situação
desde 31/10/963, Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 3/12/963

Engenharia
Escol~ Prática

dp. fngenharia

2°.._arg. de Iúlg.capadores,José Maria Ernesto da n.M. de
Moçarnhque devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/963. Vence pela verba "Pessoal riosÇuadros A
provados .por Lei".
I .-.·1.de li/12/963

Batalhão

de Telegr~fist~s

82

ORDEM DO EXERCITO

N°. 3

3a. Série

********* ~~"* ****** **** ******** *************************
2°.Sarg. de Eng.Transm. ,José Espada Calado da R.M. de Moçambique, devendo ser consideradm nesta situação desde
23/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 17/12/963

Serviço
Escola

de Administração
Prática

Mi Iitar

de Administração

Mi Iitar

l°.Sarg.do S.A.M.,Jorge dos Santos Duarte do 2°.G.C.A.M.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 3ID/9/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 15/10/963

2°.Grupo

de Companhias

de Administração

Militar

Furriel do S.A.M.,Ricardo Pereira Teixeira da R.M. de Angola.devendo ser considerado nesta situação desde
.15/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 13/1/964

Serviço

de Saúde
2°.Grupo

dp. Companhias

de SRúde

2CSSargs.do S.S., Armando Ferreira Redentor do R.I.15 e
José Sanches Castilho do R.I.4, suas Unidades Mobi1i
zadmras, decenOo ser considerados nesta situação desde
respectivamente 15/12/963 e 2/11/963, por terem regres
sado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pess<Dal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

Militares

de Hecrutamentos
de Recrutamento

e ~obi lizaCão
e Mobil ização nO.l

2°s.Sargs. de Inf.,Norberto Alves Rodrigues e Jos' de
Oliveira Canelas, ambos do B.C.IO, sua Unidade Mobilizadora.devendo ser considerados Hesta situação desde
22/11/963, por terem regressado da R.M.de Angola.Ven-

3a. Série
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cem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Desp. de,13/12/963

por Lei".

2°.Sarg. de lnf. ,José Bento Dias do f{.I.15, sua Uni'dade
Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situaçãm
desde 2/11/963. por ter regressado da R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal.dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 3/12/963
2~-Sarg. de Inf.,Victor António Alvarez da Fonseca da R.M.
de Moçambique, dewendo ser considerado nesta situação
desde 5/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos ().iadros
Aprovados por lei". Desp. de 2/12/963

Distrito

de Resrutamento

e MObilização

nO.3

2°.Sarg. de Inf.,Manuel Aldeias da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/963.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 17/12/963

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização nO.8

2"sSargs.,de Inf. ,Álvaro de Guimarães Araújo do B.C.lO, e
Clemente Baptista Fernandes do R.I.13, suas Unidades
Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação
desde 22/11/963, por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Desp. de 12/12/963

Distrito

de Recrutamento

e ~obi Iização nO.9

2°.Sarg. de Inf.,Joqquim Marques da Silva Moutela, da R.
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei". Desp. de 17/12/963

Estabelecimentos
Cas~ de Reclusão
Sarg.Ajud.,Manuel
da O.S.P..

Penais
do Governo

Mi Iitar de Lisboa

Marques Fidalgo da Rep.de Recrutamento
Desp. de 16/1/964

2 0. ~:g. de Inf'.,Alfredo Machado do R. L 4, sua Unidade Mob111zadora, devendo ser considerado nesta situação des-
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de 25/10/963, por ter regressado da H.M. de Angola
Venc€ pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Oesp. de 14/11/963
t a.üenuanh

i a Oiscipl

inar

2°.Sarg. de Inf. ,Albertino da Silva Calamote do R.C.6,
sua Unidade MoLilizadora, devendo ser considerado nesta si tuaçgo desde 4/11/963, por ter regressado da 8. ,1.
de ~~oçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
Oesp. de 2/12/963
1

2°.Sarg. de lnf. ,Albano Dias da R.M. de Angola,de.Vlendo
ser considerado nesta situação desde 22/11/963. Vence
pela verba "Pessoal dos (niadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 12/12/963
~1i I i t ar

Presídio

2°.Sarg.de Ar t , ,João Antunes Pinheiro da R.A.A.F., sua
Unidade Mobilizadora, de~endo ser considerado nesta situação desde 30/10/963 por ter regressado do C.T.l.de
CaLo Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apraaados por Lei". Desp. de 15/11/963
üest ac men tn do Forte

do AI to Duque

2°.Sarg. de ln E. ,José Valentim de Matos Prata do H.1.15.
sua Unidade Mobilizadora deeendo ser considerado nesta situação desde 25/12/963. por ter regressado da H.
M. de Angola. Vence pela verLa "Pessoal dos Ouadros
Aprovados por Lei".' De sp, de 6/1/964
2".Sarg.de
Art.,~núplio
de t3tOS, da H.n. de .~neola, rjevendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Ouadros". Desp. de 12/12/963
Est~bAIAcimentos
I nst i tuto

dp Instruç~Q
da AI tos

ts tuucs

!.!i I i t ar e s

2° .Sarg. de Jnf..Armindo w:arques Veiga da H.\,.de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963
Vence pela verba "Pessoal dos Guadros Aprov do~ por Lei"
Oesp. de 12/12/963

3a. Série
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2°.Sarg. de Cavo
M., sua Unidade
nesta situação
ltiVI. de Angola.
Vitalícia além

João Francisco Coelho Cabaço, da C.D.M.
~10l:;ili zador a, devendo ser considerado
desde 25/10/963, por ter regressado da
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
dos Quadros".Desp. de 15/11/963
4cademia

fllilitar

2°s.Sargs. de Inf.,José Rodrigues Machado do R.I.2 e José Pereira Fernandes do R.I.l. suas Unidades Mobilizadoras devendo ser considerados nesta situação desde
respectivamente 2/11/963 e 5/11/963, por terem regressado o primeiro da H.M. de Angola e o segundo do C.T.
I. da Guiné. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".(no.1 do arto.325°.do Capo.So.do Oro
çamento do M. E.)
2°.Sarg. de Cavo ,Mariano Aranha Agapito do R.C.3, sua
Unidade Morilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 31/10/963, por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei 'I. (n? ,1 do ar t;? , 59°. do Capo. 3°. do Orçamento do M.E.). nesp. de 3/12/963
CDlégio

i.li I i tar

2°. arg. de Inf. ,Manuel Augusto Pires Barão da R.~1. de
Angola,de~endo
ser considerado nesta situação desde
22/11/963.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (uo.l do arto.147°.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.). Desp. de 26/12/963
Insti

tu to Técnico

f'i I i tar

dos Pup i los do Exérci

to

2°s.Sargs. de Inf. ,Diamantino Marques da Ei ra do A.C. 10
sua Unidade Mobilizadora e Joaquim Vicente de Saúde da
KM. de Angola, devendo ser considerados nestacsituação
desde respectivamente 22/12/963 e 15/12/963
o primeiro por ter regressado da R.~·1.de Angola. Vencem pela
verl.a "Pessoal dos (/uadros Aprovados por Lei". (n? ,1 do
arto.156°.do Capo.3°.do Orçamento do ~1.E.)
CentrQ
2°.Sarg.de

de Instrução

Inf.,Carlos

dos

~e Operações

Esp~ciais

antos Vieira do 8.1.13, por
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pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Oesp. de 14/1/964
2°s.Sargs. de Inf. .Manue l Rodrigues, Maxi.mino de Sousa,
Astério da Silva todos do R.I.10 e Manuel Maria Rodrigues Pires, do B.1.12, suas Unidades Mobilizadoras,
devendo ser considerados nesta situação os três primei
ros desde 2/11/963 e o último desde 22/11/963 por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verLa
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2%Sargs.,
de Inf., Alberto Cafdão Couto, Alberto Domingos Pereira ambos da B.M. de Moçambique, Manue l Pinto
da R.M. de Angola e Furriel de Inf.,Pernardo José ~fon
so também da H.M. de Angola, devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente 19/11/963, 4/11/963
5/11/963 e 11/11/963. Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lt:::i".

C amp

O

d e In s t ru ç ã O

1.1

i Iita r de San ta M a rga r ida

l°.Sarg. de Cav.,Francisco Maia Diogo do R.C.7, sua Vnidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 21/9/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp. de 18/10/963

Centro

de Instrução

de Sargentos

~i Iicianos

de Infantaria

2°.Sarg. de Inf.,Orlando Bosa das Neves do R.C.10, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 22/11/963. por ter regressado da P.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 23/12/963

Escola

Mi I itar de Electromecânica

2° .Sarg. de Inf. ,Joaquim Augusto Canoco Almas da F.M. de
W.oçambique devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 17/12/963
___

Campo

de Ti ro de Alcochete

2 0. Sarg. de Art., Surico Germano da Fonseca do R. A. A. F. ,
sua Unidade Mobilizadora,devendo
ser considerado nes-

38. Série
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ta situação desde 17/10/963, por ter regressado do ~
T. L de Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 24/10/963
Gamp O d P. T i r o daS e r r a d a Ca r r e gu e i r a
2°.Sarg. de Inf.,Manuel de Fátima Carvalho do E.C.10,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaç~o desde 22/11/963, por ter regressado da R.
M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
Desp. de 12/12/963
Estabelecimentos

Hospit~l~res

Hospi tal

I~i I i tar

Regional

~lo.l

2°.Sarg. do S.S. ,Alexandre Hernardo do B.I.2, sua Unida
de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/12/963. por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp. de 8/1/964
Hospi tal

~"i I i tar

Regional

nO.3

2°.Sarg. do S.S.,António da Silva Nabais Rapoula do B.C.
10, sua Unidade Mobilizadora, dev,endo ser considerado
nesta situação desde 22/11/963. por ter regressado da
R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
Desp.de 8/1/964
Fstabelecimentos
Oficinas

Produtores
Gerais

de Fardawento

Furriel do S.A.M.,Carlos Alberto
13, sua Unidade Mobilizadora,
nesta situação desde 9/11/963,
M. de Angola. Vence pela verba
Gerais de Fardamento".
nesp.
Manutgnção

Ferreira Capela do R.I.
devendo ser considerado
por ter regressado da R.
"Priv:jUva das Oficinas
de 3/12/963

i,1i I i t ar

2°s.Sargs. do S.A.M. ,António José Freixo Corado do C.T.
I: da Guiné, João Francisco Pereira da R.M. de Moçamb1que e Fortunato José Galhardas Ruivo da H.M. de Angola, d~endo
ser considerado nesta situação desde
rey pec t1 vamen t.e21/12/963,6/11/963
_e 15/12/963. Vencem
pe a verLa "PI"~v~1:1va ela Ma.,v1.~"~âo Mi.lt:ta("
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Diversos
Inspecção

Gerni ~e E~uc~Ção

Fisica do Exircito

l°.Sarg. do Q.A.E.,Adriano Cabral Figueiredo Marques
da Rep.de 3argentos e Praças. Oesp.de 15/1/964

Depósito

Geral de tlaterial de Guerra

2°s.Sargs. de lnf. ,José Joaquim Coelho Feiteira,Manuel
Vaz Pinto, ambos da P.M. de Moçambique e António ~anuel
Melo Ralo da H.M. de Angola, devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente 5/11/963, 23/11/63
e 15/12/963. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
2°sSargs.de lní., José Trindade Rodrigues do P.C.10 e
~tóni9 Ramos Acácio do H.l.12, suas Unidades Mobiliza
doras, devendo ser considerados nesta situação desde
22/11/963, por terem regressado da R.M. de Angola.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". . Oesp. de 12/12/963

Arquivo

Geral do tinistirio

do Fxircito

2°.Sarg. de lní.,Alberto Gonçalves do C.T.l. de Cabo Verde, devendo ser considerado
nesta situação desde
12/12/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". OesP. de 21/12/963

Depósitc. Geral de Adidos
l°.Sarg. de Inf.,Albano Pires Gomes do 8.1.13, 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". De sp, de 13/11/963
2°s.Sargs. de lní. ,J~sé da ilva Ventuta do 8.1.15 e
Ezequiel RodriguesO\"<'l~
R. r.7. suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 2/11/963 e 26/10/963. por terem regressado
da R.M. de Moçambique e da R.M. de Angola também respectivamente.Vencem
pela verba "Pessoal dos Quarlros Aprovados por Lei".

3a. Sirie
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2°.Sarg.Grad.do
S.S. António Mendes Cardoso da R.M. de
Angola, devendo se; considerado nesta situação desde
7/11/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 13/12/963

(Com destino

ao S.G.O.tl.)

2°.Sarg. de Art ••Estevão Joaquim da Silva do R.A.P.2.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/963, por ter regressado do C.T.
I. da Guiné. Vence pela verba "Secretariado Geral da
Defesa Nacional".
2°.Sarg. de 1nf.,José Rosa Serrenho do 8.C.6, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963. por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Secretariado Geral da Defesa Nacional". Oesp. de 3/12/963

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.l

2°.Sarg. do Q.A.E.,António
Henriques da Costa Loureiro
do R.1.3. devendo ser considerado nesta situação desde
7/9/963. por ter sido nomeado para servir em reforço á
Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/960.

Regimento

de Infantaria

nO.7

1°.Sarg. de 1nf.,António Patista Leitão do H.1.14, devendo ser considerado nesta situação desde 10/11/963,
por ter sido nomeado para servir em reforço á Guarnição Normal da H.M. de Angola, nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.

ôatalhão

de Caç~dorp.s nO.5

1 °s.S~rgs. de 1':lf.
,Agostinho Azevedo C.l(f.~alhodo R.L13,
Armindo Carne.iro do R. L 6 e C~andidd"'José Fer re i rin so
do LA.E.M. ,devendo ser cons i de rados nesta situação
desde 5/12/963. por ter sido nomeados
para

90
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servir em reforço à Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, nos termos da alínea c) do'arto.3°.do Dec. 4293~
de 22/4/960.
.
10s.Sargs. Mário Robalo Ros~ Pires da D.,S.M •• Francisco
Maria Branco do B,C.I0 e Almerino Pereira Monteiro do
~.A.P.2, devendo ser considerados nesta situação desde
5/12/963, por t~rem sido nome~dos para servir em refor~
ço à Guarnição Normal da ~.M. de Angola, nos termos da
alínea c) do art? , 3°.do Bec, 42937 .de 22/4/900.·
Furriel de Inf. Abner Ramos de Pina do\R.I.2~ por ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 22/8/963. Encontra-se na Região
Militar de Angola.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligei ra nO.4

2°s.Sargs. de Art. Alberto Teixeira Alves Correia de Andrade do H.A.P.2, Joaquim Dias dos Santos do CICA 1
(RAP2), Acáxio Carreira da Luz do CICA 2 (RAP3)j António da Silva Ramos do G.A.C.A.3, José dbs Santos Serrano do CICA 4 (RAL2) e José Guerreiro da Ponte do I.A.
E.M.; 2°.Sarg. Grad.de Art. J:rancisco Esteves àa Silva do G.A.C.A.2 e Furriel de Art. José de Faria Pintb, do
R.A.L.S, por terem ~ido 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 R.M. de Angola, devendo ser considerados nesta situação des~e
26/8/963.

Clivalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

Furriel do S.S. Ernesto da Silva do ~.I.2, por ter sido
nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/%0 para servir nas tropas de reforço à
Guarhição Normal da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 17/7/963.

Engenha ria
Regimento

de Engenharia

nO. 1

3a. Série
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Furriel do 5.5. Angelo do Car"1oGom~s Mart/ins do 2°.G.C.
S. ,por ter sido nomeado nos 1;e~os da ,.alínea):(do arte
3°.do Dec.42937 de 22/4/9ffJpara ser,nr n~s tropas de
~eforço à Guarnição Normal d~ R.~. de Angola, devendo
ser c~nsiderado nestp situação desde 16/7/963.

Serviço

de Sa6de
lO.Grupo

de Companhias

de Saúde

Furriel do 5.5. Celestino Cesinando Monteiro Baptista da
E.P.I. por ter sido nomeado nos teTmos 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 10/IIY
/963.
•

Serviço

~e Material

Companhia

Divisionária

de ~anutenção

de Material

10.Sarg. de Cavo José Dias Jorge do R.C.3. sua Unidade
Mobilizadora. devendo ser considerado nesta situação
desde 6/11/963, por ter regressado do C.T.I. da Guiné.
(Despacho de 21/11/963)

Estabele~imentos

de Instrução
Academia

p.1ílitar

1°.Sarg. de lnf. Francisco Viegas do R.I.7 e 1°.Sarg. de
Cav. Eduardo de Sousa Gomes do R.L.2, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação
desde respectivamente 22/11/963 e 5/11/963, por o primeiro ter regressado da R.M. de Angola e o segundo do
C.T.I. da Guiné.

Colégio

Mi Iitar

1°.Sarg. de lnf. Jorge Duarte do R.I.14, sua Unidade Mobili~dora, devendo ser considerado nesta situação desde 30/9/963, por ter regressado da R.~. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(no.1 do arto.147°.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.)
(Despacho de 15/10/963)
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10.Sarg. de Art.,Manuel João da Silva do R.A.L.l, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963, por ter regressado'da R.M. de
Angola.
Desp. .de 26/11/963
Instituto

Técnico

Militar

dos Pupilos

do Exércitn

10.Sarg. de Inf.,José Pereira Fagundes, do R.I.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de
Angola.
Desp. de 6/12/963
Estabelecimentos

Produtores
!,'anutenção

~,i I i tar

l°.Sarg. do S.A.M.,Alberto Carlos Macedo Alves do 2°.G.
C.A.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerad. nesta situação desde 9/11/963, por ter regressado
da A.M. de Angola. Desp. de 28/11/963
No Ultr::lmar
Região

Mi I i tar

de Angola

l°.Sarg. do Q.A.E.,José Ferreira Coutinho, da',C.O.M.M.,
devendo ser considerado nesta situação desde 26/10/963
por ter iniciadG nova comissão de serviço em reforço á
Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do arto.3°.dQ Dec.42937 de 22/4/960.
10.Sarg. Norberto da Conceição araiva da E.P.F. e 2°.
Sarg.do ~.A.E .•Vitorino Costa por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão Militar nos termos da alínea b)do asto.3°.do Oec.42937 de
22/4/960. devendo ser considerados nesta situação desde 10/11/963.
2° .Sa rg,do Q. A.E .•~imiio Cabaço ,Maria do ~.C.8. ,por ter ~IT!barcaao para a cltada Províncla onde val serVlr em coml são militar nos termos da alínea c) do artO.3°. do Dec.
42937 de 22/4/96'). devendo ser considerados nesta situação desde 6/12/963.
Região

Mi litar

de tloçambiQue

3~
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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 situação desde as datas que para cada um vai i~
dicada, os seguintes militares:
I°Sarg.lnf.-Raúl Correia- B.l.l.18 ..•..•...••.•. 28/12/63
" " " - Matias Esteves Cipriano-R.A.L.2.....
"
" " " -Rui Alberto Dobraz do Carmo-R.C.8....
"
" " " -Manuel da Cruz Moreira-R.A.L. 2...... • 5/12/63
" " " -António Meneses Gaspar-R.!. 3..... •...
"
" "QAE -Bernardino da Conceição Hor t as-B,Tm3. 19/11/63
" " " -António da Gmha Loureiro Dias-D.A.1..
"
2°."
" -LuIs Alfredo Serra-R.C. 3.
•.••.•.••
"
" " " -João Pereira-A. 1.M.....
15/1 /64
" "lní. -António Joaquim Eustáquio-B.C.l ••..•. 28/12/63
Furriel"
-Alberto de Olivei'_'ada Cruz-E.P.I....
"
"
"-Marcelino José Guerreiro Barata-B.C.5.
"
2°s.Sargs.2°s.Mec.Radiomontadores

-Fernando Baptista Pires-E.M.Elm •..•••........ 15/ 1/64
-Mário Ernesto Lopes Monteiro-D.G.M.T.........
"
-Antónim Manuel de Medeiros Pinto da Fonseca-EPE "
-Joaquim Manuel Mauro Mexia-E.P.E..............
"
-Gilberto do Rosário F.de Albuquerque-B. T.
"
-Orlando dos Santos Alves-O.6.M.T
Henrique

Fernandes

Nunes

Campos-B.1'.......................

"
"

Por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) do arte.
gO.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados
nesta situação desde as datas que para cada um vai in
dicada, os seguintes militares
1°.Sarg.QAE -Joaquim Jesus D.F.A.D .....•.......... 15/1 /64
2°. " " -João da Conceição Guerreiro Rabão ·EMElm. "
Infr-Manuel Vieira Leiria-R.I.l
28/12/63
If

11

"
1'Grad." -Alfredo José Araújo Pinto-H. I. 5
""
Furriel
"-António Ribeiro Alberto-C.M..........

"
"

" -Lufs António Pereira Ruivo-a~
...•
" -Fi.rmino Agostinho da Conceição-R.!, 7

II

"

"
"

2°s. args.mús.(tímpano)Raúl dos Santos Miranda do B.C.5
(Bombard) Francisco Pereira Gomes do F.l.12· Furri~l
músico (Flautim Fernando Alves Pereira do R. i .15,
Furriel 2°.Mec.Electrixista Valdemar Ferreira da Silva
do R.A.P.2 e Furriel Ehfo.Hípico António Júlio Lopes
do.R.Ç.6, devendo ser considerados nesta situação os
pr1me1ros desde 23/11/963 e o último desde 5/12/963,
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por terem sido nomeados para servir na citada Província os primeiros nos termos dá alínea b) e o último
nos termos da alínea c) do arto.3: .do Dec.42937 de
22/4/960.
Comando

Territorial

Independente

de Cabo Verde

Furriel de Inf., Abner Ramos de Pina do B.C. nO.S ~. ter
ó
embarcado para a citada Província on~ v~]~~rvth~ªt
termos da alínea b) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/60
devendo ser considerado nesta situação desde 29/10/963.
Comando

Terri

torial

Independente

de S. Tomé e Pr

Inc ine

l°.Sarg.do Q.A.E. .Candi.do Coelho Tavares do E.M.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 22/12/963.
VI - CONCUReOS.

CURSOS E ESTÁGIOS
<

A - Cu r so s
Frequentaram o VIII Curso de Minas e Armadilhas no R.E.1
de 2/12/963 a 23/12/963 com aproveitamento, os segulnlOs. Cabos milicianos'
R.I. nO. 1
R.A.P. nO. 2
R.L.no.
2
R.A.P.no.2
R.A.P.mo.2
F.I. n? . 16
R.L. nO.2
R.A.P. nO.2
R.C. nO.7
R.I.no.16
R.L. nO.2
R.I.no.7
R.I. no.t
R.I.
nO.16
R.A.P.óo.2
R.A.P.no.2
R.I.
nO.16
R. C.N°. 7
R.L. nO.2

- José Manuel da Si l ua e Sá
Jaime Pedro dos Reis Ani bal.
- António Jacinto
lemudo de Melo
- Sidónio
J. Clemencio
- António Marques Carneiro
Manuel da Silva Santos Aranha
- António Afonso Alves Soares
. José Rodrigues
Pereira
- António Serra Lourenço Gil
- Francisco
José Santiago
Martins
- Francisco
Manuel Marvão
- Adel ino Cadete Rocha
- Reinalde
Ramos Dores Ferreira
- Agostinho
Oliveira
da Silva
- Manuel Albino Santos Ferreira
- José Luís Cardoso Lopes
- Valdemar Azevedo Santos
- Luciano P. da Gama
- José F. de Castro Guimarães

3a.
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R.I. na.
1
R.I. na. 16
R.I. na. 16
R.I. na.
1
R.C. na.
7
n.I. na. 15
R.A.P. nO.2
R.I. na.
1
R.C. na.
7
R.C. na.
7
R.A.P.no•
2
R.I. na. 16
R.I. na. 16
R.C. na.
7
R.I. na.
1
R.I. na.
1
R.I. na.
2
R.I. na.
1
R.C. na.
7
R.I. na.
1

B -

- Antóhio

-

-

-

-

-

-

-

dO Nascimento
lyjanuel Gonçalves
do s Santos
António
do Nascimento
Fontão
António Lages Gonçalves
Antóhio
C~rgalho dos Santos
Serafim L .R. Ferreira
José Manuel da Cruz
Aquiles
de Jesus Marques Simão
Mário A. Leitão Manuel
Ferdinando
M.'Gonçalo Si lva
António Morgado Corte Real
José Lopes Pereira
Abel Pereira
de A/da Costa
Victor M. Alves Couceiro
Valdemar Gom~s da Costa
Anibal Marcos Nave Torais
Vasco Manue l V.A. Tavares
Fernando José da S.M. Pinto
Manuel Magalhães F. dos San tos
Armindo Nabai s Durão

Estágios

- Averbamento
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o estágio de Reconhe~imento, que
funcionou na E.P.C. de 28/10/963 a 30/11/963, os seguintes sargentos'
E.P.C.
-2°.Sarg.
E.P.C.
-Furr i el.
R.C.3
-2°.Sarg.
R.C.6
-2°.Sarg.
R.C.8
-Furr i e I
G.D.C.C.-2°.Sarg.

-António
Ferreira
Gomes
-Antóhio
da Cunha Pires
-António
J.V.Mourinho
-Álvaro Peixoto
-Almi.ro Dias
-José António Cameirinha

Bom
Regular
Regular
Regular
Bom
Regular

A estes sarg.deve ser averbado o estágio de Reconhecimento
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o Estágio de Carros de Combate (CC
M47), que funcionou na E.P.C. de 28/10/963 a 30/11/963
os seguintes sargentos
E.P.C.
E.P.C.
R.C.3
R.C.6

-

2°.Sarg.
2°.Sarg.
Furriel
2°.Sarg.

-António
Cesar Pereira
-4ngelo Pereira
Candeias
-Joaquim E.Barbaao Leal
-Joáo Domingo Miguel

Bom
Bom
Bom
Bom

A estes sargentos deve ser averbado o estágio de Carros
de Combate (C C M 4V .
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VII - DECLARAÇÕES
1 - Preterições

Encontra-se preterido na graduação no posto de Furriel
2°.Mec.Yiat.Rodas, por motivo disciplinar, desde 4/8/63
o l:.Cabo Aj.Mec.Viat.Rodas António Francisco Afonso
Costa, da R.M. de Moçambique.
2 - Rectificações

Chama-se Francisco Domingos Mineiro e não Francisco Domingos Miveiro o Furriel iO.Mec.Viat.Rodas do R.C.7,
promovido ao actual posto pela O.E. nO.35-3a.Série de
20/12/963, pág. 1126.
Qhama-se Afonso Domingos Ferreira e não Afonso Domingos
Pereira, o Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas do R.C.7, promovido ao actual posto pela 0.E.no.35-3a.Série de 20/12/
/963, pág. 1126.
Declara-se que o 1°.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas Norberto Inácio Cachatra do R.C.3, promovido ao actual posto pela
O.E. nO.36-3a.Série de 30/12/963, pág.1172, serve em
reforço na R.M. de Angola.
Declara-se que os militares a seguir mencionados que foram promovidos ao posto de l°.Sargento pela 0.E.~3a.
Série indicada em 1°.1ugar e transitaram para o Q.A.E.
pela O.E. indicada em 2°. lugar, contam a antiguidade
no actual posto desde a data que para cada um se indica desde quando têm direito aos seus vencimentos e não
como consta na O.E. referida em 1°.lugar:
Escola Prática de Artilharia
1°.Sarg.do QAE Bernardo da Silva Vassalo
20/5/961
(0.E.no.32-3a.Série de 20/11/961, pág.936)
(0.E.no.27-3a.Série de 30/ 9/961, " 802)
Casa de Reclusão da 2a.R.M.
1°.Sarg.do QAE, Ev~risto Peres de Campos
o 8/7/961
(0.E.no.S~-3a.Série de 30/8/9611 pág.720)
(0.E.no.36-3a.Série de 20/12/960,"
(
Escola Prática de Engenharta
10.Sarg.do QAE, Abílio da Silva Sardeira
28/6/961
(0.E.no.2-3a.Série de 20/1/962, pág.21)
(0.E.no.36-3a.Série de 30/12/961, "1017)
Serve em reforço na R.M. de Angola.
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Região Mil itar de Angola
l°.Sarg.do QAE,José Vieira ........••••••.••..•• lO/7/96l
(0.E.no.28-3a.Série de lO/lO/96l,pág.840
(0.E.no.l9-3a.Série de 10/7/960)
Os primeiros sargentms, E~rnardo da Silva Vassalo e Abílio da Silva Sardeira, são ainda promovidos para a arma a que pertencem e para a situação de supranumerários vencendo pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t.a l j ,
cia além dos Quadros", desde a data da sua antiguidade até á data de ingresso no Q.A.E., desde quando passam a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp.de Sua Exa.o Ministro do Exército de
18/6/963,publicado na 0.E.no.23-3a.Série
de 20/8/963)
Declara-se que o 2o.Sarg.Milo:da Comp.Caç.310/Bat.Caç.
nO. lO,António Antunes Curado, promovido ao actual POStO
pela 0.E.no.36-3a.Série
de 1963, a pág. 1179, tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963
e não 1962 como foi publicado.
Declara se que os 2°s.Sargs.Milos. da C.C.298jP.C.5, Firmino dos Santos Moreira, João Manuel Norte Lopes Simas
e José Hilário Sampaio, promovidos
ao actual posto
pela 0.E.no.36-3a,Série
de 1963, a pág.1178,contam
a
antiguidade desde 28/21 962 e não 1963 como se publicou.
Declara-se que o 2°.Sarg.Grad. do Bat.Caç.de Porto Amélia
José Anes Dias Gtmes, promovido ao actual posto pela _.
0.E.no.36-3a. érie de 1963,a pág.1179, conta a antiguidade no posto de 2°.Sarg.milo.,desde
29/Fvereiro/196O
e tem direito aos vencimentos do novo posto desde 13/
YSetembroY1960 e não 14/Setembro/como
se publicou.
Declara-se que o 2o.Sarg.Milo.da C.C.302jB.C.5,José
Acácio Martins Nunes, ptomovido ao actual posto pela O.E.
nO.36-3a.Série de 1963, a pág. 1178, conta a antiguidade e tem direito aos vencimentos do novo posto desde
28/2/963 e não 1962 como se publicou.
Chama-se Mário da Costa Gordalina e não Mário da Costa
Gorda1inho, o Furriel 2°.Mec.Viat.Fodas,
do n.A.L. 2,
promovido ao actual posto pela 0.E.no.35-3a.Série
de
20/12/963, pág. 1123.
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Declara-se que o 10.Sarg. de Inf. Jorge Gonçalves, colocado no B.I.I.19, por ter regressado da R.M. de Angola
COll10 costa
da 0.E.no.32-3a.Série
de 20/11/963 a pág.
979, t i.nha como Unidade Mobilizadora o R.L15.
Nula e de nenhum efeito a nomeação para o curso de 2°os.
Mecs.Viat.Rodas publicada por lapso na 0.E.no.3-3a.Sé
rie de 30/1/963, pág. 83, do l°.Cabo Aj. Artíf. erra.
Raúl Marques da R.M. de Angola.
00000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

o Ministro

do Exército

Joaquim

da Luz Cunha

Está conforme

o

Ajud~nte

General

/
~
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t.'. ••

""

-_

....,.

- 'o,.-' ...__

~

•

MINIST~RIO

DO EX~RCITO

do' Exército

Ordem

3."

SÉRIE

10 de feverei
Publ

í

ca-se

ao Exérci

ro de 1964

to o seguinte:
I

I - JUSTiÇA
A - fi iminacão

E DISCIPLINA

do Serviço

do Exército

- Sargpntos
Eliminado do serviço nos termos do arto.54°.do R.D.M.,
desde 23/11/963,0 2°.Sarg.de Inf.,Aurélio Pereira de
Sousa do B.C.5 Por despacho de Sua Exa. o Ministro do
Exército de 3/9/963.
Eliminado do serviçc nos tennos do arto.54°. do I .D.M ..
desde 21/1/964,0 2°.Sarg. de Art. ,João Freixo Pires do
R.A.P.3.Por despacho de Sua Exa. o Ministro do Fxército de 21/1/964.

II - ~UDA~CAS
Saruentos
IU;Jrlro

rio Servico

DE UUADPO

do 1u~rlro

Permanent8

de AI~ministraCào

r1ilitar

Tem passagern ao Q.P. do Se rvi ço de Administração rli Ii t ar
o Furriel do ri.c. ,Luís de Jesus Maria da ,",.~1. de Angola porque encontrando-s~ aprovado para este Çuadro
1h~ cornpet i u o pr eenclrin-en to ue vagú. Ccnt.a a antiguidads desde '2fJ/7/963, data a l'artir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
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III

- MUOANÇAS

'Sargentos
Ingresso
Quadro

DE SI TUAÇÃO

do Quadro

.

Permanente

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 27/9/963,
o Sarg.Ajud.,Agnelo
de Faria Mendes do B.C.S. por ter
regressado da B.M. de Moçambique, onde serviu em reforço á Guamição Normal. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vi t.al íc ia além dos Qc adros".
Passou a ser considerado nesta situação desde 9/10/963,
o Sarg.Ajud. 'de lnf., Baúl Cunha Correia do B.C.S, por
ter regressado do C.T.l. de Cabo Verde, onde serviu em
reforço á Guarnição Normal.
Passaram a ser considerados nesta situação desde as satas que lhes vão indicadas, por terem regressado da R.
'I. de Angola, onde serviram em reforço á Guarnição
Normal, os seguintes sargentos:
l°.Sarg.-Francisco Pereira Baptista - 8.1.13 •••... 211/63
-Manue1D.l.ntc1.$Lima-f(,I,7
22/11/63
"
" -Manuel Matos Ferreira-R.I.8 •.......•...•. 22/11/63
~arg.Aj. -Pedro Taveira Ribeiro-B.C.S ..••..•..•.... 7/10/63
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
11

"

Passou a ser considerado nesta situação desde 31/10/963.
o 2°. arg.de lnf. ,António Manuel de Sá do P.C.S, por
ter regressado da R.M. de Moçambique. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 3/12/963
Passagem

á Situação

de Disnonibilidl1de

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 17/1/964.
o 2°.Sarg.de lnf.,Alexandre dos Ramos Marques do Oestacamento do Forte do Alto r~que.Ocsp. de 10/1/964
Passou a ser considerado nesta situação desde 18/12/963.
o 2°. arg. de Inf. ,António Oemon1 Gouveia Gomes Vieira

aa.

Série

OROHI DO EXERCITO

tlo.

4

103

*****,:1'* **** ** ~******>!?i'**************~'*****'~~'***':'*~~****
da R.M. de Angola. Desp. de 5/11/963

Reintegr~ção
Quadro

no Serviço

ffectivo

rla Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 21/1/964,0
Furriel de rnf.,Emérico João To1entino da Silva, que
por despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército de
31/10/962, publicado na 0.E.no.32-3a.Série de 20/11/62
pág.912, havia sido abatido á efectividade do serviço.
Este sargento é reintegrado desde a data acima indicada com o posto e antiguidade que tinham em 31/10/962,
sendo colocado no R.r.1, onde foi mandado apresentar.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Ouadros". Despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército de 21/1/964.

Passagem
üuadro

á situação

de Suoranumerários

da Arma de Artilharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 8/1/964,
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 do C.T.r. da Guiné, o 2°.
Sarg. de Art.,Fento Perfeito Pestana do R.A.A.F ..

Quarlro do Serviço

de Sa6de

Passou a ser considerado nesta situação desde 23/11/963
por ter si do nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço á Guarnição ~ormal da H.M. de Moçambique, o
Furriel do '.~.,i{.anue1Luís Valente do R.A.L.1.

IV - PROr,:OCÕES
Sargentos
Armas

do Qua~ro

e Servicns
[·li n is té r io

Escolas

Permanente

d o ~ x é rc i to

Práticas das Armas e Serviços.
Instrução e Unidades

Centros

de
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Infantaria
Re~imento

de Infantaria

n".

2

20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Francisco Elias,
contando a antiguidade desde 31/10/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 30/1/964
Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas,
o l°.Cabo Ajud.Mec.Viat.
Rodas, José Silva dos Santos, desde 4/8/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 22/1/964
Regimento

de Infantaria

nO. 1~

Furriel Grad.2°.Mec.Padiom.
o lO.Cabo Ajud.Mec.Radiom.
José Vintém de Sá Amorim, desde 4/8/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 27/1/964
Batalhão

de C3çadores

nO. 10

20.Sarg.20.[I;'ec.Radiom•• o Furriel Armando Morais, contan
do a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforr,o ao C. r.l. de Timor. Desp. de 24/1/964
Artilharia
Regimento

~q

hrtilh~ria

Ligeira

nO.l

20.Sarg.clarim, o Furriel Amilcar Augusto Perna, contalltando a antiguiàade desde 31/10/963,data a partir da qQal
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço á R.M. de Angola. l1esp. de 23/1/964
Regimento

~e Artilharia

Ligeira

nO.2

10.Sarg.Grad.1o.~tec.Viat.Hodas,
o 2°. arg.2°.~"ec.Viat.
Rodas, António Manuel -IaConceição Pires, desde 1/9/63
data a partir da qual tem direito dOS vencimentos do
novo posto
Desp, de 23/1/964
Htlgimento

dp ArtilhrHia

Ligeira

'°.4

aa.
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2°.Sarg. de Art., o Furriel Manuel Frazão Valentim, contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 30/1/964

Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.5

Furriel Grad.20.Mecc.Armas Ligeiras, o l°.Cabo Ajud.Mec.
Armas Ligeiras,Serafim Alves Ferreira, desde 26/5/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Oesp. de 23/1/964

Cavalaria
ReEimento

de Lanceiros

2°.Sarg.2°.Mec.Armas Ligeiras, o
Caiado de Carvalho, contando
31/8/963, data a partir da qual
mentos do novo posto. Serve em
gola.
Desp. de 24/1/964

Regimento

nO.2

Furriel Joaquim
a antiguidade
tem direito aos
reforço na R.M.

de Cavalaria

Manuel
desde
vencide An-

nO.3

1°.Sarg.Grad.1°.Mec.Viat.Rodas.
o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Rodas, Horácio Manuel Cebola, desde 1/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 23/1/964

-tr~4...

Regimento

de Cav~laria

"°.8

Furrieno.Mec.Viat.~odas>
o l°.Cabo Aj.Mec.Viat.Rodas
António dos Santos Silva Valente, desde 4/8/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
nesp. de 23/1/964
Engenhar i a

Regimento

de Engenharií'l nO.1

2° .~args. de l::.ng.Sap.,
os Fur ri s is Leocj dio Ma rco lieo
Slmeão e Francisco Caeiro Lourinbo, contando a antiguidade desde 31/1/964, dat~rtir
ca qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 3/2/964
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R~gimento
20.Sare:.de

Eng.Transm

de EnE8nh~ria
.. o Furriel

nO.2

~,1anuel Pinto Carneiro

contando a antiguidade desde 31/1/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 3/2/964

Serviço

de ~aterial
Escola

Prática

do Serviço

de Material

l0.Sarg.Grad.l0.W:ec.Viat.Bodas,
o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Rodas,António José da Fonseca, desde 1/9/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 29/1/964

Orgãos

~e fxecução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi Iitgres

fstabalecimentos

Hospitalares

Hospital

Militar

e Outros

Regional

Elementos

nO.2

20.Sarg. do ~.S., o 2°.Sarg.Grad .•Manuel Gonçalves Lopes
contando a antiguidade desde 20/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 27/1/964

Supranumerários
Engenhari a
Regimento

de Engenharia

nO. 1

20.$arg.de Eng.Sap., o Furriel José Gaocia Paulino, contando a antiguidade desde 31/1/964. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Guarnição ~ormal do C.T.I. da Guin'.

Serviço

de Administr3ção

2°.t:runo

~p'

Comnanhi~s

~Ulitar
~e I~dministração

nilit:H

Furriel (Irad..2°.Mec.I:':lect.,o IO.Cabo Aj.Mec.F.lect., aul

3'1
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da Conceição Ferreira Dias da C.D.M.M. por ter sido
nomeado para se rvi r nas tropas de reforço á Guarnição
Normal da R.~.". de Angola, nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960, desde 15/1/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
nesp. de ~3 '1/964
No Ultr'lmar
Região

l!iilitar

de Angola

2°.Sarg. de Art., o Furriel Euclides Augusto Martins,
contando a antiguidade desde 30/9/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 21/1/964
Furriéis Grads.20.Mec.Radiom., os 10s.Cabos Aj.Mec.Radiom.,ALel Augusto Tavares Ribeiro, Júlio Vieira Pereira e Mário Martins Vicente, desde 4/8/963, data a partir da yual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 29/1/964
Furriéis Grads.2°s.Artíf.Serro.,os 10s.Cabos Aj.Artíf.
Serro.,Úscar Manuel e António Evaristo da Silva, desde
7/9/963, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Furriéis Grad.20 •.Mec.Viat.Rodas, os 10s.Cabos Aj.Mec.
Viat.Rodas,Antpnio Manuel António Teixeira Huivo,Armelim Guita dos Reis,Oomingos António Eilolo, Fernando Matias Candeias, Fernando das Neves Crispim, João Dionísio Gomes Ferreira, José Cristovão de Lemos, Manuel
Pina Soares e Sebastião Eugénio Carapinha,desde 4/8/63
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do
novo posto.
Região
F

~1j I

i tar

de Moçambique

. ~.r4J.s.
urUeIS
2°s.l\íec.
Vi a t ,Ro d as, os lOs.Cab os AJ. .Mec,Vi. at ,
fiodas, Vic tor Manuel [art i ns Coelho, Manual da Silva
Filifle, iV:anuelI'vlourãoo ares , José Manuel Braz Avô.
João Raptista de Oliveira Gomes, Armando de Castro Gonçalves e Carlos Alberto Casquilho das Neves, desde
4/8/963, data a partir da guru têm direito aos vencimentos 10 novo posto.
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Comando

Territorial

tndenendente

da Guine

2°.Sarg.

de Cav., o Furriel Arlindo kldré Inácio, contando a antiguidade desde 11/12/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 25/1/964

Comando

Territorial

Independente

de Macau

Furriel Grad.2°.Mec.Radiom., o l°.Cabo Aj.Mec.Radiom.
Aparício Lopes dos Santos, desde 4/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 22/1/964

Sargentos

do Quadro de Complemento

Regimento

de Infantaria

nO.6

(Bat. de Caçadores nO. 159)
Por despacho de 3/Fevereiro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.Sargento miliciano o furriel
miliciano Juvenal Rodrigues da Cruz. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Batalhão

de Caçadores

0°.5

(Camp. de Caçadores nO. 305)
Por despacho de 3/Fevereiro/1964. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Fernando Joaquim da Costa.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 18/3/963.
(Comp. de Caçadores nO.413)
Por despacho de 3/Fevereiro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1863, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Ilidio Filipe de aliveira.Tem direito aos ven
cimentos do novo posto desde 28/2/963.

Hegimento

de Artilhari:.l Antiaérp.a Fix1

- (Pel.de Art.Antiaérea nO.44)
Por despacho de 3/Fevereiro/1964. contando a antiguIdade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Artur Barros e Sousa Olim.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 30/7/963.
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t,!
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de 3 Fevereiro/lY64,
con t anco a antiguidade
rOI 1063, ~lOS.s'i!".?-elltcs milicianos
os fur[l~is n,i.iiCHII1·'S 'ct ílUO Lui~ Per e i r-a de AlrneiJa e José
'Hrlos Car-r i Iho ,·inLo.rêITl àireito
a08 venc irnen tos do novo pos co ,1~S('c 2[::/2/°63.
:ê'''i.};tc!!O

't:s<1C: ~F/h~vcrej

i!,lIn'l

11P.

11rtil~(lri"

Je

G:llnl1(lnh~

(~IJ

:.OV'l

t l sbe a

Por (.'espacl'o de 3/tevereiro
1196l. nos termos da alínea
a) da condição la. elo nO. ] 0. da circ.141Cü de 10/7/1952 da
extilltél ~a /la.IG\;I·(0.Lno.5-ru
..~éne-de
1952), contando
a anliguiJdCl<> ~lesJc 9/ II urro/1063.
2~.sargellto
milicia
no o furriel
mi l i c iano Fprh''lDr:o Te rnan.le s Xavier. Tem rlire i to aos venc imen tos uo novo posto de soe 9/10/963.

neii1i'Jdta

riq C,1Val~riB

11°.3

«.omp.dc. Cavalaria
nO. 353)
Por despacho -1e 3/1 evereiro/1964"
nos termos da alínea
a) da conCiç;";o la.do uO.lo.C:a circ.145m
de 10/7/1912 da
extinta
3a. / ld. n:NI' (O. E. nO. 5-1a. Série-:-!e 1952), contando
a.antigui~arie
desde li/l~zen~ro/1963.2°.sargento
miliCIano o furriel
miliciano
José ~'anuel Alves.Tem direito
aos vencirlit!lltos do !lOVO posto. àesde 14/12/%3.
Por desl'acJ'o de 3/Fcvereiro/1964.
contando a antiguidade
J~.sde 2f>/I'evprt.Íro/l')63.
~o.s.r"c!ltc
rlliliciano
o furriel
ll11l:iciélll'J Jorge (;arcia e ~·OU.• 1ent clileito
aps vencimentos ,lo flOVO pos to 1es':c ,)0/<1/')63.

10. Cru '0 ri.., r.(l"1r.~:nh i as I!P ~:')ú~:e
(Colr.fJ,cie Auto .V.acas nO. 197)
Por desPllcho
p'~ VI'"/l.evert.iro/'1961
COlltcUldo a antlDlIiàade
'r).
.
r'e.~t'.28/I'e\·'r""1ro/1963.
:!o,:,;aq',ento miliciG ..110 furriel
!l11 aoano
,\rtur Jorge 1102L'ÍgLl~'" Inácio. Tem direito
aos
vencimen l(j" iu 1I0VO l'OS t c "l~S~:, fL'3/963.
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Y - COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS
Sargentos

do Uuadro Perm3nente

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Repartição

de Gabinete

1°.Sarg. de Inf ,,João Henrique Mendes da Silva, do R.Ll
Desp. de 11/1/964

Estado ~aior

do Exército

(Com destino ao Sub-Hegisto)
2°.Sarg.de Art.,Fraocisco José dos Remédios Oiabinho do
R.A.L.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 16/12/963, por ter regressado da R.M. de MoçamLique. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 21/1/964

~a Dependência
Di recção

do Ajudante

General

do Servir-o de Passo al

(Repartição de Sargentos e Praças)
2°.Sarg. de Inf.,António dos Santos Martins do R.J.l,por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Oesp. de 13/1/964
2°.Sarg. de lnf.,Haul José Tomaz da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/963
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
De sp , de 20/1/964

Repartição

~e Rccrut~mentn

l°.Sarg. de lnf.,Alexandre da Gsta Capucho do r.c. lO,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963. por ter regressado da ftl\1.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros".
sp. de 26/11/963

aa. Série
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Di r scçgn do Serviço
Repartição

de Justiça

de Justiça

e Discipl ina

e Disciplina

2°.Sarg. de Art.,Victorino Gonçalves da Cunha, do R.A.P.
3, Sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação desde 18/12/963, por ter regressado da
R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Desp. de l7/1/964

Na DependOncia
Chefia

do Serviço

do Vi ce-Chefe

do fstado Maior

de Reconh;cimento

das Transmissões

2°s.Sargs. de lnf.,Marcelino Afonso Diogo do B.C.6, Teófilo Henrique Nogueira do R.l.8 e João Martins Vieira
do E.M.E.· 2°.Sarg. de Art.,Domingos Gonçalves da E.P.
A.; 2o.Sa~g. de Eng. (Transm.),João Francisco de Jesus
Cavaleiro da E.P.E. (B.Tm3); Furriel de lnf.,José Maria
da Encarnação Festas do R.l.16 e Furriel de Cav.,António C'..aldeiraMagano do R.C.6, devendo ser considerados
nesta situação desde 22/12/963. Vencem pela verba "Pessoal do:: Q,u<'\JV'os
Aprov<1dOIõ fOI' lei".
..
2°.Sarg.de Cavo ,Paulino da Rosa Carvalho da C.M. e Furriel de Eng.Transm.,José
Joaquim Caldas da Silva do
D.G.A.(Sec.r~ral Def.Nacional), devendo ser consideraeos
nesta situação desde 22/12/963. Vence pela verba"PessoaI de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros".

~a DependênciA

do Quartel

Di recção do Serviço

Mestre

General

de t ransnor tes

2°.Sarg. de lnf. ,Joaquim Tomaz da Academia Militar. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
r~so. de 23/1/964
2°.Sarg. de Art.,José Gomes do R.A.P.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 18/12/963, por ter regressado da R.M. ce Moçambique.
Vence pela verba "Pessoal dos (À.ladrosAprovados por Lei".
Oesp. de 17/1/964

Di recção do Serviço

de lAaterial

,
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111 f

an t ~H i ~
Escolg

2°

Prática

~8

Inf3ntari3

arg de Inf. ,nanucl Jacinto
Pacheco Júnior,
da R.M.
de Moçaml.i que devendo ser cOIlsi~leraào nesta' situação
desde 2'V12/963. Vence pela verLa "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
fiesp. de 20/1/964

'{egim~flto
1°.Sarg.

da Inf.,Alzlrino

de Inf:lflt,Hi::)
'lfHi:]

Franco

nO.!
Antun[;s,

do R.1.

13 sua Uni dade ~'oJilizadora
deveu.lo ser considerado
nesta situação
desde 2/11/Q63. por ter regressado
da
li.~!. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação
Vitalícia
além dos çua·'ros".
Desp, de 2/12/963
2°.Sarg.
de 11lf.,Bicardo
José Cansaelo, da H.M. de Moçamtique,
deve~do ser considerado
nesta situação
desde
29/12/963.
Vence pela verla "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Cuadros".
Oesp. de 22/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.L

to Sarg.de lnL,António
André Simões, do h.I.15,
sua Unidad.e ~,otilizadora.
devendo ser considerado
nesta situação desde 3C/9/963, por ter regressado
da f:l.~I. de Angola. Vence pela verla "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Ouarir os ".
Pesp. de 15/10/963
2°s.Sargs.
de InL ,José Co r r'e i a Cal-aço e Valentim José
~ranco, ambos da H.':. de 'oçamb i que . devendo ser cons i
oerados nes ta si tuação desde respec ti van.ent.e 23/12/963
e 24/12/963.
O primeiro vence pela verba "Pessoal elos
Cuaaros Aprovados por Lei" e o segundo pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Q\.ladro~".

Regimento

rlc Inf~ntaria

11°.3

2°.Sarg.

de Inf.,r~ltónio
Joaqulm ela ~~sa Jantareta,
da
e'e ~;oç3mbique, devendo ser consideraclo nesta situação desde 23/l2/Q63.
Vence pela v~rla "Pessoal dos
(ttadros Aprovados por lei".
nesp
de 20/1/964
H.I:.

Ppgi~isnto

ue Infnntari1

11°.4

114
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Sarg.Ajud.,António da Silva Farias e l°.Sarg. de Inf.
Alberto Correia, ambos da R.M. de Angola, devendo ser
considerados nesta situação desde respectivamente
20/10/963 e 6/10/963. Vencem pela verba "Pessoal de No
meação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 23/10/963

Regimento

de ln t an.t ar i a nO,5

2°.Sarg. de Inf.,João Camarinhas Passos da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
23/12/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 17/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.6

l°.Sarg. de Inf ..António José Soares, por pedir, do R.I.2.
Desp. de 24/1/964
l°.Sarg. do Q.A.E.,Manuel António Buínhas e 2°.Sarg. de
Inf.,Maximiano do Nascimento Costa, ambos da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerados nesta sjtuação
desde 29/12/963 e 24/1~63. '/encem pela verba "Pessoal de Nomeação Vital{~ia além dos Quadros".

Regimento

de Infantaria

nO 7

2°.Sarg. de Inf. .Luj s Rafael dos Santos da R.M. de Moçambique devendo ser considerado nesta situação desde
24/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Quadros", De sp, de 17/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.8

10.Sarg. de Inf.,Almiro Pereira do R.I.IS e 2°.sarg. de
Inf. ,Manuel Joaquim Ferreira da Hoch a do E.C.8 suas
Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta
situação desde respectivamente 7/10/963 e /18/12/963
por terem regressado da fI.M. de Ango la e de,R.. de
Moçambique também respectivamente. Vencem pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros '.
2°s. args, de In I,,Custódio Fernandes de Castro Cadi Ihe
e Júlio Akves Gomes, ambos da R.M. de Moçambique de
vendo ser consiàerado lIesta situação desde 24/12/963.
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Vencem pela verba, respec tivamente, "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". e Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".

Regimento

de Infantaria

nO. lO

10.Sarg. de lnf.,Manuel Maria Almeida do H.l.7, sua Unidade Mobilizadora, derendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp. de 6/12/963
2°.Sarg. de lnf.,José Manuel Ferreira dos Santos da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
d~sde 22/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vualícia além dos Quadros".
Desp. de 17/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.12

Sarg.Ajud. de In f , .Manue I José Monteiro do R.C.5, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/963
por ter regressado da R.M. de
Ango l a, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíCl.a além dos Quadros".
Desp. de 23/1/964
Furriel do S.S ..José Maria Rodrigues Pereira do 2°.G.C.S.
sua Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nest~ situação desde 15/1/964, por ter tido alta do HospUal e lhe ter sido dada por finda a comissão militar
na H.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros'. Oesp. de 24/1/964

Regimento

de Infantaria

nO.13

2°. arR. de lnf.,Luís Ledo Rodrigues Alves do B.A.P.2(em
serviço no ClCA l),por pedir. Vence pela verba "Pessoal
30s Çuadros Aprovados por Lei.
Oesp. de 21/1/964
2°. ~rg. de Inf.,António de Carvalho Lima do R.I.15, sua
Umdade Mobilizadora, devendo ser consideradi nesta situ~Ção desde 19/10/963, por ter regressado do C.T.l. da
Gul.né. Vence pela veria 'Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei' .
Desp. de 6/11/963

qegimento

rie

Infantqria

nO.14
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ps.Sargs.
de Inf , .Car Ios Mourão dos Santos do J:,.1.12 e
Fdmundo Fernando Tavares Belo Lobão ferreira
do P 1.7
suas Unidades il'!oLili zadoras,
devendo ser considerados
nesta
situação
desde
respectivamente
26/10/963
e
7/10/963,
por terem regressado
da R.M. de Angola. 'Vencem pela pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além
Quadros" .
2°s.Sargs.
de lnf. ,Mateus ~:onte:i ro Trindade,
José Cardoso Natal dos San tos e José Monteiro PaI os da n.~~.de
Moçambique, devendo ser considerados
nesta
situação
desde 24/12/963.
Vencem pela verta "Pessoal dos Oua
dros Aprovados por l.ei"
Desp.de 20/1/964

RegirnAntr

rle Infantgria

nO.15

1° .Sar g, de Inf. .Manue l Augusto Ferraz do h. 1.12. sua Unidade ~.~obihza0ora,
devendo ser considerado
nesta situação desde 2/11/963,
por ter regressado
da li.r'. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos (iuadros".
De sp, de 26/11/963
20.Sarg.
de Inf., I\ntónio da Conceição ~Iartins da ~•. ~I. de
Moçami.ique, devendo ser cOllsiclerCido nesta situação
eles
de 23/12/963.
Vence pela verl a "~essoal de Nomeação \jt.a l jc i a alénl dos atia ros"; lresp. d 17/1/96420.5arg.
de Inf.,José
Cé\Laç~ ~o H.I.5, sua Unidade l.oli1izadora,
devendo
ser considerado
nesta
situaçio
~esde 19/10/963,
por ter re~ressa10
do C.T.J.
da GUlllt'.
Vence pe la ver La "Pés soa l doasQua -lros Aprovados por L i".
\
Desp, de 6/11/963

ROí!,ir-.cntn

dR

ln tant ar l a nll.1G

20.Sarg.
de Inf.,Giogo
Posa~o Leão do H.L.I(C.l.C.A.3),
por pedi r. Vence pe l a ver l a "Pessoal ele ~'iOmeaçâoVi talícia
além dos Ouadros", l)esp. de 21/1/%4

e::Jtalhão

IndE'pen1el1te

fie Inhnt1ri,1

nO.17

lOs .. ar gs , de Inf.,Luís
Abrantes ~iora1s da F.. Pv l, e r. ~inal::lo dos Pe is do ~. L1S, SIl"lS l ni dad s ~/lobiliza('()ras. Jevendo ser considerados
nesta
situação
desde
respecti vamente 7/10/9b3 e 26/10/9új,
por terem regressado da l1.~,1. c!e Angol a , Vencem pela verba "Pessoal
de
Nomeação Vitalícia
além dos Quarlros".

3a
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Batalhão

dR Caç~dores

nO.5

2°s.Sargs.de
Inf.,Aurélio Pereira de Sousa,fultónio dms
Santos Neves Barbosa e Furriel de Inf.,António Serra
Tavares, -t odos da B.M. de Moçambique, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 5/11/63
23/12/963 e 24/12/963. Vencem pels verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". De sp. de 20/11/963

Batalhão

de

Caçadores

nO.6

2°.Sarg. de Inf.,João Eusébio dos Santos Pires da ,R.M. de
MOçambique. devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 17/1/964

Batalhão

de Caçadores

nO.9

l°.Sarg.de Inf.,Aurélio Martins Costa do R.I.14, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2/11/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 21/11/963

9atalhão

rye Caçadores

nO. 10

l°.Sarg. de Inf.,António da Silva Bravo do R.I.2, 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".
Desp. de 13/11/963
2°.Sarg. de Inf.,Delfim Sebastião Gomes do P.C.5. sua Unidade 1obihzadora, devendo ser considerado nesta situação desde 31/10/963, por ter regressado da B.M. de
Moçambique, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 3/12/963
2°. arg. de In f'; , .De lmar Teixeira Papt i s t.a da R.M. de Moçambique> devendo ser conside sado nesta si tuaçgo desde
24/12/963. Vence pela -erba "Pessoal dos Quadr os Aprovados por Lei".
Desp. de 20/1/964

Artilharia
Rp.;;i!J1pnto

de Art i lhar ia Li gei ra nO. 1
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2°.Sarg. de Art.,Eernardino José Coelho Constâncio da R.
M. de Moçambique ,devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/963. Vence pela verba "Pessoak dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 17/1/964
2°.Sarg. 20.Mec.Viat.Rodas,
João Gomes Eraz da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 29/12/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
a~ém dos Quadros".
De so, de 21/1/964.

Regimento

de Artilharia

Ligeira nO.2

20.Sarg.20.Mec.Radiomontacor,AntÓfiio
Monteiro de Andrade
do R.A.L.1, devendo ser considerado nesta situação desdei,6/12/963,por 'ter regressado da "H.M. de Moçambique
onde serviu, em reforço á Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vi ta1ícia além dos Quadros".
Oesp. de 21/~/964
.20.Sarg. de Art .•.Car los de Sousa Simões di R.~. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação desde
24/12/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 24/12/964

(Com destino

ao C,.I.C.A.4)

20.Sarg. de Art. Arnaldo Duarte do R.A.P.3, sua Unidade
Morilizadora, devendo ser.considerado nesta situação
desde 18/12/963, por ter regressado da R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 17/1/964

Regimento

de Artilharia

Pessada nO.2

2°. Sarg.

de Art. Joaquim Fernandes Teixeira Lopes da E.P.
A. por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 36/1/964

~o.Sarg~ de Art. Abílfo Seabra de Oliveira Barreira do
R.A.P.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes ta si tuação desde 18/12/963, por ter regressado da R.M. de Moçambique,Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 17/1/964

~a. Série
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lO.Sarg.de Art.,Carlos Oias Ferreira do R,A.A.F., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 17/10/963, por ter regressado do C.T.l.de
Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros".
Desp. de 23/1/964
2°.Sarg. de Art. ,José António Rodrigues Oliveira da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
d~sde 24/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
VItalícia além dos Quadros". Desp.de 17/1/964
(Com desti no as C. I. C. A. 1)
lO.Sarg. de lnf.,Américo Augusto Rodrigues dn R.l.14,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/963, por ter regressado da R.M.
d~ Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 28/11/963
Regimento

de Artilharia

de Costa

2°.Sarg. de Q.A.E.,José Camilo Mendonça da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
29/12/963. data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pes soa l de Nomeação Vi t.a I j ci a
além dos Quadros".
Desp. de 24/1/964
(Com destino

ao C. L E. dó S.R.r.)

2°.~rg. de Eng. (Mat.Seg.Cripto) ,José Eduardo Martins RodtIgues do Q.G. do C.T.l. dos Açores. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 30/1/964

•

Cavalaria
Regimento
de Lanceiros
nO. 1
(Com destino ao C.l.C.A.3)
2°.Sarg. de lnf.,António candido Barreiros do'R.l.16,por
pedir. 'vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". besp. de 21/1/964

3a. Série
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Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°.Sarg. de Cav.,Joaquim Manuel Rosado Galeg~,do G.D.C.
C •• Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". Desp. de 10/1/964
2°.Sarg. do Q.A.E.,Salvador José da Luz Letras, do l°.G.
C.S., devendo ser considerado nesta situação desde
9/1/964, data em que embarcou do C.T.I. da Guiné, de
regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".Desp.de 21/1/964

Regimento

de

C~valaria

nO.B

2°.Sarg. 2°.Mec.de Torre,António Maria Remédio do G.D.C.
C.
Desp. de 24/1/964

Grupo Divisionário

de Carros de Combate

2°.Sarg. de Cav., Gabriel de Jesus l\:agalhãesPascoal do
R.C.3, por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomea·Ção Vitalícia além dos QUadros". (no.l do arto.351°.do
Capo.9°.do Orçamento do M.E.).
Desp. de 10/1/964
20.Sarg.20.Mec.Radiom., "anuel Mendes P.odrigues da R.M.de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
4/1/964, data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". Oesp. de 21/1/964

Engenhar i II
Escola

Prática

de fngenharia

2°.Sarg. do S.S.,José Joaquim Lopes Nunes; 2°. arg.de
Eng. (Sap. ) Eupénio Martiniano Leonardo e 2°.Sarg.2°.
Mec.Viat.Rodas,Leandro Augusto Mourato Rosado, todes
da R.M. de Moçambique,devendo ser considerados nesta
situação desde respectivamente 23/12/963, 24/12/963 e
29/12/963. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
20s.Sargs.de Fng ,(Sap ,),José Filipe Gar dmho e anuei
Sanches da Silva Boavida, ambos do R.E.l, sua Unidade
Mo1:.ilizadora,devendo ser considerados nesta situação

~~~,~Ü!~*.~**t.,*~.***~,QaRf.t:l*Q~*s~~~HI~,:,U~,:,1,:,*~":'f.'*
uesrle respectivamente

24/12/963 e 27112/963 por terem
regressado da h.M. de ~~çambique.
Vecem pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ~uadros".
Desp. de 17/1/964

Regimento

~e Eng~nh~ri?

nO,l

2°.Sarg. de Eng. (Sap ,) António Réquio Nogueira,da R.M.
de Angola devendo ser considerado nesta situação desde 27/12/963. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ('lIadros". Oesp. de 17/1/964
2° .Sarg. de Fng. (Tr'ansm.) ArnildisPeralta Haposo da R.M.
de Moçambiaue
devendo ser ~onsiderado nesta si tU'ação
desde 24/1i/963.Vence pela verba '''Pessoal dos Quadros
Aprovados fJor lei. Desp. de 17/1/964
Furriel de Eng. (Sap ,.)João Pires Mendes da E.P.E •• por
pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos ~uadros".
Desp. de 24/1/964

Regimento

de fngenh~ria

nO.2

2°.Sarg.de Eng. (Sap.) António da Silva Teixeira, da .E.P.
E. por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros
Aprovados por Lei". Oesp. de 24/1/964
2°. Sarg.de Rng. (Sap.) Domingos Vieira Podrigues e 2°.
Sarg.20.Mec.Viat.flodas António Lopes da Silva da R.M.
de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação
desde 29/12/963. Vecem pela verba "Pessoal de Nomea
ção Vitalícia aléll1dos ~adros".
Desp. de 21/1/964

Batalh50

rle Telegrafistas

2°s.Sargs. de Eng. (1ransm.) Manuel da Silva Mendes e Bartolomeu Caldeira da Fonseca, ambos da h.M. de ~.loçambiF
que devendo ser considerados nesta situação desde re~pectivament€ 23/12/963 e 24/12/963. Vecem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Servico
Escol~

de ArlrninistrRcio
Prática

~i I itar

~e Arlministração

~i Iitar

3:J.Série
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Furriel do S.A.M.,Germano António Sarmento Hamos, da D.
S.1. ,por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos OIadros". Oesp.de 21/1/964
S e r v i ç o d P. ii' at e r i a I

Escola

Pritica

do Serviçu

de ~aterial

20.sarg.20.Mec.Viat.Rodas.José António de Jesus Figueira
da R.M. de Moçambique. devendo ser considerado nesta
situação desde 29/12/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()ladros". Oesp. de 24/1/964

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Selviços

Elementos

Mi litares

de Recrutamento
de

e Outros

Recrutamento

e I,lobilização
e ~obi I ização nO.1

20.Sarg. de lnf.,Domingos Martins Nunes, da R.M. de Moçambique. devendo ser considerado nesta situação desde
23/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 17/1/964

Oistrito

de Recrutamento

e tobilização

nO.7

10.Sarg. de lnf. ,Manuel Ferreira Neto do R.l.4. sua Uni
dade Mobilizadora. devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/963, por ter regressado da R.M. d
Angola. Vence pela verlia "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". nesp. de 5/12/9'63

Estabelecimentos

Penais

Casa rie Reclllsão ria 2:1. Região

t:lilitar

20.Sarg. de Art. .Mi lcon ~'steves Ferreira, d E.P.A .. por
pedir. Venoe pela verba "Pessoal de Nom ação Vitalícia
além dos (Juadros". Desp, de 28/1/ '64

11.Companhiél

ül sc inl imr

20.~arg. de lnf. ,Jos' Pires Diz da Ii.M. d Moç aml.i.que
devendo ser considerado nesta situação desd 24/1l'96~

3a.
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Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
dos Quadros".
De sp , de 17/1/964

ne

fstabelecimentos

Vitalícia

além

Instrução

Academia

~i lit~r

20.Sarg.do Q.A.E •.Manuel Fernandes Peres, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
29/12/963. data em que regressou á Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros". (no.1 do arto.147°.do CflP.0.3°.do Orçamento
do M.E.).
Oesp. de 21/1/964
20.Sarg. 20.Mec.Viat.Rodas,Manuel
da Silva Lopes da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 29/12/963, data em que embarcou de regresso á Met~ópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíCla além dos Quadros".
Oesp. de 21/1/964
C O I é g iO

r~i I i t a r

2°.Sarg. de Cav.,Joaquim António Paptista.Moedas do R.A ..
P.3(ClCA2), por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos
Çuadros Aprovados por Lei". (no.1 do arto.325 ..do Cap.o.
aO.do Orçamento do M.E.)
Desp. de 13/1/964
C'Pon t r o d a I n s t r u ç â o ~e On e r ii ç Õ e s ts p e c i ii i s
l°. arg.de Inf.,lomaz José dos Reis do H.I.6, sua Unidade Mobilizadora
de~endo ser considerado nesta situação desde 22/ /963. por ter regressado da R.~.de Angola. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vlta1ícia
além dos luad ros"
Desp , de 24/9/963
2° .Sarg. de Inf. João Eduardo Fsperto Fe lião da H.M. de
lVoçamLique, d~vendo ser considerado neslt'la
situação descl ~4!12/%3
Vence pela verba "Pessoa 1 de riomerl(,
t:c Vit. _:_t'l a "~er !. (uuc!I s". I sp. de 17/1/964
1

Centru

.10 InstrücEn

ete

$élfgentGs

.il.ci:\IOS de Infantaria

Geral i no Leocé lio Ani ca e Joaquim de
~ sua 10Itrado,' ambos da n.\,. de Moçambique. devendo ser
r o~slde ;udos ne. tis i tuação desde 23/12/953 e 24/12/963
~pect 1. vanen te Vencem pela verLa l'Pes soal dos Quadros
prova Os por Lei
I sp. de 20/1/964

2°" args.de lnf.

.~i***,:,*~,*****9H~,~~,oº*sn~CJIQ*~~*A,;,**~:**::c~:*
..'*ª1.**§ul~*
Furrielde
lnf. Fernando dos Mártires Vargas Branco do
H.I.3, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por LeÍ.". Desp. de 24/1/964
Furriel do S.S. António Joaquim Dias da H.M. de Moçambi
que ,devendo
ser considerado
nesia situação desde
24/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos (Juadros". Oesp. de 20/1/964

· ~ampo rtp:Ti ro da Alcochete
2°.Saug. de Arf. Eugénio ~ual Vieira l~ote do S.A.P.3
sua lJnidade~!lohihzadora
devendo ser considerado ne stasÍ'tuação desde 18/12/9631 por ter regressado da fUi.
de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Oesp. de 29/1/964
n,

G~mpo de Tiro

da Sarra da CArregueira

2° .Sárg. de Inf , Virgílio Ma'ria Botelho,da R.M. de ~ftoçamb~~ue, devendo ser consideradó
nesta situaçio desde
23/12/963. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 20/1/964

Centro Mil)tar

de Educaçãu

Ffsica,

Equitação

e gesnortos

2o'.Sarg: 'de Art. felicíssimo de Jesus Ferreira do R.A.L.
'1, por pedir. Vence pela ve rba "Pessoal
dos Quadros
Aprovados por Lei". Desp. de 28/1/964

Est~belecimentos
Hospital

Hospitalares
Mi Iitgr Roglonal

nO 1

furriel do S.S. Manuel Duarte Carregado da R.:V1.de Moçambique, devenào ser considerado
nesta situaçio desde
23/12/963. Vence pela verta "Pessoal de Nomeaçio Vitalícia além dos Quadros". f1esp. de 17/1/964

Hospitrtl t·lilitar Regional

11°.4

2°.Sarg. do S.S. João Nicolau da Silva Perdigão Júnior, da
ft~1. de Moçambique
devendo ser considerado nesta si
tuaçio desde 15/1/964 dflta em que foi considerado des·
ligado do serviço por er sido julgado incapaz pela
Junta Hospitalar de Tnspec~ão da reft:rida Provícia

3a
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Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
10s Quadros".
Oesp. de 29/1/964
Hospital

;,Ulitar

de üo encas

Vitalícia

além

Infecto-Contagiosas

2°.Sarg.do S.S.,Manuel António de Amorim da R.M. de Moçaml:ique, devendo ser considerado nesta situação desde
29/12/963. Venc.e pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros'.
Oesp. de 22/1/964
Hospital

Illilitar

Veterinário

•

20.Sarg.~nf.Hípico,António
de Novais Henriques da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 29/12/963, data em que emba'cou de regresso á
Metrópole.
Oeso. de 21/1/964
Di versos
Depósi to Geral

de Material

de Guerra

lO.Sarg.de lnf.,Manuel José de Barros Carvalho da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação des
de 22/11/963. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vi
talícia além dos Quadros".
Oesp. de 6/12/963
20.Sarg. de Inf.,António de Jesus Maia da E.P.I. e Fur
riel de In f', ,José António da Silva Luís do R.I.2, sua
Unidade Mohi lizadotsa, devendo ser considerados nesta
situação desde 18/12/963 e 15/12/963,respectivamente
por terem regressado da R.M. de Moçamb i.que e da ~.M.de
Angola também respectivamente. Vence pela verba "Pes
soa I dos Quadros Aprovados por Lei".
Depós i to Ge ral

ríe Ad i do s

'arg.Ajud. de Inf. ,António Gonçalves Mestre, do li.C.5,
sua Unidade Mol-ilizadora,devendo ser considerado nesta situação desde 27/9/963,por ter regressado da 8.M.
de loçaml.i que ,
Oesp. de 21/11/963
lO.SaDg. de Inf.,Fern<lndo José Marques Carvalho Vilar do
H. I .15. sua Lnidade \101' lizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 3/12/963, por ter regressado
da H.M. de \loçambi411c. Vence pela verta "Pessoal de Nomeaç:o Vi t i lrcí.a além dos Quadros' •
l~sp. de 10/12/963
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2°.Sarg.6tad.de lnf. Joaquim dos Santos Bidarra, do R.I.
13. por motivo disciplinar. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 22/8/963

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

Furriel corneteiro Manuel Franquelim Ramos Martins do R.
1.1S, 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,
devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/964.

Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.~arg.cometeiro.JoaQuim
Marques tiloreira do 3.C.5 e
Furriel do S.S.Jlvaro
Rodrigues Couto do R.L.2. Dor
t e r em sido nomeados nos t ermos :
' ~.'_,'_' ;"
do Dec.42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de
reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 21/1/964 e 16/10Y
/963. respectivamente.
Furriel corneteiro António Pereira Abade do R.I.1S. por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 25/1/964. Este Furriel encontra-se a prestar serviço nas tropas de reforço
Guarnição Normal da R.M. de Angola.

Regimento

de Infantaria

à

nO.15

Furriel corneteiro Abílio Ilídio de Morais do R.I.6. por
tffi 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, devendo
ser considerado nesta situação desde 16/1/964.

Regimento

~e Infant~ria

nO.16

Fueriel de lnf. Manuel da Silva Conde do 8.1.1.17 por
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do
nec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à'Guarnição Normal do c:r. r. da Guiné, devendo ser

aa

Série

ORDEM DO EXERCITO N°,

4

127

********************************************************
considerado

nesta situação desde 27/11/963.
BatalhãO

de Caça~orp.s

nO.5

20.Sarg.do Q.A.E.,Joaquim Peralta Maia do Q.G. da 2a.R.
M.,devendo
ser considerado
nesta situação desde
16/1/964, por ter sido nomeado para servir em reÉorço
á Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
20s.Sargs. de Inf.,Manuel Martins Gonçalves do R.I.7,
Eudés i o Veredas de Matos do R. r. 2' e Furriel de Inf.
Armando Herberto M.Ribeiro do R.I.2. por terem mudado
de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si tuação desde 15/12/563. Encontram-se na R.M. de
Angola.
Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.l

20.Sarg.de Art.,João Monteiro Meira do G.A.C.A.2 e Furriel José Afonso do R.A.A.F., 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 Angola, devendo ser considera
do nesta situação desde 23/11/963.
Furriel clarim Manuel Júlio Gama Vieira do R.L.2,devendo
ser considerado nesta situação desde 23/11/963. por ter
sido nomeado para servir nas tropas de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.
20.Sarg.2o.Mec.~adiom.,Edmundo
Azevedo dos Santos da E.P.
E.,por ter sido nomeado para servir 1as tropas de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique,nos
lermos da alínea c) do arto.3°.do De~.42937 de 22/4/960
devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/963.
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.2

20.Sarg. de Cav.,Altino Augusto Modas na H.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 1/1/964
por ter transitado para a situação de reforço á Guarni·
ção Normal da R.M de Angola.

.
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Regimento

de Artilhui:j

Antiaérf~a Fixa

2°.Sarg"de Art.,Manuel Gameiro Pedrosa do R.A.P.3(ClCA2)
por ,ter sido nomeado nos termos da alínea c) do ar t> •
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço á Guarnição Normal do C.T.l. de Cubo Verde devendo ser considerado nesta situação desde 8/1/964.

Engenha r ia
Regimento

de Engenharia

nO. 1

l°.Sarg. de Eng. ,José do Nascimento Dias do B.T., deven
do ser considerado nes(a situação desde 23/11/963, por
ter sido nomeado para servir em reforço á Guarnição
Normal da R.M. de MoçamLique, nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

Grupo de Comn~nhias

de Trem Auto

Furriéis 2°s.Mec.Viat.Rodas,Armando
da Glória Vidal do'
B. L 1.19 e Henrique Manue I Faria e Cunha do E.C. L devendo ser considerados nesta situação desde 16/1/964,
pnr teru
ias para servirem nas tropas de reforço á Gua rm çao Normal da R.rvl. de Angola, nos termos
da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

Serviço

de Materi~1

Comoanhia

Divisionjri3

de Mnnutenção

de M~terial

Furriel 2°.Mec. Viat.Rodas,José Alberto Valente Simões do
R.A.P.3. por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da H.M. de Angola, nos
termos da alínea c) do arto.3°. do nec.42937 de 22/4/60.
devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/964.

Estabel ec inento s rle Instrução
Academia

Ijilitar

l°.Sarg.de Inf.,AnLónio da Conceição de Olim Marote, do
H.1.13. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser conside-
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rado nesta situação desde 22/11/963. por ter regressada da R.M. d~ AngoIa.
Colégio

Militar

lO.Sarg. de lnf. Angelo Bruno do R.l.6, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde
7/10/963, 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.)
(Despacho de 23/10/963)
•
No Ultramar
Região

Militar

de Angola

Sarg.Ajud.Chefe de Mec.Automobilistas Alfredo Francisco
do Lago Branco do R.C.7, Sarg. Ajud.do Ramo Eléctrico
António Rodrigues Alves do R.A.C. e Furriel 2°.Mec.Torre Manuel Rodrigues da E.P.M., devendo ser considerados nesta situação o primeiro e o último desde 21/1/964
e o segundo desde 16/1/964, por terem sido nomeados
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de
22/4/960. para servirem na Guarnição Normal da citada
R.M ••
lO.Sarg.de lnf. Luís Laymé da Rep.de Gabinete do M.E.,
lO.Sarg. do Q.A.E. João Albino da Conceição Tendeiro e
20.Sarg.do S.S. Fausto Augusto dos Remédios ~iabinho
do O.G.M.S., por terem embarcado para a citada Província
onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) de ~rt~.3°. do Dec.42937 de 22/4/960. devendo ser
considerados nesta situação desde respectivamente
6/12/963. 21/1/964 e 16/1/964.
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 as datas que lhes vão indicadas,
os seguintes militares.
lOSarg.lnf. -Anselmo da Conceição Antunes-R.l.7
10/11/63
" " " -José de Melo Maias Meira-Q.G.laR.M.
"
"Art.
-Alberto Castanho Ribeiro-O.S.M.
"
SAM -António Ferreira-2°.G.C.A.M.
"
" 9 QAE -José Joaquim Ribeiro Aniceto-R. 1. 1
"
-Joaquim Vitorino Felício-O.G.A.
"
tl
"

tl

/I

"

"
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l°Sarg.Art. -José Dias Martins Panzina-E.P.A.
3/ 9/63
-Manuel Martins Gonçalves-H.A.A.'F.
" " Eng. -Eugénio Moita Aurélio-D.S.F.O..M.
"
" " lnf. -António Coelho Braga--R.I.6
.7/ 9/63
Art. -Fr.anciscoJustino .deOliveira-fl-A-A-F- "
" " lnf. -Manuel 'Lar-anjo Natal-B.I.I.17'
'10./ 9/63
" "músico -João César da Costa e Si Iva-P, 1.15 16/ 1/64
2°"
QAE -Olegãrio flodúgues Correia Silva-A.M.-3/ 9/fi3
" "Badiom- Manuel Duart.ede Sá-E.P.E.
3/ 9/63
QAE -João Ferreira dos Santos-O.R.M.l7
10/11/63
""
" -Rafael Arrocho Vicente-E.M.E.
10/11/63
Furrie12°MoV.R.-Manuel Francisco Rosa Dias-R.,I.3 16/ 1/64
"Grad.Eng. -Manuel Júlio Baptista-E.P.E,
10/ +/63
2°Sarg.Carp.-António Jt>~uim Damásio-E.M.Elm.
21/ 9/63
""
"-António Rodrigues da Costa -R.A.P.2
fi

fi

"

fi

fi

"

fi

fi

fi

2°.Sarg.lnf. José Aniceto Gonçalves do R.I..2;2°.Sarg.Grad.
de Inf.Heliodoro Domingos Andrade do R.I.15; Furriel
Eng.Ferr.Marciano Augusto Pereira do B.S.C.F. e 2°.
Sarg.de Art.António Azevedo GaIvão do R.A.L.l, por terem transitado para a s~tuação de comissão normal nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60
devendo seF considerados nesta situação os primeiros
desde 15/12/963 e o último desde 30/9/963. Já se encontram na R.M. de Angola.
Furriel de Inf. Luís Carlos Chaves de Sousa do B.I.15,
por ter transitado para a situação de comissão militar
nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de
22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde
15/12/963. Já se encontra na R.M. de Angola.

Regõão Mi I i tar de floçambique
1°.Sarg.do Q.A.E. Óscar Valentim Earreira do B.I.I.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, devendo ser considerado
nesta situação desde 25/1/964.
lO.Sarg. de Art.Manuel Gomes de Lacerda do ~.I.O.C.l,por
ter embarcado para a citada Província onde vai servir
em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°.
do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 19/11/963.
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VI. - CO'lC-URSOS',

CURSOS E fSTÃGIOS

A - Concursos
- lista Geral dos candidatos

Aprov~dós

Declara~se que foi aprovado no, concurSo para Furriel músico de 2a.Classe no instrumento "Clarinete Sib",aberto pela O.E. nO.20 de 20/7/962, o 10.Cabo músi~o Fernando Simões dos Santos da B.M. de Moçambique.
Esta
praça não figurou na relação dos candidatos,eprovados
publicada na 0.E.no.35-3a.Série
de 30/12/962, na qual
é intercalado ficando imediatamente à esquerda do l°.
cabo músico, Manuel Augusto Seixo da B.M. de Moçambique ..

B - Cursos
1 - Uome~çio

de Pessoal

Publica-se a relação geral dos candidatos a quem competiu a nomeação para a frequência do l°. ano do Curso B
da E.C.S., no ano lectivo de 1963/1964, nos termos do
parágrafo 2°.do arto.5°.do Dec.40423 de 6/12/955:

Ramo Eléctrico
Sargs.Ajuds.Chefes Mec.Mat.Eléct.'
-8ui Manuel da CDnceição Dias-E.P.E.
-Abel Costa da Silva Azevedo-R.A.A.F.
fiamo Armamento
10.Sarg.loMec.Torre-António
Cigano
-C.D.M.M.
"
"
""Ar.Lig.
~João1eótónio Nascimento Crujo-R.A.A.F.
"
"
" "
"
-António Correia-E.P.S.M.
Sarg.Ajud.Chefe Mec.Arm.-Manuel Pedro Bernardo Sequeirada C.D.M.M.
Sarg.Aj .Grad.Chefe Mec.Arm. -~1anuel Clemente Garcia do
C. T. 1. da Guiné

Ramo ~uto
a) 10Sarg.loMec.V.B.
a)
a)
a)
a)

"
"
"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

" "
" "

"Lag ,

" "
"

v.

-~anuel Alexandre Gameiro-R.A.L.4
-Victor Manuel Correia Santos -R.I.16
-António 1artinho Marques Monteiro-COIM
-Domingos José Farracho-R.C.7
-João J08é dos Santos Silva Nabeiro-GDOC
-António Luís Bastos-P.M. de Angola.
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10Sarg.lOM.V.R. -José Manuel Alvadia de Carvalho-R.M.de Ang.
""
"
-Manuel Martins Guerreiro-R.M. de Angola
""
"
-António José Nona -R:L 7
""
"
-Jaime Fernandes Soares-R.A.L.2.
""
"
-António' de Sousa Simões-R. L 5.
""
"
-Antero Basílio Teixeira da Silva-R.A.L. 5
" " 10M.V.La.E ..
J?sé Ma:ia Diniz-~.M. de Angola
"..
""
-Li no Leltão da Costa-R.M.de Angola.
-Fernando da Cónceição Pereira-R.M.de Angola
" " 10MoV.R. -Fernando Almeida Madeira-G.A.C.A.2""
"
-João Jorge de Lemos-C.D.M.M.
a)""
"
-Joaquim Vicente-R.M. de Angola
a)
-José Dias da Silva-R.M. de Angola
a)""
·José Luís Vilar dos Santos-C. T. L de Timor
-Manuel António Mira Ganhâo-Cl'I da Guiné
a) ""
-Justino Tomás-C. T. Lde Timor
-Avelino dos Santos Antunes de Carvalho-errGl
""
"
-Ade li.noLeitão da Silva-C.T.Lda Guiné
a)
10M.t.ag.Es.-Joaquim Alberto Martins Brandão-R-M.Ang.
10.M.V.R. -David lrineu Veloso Ponte Lira-R.M.Angola
a)""
"
-Joaquim Ferreira - R.M. de Angola
a)""
"
-José Machita Martins Ferreira-R.M.deAng.
""
"
-José Manuel Roberto-E.P.A.
10.M.Lag.Es ..
Manuel Nogueira Pinto-C.T.LGuiné
""
"
-António José Correia-C. T. L da Guiné
n
lO.Mec.V.ROI-Oaniel Simões-C.D.M.M.
""

11

II

"

."

II

""

II

II

""

II

II

II

"

II

II

II

11

aj-Pnssuen

O

curso de Chefes

Mecânicos

Automobil istas

Os candidatos em serviço no Ultramar e os 10s.Mec.V.R.José
Manuel Roberto e David Simões, não foram mandados apresentar
na E.C.S.

VI I - DECLARAÇÕES
- EI ininação
Nula e de nenhum efeito a eliminação do 10.Cabo Manuel
Joaquim Mercês Félix do 10.G.C.S., da lista geral de
classificação de aprovados no concurso para o posto de
Furriel do Q.P. do S.S. inserta na 0.E.no.8-3a.Série
de 20/3/962, de Sua Exa. o Ministro.
(Despacho de 21 de Janeiro)

2,- Rectificações
Declara-se nula e de nenhum efeito a transferência do l°.
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llenr ique 'iendes da .3ilva nana o fl.1.12,
pu3a.Série
nO.l
e 10/1/964,
pago S.

Ll i cado em O.r.
Jec l ar-a-ae

que o '20. arg.Clarim,José
Coito Soares da R.M.
de Ang o l a , a que se relere
a O.~,. nO.27, 3a. Série
de
30/9/963,
pág. 842. conta a antiguidade
no actual
posto desde 30/6/96"1 e não 31/7/963,
corno foi publicado.

Para

os dev~dos efeitos
se àeclara
que o 2°.Sarg.
do S.A.
Francisco
de Freitas
e Silva da ~i.M.,foi nomeado
nos Lermos da alínea
c) do arto.3°.do
Dec.42937
de
22/4/960.
para servir
nas tropas
de, reforço
á Guarniçãm
Normal da H.M. de Angola devendo ser considerado
nesta
si tuação desde 10/10/963,
tendo como Unidade ~I,otilizaclora o 2°.G.C.A.d.)
e não como consta da 0.E.no.33
3a.
Série de 30/11/963,Pá~.10S4.
~'I.

f)eclara-se

que o 2°.Sarg.
de Art. ,José Hruno Coelho Fr anpertence
ao (I.Cl. da 2a.~.~1.
e não á LP.A.,como
consta
na <D.E.no.36-3a.Série
de 30/12/963
pág. 1197 e
que tem o apelido
Franco e não Pr-anco corno também foi
publicado.

Chama-se Artur dos :::-antos Sousa e não Artur dos Santos
Séusa Santos o Fur-r ie I de ln f. do P. C. 5 a que se refea 0.~.no.36-3a.Série
de 30/12/963,
pág.11R8.
Declara-se
nu l a e de nenhum efeito
a inclusão
na lista
de oferecirlos
para se rvr r no Ultramar
pub l i cada na 0.1'.
nO.36-3a.Série
de 30/12/963
pág. 1198, o oferecimento
do 2° '-largo Hadi om J:uilherme
da Conceição
Par r ança do
H.I 14,por ü mesmo se oferecer
apenas para servir
na
si tuação de re forço á Guarnição
Normal.
Oeclara-se
que o 2°. Sa rg, de In f , ,António
Vaz, colocado
no h.C.lO pela 0.E.no.33-3a.Série
de 3O/11/963,pág.l038
deve ser considerado
nesta
situação
esde 21/7/963
e
não 30/7/963,
como foi publi~ado.
1)eclura-se
que o Furriel
corneteiro,António
Pereira
~Lade, promovido
ao actual
posto pela O. f.. nO. 3-3a.~érie
de 30/1/964
a pã~. 62 foi oo Ioc ado \\0 B. L15 e não na
.,i. de AIl~ola. Este lIij li car serve nas t.r opas de reforço á Guarnição
ormal::la
rl.~i.J~ Angola.
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Que fique sem efeito a transferência para a R.M. de Mo
çamique desde 4/11/963 do 2 0. Sar g. de ln f. ,António
Manuel de Sá do B.C.S. conforme consta na O.E. nO.34
3a. Série de 10/12/963, pág. 1106 e 11Gq.
D~eclara-se que o 2°.Sarg. de lnf. José Joaquim Besouro
Duarte, colocado no R.I.no.2 pela O.E. nO.3S,3a.Série
de 20/12/963, vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei" e não como por lapso foi publicado.
Pertence á R.M. de Angola e não á E.P.E. o Furriel de
Eng.,Manuel Júlio Batista que pela O.E.no.19-3a.Série
de 10/7/963, foi promovido ao actual posto. Encontra-se
em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Oec.42937 de 22/4/960, desde 10/4/963.
\

Declara-se. 8ue o 2°.Sarg.àe Inf.,Manuel
colocado no R.I.IS por ter regressado
la, como consta da O.E. nb.22-3a.Série
685 tinha como Unidade Mobilizadora o

Marques Teodoro,
da R.M. de Angode 10/8/963, pág.
R.I.6.

Declara-se que o 2°.Sarg. de Inf.,Rafael da Encarnação
Figueiras, colocado no R.I.16 por ter regressado da R.
M. de Angola, como consta da O.E. nO.22-3a.Série de
10/8/963, pág.686, tinha como Unidade Mobilizadora o
R.I.6.
Declara-se que o 2°.Sarg. de Art.,Alberto Manuel da hosa
Evangelista colocado na CHERET, a que se refere a O.E.
IlO.2 3a.Série de 20/1/964, pág.24, pertencia á E.P.A.
e não á E.P.E"como foi'publicado.
Declara-se que o 2°.Sarg.de Inf.,António Jorge Ferreira,
colocado no R.I.lS por ter regressado da H.M.de Angola
como consta da 0.E.no.22-3a.Série de 10/8/963,pág.68S,
tinha como Unidade Mobilizadora o R.I.6.
Chama-vse Teófilo José Lança Milho Raposo e não Térfilo
José Lança Milho Raposo o 2°.Sarg.do S.A.M •.colocado
na M.M.,a que se refere a 0.E.no.32-3a.Série de 20/11/
/963, pág. 993.
Chama-se José João Mourato Ferreira e não José Mourão
Ferreira o 2°.Sarg.de Art. do R.A.A.F., a que se refere a O.E. nO.36-3a. Série de 30/12/963,pág.1197.
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Declara-se que o 2°.Sarg.oe Cav. ,Altino Augusto Modas,
do R.C.6, embarcou para a B.M.de Angola, nos termos da
alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 e não
nos termos da alínea c) do mesmo Decreto, como consta
da O.E. nO.30 de 30/10/963, pág. 928.
Chama se Miguel C~andido da Silva e não Miguel Cãnd i do o
Furriel de Art., colocado no R.A.P. nO.3 pela O.E. nO.
2 3a.Série de 20/1/964. pág. 33.
Declara-se que o 10.sargento do Q.A.E., Hi l.do Simas, foi
servir em comissão militar nos termos da alínea b) do
arto.3°. do Dec.42937 &e 22/4/960 e não n,s termos da
alínea c) do mesmo artigo e Decreto como foi publicado
na O.E. nO.2-3a.Série de 20/1/964, pág. 47.
•
para a R.M.de Moçambique e não para a R.M. de
Angola, o 2°. Sargento de Eng.Sap., Felisberto Domingues Pires Rodrigues Capareira a que se re ere a O.E.
nO. 36 3a.Série de 30/12/963, pág. 1189.

Embarcou

Declara-se que o 2°.sargento de Inf., Joaquim Afonso Saraiva, embarcou para a megião Militar de Angola em
comissão Militar por imposição nos termos da alínea c)
do arte. 3°. do Oec.42937 de 22/4/960 e não do arto.3°.
nos termos da alínea b) do mesmo Decreto. como consta
da O.E. nO.29 3a.Série de 20/10/960.
Chama-se Joaquim Paulo Peres e não Joaquim Paulo Pires,
o l°.Sargento de Inf. do R.I.no.1 nomeado para servir
em reforço á Guarnição Normal da Região Militar de Moçambique a que se refere a O.F. nO.33 Ea.Série de 30/
/11/963, pág. 1015.
Declara-se que o 10.sargento de Inf., António Cardoso
Martins da E.P.I. e os lOs. sargentos de Cavalaria,
João Martins do R.C.no.6, António dos Ramos Simões, da
E.r.C. e Joaquim Augusto Teixeira do C.I.O.E., nomeados para servirem em reforço á Guarnição Normal do Comando Territorial Independente da Guiné. a que se refere a O.E. nO.33-3a.Série
de 30/11/963. pág. 1050,
têm como Unidade Mobilizadora o ftI.1S e não o R.I.~l
como por lapso foi puLlicado.
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R3forl11as
(rue a partir de 1 de Fevereiro do corrente ano t rans i ta
para a situação de reforma, passando a ser pa'?,osJas
suas pensí)es pela Caixa Geral de Aposent.acges , conforme VP.rT1 publicado no Diário do Governo nO.20-'2a.Série,
de 24/1/964, os militares a seguir mencionados, cuja
pensão anual a cada um se indica, já deduzida do desconto a que se refere o arto.l3°.do Dec.Lei nO.36610
de 24/11/947. alterado pelo arto.llo.do Dec.39843 de

7: lq .

<..

rií1nuel Nunes Fonseca,I°.Sarg.do
O.'E-n.t.15
24 756$O~
~:mlUP,1 n(l~tist:J
f\arrlldo,"
"
"-O~i,l 1
24 144$O~
osé J0:1111im
rjil i"ot::],I°.Sílrg.r.(lrp.-~.C.5
24 144$00
José JO~jquim
O.da Vaig:J,I°.:lar~.(.I\;·-m1H2
24 144$n~
Luís Firmino C~mara,l°.SarQ:.~o
QAE.-DRf.I.19
n 90B$nO
António da Cost~,2°.Snrg.n~~-nr.A
22 512$00
4ntónio
I.~artins PI.HI~ira,2°.S3rg.do
GAE-C.R,2(l1lr.122 512$OP
AI t r erío C3rvalho,2°.
S~lfg. n.~E-DmI5 •.......•.....
2: 94S$OO
Américo Lp.ite,2°.~!lrg.[)/I.:,-QC
1a la.r.f'I
21 384$00
.~lllertu
:;ala~t1r,20.S;:jrg.JAF-9CTh20 820$90
Jazo f1(lria P0i113S,2°.Sflrg.Corn.-flll
18
1R Onr$p!1
.~fltónio Allgusto Pr.r8ira,2°.S'lrg.lirt.-r..Ul
12 5n4$nn
José r·:<lria f()rnand?s,l°.Cabo
Inf.34/Rrj-HI
7
8556$On

1IIII

- O.dTU!1P.1(1

1963 - Ue zernl.ro - Dia 10 - 2°.Saqr. ae Fng.Sap. José António da Silva do H.E.2.
1964 - Jane1ro - Uia 15 - 1°.Sarg. de Inf.,Virgolino
Trindade Duarte do H.A.L. 2, em serviço no c, I.C. A.4.
1964 - .Iane rro - nia 18 - 10.Sar.g. do ().A.E.,Fduardo Acácio Lima.
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MINISTtRIO DO EXtRClTO

Ordem

do Exército
20 de Feverei ro ~e 1964

Publ ica-se ao Exército

o seguinte:

I - Decretos

e Portarias

A - Condecorações
- Sargentos

Por Portaria

de 21 de Janeiro

de 1964

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar a título póstumo. com a meda
lha de prata de valor militar, com palma, nos termos
do pari~rafo 10.do arto.Slo., ~o~ referência ao artigo
7°.do Regulamento da Medalha ~h11t.ar, de 28 de Maio de
1946, o Furriel Miliciano de Infantaria José Inácio da
Assunção Costa Pinheiro. da Companhia de Caçadores nO.
412jBatalhão de Caçadores nO.506
Batalhão de Caçado
res nO.lO porque no início do combate de que veio a
falecer. apesar de gravemente ferido em consequência
d rebentamento de uma granada de mão lançada pelo inimigo que em nada diminuiu a sua coragem. tirou a cavi
lha de uma granda de mão e assim se manteve pronto a
lançá-la sobre qualquer elemento adverso que se apro
ximasse e ordenou a alguns dos seus homens, que acor
reram a aocor rê Io , que ocupassem os seus postos e não
se preocupassem consigo. Bevelou noção exacta do cumprimento dos seus deveres mi Litares, coragem, espj r i to de
sacr'ficio e abnegação verdadeiramente admiráveis. Mi·
filsttr:O
do Exérci to, 21 de Janeiro de 1964, O Mi nise.ro
do E~ército, JoaquiM da Luz Cunha.
o
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B - Louvores
- Sargentos
Por Portaria

de 21 de Janeiro

de 1964

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército. adoptar para
todos os efeitos legais,
o seguinte louvor conferido em Ordem de Serviço nO.21
de 21 de Outubro de 1963,do Comando-Oleie das Forças Armadas da Guiné Portuguesa'
Louva a título póstumo, o Furriel Miliciano de Infanta
ria José Inácio da Assunção da Costa Pinheiro, da Com
panhia de Caçadores nO.412. porque, no início do com
bate de que veio a falecer, apesar de ter ficado com
uma perna decepada e a outra muito maltretad-a , em consequência do rebentamento de uma granada de mão lançada
pelo inimigo, em nada diminuiu a sua coragem, tirando
a cavilha de uma granada de mão e assim se mantendo
pronto a lançá-la sobre qualquer elemento inimigo que
se aproximasse, ordenando a alguns dos seus homens
que aco:reram a socorrê-lo, qu~ ocupass~m os seus poso
tos e nao se preocupassem conSIgo.
Dotado de invulgares qualidades de bravura, energia e
decisão, militar disciplinado e disciplinador era pos
suidor de elevado espírito de iniciativa que aliado á
sua conduta irrepreensível e excelentes predicados mo
raIS o impurulam á consideração e estima dos superiores
camaradas e subordinados
Durante o tempo que comandou o destacamento de Sareba
car, desempenhou,.se com o maior acerto. tendo conseguido a estima e amizade das populações, tanto europeias
como nativa.
Por tudo isto, revelou noção exacta do cumprimento dos
seus deveres militares e uma coragem, espírito de sacrifício e abnegação verdadeiramente admiráveIs. Ministério do Exército,21 de Janeiro de 1964. O ~inistro do
Exército, Joaquim da Luz Cunha.

I I - JUSTI~A E OISCIPLINA
A - Condecorações
1 - Sar gen tns
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Considerando que, na fase inicial da intervenção da sua
Unidade no Sul da Província da Guiné, se mostrou um
combatente distinto e valente, revelando elevado espírito militar
Considerando que, na emboscada sofrida no dia 22 de Março do ano findo, na tabanca de Cubaque, teve actuação
de especial relevo. pois ao defrontar um grupo de mais
de SO terroristas comandados por conhecido chefe, que,
além da superioridade numérica. desfrutavam dos efei
tos de surpresa e das vantagens de instalação, soube,
durante o combate, conduzir-se e aos seus homens
uma
secção incompleta reforçada apen~s de reduzido número
de Caçadores fulas - com notável espírito defensivo inflingirlovárias baixas ao inimigo, destacando-se a do
próprio chefe;
Considerando que, numa acção de levantamento de minas,ao
verificar que o disposltivo de disparo de um dos engenhos fora inadvertidamente, accionado por um dos sa~
padores que o auxiliavam na tarefa, em atitude consciente e voluntária, lançou-se sobre ele, salvando a
vida dos seus subordinados com sacrifício da sua·
Considerando esta atitude nobre e corajisa de excepcional
acnegação e sacrifício pela Pátria e pela humanidade
Por alvará de 6 de Janeiro do corrente ano publicado no
Diário do Governo nO.15 2a.Série de 18 do mesmo mês,
foi agraciado, a título póstumo, com o grau de cavaleiro com palma, da Ordem Militar da Torre e Espada do
Valor, Lealdade e Mérito o Furriel Miliciano de Infantaria João Nunes Hedondo.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exem
pIar, em conformidade com as disposições do regulamen
to aprovado pelo Oecreto nO.35 667 de 28 de Maio de
1946. os seguintes sargentos
Primeiros Sargentos do Quadro de Amanuense do Exército,
Joaquim Duarte Vieira do Batalhão de Caçadores nO.5 e
Crispim António da Silva Penim do Centro de Instrução
de Artilharia Antiaérea e de Costa.
egundos Sargentos do Quadro de Amanuense do ~~ército,
João da Graça Porto da Escola Prática de Artilharia,
Delfim Esteves Lopes da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras ~iilitares, e Joaquim Baltazar Landei
ro do (uartel General do Governo ~'ilitar de Lisboa.
2 - Praças
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Agraciados com a cruz de guerra de 4a.classe, nos termos
do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Mi li tar, aprovado pelo Decreto nO.35.667, de 28 de Maio de 1946,
por despacho de 13 de Dezembro de 1863 do Comandante
Chede das Forças Armadas de Angola, os soldados nO.
1433/61 João Oos Santos Chaves e n~.1564/61 Amadeu Ribeiro Gomes, ambos da Companhia de Caçadores nO.326/
Batalhão de Caçadores nO.325 - Regimento de Infantaria
nO. 15.
Desp. de 6 de Fevereiro de 1964

III - MUDANÇAS
Sargentos
Quadro do Serviço

DE QUADRO

do Quadro

Permanente

de Saúde

Tem passagem. ao Q.P. do Serviço de Saúde o Furriel do Q.
C., João~nelena Lourenço, porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento
de vaga, Conta a antiguidade desde 10/10/963.Continua
na disponibilidade<

IV - MUDANÇAS
Sargentos
Ingresso

DE SITUAÇio

do Quadro Permanente

nos Quadros

Quadro d::JArma de ln ant ar i a
í

Passaram a ser considerados nesta situação desde 18/12/963
os 2°s.Sargs. de Inf. ,José Augusto Vaz e Vilar Manuel
da Conceição Pires, o primeiro da E.P.I. e o segundo
do E.C. 8, por terem regressado da R.M. de Moçambique.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Oesp. de 22/1/964
Passou a ser considerado nesta situação desde 22/11/963
o 2°.Sarg. de Inf.,José de Barros Rodrigues do 8.C.10
por ter regressado da R.M. de ~lgola. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 23/12/963

üuadro da Arma de Artilharia
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Passou a ser considerado nesta situação desde 16/1/964
o 2°.Sarg. de Art. Artur Domingos Costa do R.A.A.F.por
ter regressado do C.T. 1. da (~uiné. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vi t.alj cia além dos Ouadros'. (no.
1 do arto.344°.do Cap.9°.do Orçamento do M.E.)
(Desp. de 4/2/964)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 24/12/63
os 2°s.Sargs.de Art.,Evaristo de Oliveira e Silva,An
tónio de Almeida Lourenço e Manuel Augusto Trigo, to·
dos do R.A.P.2, por terem regressado da R.M. de Moçam
bique. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 22/1/964

Ouadro

Amanuense

do Exército

Passaram a ser considerados nesta situação desde as da·
tas a seguir indicadas e colocados nas Unidades que
para cada um se indica os Sargentos abaixo mencionados:

Região

~,'ilitar de Angola

l°.Sarg. de Art. Henrique de Oliveira Farinha •.. 1/9/91)3
l°.Sarg. de Inf.,António João Batista Laço
l/9/963
l°.Sarg. de Inf..Ernestino Ramos de Magalhães
l/lO/963
2° .Sarg. de Art. .Manuel de Sá
1/8/963
2° .Sarg, de Inf. ,Horácio Lopes de Carva1ho
1/9/963
2°.Sarg. de Cavo ,Mário Alberto Marcelo
1/9/963
2° .Sarg.com .. Alberto AI ves F. da Silva
10/10/963

Regimento

de Lancei ros nO.l

2°.Sarg. de Cavo João Anastácio ....•....••.....• 1/R/963

Regimento

d~ Inf~ntaria

nO.!

10.Sarg. de Inf. José Pedro Gonçalves .•.......•.18/8/963
2°.Sarg. músico Ilidio M.Serra Santos
lO/lO/963

Regimento

de Cavalaria

nO.6

I° .Sara.de luf. ,António José Pimenta

1/9/963

Região Militar

de ff.oçambique
2°.Sarg.de Art ..Manuel Pinto Meireles ...•.......• 1/9/963
Regimento de Infantaria nO.7
10.Sarg.de Art.,Faustino da Encarn~ç~o.Pires .... 1/9/963

Centro

de Instrução

de S~rgentos

MI I IClanos de Infantaria

2°.Sarg.de Inf ..António Pernas Anão
2°.Sarg.de Inf. ,Manuel Luz

Regimento

de Infantari~

nO.14

1/9/963
1/10/963

lO.Sarg.de Inf.,Adão HeLe10 COelho ....•..•....•.. 1/9/963
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Di reccão da Arma de Transmissões
2°.Sarg.de Eng.Transm.,José M.Carneiro,do B.T ....1/9/963

Regimento

de Artilharia

Ligeira 0°.3

lO.Sarg.de Art.,Manuel da Silva F.A.Frazão •...... 1/9/963
Laboratório r,liI itar de ProrJutos üuinf cns e Farnaceu t i cns
lO.Sarg.do S.S.,José do Couto Vieira .....•..•...• 1/9/963

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

lO.Sarg.de Art.,Alberto Marques ...•...•....•..... l/9/963

negimento

rie Infantaria

nO.B

2°.Sarg.de lnf.,Joaquim Rodrigues .......•••...... l/9/963

Direcção

do Serviço

de forti ficações

e Obras ~il itares

lO.Sarg.de Eng. ,António Dias Agudo •..••...•••...• 1/9/963
lO.Sarg.de Inf.,lV!anuelda Silva Bretes, do I.T.
M.P.do Exército .••..•...• 3/9/963

B9talhão

de Caçadores

nO.6

2°.Sarg.de lnf.,António Vilela Gonçalves ....•..•• 3/9/963
.
Regimento ~e Infantaria nO.2
"2°.Sarg.de lnf.,João Raposo •••...•.•••..•.•...••. 3/9/963

Grupo de Companhias
lo.Sa~.de

de Trem \uto

Eng.,António de Sousa Prazeres ...••..18/9/963

~elljillento de Infantaria

nO.4

2°.Sarg.de Inf.,João Cabrita Rocha .........••..• 1/10/963
R€gi~ento de Infantaria nO.12
2°.Sarg.ffiÚsico,JoaquimPato Caldeira ..••........ 10/10/963

Instituto

Técnico ~lilitar dos Pupilos

do F~ército

l°.Sarg.músico,~os~ -G.Carreiro,do B~l:l:18 .••. 10/10/963

Passagem

a

Situação

Quanro DO Serviço

de

DisponIbilidade

De ~aterial

Passou a ser 'considerado nesta situação desde 17/1/964.
2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Bodas, João Afonso Marujo, da Região Militar de Moçambique.

Passagemá

Situação

de

Supranumerários

Quadro ria A"ftnf'l de Inf antar i a
Passou a ser considerado nesta situação desde 8/1/964,
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 á Guarnição Normal do C.T.I.da Guiné, o Furriel de lni., Vasco Li.no de Oliveira Colimão, do R.1.1.

gua~ro da Arma de Engenharia
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Passou a ser consi3erado nesta situação desde 16/1/964.
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do ario.
3Q.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
Reforço á Guarnição Normal da h.M. de Angola, o Furriel de Fng.Ferrov ..Manuel Joaquim Mira Bo aado , do R.
S.e.de Ferro.
IV -

Sargentos

PRO~40ÇÕES
do Quadro

Permanente

Armas e Serviços
Minist~rio
Escolas

do Ex~rcito

Práticas das Armas e Servicos,
trução e Unirlades

Centros

de Ins-

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

Furriel do 5.5., o IO.cabo Manuel Joaquim Mercês Felix,
do lO.G.C.S., contandõ a antiguidade desde 1/4/96Z,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 1/2/964

Regimento

de Infantaria

nO.1

2°.Sarg.2°.Mec.Armas
Ligeiras, o Furriel 2°.Mec.Armas
Ligeiras, o Furriel 2°.Mec.Armas Ligeiras, Túlio de
Almeida Carvalho, contando a antiguidade desde 31/8/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Desp. de 6/2/964

Regimento

de Infantaria

nO. 10

2°.Sarg.cometeiro,
o Furriel corneteiro José Fernandes
Carvalho, contando a antiguidade desde 15/9/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Oesp. de 5/2/961

Bat~lhão

de Caçadores

nO.5
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2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,
Augusto António Segurado, contando ~ antiguidade desde
31/5/963, data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto.
Desp. de 5/2/964
Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Bodas, o 10.Cabo Ajud.Viat.Ro
das, Custódio Barbosa Candeias, desde 4/8/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Oesp. de 5/2/964

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Ligeira

nO.4

2°.Sarg.2°.Mec.Radar.
o Furriel 2°.Mec.Radar, Emilio
Mar-ia Damaso, contando a antiguidade desde 31/1/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Desp. de 5/2/964

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Furriel Grad. 2° .l\1ec.Radar,o 1° .Cabo Aj .Mec.Pad arLuj s
Cândido Galhardo Batista, desde' 4/8/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 8/2/964

Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

2°.Saxg.de fng.Sap., o Furriel Manuel Marques Ferreira
da Costa do B.Eng.3
contando a antiguidade desde
31/1/964 data a partir da qual tem direito aos venci·
mentos do novo posto. Oesp. de 3/2/964

Regimento
2°.Sarg

de Eng Transm.,

de Engenharia

nO.2

o Furriel Aup;usto da Silva Coe-

lho, contando a antiguidade desde 30/11/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
llesp. de 5/2/964

Batalhão

de Telegrafistas

2°.Sarg.2°.Mec.Hadiorn., o Furriel 2°.l\1ec.Radiom.Acácio
dos Anjos Cubo, contando a antiguidade desde 31/1/964
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data a partir da qual tem direito aos vencimentos
novo post.o.

Serviço

de ~aterial

Companhi~

Djvisionãri~

de Ganutenção

do

de Material

Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas,
o l°.Cabo Aj.Mec.Viat.,
Rodas Fernando Gabriel Piscarreta, desde 27/12/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 8/2/964

Orgãos

de Execução

dos Serviços

•

e Outros Elementos

Estabelecimentos
Mi Iitares
Estabelecimentos
de Instrução
Centro de Instrução de Operações

Especiais

20.Sarg.de Inf.,o Furriel Félix Joaquim Xarope, contando a antiguidade desde 27/12/963. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 29/1/964

Escola Militar

de Electromecânica

20.Sarg.20.Mec.Eleot., o Furriel Manuel Miguel dos Santos
Antunes Martins, contando a antiguidade desde 31/1/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Oesp. de 8/2/964

Diversos
Oepósito

Geral de Material

de Guerra

20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas
o Furriellanuel Pereira Bessa, contando a antiguidade desde 31/1/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
Desp. de 5/2/964

Sup ranume ra r ios
A r ti luar

ia

O~t~ria

de Artilharia

de r,uarnição nO.2
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l°.Sapg.de Art., o 2°·Sarg. José Gomes da Silva, contando a antiguidade desde 22/12/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 7/2/964
Eaval a r ia
Regimento

da C~valaria

nO.3

2°.Sarg. de Cav., o Furriel Francisco dos Anjos Nunes
Borralho, 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 H.M. de
Angola.
Oesp. de 10/2/964
No Ultramar
Região

f,lilitar

na

Angola

2° ·sarg. de Inf., o 2':.Sarg.Grad.Mário de Oliveira, contando a antiguidade desde 7/10/~3,
data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 29/1/964
2°s.Sargs. de Eng., os Furriéis Arménio Leite Ferreira e
António de Jesus Nunes Contreiras, contando a antiguidade desde.3l/I/964, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Desp. de 3/2/964
Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Hodas,
o 10.Cabo Aj.Mec. /i.at ,
Rodas,Manuel José Vinagre Oliveira, desde 4/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 10/2/964
Região

rUlitar

de f:oçmnbique

2° .Sarg.de Eng. Transm., o Furriel João Nogueira, contando a antiguidade desde 31/1/964. data a partir da qual
tem c!ireito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. ele3/2/964
Furriel Grad. 2° .Mec , Viat. Podas, o 1° .Cabo Aj .j\~ec.
Vi at ,
Bodas José Ferreira Jorge, desde 4/8/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
De sp, de 3/2/961\,
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Comando 'lerritorial Independente da Guiné
Furriel Grad.2°.t\ec.Viat.Hodas, o lO.Cabo Aj.Mec.Viat.
Podas Alfredo António, desde 4/8/963, data a partir da
qual lem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 5/2/964
ç"fitei.

2° .Sarg. 2° .Mec.Elect. ~ Manuel Moreira de Me Ié , contando
a antiguidade desde 31/12/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
nesp. de 5/2/964

Comando

T3rritorial

Inrlependente

de Timor

Furriel Grad. 2°. Mec , Radiom. ,o~··_i\.I .H:>,' ;(.iO rt.h:éirclo Ait·cs. I
0esde 4/8/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. desp. de 5/2/964

Snrgentos

do Uuadro de Complemento
Regimento

de ln f antar i a nO.l

Por despacho de 13/Fevereiro/1961. contando a antiguidade desde 28/fevereiro/l961 2°.sargento miliciano o fur
riel miliciano Eduardo Joaquim VaIverde da Silva. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 17/12/961.

nat~lhão

de Caçaóores

(Companhia de Caçadores

nO 5

Especiais nO 300)

Por despacho de 13/Fevereiroj1964,contando
a W1tiguidade desde 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel miliClano Vitor Manuel Nascimento Clemente Meco.Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 28jFevereiro
/1963.

ComQanhia

de Caçadores

Especiais

nO.304

Por despacho de 13/Fevereiro/1964,contallclo a antiguidade desde 28jFevereiroj1963,2°s.sargentos
mjlicianos 08
furr'iéis milicianos António Guido d~ 'ilva e Mário AniLaI Hamos Veudanha, Têm direi lo aos venc inen tos (10 novo
posto desde 28/2/963.

~nmpAnhin

d3 Cac~dnres

Especiais

nO.305
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Por despacho de 13/Fevereiro/1964,
contando a ffiltiguidade desde 28/Fevereiro/1963,
2Ds.sargentos milicianos os
furriéis milicianos José Manuel Martins e Palmira Roque
C'Orreia. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
28/2/963.

Companhia

de Caçaõores

Esneciais

nO:306

Por despacho .de 13jFevereiro/1964, contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/1963,
2Ds.sargentos milicianos os
furriéis milicianos João António Marques Alves e José
Eduardo Santos Tendeiro. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 28/2/963.
Companhia

de Caçadores

Especiais

nO.307

Por despacho de 13/Fevereiro/96~,
contando a antiguidade
desde 28/F~ereiro/1963,
2°s.sargentos
milicianos os
furriéis miliciano!'; .At,.'!ndio
Alves Carvalho e Jacinto
Ferreira Nicolau. Tê~ dlreito aóS vencimentos do novo
posto desde 28 pe Fevereiro de 1963.

Regimento

de Arti Iharia ligai ra nO. 1

(Batalhão de Artilharia

nO.l62)

Por despacho de 13/Fevereiro/1964,
contando a antiguida
de desde 28/Fevereiro/1963.2°.sargento
miliciano o furriel miliciano Telmo Dias da Costa Campos. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

(Batalhão

de Artilharia

nO.346)

Por despacho de 13/Fevereiro/1964,
contando a antiguidade desde 28YFevereiro/1961,
2°.sargento miliciano o furriel miliciano Hui Natividade Baptista. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 10/9/962.

Regimento

de Artilharia

Pssana nO.3
nD.S7)

(Companhia de Artilharia

Por despacho de 13/Fevereiro/1964,
contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/19b3. 2°. sargento miliciano o furriel miliciano r~ui Coutinho Lopes. Tem direito aos vencimentos do novo posto elesle 28/2/963.
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qatalhão
(Destacamento

dp
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Telegrafist~s

do S.T.\i. do C.T.I.

da Guiné)

Por despacho de 13/Fevereiro/1964.
contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/1963.
2°. sargento
miliciano
o furriel rràliciano
Horácio Cavaco Guerreiro.
Tem direito
aos
vencimentos do novo posto desde 19/7/963.

20.Grupo

rle Compílnhills dfl Arlmillistraç~o t.,ilitar

(l)estacamento

de Intendência

n? , 2';'5)

Por despacho de n/l'everei
ro/I964. cont.ândo a antiguida
de desde 28/I'cverei rOI 1 q63 2°. s ar-gen t.o mi I i c i ano o furriel n.i l ici ano FerIlando Pereira
Alves. '{em direi to aos
vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Dr.st.Avancado

Fixo de IntendPncia

nO?330

Por despacho de 13/Feverei rol} Q64, contando a ant i gui da
de desce 28/FevereHo/l%3.2°.sargento
miliciano
o furriel mi Licrano João Carlos :\ascimcnto dos Santos. Tem direi to aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Oest.Avílnc:ldo 'ovei de Intend3nci3

no034~

Por rl ~Jacj,o de 13/1" verei ro 1964. con t.ando a an t i~\Iidél
~e desde 2BJ fevereiro/1Q63
2°.sarf!ento
mi l ic i.ano o Iurri e I mi l i c i ano José de Sous a Pi be i ro.Tem direito
aos
ven~ime!ltos do noVO po to desde 28/2/963.

Por despacho
de B/I'ev~rei
ro/1964, contando a an t i gu idad~ desde 28/Fc\ereil'O/1963.2°.snrgento
miliciano
o fur flel miliciano
Fu éLio Pinto Ferreira
Mar t.e Io.Tem direito aos vencimentos ('O novo posto desde 28/2/963.

Regimento

de Infantari3

de Luanda

Por ter saido
om inexactidões
na O.F.no.2S-3a.Série
de
1963 a pág.775. novamente se puLlica a promoção do sar
gento a ra i xo des i anado
Por despacho de iOI gosto/1963,c(lnta~d?
~ antiguid<l;de
d~s~e.28/~e
reiro/l%3.2°.·
_pento
mIlu:,l.ano ~) f~rne]
mlllclRno .10 ~ RiLeiro Alves dos • anta . [em direito
DOS
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vencimentos do novo posto a, partir de 28/Fevereiro/19b3
nos termos da De cerrni naçgo 4) inserta na O. E. n>. 33-3a. Série de 30/11/959.

V - C GLOCACÕf $ E TRAI'lSfERft'C

S~rgentos

do Quadro

I ~S

Permanente

.Arlllas e Sar vi co s
~inisterio
I8

Oepend~ncia
Direcção

do

Exércitn

~o Duartel

Mn~tr8

do Serviço

de

8ener~1

Intendência

10.Sarg. do S.A.M. .Tsac Correia da Si.lva da R.M. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde
15/12/963. Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Quadros".
Desp. de 7/1/964

[lir ecçgo

do Sp,rviço de Forti ficaçõos

e

flbras i,liI i tar e s

lO.Sarg.de Fng. ,António Fer re i ra Moeuas , da B.M. de i\n
gola, devendo ser considerado nesta situação desde
IG/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
líó a alpm dos (Juadros". Desp, de 6/1/964

Qunrtéis

~ener3is

Quartel

General

do C. T.I.

rJlJ3

Sarg.Ajud. de i\rt.,José ~odrigues Pacheco
pedir.
Desp , dr! 19/8/063

Escolas

,\cores
do 11.I.I.17,por

Práticéls das ~rmfJs e Sffir:Vlccs, r.entros rJp
InstruGaO
~ Unidqrles

Infílnt:Jri3
Escolg

Prátic1

rin

2°.::--arg.rnús.ico(cornctlm},Lídio

Infant~riR
';artins 'Javi1 da 1<.':.

e

consider-ado
nesta si Luac'tlodesde 12/1/%4,
dut a em que erol.arcou de regresso á retr()jw]e.
t~sP. de 5/2/Q64

,1oçHillLiql1e,

U'c'ceudo ser

3a

Série
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Furriel
COIIJ .. ~'lanuel Carlos
Alves Ferreira,
d, H.I.2,sua
Unidade ~,obilizadora,
devendo ser considerado
nesta
si tuação desde 26/1/964, data em que embarcou na H.fvj.
de Angola de reg res so á Metrópole.
lJesp.de 8/2/964

RRgimento

~e Infantaria

nO. I

l°s.~args.
de Inf.,(~Rdido
Augusto Rodrigues,
da b.M. de
MoçamLique e Alltólllo Correia,Mendonça
da R.M. de"Ango
la,àcvendo
ser considerados
nesta situação
desde 11/12/
/963 e 18/12/963,respectivamente.Vencem
pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos-Quadros".
Pesp. de 6/1/964
2° .Sarg. de Inf., Fr-anca sco .Io rge Martins da Bep.Sar-g.
e
Praças(D.S.P./i'~.F:.),
por pedir.Vence
pela verba "Pessoal dos (luadros Aprov<.\dos por Lei". Desp.dc 13/1/964
20.San~. de Inf.,\ianuelJoaquim
Fernandes ela P..fvl. de Angola,
devcnco ser considerado
nesta
situação
desde
4/1/964.
Vence pela verba "Pessoal de l\omeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 22/1/964

Regimento

de Inf~ntaria

nO.2

20.Sar~.
de Jnf.,Joaquiw
Costa da R.M. de Moçambique e
l-ur-r ie l de lnf. Luís 1 avarie do C, T.l. da Guiné, deven
do ser cOllsjderados
he'ta
situação
desde respectivamente 29/12/963
e 22/1/964.
Vencem pela verba "Pessoal
de 1\101[ e aç.;o \i t,llícia
além dos Quadros".
do
.S., f'ernando ~ a r i a Afonso,
do n.C.8,
por
20.Sarg.
pe.li r , Vence pela verl.a "Pessoal de orneaçgo Vi t.a l j c i a
além dos Quadros",
Desp , de 1/2/ %4

ppgimento

de Inf~ntaria

nO.3

Furriel
de IIIf.,Ant.ónÍo
lanue l da Si Lva do R.1.16,
por
pedir.
vene
pela vcrbn " essoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
f íesp, de 13/1/964

Regi~ento
2cs.

de Infant ria nO.4

args , ue ln1., I -opo Idi no i\ntónjo e
ltól1io da z-i I va
lares, do 1.I.b.
evendo ser considerados
rres t s itua
çâo le sdr 1 1/%4.
por pedirem. Ver cem pe l a verl
"Pes -
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soa I dos Quadros Aprovados

negimento

pot Lei ", Desp. t:lP. 6/2/%4

de Infantaria

nO~5

2°,Sarg. de Inf.,Alberto Gonçalves do Arquivo Geral do
M.E., por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
Oesp. de 1/2/964

Regimento

de Infantaria

nO.fi

l°.Sarg. de Ini.,Damião [has Cardoso do R.I.15 e 2°.Sarg.
de InL,Arlindo
da Silva Meira do R.I.13, suas Unida
des Mobilizadoras, devendo ser considerado nesta si
tuaçgo desde respectivamente 15/12/ %3 e 27/12/963, por
terem r~ressado
da H.M. de Angola. Vencem pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros".
2°s.Sargs. de Inf .•Armando Cardoso Coelho do B.C.5 José
Alfredo Cerdeira do H.I.e e Manuel Miranda Nogueira Vi
laça, também do H.I.8. por pedirem. Os primeiros vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
e o último pela ve -ba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
lt•

2°.Sarg. de InL ,José Lopes de Azevedo da H.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta sitiação ~esde
29/12/ ~3. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi ta
lícia além dos Quadros".
Oesp. de 22/1/96<1

Regimento

d~ Inf~ntaria

n°.8

2°s.Sargs. de Tnf ,,José AntóIllo de Sá e Manuel Gomes de
Amorim, ambos do R.I.6,por pedirem. ~encem pela verba
'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Uesp.Je 13/1/964
2°.Sarg. de InL .Abj l.i.oRodrigues da I<M. de Angola, de
vendo sex considerado nesta situação desde 18/1/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Ouadros".
Desp , de 4/2/%4
.
2°.Sarg. de Inf.,João da Silva Vieira da E.P.I., sua Uni
dade Mobilizadora, deeendo ser considerado nesta situa
ção desde 18/12/963,por ter r?tressado da B.M.de Moçam
bique. Vence pela veobaPessoa I de Nomea Cião Vi t al j c i a
além dos (jUadros".
Desp , de 22/1/964

3a. Série
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Regimento

d9 Infantaria

nO.l0

2° .Sarg. de In f . , Inácio José Martinho do R.C.IO, sua Unidade MoLilizadora, de!cendo ser considerado nesta si tuação de'sde 27/12/963, por ter ra cressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros.",
Oesp. de 22/1/ %4
Furriel de lnf.,Carlos Alberto da Cunha Redondo do R.l.
l~. por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Oesp. de 13/1/%4

Regimento

"n°.12

de Infantaria

Sarg.Ajud.mús.(Subchefe
de Banda),Fernando,José
Sanches e
l~,.SFlrt~.mús.(Bombardino) Adriano Di as Gonçalves ambos
da FI.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação.desde 12/1/964, data em que embarcar~de regressam a Metrópole.
Oesp. de 5/2/964
2°.Sarg. de Inf. Américo Monteiro de Paiva, do R.I.1a,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 13/1/964
2°.Sarg.de Inf. Armando de Sousa Gonçalves do B.C.8. sua
Unidade Mobilizadora. devendo ser considerado nesta situação desde 18/12/963, por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp de 22/1/964

Regimento

nO.13

dR Infantaria

2°.Sarg. de Inf. Maximino de Sousa do C.1.0.E., por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos (_Juadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 28/1/964

~r.gimento

rle tn

tan t ar a nO.15
í

20.Sarg.músico(Tímpanosij' Lucílio dos Santos Vieira da 8.
M.de ~ioçaml.ique, devendo ser considerado nesta si tuação desde 12/1/964., data em que eml.arcou de regresso à
~etrQPole.
Oesp. de 5/2/964

Regimento
10.Sarg. de lnf.

.Iosé

de ln f an t ar i a nO.16
Bernardo ~iÍurcbodo H.I.2,:sua unida-
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de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/12/963, por ter regressado da li.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 30/12/963)
P.Sarg. músico (cornetim) Armindo da Silva e 2°.Sarf,".
músico (Flautim) Manuel Afonso Teixeira Pereira, aml.os
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerados nesta
situação desde 12/1/964, cata em que emharcaram àe re-.
gresso à Metrópole. (OespacLo de 5/2/964)
2° s ,Sar-gs, de InL Joaquim Diogo Domingues Pranco do II.
C. 5, Sérgio Fernandes Gonçalves do P, L 3 e Furrie 1 de
Tnf. Luís da Silva Gaspar do C.M. por pedirem. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
2°.Sarg. de InI. António Manuel Rebocho Gregório, da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 12/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Ouadros". (Despacho de 4/2/964)
Datalh~o

lnríenendent

e de lnf ant ar i a nO.17

Sarg.Ajud. de Lnf. Elmiro dos Peis Avila,do Q.G. do C.T.
I. dos Açores por pedir. (Despacho de 19/8/963)
2°.Sarg. de InL \larcos Silva, da H.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 12/1/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(Despaclio de 4/2/964)
ORtallião

Independente

de lnfant

ar i a n°.18

2°.Sarg. de Inf. Domingos {orreia de Melo, da ~.M. ce
Angola, devendo ser considerado nesta situaç50 desde
20/1/964. Vence pela verl,a "Pessoal de l\omeação Vi tal ícia além dos Quadros". (Despacho de 4/2/964)
Batalhão

Injependente

da Infantaria

nO.19

2°.Sarg. de Inf. Francisco ~orLerto dos Santos, da ~.~.
de Angola, devendo ser consÍ'lerado nesta situação desde 20/1/964. Vence pela verba "Peasoa l ele':\omeação Vitalícia além dos Çuadros". (Despadrode 4/2/964)
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20. Sarg. músico(bombo) Albino Mar't.i.ns AIves Júnior da R.
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 12/1/964,
data em que embarcou de regresso
à
Metrópole.
(Despacho de 5/2/964)
Furriel
corneteiro
António Ferreira
do P.I.2.
sua Unidade Mobilizadora.
devendo ser considerado
nesta situação desde 26/1/964 data em que embarcou de regresso
à
Metrópole.
(Despacho de 8/2/964)

Batalhão

de Caçadores

nO. 1

20.Sarg.
de-Tnf , João Alves Isidoro
'da E.P.I..
sus Uni
dade rv'obilizaàora,
devendo ser considerado
nesta situàção desde 18/12/963,
por ter regre'ssado da R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 22/1/964)

Batalhão

de Caçadores

nO.5

l0.Sarg.

de lnf. José da Ro.:,a Conceição do h.1.12 e 2°.
Sarg.
de Inf.
Gi Iber Lo mbrósio Baptista
do s.c.,r,
suas Unidades Mobilizadolds,
devendo ser considerados
nesta situação
desde respectivamente
4/12/963 e 18/12/63
por terem regressado
da n.~'. de Angola e da R.M. de
Moçambique também respectivamente.
Vencem pela verba
"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".

20.Sarg.
de lnf. Manuel da Costa Mar t i.ns do R.I 6 e Furriel de Inf. Joaquim Manuel Lopes do B. 1.16 por pedi
rem. Vencem pela verra "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
20.Sarg.músico(Saxofone)
Marcolino Alexandre de Sampaio
e ?':;elo e 20.:::íarg.cometeiro
wianuel João Santos,
ambos
da PoJi. de jloça[JI}:;i4ue, devendo ser cons í.der ado nesta
si tuação rlesde 12/1/964., elata em que embar-cou de regres
so a 'letrópole.

10 .Sarg.
de lnf. Vlanuel Se r ej o do H.I. 10, sua Unidade
MoLilizadora,
de ven do ser con i r rrado nes t.a sitlla~ão
desde 1 112/963, por ter re~ressarlo
da
d~ Moçambique. Vence pela verba "Pes~oal de :'-!omeação V1t a l j c i a
além dos (Juadros".
(Despacho de 7/1/961)

n.~.
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2°.Sarg. de lni. António Vilela Gonçalves, do C.T.I. de
S.Tomé e Príncipe, devendo ser considerado nesta situação desde 2/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 17/1/964

Batalhão

ue Caçadores

0°.8

2°.Sarg.

de Inf. Ant6nio lopes de AlmeirlE Ruas, do R.L.
l(C.I.C.A.3) por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos
,Quadros f\.prov:adospor Lei". Oes. de 13/1/964

Furriel do s..S: Américo Pereira Pimentel, do R.L1S, sua
Unidade ~ftobi1iz,adora, devendo ser considerado nesta
situação desde :'1:9/1/964,por ter regressado da C.T.l.
de Cabo Verde.,Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 12/2/964

,la t i I ha r i a

Escola Prátic~

de Arti Iharia

2?s.Sargs.

de Art. Domingos Andrade da Cruz Dias do B.A.
P.2, Joaquim Augusto Louro e Bafael Marques ambos do
~.A.L.2, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde 24/12/963, por terem
regressado da R.M. de Moçambique.
Vecem pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 22/1/964

2°.Sarg. de Art. Artur dos .Anjos Afonso, do R.A.A.F.,sua
Unidade MoLilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 16/1/964, por ter regressado do C.T.l.
da Cuiné. Vence pela Verl:;a"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros".
Desp. de 4/2/964

Regimento

de Arti tha r i a LigAi ra nO.1

2°s.Sars.de Art. Joaquim Abrantes e Albino Eduardo da
Silveira ambos do R.A.! .r., sua Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta situação desde 19/1/964
por terem regressado do C.T.T, de Cabo Verdp. Vecem
pela verba "Pessoal do::Nome aç go Vi t.al j c i a a léll1dos
Quadros" .
l°.Sarg. de In I, José San t i ago Venâncio do R.A.P.2, sua
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Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
situação desde 10/12/963, por ter regressado do C.T.l.
da Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Oespacho de 7/1/964)
2°.Sarg. de Art. Armindo Alves da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 29/12/963.
, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"
(Despacho de 22/1/964)
Regimento

de Artilharia

Li gai r a nO.2

2°.Sarg. de Art. Arnaldo Simnes Lopes do R.A.L.4,
sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 23/12/963, por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Oespacho de 22/1/964)
Regimento

de Artilhflria

Ligeira

nO.4

2°.Sarg. de Art. ~"arcelino Pinto Lourenço do R.A.L.l,sua
Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta situação desde 16/12/963. por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba ilPessoal dos Quadros Apro
vados por Lei • (Oespacho de 22/1/964)
Hegimento

da Artilharia

í

l ge i ra n° 5

2°.Sarg. de Art. ~'anuel Joaquim Leite, do R.A.L.I, sua
Unidade Mobí Lizador a, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 16/12/963, por ter regressado da R.~l. de
MoçarnLique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
va.J.ospor Lei". (Oespacho de 22/1/96<1)
Regimento

de Artilht'tria

Pesada nO'L

!O .oar g. de Art. Ilídio Ferreira

Machado da li.M. de Angola devendo ser considerado
nesta situação desde
18/12/963. Vence pela verl:.a"Pessoal de Nomeação Vitalícia a1érr,dos Quadros'. (Oespacho de 6/1/964)
(Com ~estino ao C.I.C.A.l)

20.Sarg. de lnf. lliseu Augusto Gonçalo, do R.I.13, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 21/1/%4)

no
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Regimento
~e Artilharia
Pesarla
(Com destino ao C.I.C.A.2)

n~.3

Sarg.Ajud. Paulo !lacelar Guedes Malvar do F.C.IO, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 6/10/963, por ter regressado da R.~,. de
Angola. Vence pela veda "Pessoal de Nomeação Vi ta Iícia além dos Quadros". (Despacho de 6/2/964)
2°. Sarg. de Inf. António Lemos Instrumento do C.M., por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 13/1/964)
2°.Sarg. de Irrf'.José Marques do Nascimento do B.C.5,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/964, por ter regressado da C.T.IL da
Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalicia
além dos Quadros". (Despacho de 1/2/964)
Regimento

~e Artilharia

de Costa

2°.Sarg. de Art.António da Silva Cardoso, do R.A.L.4,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 23/121963, por ter regressado da R.t\l.de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 22/12/963)
Grupo

rle Artilh::lfi:J

Contra

Acronavp,s

nO.2

2°s.Sargs. de A.rt. Aníbal da Conceição Crespo do H.A.L.
4 e António Correia Pibeirinho do H,A,L.l, suas Unidades MoLilizadoras,
devendo ser considerados nesta situação desde 23/12/963 e 16/12/963, respectivamente
por terem regressado da H.IV;.de Moçambique. Vencem pela verba "Pessoal de Norneaçgo Vitalícia além dos Ola
dros".
(Despacho de 22/1/964)
Cflvalaria
Escola

Prática

de Cav~l~riJ

10.Sarg. do O.A.E.Victor I!ugt;Alves Cordeiro do ftI.15
devendo ser considerado nesta situação desde 19/1/964,
da ta em que regressou cio C T. 1. rir:! Cabo Verde. Vence
pela verba "Pessoal de l\omeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 3/2/964)
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Rag imen tn de lancei ros nO.1
(Com destino ao C.I.C.A.no.3)
l°.Sarg. de Inf. Jorge Aurélio Fodrigues do B.I.I.17,sua
Unidade ~'obili zador a, devendo ser considerado nes ta situação desde 4/12/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 30/12/963)
Regimento

de Cavalaria

nO.7

2°.Sarg. de Cavo António Serafim Ca1ça~a R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
12/1/964. Vence pela verba "Pessqa1 de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 4/2/964)
Regimento

de Cavalaria

nO.B

20.Sarg. de Cav. Domingos Pascoal da R.M. de Angola devendo ser considerado nesta situação desde 19/1/964,
Vence pela verba "pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros";
(Despacho de 4/2/964)
Engenharia
Ratalhão

de Sanadores

de Caminhos

de Ferro

20 .Sarg. 2° .Me c ,Viat.Rodas António Maria Cunha do R. 1.7,
devendo ser considerado nesta situaçãq. desde 18/1/964
por ter tido alta do ~!.ti.P
.•Hegressou
aMetrópole como
indisponível para Lai xar ao H.M.P. em 12/12/961, vindo
da H.fI;.de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t al jci a além dos Quadros".
(Despacho de 29/1/964)
nrgãos

de Exacucão

Estabelecimentos
Oistritos

dos Servicos

e Outros

Elementos

!li I itares

de Recrutal"ento

Oi s t r i to d e Re c r II t amen t o e

e ~!Duil iZi.1cão

r.~o b i I i 7. aç

ã

o nO. 16

20 .Sarg. de Inf. Manuel Joaquim Alho do B.C.10, sua Unidade .\iobi
li zador a, devendo ser considerado nes ta si tuação desde 27/12/963, por ter resrress ado da I .~l. de An-
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gola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
além dos Quadros".
(Despacho de 22/1/964)

Distrito

de Recrutamento

Vjtalícia

e mobil izacào nO.17

l0.Sarg. de Inf. António de Sousa Dias do P.C.S. sua UnI
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 14/12/963, por ter regressado da B.rvJ. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 2/1/964)
20,Sarg. de Inf. João Silveira Menezes do F.I.1S, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 15/1/964. por ter regressado do C.T.l. da
Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos ().Iadros". (Despacho de 28/1/964)

Estabelecimentos
Oestacamento

Penais
do Forte do Alto Duque

2°.Sarg. de Art. Ilídio de Sousa Correia do B.A.L.4. sua
Unidade Mol.iLizador a. devendo ser considerado nesta situação desde 23/12/963, po r ter regressado da R.~'. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia.além dos Ouadros". (Despacho de 22/1/964)

Estabelecimentos
Instituto

rle Instrução
de Altos Estudos ~i Iitares

l0.':>arg.de In f, Domingos Cuimarães Carreira do F.C.S.
sua l'nidade Mobilizadora, devendo ser considerado nestõa
situação desde 14/12/963, por ter regressado da H.M.de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíCIa além elos Quadros". (Despacho de 6/1/964)
A c ~ dOln i a

r·I i I i t 3 r

20s.Sargs. de Art. Manuel José RalInha dos Santos do R.A.
L.l e Bogério Marques de Sousa do 8.A.L.2. suas Uniàa
des Mobilizadoras,
devendo ser considerados nesta si
tuação desde 16/12/963 e 24/12/963. por terem re~res
sado da R.M. de Moçaml:.ique. Vencem pela verba "Pessoal
dos rjuadros Aprovados por Lei". (I!o.l do rto.12:0.do
Capo.8 .do Orçamento cio~I.E.) de spacho de :22/1/964)
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r:olégio

r,~iI i t ar

2°.Sarg.
de Inf. João Jesuíno
do R.I.16,
por pedir.
VenI,;~ pela
verbét, ''PM'b-c;~1 .dos .Qj1a~r9f, Anrovado!> tlOI," Lei"
\n . T do art (1Jes'páclPo\fJ>'~/2"!~f64)rçamento ao ~Vl.

t.., .

r~ntro
2°.Sarg.de
Vence

Centro

de Instrução

Iuf.
pela

de Operações

Especiais

Fili~e
Mesquita,
di R.I.13,
por pedir.
'Pessoal
dos (padros Aprovados por Lei".
(Despacho de 28/1/964)

ve rl.a

de lnst rucão

de Sargentos

.

~·ilicianos

rte Infantaria

2°. arg. de tn f. .He i tor Cal ri ta dos Heis do H. r. 3 e Furriel de lnf..~ anue I Nicolau Vieira do E.C. 5, por pedirem. Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 6/2/964
2°.Sarg.
de InI. ,Antóllio ~laria ~:ónica Pereira da l·t~l.de
loçambique, devendo ser considerado
nesta situação
desde 2Q/12/963. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação
Vitalícia
além uOt-' Q..tauros' .
DesfI·oe 31/1/964
•

Centro

de Instrução

de ArtilhRria

Antiaérea

e de Costa

2°.Sarg.
de Art.,Francisco
Flor~ncio
Peru do }{.A.L.2.sua
UnIdade Mobilizadora
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 24/12/963,
por ter regressado
da B.M.de
Moçambique. Vence pela verba "Pe s soa I de I oJlleação Vi tal íci a a lém dos Qund ros.
r sp, de 22/1/964

Escola

Prãtica

de Electrom~canica

2° •• ar'g, de rt ,
Itónio Augusto Xavier,
da !l.i:. de .'0
çarnbi que , devendo ser cons ide rado nest a situaçãu
ues
e 29/12/963.
Vence pela ver! a 'Pessoa .. dos Quadrus Aprovado
por Lei '.
I ~sp.
e 22/1/964

Cal1po de

Ti ro (Ia Se r ra ria üar regu

Ir

a

2°. arg, de lnf. ,António José de leve o Cheves do C.T.I.
de Cabo Verde
devendo ser cons iderr-do nesta sItuação
de. de 12/1, Q64. \ enc.e pela verba "Pessoa 1 de omcação
VI t.a l jcn a nl~r- dos f)uadro"'.
Uesp. de ~2/l/9M
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li o S l) i t ~li3 r e s

H o s p i t 81 r,! i I i t a r Reg io n a I nO. 1
2°.Sarg. do S.S.,Alexandre
Pinto do R.I.2, por pedir.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
lJesp. de 1/2/964

fstabelecimentos

Produtores
I,lanutenção

M

i I ita r

2°.Sarg. do S.A.M. ,António Mendes Miguel, da H.M. de rvioçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
29/12/963. Vence pela verba "Privativa da Manutenção
Militar".
Oesp. de 22/1/964
Divt::rsos

Arouivo

Geral do rinistério

do Ex€rcito

20·.Sarg. de Inf. ,Manuel de Almeida Gáspar do B.C.5, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si.
tuação desde 16/1/964, por ter regressado do C.T.I. da
C..uiné.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t.al j c i a
além dos Ouadros ",
Desp, de 1/2/964
Sun r anune rá r i os
l n íant

ar l a
Rp.girlpnto

de ln íant ar i a nO.l

a.

1 o. S a r g. rJ o
A. f. , r d u a r q o ~ i I va ri a A c a d • ;: i I ., rj e v P. n ~ o
ser considerado nesta situação desde 16/1/964, por ter
sido nomeado para servir em reforço á Guarnição Normal
da F.M. de Angola,nos termos da alínea c) do arto.30•
do Lec, 42937 de 22/ 4/96C.
2°.Sarg. de Inf. ,Aníbal de Oliveira Matias da D.S.P./H.S.
P.; Furriéis de Inf.,Jorge Augusto Leonor do R.I.13
Carimundo António Nunes da E.M.Elem. e Mi gue l fiartolomeu tvlOSCOSO Tavares do C. T.M.S.M. e furriel corneteiro
Joaquim Rodrigues furtado da LP. 1. , por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937
d 22/4/960,para servirem nas tropas de reforço á Guar-

aa.

Serip.
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nição Normal do C.T. I.da Guiné, devendo ser considerados nesta situação desde 8/1/;~4.
Regimento

de lnf sn t ar i r nO.7

2°.Sarg. de Inf. Joaquim Victor Gonçalves ~éTJ~~r
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 P.~\ de Angola, deeendo ser
considerado nesta situação desde 16/1/964-,
Regimento

de Infantari~

~- 15

rle In~,Joaquim
Ie i xe i r a da Conceição do R. I. I.
19 e 2°.Sarg.2°.Mec.Radiom. Luciano dos Santos Gonçal
ves do C.T.A., devendo ser considerados nesta situação
desde 16/1/964, por terem sido nomeados para servirem
nas tropas de reforço á Guarnição Normal de Angola,nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

2°.S~rg.

Bgtalhão

de

çadores

nO.5

l°.SaDg. de Inf.,Serafim Hibeiro do R.1.3 e Furriéis corneteiros José António Correia do R.1.14 e Raú1 Maria
Aivudo do R.I.2. devendo ser considerados nesta situação desde 10/12/963,25/1/964 e 31/1/964, por terem si
do nomeados para servir nas tropas de reforço á Guarnjção Normal os dois primeiros da l-.~!. de Moçamlri que e
o último da R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.

Batalhão

da Caçadores

nO.l0

l°.C::arg.de Inf.,~anuel Gaspar Alves do R.I.13, devendo
ser considerado nesca situação desde 5/12/963, por ter
sido nomeado para servir em reforço á Guarnição Normal
da b.,VI. de Moçamhi que , nos termos da alínea c) do ar t? ,
3°.do Oec.42937 de 22/4/%0.
2°.~,arg. de Inf. ,António Mar-ques de Clive ira do R.1.15.
{Jor ter mudado de Urridade Mobilizadora por motivo disciplinar, devendo ser considerado nesta situação desde
15/1/964. Encontra-se e~ klgola.
l°.Sarg. ele lnf., 'alomão Avelar de ~'endonça. do D.R.M.17
e lo.Sdrg. de Cav.,Franciscolarcelo
burgos do H.C.R
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devendo ser considerados
nesta situaçãu
desde respecti
vamente 5/12/963
e 8/8/963,
por terem sido nomeados
para servirem em reforço á Guarnição Normal da R.t\~. de
hlgola,
nos termos da alínea
c) do artD.3D.do
Oec.
42837 de 22/4/960.

nrti

l har i a

Regimpnto

de Artitharia~Pesada

nO.2

Furriel
Clarim,João
heis de Sousa do G.A.CA.2.
devendo
ser considerados
nesta situação desde 16/7/963. por ter
sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.3°.do
reco
42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de reforço á
Guarnição Normal da Ft~l. de Angola:

Engenha r i A

fscol~ Prátic~

de Engenharia

Furriel
2° .Artíf. Serro. ,António de Almeida Fuar te Car regado do 2°.G.C.A.M.,
devendo ser considerado nesiba siM
tuação desde 27/l0/96~
~or ter sido nomeado mos ter
mos da alínea c) do alt°.3°.cio
Dec.42937 de 22/4/960.
para servir
nas tropas de reforço
á Guarnição Nonnal
da R.~l. de Angola.

~stab9lecim8ntos

?ro~uto~es

:ianll tenção ~1i I i tar
10.Sarg.do
S.A.iv'.• António Júlio Me Lo Ilodr-i gues do 10.G.
C.A.M., sua Unidade ~~obilizadora,
devendo ser conside
redo nesta situação
desde 10/12/963, por ter regressa·
do do C. T. 1. da (Juiné.
Desp. de 7/1/964

IJo

ü

l t r anar
Regiso

UI I i tar

~r

Angola

l0.Sarg.
do S A.~I. .Fe Ii c i ano Ferreira
do 10.G.C.A.M. e
l0.Sarg.
João ~odrigll s do G.O.C.C .• por terem embarcado para a citada Província
onde vão servir em comissão
militar
!lOS termos da alínea
c) do arto.3°·do
I)ec.42937
de 22/4/960,
devendo ser considerados
nesta situação
desde respectlvamente
16/1/964 e 5/12/963.
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2°s.Sargs. de Inf. ,Mário Alves do E.C.lO. Octávio Perei
ra do C. LO. E." Rui Augus to de Almeida do Q. G. do G.M.
L.. José Correia Caetano do R. I. 5 e Abel de Oliveira
Santos do R.I.no.5; 2°.Sarg.Grad.de Inf.,Luciano Francisco Serrado do B. L 1.19 e Furriel de Inf. .Manuel Va
ladares do R.I.5. por terem embarcado para a citada
Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do nec.42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/964.
Região

!l,ilitar

de r,ioçambiQue

Por terem embarcado para a citada a Pro~íncia onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devem ser considerados
nesta situação desde as da as que a cada um vai indicada
os seguintes sargentos.
l°.Sarg.do QAE -Amadeu Pereira Vizela-S.M.E •••.....25/1/64
QAE -Álvaro de Oliveira C.Faria-O.S. r. .. 25/1/64
"
"
QAE -José Paulo da Veiga-R.O. jO ..S.P. /M.E. -25/1/64
QAE Rogério R.Baptista-R.0./D.S.P./M.E.25/1/64
"
"
QAE -João Silva Gomes-Acad.Mil.
25/1/64
"
"
QAE -Orlando da C. Oli ve i r-a-EcM, E
25/1/64
"
"
<j:~ -José Martins Romão-2°.G.C.A.M
28/12/63
"
"
Cavv-Manue l M.Pinto Leite-R.C.6
5/12/63
2°.
Inf.-Vasco Trincão C.Tecedeiro-[(1AG.•.. 15/1/64
"
"
Inf.Celestino C. Cireneu ....Ag.Mi l,
15/1/64
"
"
Inf. Filinto Artur Gouveia-ffi/(JI.,lL 15/1/64
"
"
lnf.-João Baptista Lopes-R. 1.6
15/1/64
Inf.-ManueI Rodrigues-R. 1.10. ........•. 15/1/64
Inf.-Carlos Ribeiro Valentim-Col.Mil. .. 15/1/64
"
"
Inf.-Joaquim Caetano-Vieira-R. 1.7 ••..•• 15/1/64
II

"

"

II

II

II

"

"

II

l°.Sarg. de Inf.,Gil Cordeiro do R.I.I.18 e 2°.Sarg. de
Inf.,José Luís Manique da Silva do R.I.7 e Bernardino
Nogueira da E.P.I., por terem embarcado para a citada
Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960,
devendo ser considerados nesta situação o primeiro desde 28/12/963 e os dois últimos desde 15/1/964.
2°.Sarg.2°.Artíf.Carp.,João José da Encarnação Fernandes
do R.L.I; 2°.Sarg.2°.Artíf.Serro.,Orlando Augusto do
B.C.I0; Furriel 2°.Artíf.Serro.,António Augusto Lúcio
Romão do R.A.P.2 e Furriel corneteiro António Paiva
Ferreira do R.I.I0, devendo ser considerados nesca situação o primeiro desde 25/1/964 e os outros desde
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31/1/964, por te>em sido nomeados o primeiro e o último
nos termos da alínea c) e o segundo e terceiro nos termos da alíhea b) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960,
para servirem nas tropas de reforço á Guarnição Normal
da citada Região Militar.

Comando

Territorial

Ondependente

da Guiné

l0.Sarg. de Art .•Abe1 de Carvalho do G.A.C.A.3 e 2°.$arg.
de lnf. ,Jacinto José João Enderêncio da D.S.P.jR.S.P.
por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea b) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 10/12/963 e 12/1/964.respectivamente.
Furriel de Inf.,Augusto Matos Vaz do R.I.15 e Fur~~e1 de
Eng.,Joaquim da Fonseca do R.T., 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 12/1/964.
VI - CONCURSOS.

CURSOS

E ESTÁGIOS

A - Cursos
- Lista Geral ue Classificação

dos Aprovados

Para os devidos eeeitos se publica a lista geral de
classificação cos candidatos Aprovados no curso de pro
moção ao posto de 1°.Sa1:g.lo.Mec.Armas Pesadas constante do plano Tirocínios,Cursos e Estágios para o ano
lectivo de 1962 63, que terminou em 7/12/963
20s.Sargs 2 s.~ec.Ar~as Pesadas
VaI.
l0.-João Ferreira G.BonitaC.T.Alcochete .•.•..••...• 13,2
20. -César António R.Ricardo P.M.de Angola
13,0(a)
30.-Augusto dos Santos Arriegas-E.P.S.M •.•......... 12,1(a)

6

a)-A estes candidatos pertence intercalação no curso de
I°s.I.1ec.
de Armas Pesadas que terminou em 21/5/961.
-o 20.Sarg.2°.Mec.Armas Pesadas,César António Baeta
Bicardo, fica colocado na escala de aprovados imediatamente á esquerda do 2°.Sarg.2°.Mec.Armas Pesadas
Carlos Martins Coelho.
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-O 2°.Sarg.2°.~:~ec.Armas Pesaaas,Augusto dos Santos Arriegas. fica na escala de Aprovados colocado imediatamente á esquerda do 2o.~arg.2°.Mec.Armas
Pesadas,
César António Baeta Ricardo e á direita do 2°.Sarg.2°.
Mec.Armas Oesadas,José Miguel Camponês Canelo.
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas, o curso Informações e Operações de
Infantaria
que funcionou na E.P.I. de 7/10/963 a
14/12/963. os seguintes sargentos
C.I.O.E. - 2°.Sa~.,José
A.Almeida Ferreira ...•..•. Bom
C. LO. E.
"
Libório Peres Garrido
Regular
CI~MI
-1° .C.Aprov. ,João Anástácio Severino
Sufic.
R.I. 1
- Furriel ,António Matias dos Santos .••Regular
R.I. 2
- Furriel ,Joaquim Vaz Sarzedas •.•••.•. Sufic.
R.I. 6
- Furriel Manuel Rodrigues Faria •.•••• Sufic.
R.I. 7
2°.Sarg.,José Maria SOares
Regular
B.1.12
- Furriel ,José Carlos da Luz
Sufic.
R.I.13
- 2°.Sarg.,António Manuel Afonso .•..•.• Sufic.
R.I.15
- 2°.Sarg.,Luiz Rodrigues Gouveia .....• Sufic.
S.C. 5
- 2°.Sarg. ,António Taveira dos Santos •.Regular
A estes sargentos ~
. ser averbado o Curso de Informações e Operações de Infantaria e a especialidade de
Informações e Operações.
II

VI I - DECLARAÇÕES

1 - l nva l irtez
vue no Diário do Governo nO.20-2a.Série de 24/1/964, foram publicadas as pensões de Invalidez conced~1as aos
mi li tares abaixo mencionados
já deduzidas do ..desconto
a que se refere o arto.13°.do Dec.Lei nO.36 610 pelo
que devem ser abatidos ao efectivo das suas Unidades
desde 1 de Fevereiro de 1964, desde quando passmn a
ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações e ficam
sujeitos a todas as disposições reguladores dos milita
res re formados'
Manuel Barbosa,lo.Cabo nO. 1033/60 do R.I.1 .•••. 5 148$00
Anibal Morais Gadanho, 1° .Cabo nO. 390/60 F. 1.7 ..3 120$00
Manuel Vieira Carvalho,l-.Cabo nO.1498/60-HAAF.1 584$00
Vangelino,Sold.no.252/61
do 8.1.1.17
3 480$00
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Mário Godinho Gazua cSo Ld.nv 518/61 do BAC
2 616.$00
Julio Ribeiro Lopes,Sold.no'.913/61 do R.I.1 .•.•..1 296$00
António dos Santos Carvalho Sold.no. 129/61-B.C.101 248$00

2 - Preterições
Encontra se pràrerido na Graduação no posto de Furriel
2°.Mec.Radiom. desde 4/8/963, por não satisfazer á con
di çgo 6) da alínea b) do nv, 3 das Determinações da O.E.
nO.l 3a.Série de 10/1/958 pág.13, o l°.Cabo Aj.Mec.
Hadi om, ,Carlos Manuel Ruivo Antunes da R.M.de Angola.

3 - Rectificações
Declara se nula e de nenhum efeito a transferência do
Sarg.Ajud.,Alberto de Sousa do R.I.4, publicada em O.E.
3~.Série n? .35 de 20/12/963, para o S.G.D.N ..O referidL Sarg.Ajud. é transferido para a R.C.7 e destina-se
a prestar serviço no S.G.O.N ••
Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação do Sarg.
Ajud.de Eng.Augusto Pereira Marques do Q.G.do C.T.Lda
Madeira, conforme foi publicado em O.E. 3a.Série nO.31
de 10/11/963 pág.936, o Sarg.Ajud.,Augusto Pereira Marques continua colocado na E.P.!::
..
Declara-se que o l°.Sarg. de Inf.,António da Silva Bravo
colocado no P.C.10 por ter regressado da B.M: de An
gola a que se relere a 0.E.no.33-3a.Série de 30/11/963
pág.1038,tinha como Unidade Mobilizadora d R.I.2 •.
Embarcou para o C.T.lo de Cabo Verde e não para o C.T.I.
da Guiné, o 2°.Sarg. de Inf. ,Victor Manuel de Figueiredo Simões do R.A.L. 2(ClCA4), a que se refere a O~E~
nO.1-3a.Série ~~ 10/1/964, pág. 8.
Declara se que o 2°.Sarg. de Inf.,Horácio Júlio José do
R.l.8 transitou para a situação de comissão militar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de
22/4/96C, devendo ser considerado nesta situação desde
22/11/963 e não desde 16/3/63, conforme foi publicado
na 0.E.no.34-3a.Série de 10/12/963, pág. 1104.
Conta a antiguidade no actual posto desde 7/10/963 e não
desde 30/6/963, o 2°.Sarg. de Art.,Manuel Silvares Jerónimo do R.A.A.F., que pela 0.E.no.36 3a.Série de
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30/12/963 foi promovido ao actual posto. Presta serviço na R.M. de Angola em reforço à Guarnição Normal.
Declara-se que o lO.Cabo Aj.Artíf.Carlos da Rocha Martins
da R.M. de Angola é nomeado para o curso de 2°.Artíf.
Serra. cuja relação se encontra publicada na 0.E.no.3
3a.Série de 30/1/963, pág.90 e não para o curso de 2ã.
Mec. Viat.Roctas constante da mesma 0.E.pág.83,como por
lapso se publicou.

o

Furriel do S.S.João das Chagas Fernandes Pereira do R.
1.12, a que se refere a O.E. no.2l-3a.~rie
de 30/7/963
pág.655 tem como Unidade Mobilizadora o lO.G.C.S., e
não o 2°.G.C.S., como por lapso foi publicado.
********************

************************
************

O Ministro

do Exjrcito

Joaquim da Luz Cunha
Está conforme'

o Ajudante General
.:
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tv1INISH j 'lU DO t-XEf~U! (

rn
..

• '

_. "lI • ':

29_de F1l.V~Igi ro _!I_L19_64
_._
-- .
Publ ica-~e ao fxjrcito

o seguinte:

I - JUSTiÇA E DISCtPllHA
A - EI iminação do Servi'ço rto Exjrcito
- Sargentos
Eliminado do serviço nos termos do ar t 54°., do H.D.M.
desde 12 de Fevereiro de 1964 o 2°.Sarg.,Raúl Carvalho
Baptista de Sousa do R.C.7. Por despacho de Sua Exa. o
Ministro de 11/9/963.
? ,

II - Mudanças
Sargentos

de Quadro

do Ouadro Permanente

Supranumerários
Quadro

do Serviço

de AdministraCão

rri litar

Tem passagem ao Q.P. do Serviço de Administração Militar
o Furriel do Q.C.,Fernando do Carmo Subtil do B.A.L.
nO.l, porque encontrando-se aprovado para esta Quadro
lhe competlu o preenchimento de vaga.'Conta a antiguidade desde 20/7/963, data a partlr da qual tem direito
a03 vei1ciln,~l1tO.3
:lono vo pO.3 to. (Hefor ço á Guarnição
Normal da H;M. de Moç amLi que ).
Tem passagem ao Q.P. do Serviço de Administração Militar
o Furriel do Q.C ••Victorino Joaquim da Silva Moreira
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Fernandes da R.M. de Angola, porque encontrando-se a
provado para este vuadro lhe competiu o preenchimento
de vaga. Conta a antiguidade desde 22/12/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to.
II I -

Sargentos

MUDANÇAS Df SITUAÇAo
no Juadro Permanente

Ingresso dos Quadros
Quadro da Arma de Infantaria
Pas,ou a ser considerado nesta situaçio desde 26/1/964
o 2°.Sarg. Ce Inf. António da Costa Ferreira do B.C.S
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeaçio Vitalícia além dos Quadros".
Desp, de 13/2/ %4
PassarMl a ser considerados nesta situaçio desde 16/1/64
os 2°s. Sargs. de Inf. António Pacheco de Melo Armando
Moniz Cabral, Paulino da Silva Anselmo Manuel Andrade
Ferreira de Almeida Manuel dos Santos e José Moniz
Leite de Melo todos do B.I.I.18 por «rem regressado
do C.T. 1. da Guiné, Vencem pela verba "Pessoal de No
meação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 14/2/964
Passou a ser considerado nesta situação desde 27/1/964
o 2°.Sarg. de Inf.,Joaquim Serrano dos Santos do R. 1. 7
por ter regressado da h.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Ouadros".
Desp. de 10/2/964

~u~dro da Arma de EngenhariH
Passou a ser considerado nesta situação desde 12/1/964o 2°.Sarg. de Eng. (Sap. ),João da Silva Domingues da
E.P.E., por ter regressado da R.M. de Moçambique. Ven
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 6/2/964
Passou a ser considerado nesta situação desde 28/8/963,
o 2° .Sarg. de Eng. (Tr ansm, .Leone l Maria Chumbinho e o
Furriel de Eng.(Transm.),Luís Afonso Gomes, ambos do
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P.T., por terem regressado do C.T.Lde
Timor. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
0uadros".
Desp, dt::14/2/964

Quadro do ~erviço

Esneciql

Passou a ser considerado nesta situação desde 16/1/964,
data em que embarcou no C.T.I da Gciné de regresso á
Metrópole onde serviu nas tropas de reforço á Guarni
ção Normal
o Furriel corneteiro António Firmino da
Silva do 13.C.5

P3ssagem

ã SituaCão

de Disponibi

.. I idade

Quadro da Ar~a de InfantariR
Passaram a ser consIderados nesta situação desde 1/2/964
e 6/2/964 respectivamente, o 2°. Sarg. de In f Eugénio
de Jesus Sim(íes Pleno da R.I\i. de ~loçambique e o Furriel
de In f , Carlos Inácio Faro d....
Fonseea do p. L 15.
üuadru

ria

Arma de Artilharia

Passou a ser considerado

nesta situacão

desde 27/12/963,

o 20.Sarg. de Ar t , ,~'lanuelAlves Pi~es da R.M. de Moçam
bique.
Desp. de 20/12/963

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situacão desde 1/1/964,
o 2°.Sarg. da Eng (Sap.).t.lanuel Félix r.iacias Cab~lleiro da fl.~.1. de MoçamLique.
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/2/964. o
20.Sarg. de Eng.Podoviário Narciso Haptista Marques do
G.C.T.A ..

pqssagem

i Situação

de

Supranumerãrio~

Quadro do Servico de ~ateri11
Passou a ser consider~de r.e~t? ~it~êção rescp 10/2/9ê4,
po r ter sido nomeado rara servi r nas tropas de refo rço
á Guarnição Normal d<..R.~.1.de Angola,nos termos da a
línea c) do arto.3°.ao Dec.42937 de 22/4/960. o Furriel
20.Mec,Viat.Rodas,Albino Marques Diogo do G.C.T.A.
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I V - 'PROliOÇ'ÕES

Sargentos

tlo ~ua~ro Perman~nte

Armas e ~frviços
I

linistério

do Exército

Escolas frjticas das Armas e Serviços,
Instrução E Unidades
Infantar

C~ntros ~e

ia

qegimontu

de lnfantaTi~

nO.6

2°.Sarg.músico executante no instrumento "Tuba Si b" o
F.urriel músico,Fernando Ferreira da Costa, contando a
antiguidade desde 31/1/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 21/2/964

Regimento
2°.Sarg.cometeiro,

de InfBntari~
o Furriel

nO.15

r"anuel ~,aria dos Santos,

contando a antiguidade desde 31/8/963. data a partir
da qual tem direito aos ve)1cimentos do novo postÔl.
r~sp. de 12/2/964
Batalhão de Caçadores nO.lO
2°.Sarg.cometeiro
o Furriel António Reganha 'Pica contando a antiguidade desde 31/1/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto
Desp. de 1:/2/964

Artilh:nia
Regimento

~p'

Artilharia

Li ge i ra nO.2

2° .Sarg.de Ar t , , o Furriel Martinho Leonardo ~Iontez.contando a antiguidade desde 15/2/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 20/2/963

Ragi~9nto

de lrti Iharia Antiaérea

Fixo
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Furriel

Grad.2°.\iec.fladar o 10.Cabo Aj.Mec.Radar, Ma
nuel Joaquim do Nascimento Viegas, desde 4/8/963 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
De sp, de l7/2/9b4

Engenha r ia
Escol?

Prática

rle En~enhgria

2°.Sarg 2° ~rec.Flectricista. o Furriel 2°.lvlec.Electric i s t a ,José Fugénio ~~oreira de Almeida contando a antiguidade desde 31/1/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos ào novo posto.
•
De sp. de 17/2/964

Regimento

de Engenharia

nO 2

2°.Sarg. de Eng.Transm., o Furriel Augusto da Silva Coelho, contando a antiguidade desde 30/11/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp, de 5/2/964

natalhão

de Telegraflstas

2°.Sarg.de Eng.Transm., o Furriel Laurentino de Jesus
Santos, contando a antiguidade desde 21/12/963 data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to.
l'esp. de 15/2/964

Orgâos

de Execucão

Estabelecimentos

dos Servicos

e Outros

Elementos

~i I itares

Diversos
Depósito
2°. arg.de
Oliveira,
a partir
posto.

Geral de Adidos

lnI., o Furriel AníLal Bandeira Correia de
contando a antiguidade desde 21/9/963, data
da qual tem direito aos vencimentos do novo
Oesp. de 12/2/964

Supranumerário.~
Arti Iharia

3a. Série
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Regimento

de

Arti Iharia Ligeira

nO.1

2°. Sarg. de Art., o Furriel Francisco António Ferra Silveirinha, contando a antiguidade desde 7/10/963, 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 22/2/964

Engenharia
Grupo de Companhias

de Trem Auto

Furriel de Eng.Rodoviário, o 10.Cabo José Afonso (~aresma, contando a antiguidade desde 10/11/963, 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 13/2/964

Estabelecimentos

Produtores

t,anutenção

~,1ilitar
1

.'.

10.Sarg. do S.A.M., o 2°.sarg. José António Tinta Fina
Taniças, contando a antiguidade desde 8/8/962, data a
partir da qual 'tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 25/1/964

No Ultramar
Região 9il itar de Angola
\

Fur r i g i s Grad.2°s.Mec.Vilft.Rodas.
os lOs. Cabos Aj .Mec ,
Viat.Rodas,António
Velez Assunção Ribeiro e António
Victor de Paiva Te ixe.i.r
a; desde 4/8/963, dat.a a partir
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 17/2/964
Furriel Grad.2o.Mec.R~diom.)
o 10.Cabo f\j.Mec.'Radiom.,Manuel Henrique Figu~iredo da Costa, desde 4/8/963. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Desp. 'de .21/2/964

Região

li I it~r d~ loçambique

l°.Sarg. de Inf.,o 2°.Sarg. Ivo Alves Roncom, contando
a anti~idade
desde '8/8/962, data a partir da qual tem
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direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 11/1/964

Sargentos

do Quadro Complemento

Regimento

de Infantaria

de Si da 9andeira

Por despacho de 26/Fevereiro/1964.
contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/1963.
2°.sargento miliciano o furriel miliciano Manuel Emílio de Sousa Oliveira. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/
/1963.

~atalhão

de Caçadores

nO.3·

Por despacho de 26/Fevereiro/1964,
contando a antiguidade desde 3l/0ezembro/1963,
2°. sargento miliciano o furriel miliciano Norberto Carlos de Faria de Caria. Tem Direito aos, vencimentos do novo posto desde 2ljOezembro/63.
Por despacho de 26/Fevereiro/1964.
contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/196l.
2°.sargento miliciano o furriel miliciano Francisco António Baeta Lopes. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 16jNovembro/1963.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

Por despacho de 26/Fevereiro/1964,
contando a antiguidade desde 28/ievereiro/196l,
2°.sargento miliciano o furriel miliciano José Cornejo Simões. Tem direito aos vencimentos Ido novo posto desde 17/12/961.

Regimento

ne Lanceiros

(Pelotão de Polícia Militar

nO:2
nO. 222)

Por despacho de 26/Fevereiro/1964,
contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/1963,
2°.sargento miliciano o furriel miliciano José Maria Simões Garrido. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 9/Abril/1963.

Companhia

Oivisioniria

~e ~anutenção

(Dest.Man.Mat.246/Bat.de

Caçadores

de Uaterial
nO.238)

Por despacho de 26/Fevereiro/1964,
contando a ant i.gui.dade desde 28/Fevereiro/1963,
2°. sargento miliciano o fur-
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r i e l miliciano
aos vencimentos

José Rodrigo

Brito Correia.

Tem direito

do novo posto desde 28/2/963.

v - COlOCACnES
Sargentos

F TRA~SFEREMCIAS

do Quadro Permanente

Armas e Serviços
ministério

do Exército

Esta~o Maior do Exército
10.Sarg.do Q.A.E •.Mário Fouto Póvoa da R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação desde 20/1/964,
data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 12/2/964

H~ ~epenrlência

do Ajudante

General

Di recção do Serviço
Repartição

de Pesso a l

de Pficiais

2°.Sarg. de Inf.,José hosário Ferreira do R.I.I.17, sua
Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/964, por ter regressado do C.T.I. da
Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
De sp, de 17/2/964
~tl

Chefia

Dependência

do Vice-Chefe

do Estado ~aior

do Serviço

de Reconhecimento

das Trnnsmissões

2°. Sarg. de lnf. (Operações de Segurança das Transmissões)
Júlio Manuel Gomes Rodrigues do R.I.8. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 26/4/963

Na Dependência
Chefia

do Serviço

do Quartel

Mestre

de Orçamento

General

e Administração

20.Sarg. do Q.A.E.,João Ferreira de Passos Ribeiro da R.
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situa-

3~,
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ção desde 12/1/964. data em que embarcou de regresso á
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 12/2/964

Di rccções

das Armas
Oirecção

da Arma de Cgvalaria

20.Sarg. de Cav.,António Sanches Monteiro do R.C.?, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 12/2/964

Uuartéis

Generais

Quartel

da aa. Região Mi Iitar

General

(Com destino á Delegação do S.F.O.M.)
l0.Sarg. de Eng. (Sap.),Manuel dos Reis Alves da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 12/1/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". De sp, de 6/2/964

Quartel

General

do C.T.1.

dos Açores

20.Sarg. do Q.A.E.,Danton Pinto do H.M.P.,por pedir.
Desp.de 14/2/964

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

20.Sarg.20.Mec.Radiom .•José Tenório Janeiro de Carvalho
do R.I.? Desp. de 14/2/964

Regimento

de Infantaria

nO.2

20.Sarg. de Inf.,Justo Branco do C.T.I. de Timor, devendo
ser considerado nesta situação desde 19/12/963. Vence
pela verba "Pessoal de ~omeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 15/2/.~4
20.Sarg.de lnf.. Eurialo Louro do E.C.8,por pedir.Vence
pela verba"Pessoal de Nomeação V~talícia além dos Quadros".
De sp, de 13/1/964

tR2
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RegimAnto

dA Infantaria

nO.3

2°.Sarg. de lnf.,João Emídio Mestre David do ~.l.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/1/964, por ter regressado da B.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalíari.:a além dos Quadros".
Oesp. de 10/2/%4

Rp.gimento de Infantaria

nO.4

20s.Sargs. de lnf.,Francisco Domingos da Silva Joaquim
Amante e António de Jesus Campos, todos da R.M. de Mo
çambigue, devendo ser considerados nesta situação os
dois primeiros desde 20/1/964 e o último desde 24/1/64.
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
20.Sarg. de lnf.,Filipe da Silva Correia, 2°.Sarg. do S.
S. António Belo Salvado ambos do r.T.l. da Guiné e o
Furriel de lnf. Alfredo Lúis Sério do C.T.l. de Timor
devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 8/2/964, 22/1/564 e 19/12/963. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
20.Sarg. de lnf. Júlio Viegas Correia do R.l.2 e 2°.Sarg.
Grad.de lnf.,António Adrião Mestre Gaspar do H.l.12,suas
Unidades Mobilizadoras,devendo
ser consideradJs nesta
situação desde 26/1/964, por terem regressado da R.M.
de Angola.Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Quadros",
20.Sarg. de lnf.,Joaguim de Jesus Morgado do C.IsS.M.l.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de 18/2/964

Regimp.nto de tnfantaria

nO.5

20.Sarg. Grad. de Inf. ,João Agostinho Gonçalves de Oliveira Figueira do R.I.12, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/1/964,
por ter regressado da 8.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos OIadros".
Oesp. de 10/2/964

Regimento

de Infant8ria

0°.6

aa

Sér i e
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l°.Sarg.músico(Flauta),ldalino Rogério Vieira da B.M. de
,~lgo1a e 2°.Sarg.2°.Mec.Armamento Ligeiro,João António
Bar l.osa da Lomba do C.T. 1. de Macau, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 31/1/964
e 27/12/963, data em que embarcou de regresso á Metrópole. O segundo vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
2° Sarg~.de lnf. Manuel Alves Paiva Queiroz e José da
Rocha Gonçalves amLos da B.M. de Moçambique, devendo
ser considerados nesta situação desde respectivamente
20/1/964 e 24/1/964. Vencem pela verba "Pessoal de No
meação Vitalícia além dos Quadros".
2°.Sarg. ce lnf. ,José Teixeira do R.l.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/1/964. por ter regressado da R.M. de Angola.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
Oesp. de 10/2/964
Regimento

1e Infantaria

nO.8

2°.Sarg
do U.A.E.,
Inácio Ferreir:J
da Silva da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
19/1/964 data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Oesp de 12/2/964
2°.Sarg. Grad. de lnf.,Orlando dos Santos Antunes, do R.
1.12, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/1/964. p0r ter regressado
da a.M. de Ahgo1a. Vence pela verba 'Pessoa1 de Nomea
ção Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 10/2/%4
20. Sarg. de 1nf., Ernesto Fernandes da Si 1va do B, 1.7 e
Furriel de 1nf.,João da Cunha do H.I.5, por pedirem.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Lei".
Regimento

dp. Infantaria

nO.Hl

2°.Sarg. de lnf. ,Antúr:io Manue l PciCO elo R.I.2, sua Unidade Mobilizadora, de~enao ser considerado nesta situação desde 26/1/99~'
por ter regressado da R.M. de Ane
gola. Vence pel1i ;''Pessoalde Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Desp. de 10/2/964

1El4
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Rp.gimento

de Infantaria

nO.12

20.Sarg.músico(Bombardino),Aurélio
Pereira de Amorim da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 24/1/964, data em que regressou á Metrópole.
Desp. de 14/2/964
Furriel de Inf.,Hipólito Jaques Gonçalves do R.l.2. por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp, de 17/2/964
Regimento

de Infantaria

nO.13

20s.Sargs.de Inf.,Silvestre de Almeida Alves do R.l.2 e
Modesto Carvalho Magalhães do R.l.7, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação
desde respectivamente
26/1/964 e 27/1/964. por terem
regressado da H.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 10/2/964
20s.Sargs. de Inf.,José Maria Ferreira da Silva Correia,
Virgílio Augusto Simões, ambos da R.M. de Moçambique e
Furriel de Inf.,Ramiro Lino Martins do C.T.l. de Timor
devendo ,ser consideràdos nesta situação os dois primeiros desde 20/1/964 e o último desde 19/12/963. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"
20.Sarg. de lnf. Manuel Joaquim Escaleira do Espírito
Santo do B.C. 10 e Furriel de lnf. Joaquim Gomes Carvalhais do B.C.10, por pedirem. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento

de Infantaria

n",

15

20.Sarg.Grad.de lnf. João Filipe Narciso do R.l.12 e Furriel de lnf. Manuel da Piedade Antunes do R.l.7. suas
Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta
situação desde respectivamente 26/1/964 e 27/1/964,por
terem regressado da H.M. de Angola. Vencem pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 10/2/964
Batalhão

[ndependent

e de Infantaria

nO.17
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20.Sarg. de lnf. José Ávila de Oliveira do C.T.I. de Macau devendo ser considerado
nesta situação desde
27/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Qndros".
Oesp. de 15/2/964

BatRlhão

Independente

de Infant~ri~

nO 19

20.Sarg. de Inf.,Abel Sílvio Rosário Coelho do R.I.I.18,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/964, por ter regressado do C.T.
r. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi
talícia além dos Quadros". Desp. de 14/2/964

..

Furriel de lnf. ,João Eusébio França do C.T.I. de Timot
devendo ser considerado ne st.a situação desde 19/12/963
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros'.
nesp. de 15/2/964

Datalhão

de Caçadores

nO.6

20s.Sargs. de lnf. João Manteigas Carracão,Luís Ventura
de Jesus e Francisco Mendes Sordo todos do B.1.15, por
pedirem. Vencem pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Eatalhão

de Caçadores

nO.8

20.Sarg. de lnf. Amílcar Hosa Neves do C.T.I. de Timor
devendo ser considerado nesta situação desde 19/12/963.
Vence pela verIa "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros ".
Desp. de 15/2/964
20s.Sargs. (,rad. de lnf. ,José Tairocas Velez e António
lielder (-{odrie-ues
Margalha, ambos do 11.1.7 sua Unidade
Mobilizadora
devendo ser considerados nesta situação
desde 27/1/Q6it, por terem regressado da R.~I. de Angola
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos (,uadros '.
De sp. de 10/2/96-1
20.Sarg. de lnf.,Jorge Joaquim~iouta ,10 H.'I.2 por pedir
Venc pela. verba "Pessoal dos Quadros i\rov<nos por
Lei.
').>sp. de 13/1/964
Batalhâo de Caçadores
20s.Sargs.

de Inf.,ALílio

Gonçalves

1~.9
da u)sta Azevedo do
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C. T. I. de Cabo Verde e António das Dores Martins do
C.T.I. de Timor, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 10/2/964 e 19/12/963. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua
dros".
2°. Sar g, de Iní., Daniel .IoaquirnVinagre Lourenço do R. r.
2, sua Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado
nesta situação desde 26/1/964
por ter regressado da
R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Q.Iadros". Desp.de 10/2/964

Batalhão

ne Caçadores

nO. 10

2°.Sarg. de lnf. Job de Almeida Lavrador da R.M. de Mo
çamLique, devendo ser considerado nesta situação desde
20/1/964. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp.de 10/2/964
Furriel de Inf.,José Fernandes Teixeira do R.I.13, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 13/1/964
Furriel de Inf.,Silvestre da Costa Fernandes do R.I 2.
sua Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta situação desde 26/1/964, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros".
Oesp. de 10/2/964

Artilharia
Regimento

de hrti lhar i a Ligai ra r·'o.1

2°.Sarg. de Art.,Américo Vala Chagas da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação desde
12/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Q.Iadros". Oesp. de 6/2/964
2°.Sarg.2°.Artíf.Serro.,Henrique
Simões dos Santos da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 20/1/964, data em que embarcou de regresso á
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 14/2/964

Regimento

de Arti Iharia Ligei ra nO.2

(Com destino ao C.I.C.A.4)

3a
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Furriel de rnI.,Eduardo Duarte Santos do R.1.10 por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
flesp. de 13/2/964
Regimento de Artilharia Ligeira nO.4
20.Sarg. de Art.,Manuel Ferreira da Silva da R.M. de An
gola, devendo ser considerado nesta situação desde
19/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 6/2/964
Regimento

de Arti

Ihar i a Pesada

nO.2

Com destino ao C.l.C.A.1) •
20.Sarg. de lnf •.Oomingos António Padrão do R.l.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situaç~o desde 26/1/964 por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Quadros". Desp. de 10/2/964
Regimento

de Arti

Iharia

Pesada

nO.3

(Com destino ao C.l.C.A.2)
20s.Sargs. de lnf.,José Maria Grilo Cardoso da R.M. de
Angola e José Barreto Lopes Grucho do C.T.l. da Guiné,
devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 26/1/964 e 8/2/964. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
2°.Sarg. de lnf.,João Aires Baltazar Lopes, do R.l.7,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/1/964, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 6/2/964
Regimento

de Arti

lhar ia Antiaérea

Fixa

2°.Sarg. de Art.,Estevão Joaquim da Silva, do O.G.A. (S.G.
D.N. ). por pedir.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"(no.1 do arto.344°. do
Capo.9°.do Orçamento do M.E. de 1963).
Desp. de 17/2/9.64
Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.2

2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas,Manuel Jorge Lopes da B.M.de
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Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
26/1/964" data em que embarcou de regresso á Metr.ópole
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos (,'uadros". Oesp. de 14/2/964

Gruro ~~ Artilhari~

ContraAeronaves

nO 3

2° .Sarg. de Art. ,António Augusto Maduro da lUJI. de Ango
la, devendo ser considerado
nesta situação desde
19/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 6/2/964

Regimento

~e

Artilharia

de

Cost~

(Com destino ao C. L E. do S.RT. )
2°.Sarg. do S.S.,Joaquim Alves da R.M. de Moçambique
de
vendo ser considerado nesta situação desde 20/1/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Desp. de 14/2/964

C~valari<l
Regi~ento

de Lanceiros

nO. 1

(Com destino ao C.I.C.A,3)
2° .Sarg.António dos Santos Martins, da h.S.P. /o.S.P.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Apro
vados por Lei". Desp. de 13/ 2/964

n~~imento

de CavalariB

nO.7

\

2° .Sarg. de Cav, ,Raul Carvalho Baptista de Sousa do C.']',
I. de Timor, devendo ser considerado ne st;a situação
desde 19/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 19/2/964
2°.Sarg. de Cavo lernando Severino Lourenço da O.A.C. por
pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos (xradros ", De sp, de 12(2/964
2G.Sarg.2°.Mec.Viat.fiodas Domingos José Candeias do H.C.
5,qevendo ser considerado nesta situação desde 16/1/64
por ter regressado do C.T. r. da Guiné, onde serviu em
reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi t.a l j c i a além dos Ou adros ".
l'lesp.de 4/2/964
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Grupo Oivisionário

de Carros

de Combate

20.Sarg.20.Mec.Radiom.,Manuel
Eduardo Martinho
devendo ser considerado nesta situação desde
data em que embarcou de regresso á Metrópole.
la verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dros".
Oesp. de 14/2/964

do R.l.2
26/1/964
Vence pedos Qua-

Engenha r ia
Escola

Prática

de Engenharia

(Com destino ao B.Transm.3)
20.Sarg. de Eng.Transm.,Mário José de F~eitas Rodri~ues
do B.T., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 6/2/964, por ter regressado
do C. T. r. da Guiné. Vence pel a verba "Pessoal de Nome a ção Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 17/2/964

Regimento

de Engenharia

nO 2

Furriel 2°.Mec.Elect.,David Ribeiro da Silva da C.D.M.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 19/1/964,
por ter regressado do C.T.l. de Cabo Verde onde serviu
em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 4/2/964
20.sarg. de Eng.Transm ••Zeferino Manuel Rodrigues Moreira, do C.T.l. da Guiné, devendo ser considerado nesta
situação desde 6/2/964. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei ". Oesp. de 14/2/964

Batalhão
Furriel
Macau,
27/12/
lícia

rle Sanadores

de Caminhos

dA Ferro

de Eng.Sap. ,João Soares Rodrigues do C.T.l. de
devendo ser considerado nesta situação desde
%3. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi taalém dos Qu~dros. Oesp. de 18/2/964

Batalhão

de Telegrafistas

20.sarg.20.Mec.Radiom.,Lú1s
Carvalho Amante do R.l.7,
devendo ser considerado nesta situação desde 27/1/964
por ter recressado da R.M. de Angola onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de
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Nomeação Vitalícia além dos Quadros' .
(Despacho de 14/2/964)

Grupo de Companhias

de Trp.m Auto

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas Manuel Henrique da Conceição
Nunes do R.E.1, devendo ser considerado nesta situação
desde 29/1/%4. por ter regressado da R.H. de Moçambi
que onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
(Despacho de 14/2/964)
2°.Sarg. de Fng.(Rod. Mário da Silva Fortuna da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
20/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t alícia além dos Quadros".
(Despacho de 6/2/964)

Serviço

d~ Material

Escol~ Prática

do Serviço

de ~~terial

p.Sarg.p.Mec.Viat.Rodas
Laurentino Pereira dos Santos
e furriéis 2°s.Mec.Viat.Rodas José Teixeira Venâncio e
José Alexandre Trindade Macho todos do G.C.T.A

Companhia

Oivisionária

de ~anutenção

de Material

2°.Sarg. de Art. Manuel Mendes da Fonseca do H.A,P.2,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/963, por ter regressado da R.M.
de Moçambique. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos f..,uadros"(no.2
do arto.325°.do Capo.
BO.do Orçamento do M.E.) despacho de 6/2/964)
20.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas José Moita Domingos da E.P.S.M.
(Despacho de 12/2/964)

Orgãos

de Execução

Estabel ecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros Elemp.ntos

ftiI itares

de Recrutamento
de Recrutamento

B

"ohil ização

e "obil ização nO.8

3R
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20.Sarg.de lnf. Manuel António Preto do R.I.1S, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 12/2/964)
Pistrito

ne Recrutamento

e j,lobilização

nO.f

20.Sarg. do QrArE. Joaquim Serrano da R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação desde 24/1/964
data em que embarcou de regresso h Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua
dros".
(Despacho de 17/2/964)
Estabelecimentos

Penais

Ca S R d e Rec I u são do Go v e rn o Mi I i to6r d e L i s bo a
20.Sarg. de lnf. Manuel Nunes da R.O.jD.S.P., por pedir.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" •
(De spacho de 17/2/964)
Casa de Reclusão

dR la.Região

~i I i tar

20.Sarg. de Art. Aires Neiva de Oliveira do D.R.M.8, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados
por Lei' .
(Despacho de lS/2/S64)
Estabelecimentos
Cent~o

de Instrução

de Instrução

de Operações

Especiais

20.Sarg.20.Mec.Viat.Hodas
Arnaldo Loureiro de Lemos de
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 12/1/Q64 data em que embarcou de regresso h Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 14/2/964)
20.Sarg. de lnf. João António Madeira do ~.1.2. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 26/1/964, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (Despacho de 10/2/%4)
Campo de Instrução
!~i I i tar de S?nta t~argar ida
20.Sarg. de lnf. João Nunes Prates do R.L.l(ClCA 3). por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 13/2/964)
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Centro

de l nscrução

de S;:mgentos

tUlicianos

de Infantaria

2°.SaDg. de Inf.,Licínio Alfredo Lopes Cirne do R.I.7.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 27/1/964, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 10/2/964
2°.Sarg. de lnf.,Manuel Adriano de Brito Dias do R.l.4,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 18/2/964
Escola

Militar

Electromecânica

2°.Sarg.2°.Mec.de Radar,AntÓllio Ferreira da Torre do R.A.
A.F.,devendo
ser considerado
nesta situação
desde
16/1/964,por
ter regressado do C.T.l. da Guiné,onde
serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 4/2/%4
20.Sarg. de lnf.,AntÓllio Joaquim Simões Alegrias do R.I.
2, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação desde 20/1/964. por ter regressado da
B.M. de Angola. Vence pela verba"Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 4/2/964
Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Pilit::tr

Principal

20.Sarg.do S.S.,Manuel Tomaz dos Santos Lúcio e 2°.Sarg.
do Q.A.E.,Artur Rodrigues Ambos da R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação desde respectivamente 20/1/964 e 12/1/964. Vencem pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Hospital

Militar

Region::tl

nO.1

2°.Sarg.do
S.S.,Henrique Augustó Moreira do H.M.P.,por
pedir. Vence pela verba 9Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Ouadros".
Desp. de 14/2/964
CivFHsos
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Oepósito

Geral de 11aterial Veterinário

20.Sarg. fnf. Hípico Manuel Gonçalves rvtissaJúnior do 1°.
G.C.S., sua Unidade Mobilizadora
devendo ser consid~rado nesta situação desde 26/1/964, data em que embarcou de regresso à Metrópole. (Despacho de 18/2/964)

Depósito
20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas

Gorai de Adidos
António

~aptista

Alves Soares

da R.M. de Angola. devendo ser considerado nesta situa
ção desde 18/1/964, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros'. (Despacho de 14/2/964)
(Com destino ao S.G.D.N.)·
20.Sarg. de Art. Artur Domingos Costa do R.A.A.F" por
pedir. Vence pela verba 'Privativa do Secretariado Geral da Defesa Nacional". (Despacho de 17/2/964)

Supranumerário
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.l

10.Sarg. 20.Mec.Radiom. José Maria Cabrita Neto Reis da
E.p.r •• devendo ser considerado nesta situação desde
10/2/964, 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.

Regimento

de Infantaria

nO.2

Fur~iel corneteiro José ~oaquim Mendes Lourinho do R.r.7
devendo ser considerado nesta situação desde 30/12/963
por ter mudado de Unidade Mobilizadora. Este militar
serve nas tropas de reforço à Guarnição Normal da B.M.
de Moçambique.
Devem ser considerados nesta situação desde 21/S/963,jJor
terem sido nomeados paI'U servir em r'e Iorço à Guarnição
Normal dá R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do
arto.30.do Dec.42937 de 22/4/960. os seguintes militares
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,.Joaquim Eduardo da Cruz da E.P.S.~í.
Anselmo Ribeiro do fl. L 13
,Humberto CarJoso da Silva do B,T.1.17
~lário Lopes Portela
do B.C.5
Francisco
dos Ite is Graça do C).G.Jo G.M.L.
"Art. .Manuel Mar t ins Larbosa do G.A.C.A.3
",\lanuel
Vicente Batista
do G.A.C.A.2
"Cav. António Marques Fontes do R.C. 7
,José António de Cancela do B.L. 2
2° .Sar~.\1ec. V. H. José Pescada Bento do li. L 5
Furriel
i\iec. V. H. ,José Ladeira Miguel da C. D.M,M.
Furriel
hadiorn .• António de ~iliranda Flores do R.C.8
1°.Sarg.Je
/I

Inf

II

"

"ti

ti

ti

t)

"

ti

ti

ti

ti

"

fi

ti

II

j

"

"

Regimento

de Infantaria

nO 7

2D.Sarg. de Inf. .Al b ino \larques Correia do P.C.5 por ter
mudado de Ln idade ~Iobi li z.ador a devendo ser considerado ne'5ta situação
desde 18/1/964.~ncontra'Be
na R,M. de
,\ngola.
Furripl
corneteiro
Avelino ~a :lota Ribeiro do H.I.13 de
vendo ser consideraclo
nesta situação
desde 10/2/964
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
á Guarniçãcl ;-"ormal do C. T. 1. da Guiné, nos termos da
alínea
c) do asto.3°.do
Uec.42937 de 22/4/960.

Regimento

de Inf~ntari~

HO.15

10.Sarg.1°.Mec:'/iat.Rodas
Victor Manuel Mar t inho Roçadas
Hodrigues da C.D.M.M., devendo ser considerado
nesta
situação
desde 1/2/964.
por ter mudado de Unidade M01i
lizadora.
Este militar
encontra-se
a prestar
serviço
nas t ro pas de reforço á Guarnição Normal do C.T. r. da
Guiné.

Cavalaria
Regimento

de Cav31~ria

nO.3

2°. 'urg.clarim
AntólllO Campos Jacinto
do [i,A.L.2
deven
do ser considerado
nesta situação
desde 16/1/964,
por
ter sido nomeaao para servir
nas tropas de reforço
á
Guarnição NOlmal da H.M. de Angola nos termos da a1í
nea c) do aL\to.3°.do Dec.42937 de 22/4';960.

Regimento

de CavalRria

nO 7
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20 .Sarp , clarim

Alfredo Pereira
Nunes l10 [i. T., de veudo
ser conslrleraJo nesta situação desde 10/2/964. por ter
sido nomeado para servir nas tropas de reforço á Guarnição I 'armaI da H.~I. de Angola, nos termos da alínea
c) do arto.3°.do
Dec.12937 de 22/4/960.

20.Sal'l~.clarim
António de Almeida Rico
vendo ser considerado
nesta situação
por ter sido n .meado para servir nas
á Guarnição Normal da R.M. de Moçaml.i
alínea c) do arto.3°.do
!'iec.42937 de

do LT.M.P.E.,
dedesde 10/10/963,
tropas de reforço
que nos termos da
22/4/960.

Enganh ar i a
Rflgimento

rjp

Engenharia

nO."1

Furriel
~o.Mec.Viat.80das
'sérgio Hodrigues André da R.A.
A.F.
develldo ser consiàerndo
nesta sItuação
desde
10/2/964.
por ter sldo nor-eano para servir
nas tropas
de reforço
á Guarnição Normal da R.rv:. de Angola, nos
termos da alínea c) do arto.3c.do
l"kc.42Q37 de 22/4/960.

Comnanhia

Divlsionjria

de Lanutencão

de M~terial

20.Sarg.20.ilec.\'iat.Hodas
\tanuel Gonçalves Gaudênc io do
R.I.lS
devendo ser considerado
nesta situação
desde
1/2/964.
por ter mudado de Unidade Mobilizadora.
Este
militar
encontra-se
a prestar
serviço nas tropas de re
forço á Guarnição Normal do CvT. I.da Guiné.
ü

lt

r ana r
!:legião Mi I i tar

']8

Angol ~

lo.Sarf.). de Illf.,Abílio
de Oliveira
Tomás do P.I.S,
por
ter in:. Lado nova comissão mi li tal' nos termos da alí
nea c) do arto.3°.
do Dec.42937 d~ 22/4/960
devendo
ser cons i de r ado nes t.a si tuação desde 26/10/963.
Encon ...
tra-se na H.\1. de A.'1fd 1.
Furriel
2° .\lec. Viat.Hoda~ -':osé Correia do n.1.13,
devendo ser considerado
ne-, u...
'iu.:.:ç,;:o lc~"'c lO/2/S'éA, pOI'
ter sido nomeado pare. s'_l'\'ir De: Lt;é.rni';i:o
Yo rrnaI
C2.
citada (t~l. ,nos t errcos da alínea L) do arL°.3°Jo
Dec,
42937 de 22/l/960.
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Devem ser considerados nesta situação desde 10/2/~4,por
terem sido nomeados para servirem nas tropas de refor·
ço à Guarnição Normal da citada R.~1o nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 ,.1,," 22/4/960, os seguintes militares
2°.Sarg.2°Mec.Radiom.-José Maria Afo'lso-E.MElm.
-Carlos Albertu Simões Júlio F.~~.Elm.
Furriel'"
-Virgílio Amado Teodoro- E.M.Elm.
"
""
"·-Fernando Alfredo Palema-E.M.Elm.
Luís Ernesto da Silva FaLião-f'!.C.8
2°Sarg.2°Mec.V.Rodas Firmino José Ribeiro Magro-E.P.S.~l.
Furriel" "Torre
Angelo Pedro Garcia Laureano-G.D.C.C.
"

"

""

tl

tl

I'

""

"

Região Mi I i t ar de Moçambique
2°s.Sargs. 2°s.Mec.Viat.Hodas José Manuel da Silva Magalhães e José de Sousa Dias, ambos da C.O.M.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/8/963, por terem transitado para a Guarnição Normal da citada R.M ..
VII

- CONCURSOS,

CURSOS E ESTAGIOS

A - Cursos
- Nomeação

de Pessoal

Publica-se a lista geral dos candidatos nomeados para a
ftequência do curso de 2°s.artífices serralheiros, aberto pela nota urgente nO.32952 pO.7/2 de 3/9/962 da
Repartição de Sargentos e Praças e 0.E.no.28-3a.Série
de 10/10/962
lOs.Cabos Aj.Artífices Serralheiros
José Batanete Toucinho
·Fl.A.L.3
José Randolfo Pereira Sá Miranda
LP E.
André Rosa da 'Silva
-Fl.E.l
Francisco José Antlines
1°.G.C.A.M.
Luís Domingues Mesqui ta
-B.S.C.F.
José August.oLopes
-R.M. de Angola
Manuel da Silva Pereira
-R.M. de Angola
António dos Santos
-H.M. de Angola
Helder Gomes França
-R.M. de Angola
José Coelho Ten az-i.nha
-R.M. de Angola
Sabino de Jesus Marchanete Bento
C.T.I.Timor
Orlando José BranccDAntunes
R.M. de Angola
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_í'into Rodrigues .•.•...••.•.............• R.M. de Angola
Máno Fidalgo dos Reis
·.. ···.R.M.de Angola
Júlio Soares dos Santos ....•......••..•.... ··R.M•de Angola
João António Ribas Nunes dos Santos
R.M.de Angola
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
frequênci a do curso de 2% Mec • de Armas Pes adas aberto
pela nota circ.32952 pO.7/2 de 3/9/962.da Rep. de Sargentos e Praças e 0.E.no.28-3a.Série de 10/10/962.
2° Sarg Milo L~c AI! Pe&

Manuel Nunes Castelão.........
lOs. cabos Aj Mec.Armas

C.D.Y..~,1.
Pesadas

Manuel Francisco Vieirc. Machado
Manuel Anastácio Cabrita de Sousa
António Monteiro Temudo
Joaquim Luís de Sousa
António Vasco Estudante Veríssimo
Alberto Morais dos Santos
Alvaro do Nascimento Santos Costa

•

B.A.G.1
C.D.M.M.
R.A.P.3
G.A.C.A.3
E.P.S.M.
B.M.Angola
R.M.Angola

pelo que naAs restantes declarações foram arquivadas
ra futuros convites os candidatos terão de efectuarno
vas declarações

Publica-se a lista geral dos candidatos nomeados para a
frequência do curso de 2°s.Mec.Viaturas lagartas e especiais aberto pela nota cIrcular nO. 32952 pO.7/2 de
3/9/962 da Repartição de Sargentos e Praças e O.E.no.
28 - 3a. Série de 10/10/962.
20.Sarg

Ali1° ~tec v at Lag e Especiais
í

Diamantino António Moreira
lOs cabos Aj

Mec.viat.Lag.e

Jerónimo Joaquim Gamboa
Nuno Caldeira Rodrigues Florindo
Eduardo dos Santos Paredes Bolas
.João Leal Te i xe i r-aP.uivo
/Vlrião Rodrigues Mendes
António Pires Picado
António Joaquim Calisto

R.M.Angola
Especia~

R.C.8
R.C.8
E.P.S.M .
C.D.M.M.
R.C.8
LP. S.M.
n.C.3

As restantes decluraçõe~ for~x Rr(ui~adas
pelo GUC. ~a
ra futuros convites os candidltos terãu de efectuar no
vas dccl arações
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Publica-se a relação geral dos candidatos nomeados para
a frequência do curso de 2°s.Mec.de
Armas ligeiras,
aLerto pela nota nO.32952 pO.7/2 de 3/9/962 da Hep.de
Sarg.e Praças e 0.E.no.Zí,-3a.Série àe 10/10/962.
10.Cabo Aj.mec.arm.lig.,AntÓIlio Pires Custódio ..E. P. E.
10.Cabo nO.259/60jRJ,Celestino
F.Lopes Castelo •.E. P. E.
264jF.B
Sebastião L.dos Santos Amoroso.EPE
82/62/Bn Faus tino de C.Malheiro .. ~.. E.P.S.rvI.
193/Hd
,Floriv-al Cristina ....•••.•• C.D.M.M.
n
-198/Bd
:José 8eato Caroça
R.C.8
194jRd
,Filipe Geada Farias •......• C.D.M.M.
" "
40/59
,António de Jesus Pereira.,; .E. P. E.
"1180/59
,Adelino Fanico Matias.".~...E. P. E.
39/59
,Joaquim Maurício da Sil~~ ..J:. P. E.
6/59
,Júlio Jorge Carvalheiro.· r., C.I.C.A.2
" " l06/62-Rd,João José Pardal da Si lva.;.G.c. T.A.
" Aj .rnec,Torre ,João António A. Fanico: ..,~:ItC. 7
""
"
,Francisco Arsénio
~.C.D.M.M.
II

""

II

"

11

"

li

II

/I

II
II

1

II

II
II

II

11

11

"

fi

II
II

11

n? , 70j62-Rd,Carlos

Viegas

Calado

': .E.P.S.M.

,Fernando dos Santos Suzano.R.C.8
.Fe rnando Lourenço Farinha •.C.D.M.M.
"
""
n
.Guilherme E.Paixão Moura ...C.D.M.M.
" nO.428/6l
,Virgílio de Sousa Aurélio.R.1.l5
"
"94jRd
,Isidro José A. Gaspar ......R.!. 2
"66jRd
,Joaquim Carreita Faudtrino••R. 1.7
298jRd
,Caetano José P.Gazimba
E. P. E,
" Aj. mec. arrn,ligo ,Manuel da S.Henr i ques
R\.1 Angola
"
,José Fernanaes M.de Amaro.RVl Angola
"
li"
,João Rodrigues de Rrito .•1lA Moçamb.
"
,Guilherme J.de F. Pinto •.RVl Angola
"
"
"
" ,Faustino F.B. Bonecas .....RVl Angola
,Joaquim de O.Mendonça. :'..HV1 Angola
"
,José Marques [harte •.....CfI C.Verde
O ingresso no Q.S.M, dos 10s.Cabos não pertencentes a
este Quadro fica dependente de aprovação no curso 2°s.
Mec. que frequentem.
As restantes declarações foram arquivadas, pelo que para
futuros convites ps candidatos terão de efectuar novas
declarações.

"

11

" Aj.mec.Torre
" ""
"

II

II

li

II

11

II

II

1l

II

"

"

1l

"

1/

11

"

"

11

1l

"

11

1/

11

II

II

II

11

11

publica-se a relacão geral dos candidatos nomeados para
. .J-":J~li 2°s.mecânlcO$
,.
a f requêncl~ue
vlat.ro d as, a b erto pela nota nircular nO.32952 pO.7j2 de 3/Setembro/62
da
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Rep,Qe Sarg.e Praças e O.E.no.2A-3a.Série

de 10/10/62.

Furriel
milo.M.V.R. ,António Ricardo Correia,
R.M.Angola
"
"M.V.R.,Silvio
M. de Carvalho
H.A.P.3
10.Cabo Aj.
M.V.R. ,Jorge José F.de Jesus
, B.A.G.2
"
""
M.V.fl.,Manuel
da Costa Santos
R.F..2
"
M.V.H.)I-Jerminio Nunes Gaspar
G.C.T.A.
""
M.V.R. ,António Maria Mamede
B. T.
"
""
M.V.B.,FernandoM.G.
Vieira
,R.A.L.I
"
"
M.V.R. .Berria rd ino A. de Carvalho, B. T.
"
""
M.V.R. .Manue I Ferreira
Lopes
,C. LA. A.C.
"
I!
M.V.R.,Evangelista
M.V.da Silva,R.A.A.F.
"
""
M.V.R. ,António Alves Luís
R.A.P.2
"
""
M.V.B. ,Bernardino
Alves
E.P.L
"I,
ti
~.1.V.B.,Manuel de O.L.Mourisco
R.LI6
""
M.V.R.,Adelino
Batista
R.A.L.2
"
M.V.R. ,Pedro C. Galvão
•
C.D.M.M.
I!
""
M.V.B. ,Joaquim Vilela
Antunes
R.L.I
"
If"
M.V.R .. Isaias
Martins Pereira
C. D.M.M.
"
II
M.V.R. ,Serafim
Fernando Branco, R.A.P.2
2°.Sarg.milo.M.V.R.,Edmundo
José P.Pereira
, C.T.I.Guiné
10.Cabo Aj.
M.V.R.,Arão
João Cossa
,R.M.Moçambique
2°.Sarg.milo.M.V.R.,Joaquim
A.dos A.Salgueiro,RM
Angola
Furriel
milo.M.V.R.,José
Gouveia dos Santos,
R.M.Angola
"
"M.V.R.,Américo
Podrigues
, crI C.Verde
}o.Cabo Aj . M.V.R. ,Alexandre
António
,R.M.Angola
Furriel
milo.M.V.R. ,Alberto
de B.O.de Castro,B.M.Angola
10.Cabo Aj.
M.V.R.,José
Cristovão
de Lemos .R.M.Angola
"
""
M.V.R. .Henr i que S.M. Silva
,R.M.Angola
""
M.V.R. ,Joaquim M.M.dos Santos
,R.M.Moçambidplle
Furriel
Milo.M.V.R. ,Carlos
C. Henriques
,B.M.de Angola
10.Cabo Aj.
M.V.R.,António
José Berrucho
.B.M.de Angola
"
""
M.V.R. ,Manuel Bodr i.gues
.Cl'Ida Guiné
Furri~l
Milo.M.V.R.,Carlos
R.Pais Martins
,B.M.Moçambique
10.Cabo Aj.
M.V.R.,Francisco
A.S.da S.Reis
.R.M.Moçambique
"
11
11
M.V. R. ,Amilcar Ventuta Char r az ,A. M.de Angola
"
,,~,
M.V.R. ,David Vaz Mendes
,C. T. r.Timor
M
M.V.R. ,Mário A.dos Santos Rocha,R.M.de Angola
"
""
M.V.R. ,Aníbal P. F. Rodrigues
,R.M.Moçambique
"
""
M.V.R. ,António J.Rainha
dos Santos ..RM Angola
"
""
M.V. R. ,Jaime Conzo
,R.M.Moçambique
"
""
M.V.R.,JoaquimParros
,R.M.deAngola
"
""
M.V.R. ,Jorge V.Ferreira
de Sousa,R.M.de
Angola
"
""
M.V.fl.,Elpidiode!1lliveira
,p..\1.\~oçarr:bi,que
"
""
M.V.R. ,Armindo ~:artins
Antunes ,R.M.Angola'
M.V, R. ,Manuel Frade Guerra
, R.M.Moçambique
ti

II

fi

11
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1°Cabo Aj.M.V.R.
.,
"

I
I'

" ""
Furriel

11

tvlilo

I

Luís Custódio
Fernando de Oliveira
Neves
-Abílio
Monteiro Limão
-Manuel Ramos Aires
Manuel Freitas
Rodrigues

lOCabo Aj .M.V..R. João

Mendes

dos fieis Júnior

H.M.Angola

fl.M.lVioçamL.
rt

José Farinha
R.M.Angola
Furrie 1 Mil °
José António Martins Nobre
li.M.Moçamb.
I°Cabo Aj.M.V.R. António Ferreira
Peixoto
R.M.Angola
António José Hama l ho Lopes
R.M.Moçamb.
-Hi car-Io lanue l de Abreu Far ia
"8.:o..:.Angolu
"
"
Luís Augusto de Sousa Co rr e i a
R.M.klgola
.,
11
-Momade Ismael Sacugy
R.M.\1oça'Tlb.
11
"
-Car I os Alfredo Alves de CarvalhoR.M.Angola
II
-Horácio Graça da Silva
R.M.Moça'Tlu.
B.M.Angola
"
" ·Alfredo Martins Lages
11
Benj amim Cardoso
C. T. I. Ti rno r
António José Nascimento Macedo R.M.Angola
José dos Santos Júnior
B.M.Angola
Moisés da Maia dos Santos CDelhoR.M.Moçamh.·
António João Batista
Gonçal ves B.M.Angola
-Manue l Adelino Carmelino
R.M.Angola
-Pc .'
chado Filipe
Amado
R.M.Angola
•
José Maria Ferreira
Carneiro
C. T.I.Guiné
As restantes declarações foram arquivadas pelo que para fu
turos convites terãc ~s candidatos de efectuar novas de·
clarações.
"

11

li

..

2 - lista Geral dos Candidatos

Aprovados

Publica-se
a relação
geral dos candidatos
Aprovados no
curso para SargentosAjudante
Olefe de W~c.Automobilistas, constante
do PlID10 Tirocínios
Cursos e Estágios
para 1961/62 e que terminou em 31/8/963(último
turno)
a)l°.loSarg.M.V.R.
José Luís Vilar dos Santos-CIM\1
15.1
a)2°.
"M.L.E.
Joaquim Alberto Mar t ins Brandão m/1I1'115,0
a)3c.'
"M.V.R.-Joaquim
Vicente-B.M.Angola
146
a)4°.
"
"
Justimano
Tomás C.D.M.M.
14,6
a)5°."
José Dias da Silva
C.D.:V1.M.
14.4
a)6°."
-Fr anc i sco batista
Farinho·E.P.S.M.
14.1
7°.'
"-Victor
Manue l Correia dos Santos OJVl\í 16,6
8°,"
JO'1.(1ui:-::Fcr-rc i ra r: D.~:" 1
]6 ')
9°. '
M.t.E.
Domingos José Far rac ho 11.1..7
15,6
10°. "
"-João
JO'lé dos Sant.o s Si 1vu Nabei ro axx: 15 6
lJO.'
"M.V.R.
-José \1acmta Martins Ferreira
n.\iI.Ang. 15.0
120. 'Manuel
Alexandre
Gamei ro R.A.L 4
15 O
130.'
".1.L
B. António Martinho Marques Monteiro aM\1 14 9

3íl
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a)-Estes sargentos serão promovidos em primeiro lugar em
virtude de se encontrarem ao abrigo das Det.da 0.E.34-3a.Série de 3/12/962. pág. 1006.

3 - Averbgmentos
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Analista de Informação
das Transmissões que funcionou na Q1ERET desde 14/10/63
a 21/12/963, os seguintes sargentos.
CHERET 2°.Sarg.de ~ng ..José F.de Jesus Cavaleiro-Regular
de CaL ,~lárioCraveiro de Castro -Bom
-Bom
"
" de Inf.,Marcelino Afonso Diogo
de Inf .,Teofilo H. Nogueira
-Hegular
de Inf. ,João Mar tn.nsVieira
-Regular
A estes sargentos deve ser averbado
-O curso de Analista de Informação das Transmissões
-A especialidade de Analista de Informação das Transmis.
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Analista de Segurança
das Transmissões que funcionou na CHERET desde 14/10/
/963 a 21/12/963,os seguintes sargentos'
CHt~E1-Furriel de Inf. ,José Maria da E.Festas
-Pegu lar
"
-20.Sarg.de Art.,Alberto M.Rosa Evangelista Sufic.
"
-2° .Sarg.de Cavo ,Paulino da Posa Carvalho -Sufic.
-2°.Sar~.de Art.,Dorningos Gonçalves
-Regular
11
-Furr i el de Cav, ,António Caldeira Magano -Hegular
Q.l;:l.'R·/'1,·Furriel
de Eng. ,José Joaquim C.da Silva -Hegu lar
A esltressarg. deve ser averbado o Curso de Analista de Se
gurança das Transmissões.
A especialidade de Analista de Segurança das Transmissões.
VI I 1 - Rec t i ficações

nEClAHAC~ES

Declara-se que a colocação do l°.Sarg.do O.A.E.,Alexandre Simões de AraÚjo Júnior do H..A.P.3 conforme consta
.da 0.E.no.3-3a. Série de 30/1/964 pág.79, deve ser
considerada com destino ao C. LC.A. 2.
Declara se que o iO.".;;arg.de
Inf. .~anuel Pereira de Oli-
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veira pertencia ao R.I.2 e não ao F1.C.6 como foi pul, icado na O. E. nO. 33 de 30/11/963, pág. 1054,
Declara-se nula e de nenhum efeito a trallsfer'encia do tl°.
Sargento ele Inf. Joaquim Amaro da Si lva do P.1.15 para
o f .C.6 pu!:"licada em O.b. nO.3-3a.Série de 30/1/964
pág.76.
Chama-se Eurico Germano da Fonseca e não :::uricoCerfl1,"llo
da Fonseca 0·2°.Sarg. de Art. colocado no Campo Ce liro de Al coche te , a que se refere a 0.1:. n? , 3. 3a Série
de 30/1/964, pág.86.
Chama-se José da Silva Ventura e não José da Silva Ventuta o 2°.Sarg de TIIL colocado no n.G.f\. pela O.E.
nO.3 - 3a.Série de 30/1/964, pág.88.
Oeclara se que se chamam Joaquim Paulo Peres e Elvino Marques Gomes NI' to e não corno respectivamente se pullicou
na O.E.no 33 de 30/11/963, pág. 1015, Joaquim Paulo Pi
res e lnVÜIO Marques Gomes ambos lOs. Sargentos de In f ,
do H.I.l.
Chama-se Jorge Joaquim \Iouta e não Jorge Joaquim l'Iioura
o 2°.Sarg. de Inf. colocado no R.I.2, pela 0.E.no.2-3a.
Série de 20/1/964. pág. 27.
Chama-se Manuel Mateus Marques Serra e não Manuel Martins
~larques Serra, o candidato nO.72-A da lista geral de
classificação dos Aprovados no concurso extraordinário
para o posto de Furriel do Q.P. da Arma de Infantaria,
inserta na 0.E.no.14-3a.Série de 30/5/963, pág.4Ü6.
Declara-se que o 2°.Sarg.Milo.Manuel Leandro Coelho de.
Silva, do Batalhão de Caçadores nO.5, promovido ao actual posto pela 0.E.no.34 - 3a. Série de 1963 a pág.1Qll
per-tence ao B.C.357 e não 379 como se pub Lico u.
Declara-se que o 2° .Sargento Miliciano Marcial Dias Ferreira Martins promovido a este posto pela 0.E.no.29-3a.
Série de 1963, a pág.898. tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/2/963 e não ~esde 30/6/963 como
por lapso foi publicado.
Declara-se

que os 10s.Cabos

Aj.Mec,Viat.Rodas

Joaquim
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w;aria da Conceição Silva, Fernando dos Santos Lopes ,
NialluelHodril!ues da l-lochae João Guilherme de Sá, todos
do C,T. I. de ''tacau,são graduados no posto de Furriel
20 ,,\'ec.
Vr a+. hodas e não promovidos a este posto como
por lapso se pullicou na 0.E.3a.Série nO.3 de 30/1/964
pág.G3.

~ - Vpncimentos
neclara~se que os Sargentos do Q.A.F. a seguir mencionados que venciam pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Quadros", passam a vencer pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". desde as datas que para cada um se indica
2°s.~argentos do 0.A.E.
1 3 964
Alvaro Vieira Mendes-C.H.ua 1a.rt'.
•
"
Tligino Lagu~as Valadas-E.M.Flm.
"
João Pedro losado-Ti.l.16
Joaquim Gomes da Cunha O.Il.M.17
"
João da Silva Sotto Mayor ~.A.P,2
"
Hau l Pedro equeira C.D.:\1.M.
LiLerato Faria de Araujo C.S.V.C.I.A.
"
Manuel Luís Pe rei t-a-Qi G, do G.M.L.
Hermínio Augusto Alves-S. T.tvi.
"
Albino de Jesus-I.A.F.M.
"
Ilenrique Afonso -Acad , tv'i
1.
l°.Sargento do ç A.E.
"
llerculano Carvalho Podrigues-l-lep.Ofi.
II

o~oooooooooooooooooo

0000000000000000000

0000000000000000

o

Ministro

do Ex~rcito

Joaqu.im da Luz Cunha

Fstá conforme

o Aju~ante Gen~ral
I~
/
,/

é'

-.r __

MINISTtRIO

do Exército

Ordem

Publica-se

ao Exército

DO EXtRCITO

o seguinte:
•

l-DECRETOS

E PORTARIAS

A - Condecorações
- Sargentos
Por Portaria

de 4 de Fevereiro

de 1964

Manda o Governo da República Portuguesa. pelo Ministro
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 Furriel Miliciano do Serviço de Administração Militar
Vitor Manuel Gonçalves Gabriel do Comando do Agrupamento nO.3 - Regimento de Infantaria nO.11. Ministério do
Exército, 4 de Fevereiro de 1964. O ~inistro 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.35667 de 28 de Maio de 1946.
os seguintes sargentos.
Primeiros Sargentos do Quadro de Amanuense do Exército
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Henriques Lopes, António Ramos Vicente, Uriel Rodrigues
Barranha, José Fernandes de Gouveia Neves. António Ro
balo Monteiro, todos do serviço de verificação de contas e de Inspecção Administrativa
MáxImo de Azevedo
Cabral e António Henrique da Silva, &mbos do Regimento
de Artilharia Antiaérea Fixa.
Segundos Sargentos' do Quadrcfl&Amanuense do Exército, JoRé da Encarnação CardosQ Alfredn Eurico de Araújo,am
bos do serviço de Verifu;ação de Contas e de Lnspeccção Adrmrri st.r-at
i va e Fraoc i 8CO Domingos do Quar te.l G:!ne rah: do Governo Mi li t<>
e LlSDm • '

B - Rectificação
!l

,,~...

Sem fe i t,o a pub Ii,c.çá\J eoa st.ant,eda Ordem do ExerCltf'
n .3 3a.Serie de 30 de .Iane i rt do cor ente mil) que a
t.r i hu i a Cruz de Gue~l a pI:! :1, r1n..,se a s prime "O; r~
bos Vitalino Mar tan s Moura o J~anuel Tav ares f,rr:á: -io
Batalhão de C',.aGadçresna 158 Ar·tpr Nuº" s ~t:.t th do
Batalhão de Cavalaria na. ~Q9 'Mahuel 'íl i oe Gmj a do
Batalhão, de Caçadores na 13'- f.oldadn
Augusto Co reia MáxIm0 Rangel do Bat",lhfio de Caçad res n" 13'7
p r constar já da,Ordem elo,Ex~r.'ivo n". 33 3a.Série de
30 de Novembro de 1963.
sp de i9/2/9tJ.j,
é

O

. Ií I • MUDANÇAS II S ITUAÇAO
I

~argentos

•

do Quadro permanen e

Ingresso nos Quadros
Uuadro Amanuens~

do Exército

Passo}! a s~r considerado nesta sitp.aSão d~sdp, U8/963.
10.Sarg, de In~ ..Eduardo JO~9 Temudb do B.C.a
I

Passagem
í

I

I

~ ~ituação
•

I

de Olsponlbi Iidade

üuadrn da •Arm~ de, Infan I arja
Passou a ser considerado nest.a situ,ação desde 20/9/963
o 20 .Sarg. de Inf , Carlos Manuel Certo de Carvalho
Proença do OCS.em reforço á (}larnição Normal da R.M.
de Angola.
. Desp. de 11/6/963

o

li
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Uuadro da Arma de Artilhar a ~

.I

"*.'.

1

Passou a ser cons~erado
nesta situação desde 4/2/964, o
20.8arg
de Art.,Manuel Ribeiro Bugalho da R.M. de Moc
çamhi que ,
" Desp. de 20/.12/963

~

,

Quadro do Servaço: 1e Administração

Milita:r

Passou a ser conai de ado nesta si tuação desde 22/2/964,
o Fur r-i e l do ~.A.M.. Rul Manuel Valente da Ascenção Campos do 2° G:C-A.M.
De sp de 31/ l/%,4,
~,,:51

.

n

Passagem á SítuaÇaO de Supranumerárlos
üuadro da A'rma denfanta1ila
Passou a ser cons ider ado nesta si tuaçãp desde 27 12/963
por ter em arcado para a R.M. de Môçarnbique, o l'-.Sarg.
de Inf . Ave l mo de A mei.da Costa e Silva do B.C.10, em
er vi ço no C.T.!. de Macau
a ser considerados
nesta situação de de 5y.12/63':t'!1' ~
25/1/964 e 10/2/964
por t~rem sido nomeadQs l;?ara servir em ref.rço
á Guarrli~ã0 ~onKa da R.M 'de Angola,
nos termos da a l ínea c. do ar ° 3
do Dec , 4293'Z de
22/4/9~ : respectivaménte
o 1. '"Sà~g~,Càet' o Joa Bt·
gare'<; Carreto do R.Ll
e Ô 'lll'rié"~ de Inf', ,Allli:nó
de Ol i vc i a e Miguel Anvórlí d Arà'jó, 'ambos dó B C
10
Ü
(

Passaram

L

••

J

I

11 1 t .,..

üuadrc da Arma de Artilhana

'1'"IIJam

.. ln a

lO

L

dr>

Passou a ser considerado nesta ",i 'ufi'Çâo d s e 23 1 %3.
por ter sidb nome:,do p li ervil' nas tropas de reforço
á uarnição
ormal da R.M,de M çambiqpe nos termos
da a l jne a c) q ar tv . .do Dec: 42tQ37 de 22/4/960,
o
Furriel de Art.,J sé de'OiivéirI
~àdo do R.A.L.l

Guadro da Arma de Cavalaria
d

I

Pa so a ser c~nsiderado

I~

1 ~

nesta situação desde 16/1/964,

por te r s ido cnomeado fi .s t; rmo: da a.l nea c; do ar-tv ,
30.do Oec.42937' de 2-2,41960. "pa.;;:'a servi r nas tropas' de
re for ço á Guarnição l'lIormaJ da, R.~L de Angola, o 2tl.
Sarg. de Cav., Francisco da Sil a Braz .•
I

Ul<;~

«

I

t

('

r'

1t

on

208
ORDEM Da EXERC IT o N°. 7
aa. Sé rie
*********************************************************
Quadro do Serviço

de Saúde

Passou a ser considerado nesta situação desde 17/10/963,
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 á Guarnição Normal da R.M. de Angola o Furriel
do S.S.,Manue1 Trindade Lopes do B.C.5.

Quadro do Serviço

de Administração

Militar

Passou a ser considerado nesta situação desde 25/1/964,
o l°.sarg. do S.A.M.,João Antunes Neves do 2°.G.C.A.M.
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, nos termos
da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

IV - PROMOÇÕES
Sargentos

do Quadro Permanente

Armas e Serviços,'
Ministério
Quartéis
Quartel

do Exército

Generais

General

do Governo Militar

de Lisboa

20.Sarg. de Eng. Rodoviário , o Furriel Alfredo dos Anjos
Correia, contando a antiguidade desde 27/12/963, ~ata
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Oesp. de 25/2/964

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.8

20.Sarg.20.Artíf.Serro.,
o Furriel Manuel Pereira Coel~o
contando a antiguidade desde 30/11/963, data a partlr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 28/2/964

3a.

Série
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Batalhão

de Caçadores

n°.5

20.Sarg.2°.Mec.Radiom.,
o Furriel José Inverno Amado,
contando a antiguidade desde 27/12/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Ser
ve em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola.
Desp. de 21/2/964
Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.5

Furriel 2°.Artíf.Seleiro correeiro, o l°.Cabo Aj.Artíf.
seleiro correeiro. Manuel de Passos Gomes da Cunha
contando a antiguidade desde 20/10/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 21/2/964
•
Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.2

2°.Sarg.Clarim, o Furriel João Reis de Sousa, contando a
antiguidade desde 31/1/964 data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Serve em refor
ço na R.M. de Angola.
Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

Furriel Grad.2°.Mec.Radiom.,
o lO.Cabo Aj.Mec.Radiom.
Luís António Cadima Pereira, desde 4/8/963, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 25/2/964
Engenharia
Grupo

de Companhias

de Trem Auto

lO.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas,
o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
António Geraldes Freire, contando a antiguidade desde
27/12/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 28/2/964
Serviço

de Material
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Escola

Prática

do Serviço

de Material

2°.Sarg.2°.Mec.Electricista,
o Furriel
ta Manuel José Pessoa ~as, contando
de 27/12/963. data a partir da qual
vencimentos do novo posto. Desp. de
Orgãos

de Execução

do Serviço

Estabelecimentos

Mi I itares

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital

Militar

2°.Mec.Electricisa antiguidade destem direito aos
21/2/964

e Outros

Regional

Elementos

n°.l

l°.Sarg. do 5.5., o 2°.Sarg. Francisco Monteiro da Silva
contando a antiguidade desde 1/10/962, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
Oesp. de ~9./2/.964
Hospital

Militar

Regional

nO.3

10.Sarg. de 5.5., o 2°.Sarg. António da Costa da E.P.C.
contando a antiguidade desde 11/11/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
Desp, de 19/2/%4
Supranumerários
No Ultramar
Região

Mi I itar

de Angola

Furriéis Grads.2OSMec.Radiom.,
os l°s.Cabos Aj.Mec.Radiomontadores João da Rosa Louro e Manuel Marques de Sousa, desde 4;'8/963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Desp. de 2/3/964
Região

Militar

de Moçambique

Furriel 2°.Artíf.seleiro correiro, o Furriel Grad. 2°.
Artíf.seleiro correeiro Adelino de Amorim Coelho, contando a antiguidade desde 20/10/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 21/2/964

aa, Série
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Furriel músico executante no instrumento "Fagote", o l°.
Cabo músico Manuel Serafim, contando a antiguidade desde 20/12/962, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo pos~o. Desp. de 20/12/962

Comando

Territorial

Independente

da Guiné

Furriel de Eng.Sap., o l°.Cabo António Pereira Falcão,
contando a antiguidade desde 26/4/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 25/2/964
20.Sarg.20.Mec.Electricista, o Furriel Estevão Fernandes
Loureiro Palmela, contando a antiguidade desde 31/1/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Desp. de 28/2/964

Comando

Terri torial Independente

de Cabo Verde

20.Sarg.20.Mec.Electricista,
o Furriel David Ribeiro da
Silva, contando a antiguidade desde 31/8/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 22/2/964

Graduações
No Posto de Furriel
Estação

Postal Militar

nO.9

Furriel Grad., o Auxiliar de Tráfego supra do C.T.T.,
José ~as de Albuquerque, contando a antiguidade desde
20/12/963. Vence pelo Ministério do Exército nos termos do Decreto nO. 31:495 de 1/9/941.
Desp. de 21/2/964

Sargentos

do Ouadro de Complemento
Regimento

de Infantaria

nO.3

Por despacho de 26/Fevereiro/1964, contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/1961, 2°.sargento miliciano o FUrriel do Q.P. José de Sousa Duarte, por se ter verificado
reunir todas as condições de promoção exigidas na Lei em
28/Fevereiro/1961, portanto, antes do seu ingresso no
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Ouadro Permanente.
Fica graduado 2°. sargento desde a data do seu ingresso
no Q.P.(2/Abril/l962).
Tem direito aos vencimentos de 2°.
sargento desde 28/Fevereiro/1961.
nos termos da Determinação 4) da e.E.no~33-3a.Série
de 1959 e Despacho 12 inserto na O.E. nO.9-1a.Série de 1959.

Batalhão

de Caçadores

nO.6

Por despacho de 5jMarço/1964, contando a antiguidade desde 28jFevereiro/1964, 2°.sargento miliciano o furriel miliciano Silvio Teodoro Leite Raposo.

-Compa de Caçadores

nO. 174-

Por despacho de 5jMarço/1964, contando a antiguidade des
de 28jFevereiro/1962, 2°.sargento miliciano o furriel mi·
liciano José Dias Pinto. Tem direito aos vencimentos do no
vo posto desde 28/2/962.
.

Regimento

de Cavalaria

nO.3 . Bat.Cavalaria

Companhia

de Comando e Serviços

nO.345

Por despacho de 5jMarço/1964, contando a antiguidade des·
de 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel miliciano Ilidio Bernardo Martins. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

-Companhia

de Cavalaria

nO 253-

Por despacho de 5jMarço/1964, contando a antiguidade des
de 28/Fevereiro/1963.
2°s.sargentos mili~ianos os fur
riéis milicianos Jorge Manuel Antunes Gomes da Cunha, Jo
sé Maria da Silva Soares Arroja, Liberto Augusto Andrade
Manuel Bengala Diniz Carita e Zeferino Manuel Rodrigues
Henriques Pereira. Têm direito aos vencimentos do novo
posto desde 28/Fevereiro/1963.

-Companhia

de Cavalaria

nO.295-

Por despacho de 5jMarço/1964, contando a antiguidade desde 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento ~iliciano o furrie~ m~liciano Francisco Fernando Veríss1mo Noronha. Tem d1re1to aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

,
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-Companhia

de Caçadores

nO.296-

Por despacho de 5(Março/1964 contando a antiguidade des
de 28/Fevereiro/1963 2°.sargento miliciano o Furriel miliciano Joaquim Lopes Leite. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

v - COLOCAÇÕES
Sargentos

E TRANSFERENCIAS

do Quadro

Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Ajudante

General.

Di recção do Serviço
Repartição

de Pessoal-

de Oficiais

20.Sarg. de Inf.,Serafim Lourenço Cartaxo do B.C.5. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
- Desp. de 2542/964

Na OePlnd@ncia

do Quartel

Direcção

Mestre

do Serviço

General

de Saúde

20.Sarg.do Q.A.E. Dário Augusto Barreto de Oliveira do
20.Tribunal Militar Territorial. Desp.de 4/1/964

Di recção do Serviço

de Intendência

10.Sarg. do S.A.M. ,João Martins Carlos da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
20/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 18/2/964

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

R eg inen to de ln fan ta r iano. 1
Furriel de Inf. ,José Marques do B.C.6. Vence pepa verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de %5/2/964
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Regimento

de Infantaria

n°.6

2°.Sarg. de lnf. José Padrão da Costa do R.I.1S. Vence
pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados por Lei".
Desp. de 24/2/964
Furriel de lnf. Angelo de Melo Martins da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 8/2/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos ()Iadros". Desp. de 25/2/964

Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.,Mário Melo de Oliveira do B.C.S,
devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/964,
por ter regressado do C.T.l. da GUiné, onde serviu em
reforço á Glarnição Nonnal. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 14/12/96

Regimento

de Infantaria

nO.8

Sarg.Ajud. de Art.,António Baptista da Silva da E.P.E ••
Desp. de 27/8/963

Regimento

de Infantaria

nO.16

l°.Sarg. de lnf. Alberto Fráguas Lucas da R.S.P.jO.S.P.,
por pedir. Desp. de 18/1/964

BatalhãO

de Caçadores

nO.l

2°.Sarg. de lnf. José Ribeiro Garraio do C.I.M., por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 28/2/964

Batalhão

de Caçadores

nO.6

2°.Sarg. de lnf. Ernesto Romão Vicente do R.I.1. Vence
pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados por Lei".
Desp. de 25/2/964

Batalhão

de Caçadores

nO.l0

2°.Sarg.de Inf.,Benigno Teixeira Pires do R.I.1S, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 11/1/964, por ter regressado da R.M. de

3a.
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Angola.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 13/2/964
Arti

Iharia
Regimento

de Arti

Iharia

Ligei

ra nO.2

Sarg.Ajud. José dos Reis Camelo e Costa da E.P.E.
Desp. de 6/2/964
Regimento

de Artilharia

Ligei

ra nO.3

Furriel de Art. Aníbal José Leâo _ Marchante da E.P.A,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/8/963, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 20/2/964
Regimento

de Arti

Iharia

Pesada

nO.2

Furriel de Art. Raul Alves de Almeida da E.P.A., por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". Desp. de 27/2/964
Furriel de Art. José Alberto Cardoso de Albuquerque da
E.P.A., sua Unidade Mokilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 201~963, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pelt' Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp.de 21/2/964
Regimento

de Artilharia

Pesada nO.3

2°.Sarg. de Art. Lucílio Correia Mendes Leitão do G.A.C.
A.2. Vence pela verba "Pessoal
Dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 26/2/964
Grupo
10.Sarg

de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.3

de Art. Nelson Pereira da Rocha da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
26/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos (À.1adros". Desp.de 12/2/964
Cavalaria
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de Cavalaria

20.Sarg.de Cav.,Manuel Dias Amaro do R.C.8. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 28/2/964
Regimento

de Lanceiros

nO. 1

(Com destino ao C.l.C.A.3)
20.Sarg.de Cav.,António Joaquim Caldeira Boné do S.C.8
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aproy,~dospor Lei". Desp , de 13/1/964
.,;"SElrviço

de 'Administração

"Esce la Prática

,,'r',

Militar

de Administração

Militar

20.Sarg.do S.A.M. Luís Lopes Mar reiros do 2°.G.C.A.M.,
sua Unidàde Mobilizadora, devendo ser considerado nes
ta situ~ção desde 24/12/963, por ter regressado da R.M.
de',Mpçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprova'dos por Lei". Desp., de 5/2/964
"I0"G,rupo,
10.Sarg

de Companhias

do S.A.M.,Martinho

de Administração
da Silva

r,qlitar

Dias,

da R IA de An-

gola, devendo ser considerado nesta s~tuação desde
20/1/964. Vence pela verba "Pessoal de Noineação Vi t alícia além dos Quadros". Desp. de 12/2/%4
20.Grupo

de Com~anhias

de Administração

Militar

Furriel do S.A.M.,Rui Manuel Valente de Ascenção Campos,
da E.P.A.M., devendo ser considerado nesta situação
desde 22/2/964, data em que passou á situação de disponibilidade.
'
Servico
Companhia

de Material
Divisionária

de Manrnenção

de Material

20.Sarg. de Inf.,Luís Miranda 8onacho da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 11/2/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". (no.2 do arto.325°.do Cap·2°.do Orçamento do M.E. de 1963)
Desp. de 26/2/964).
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Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

Mi Iitares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e Mobil ização nO.3

20.Sarg. de Cad. Francisco Maria AzeJo do R.C.? Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros". Desp. de 25/2/964

Estabelecimentos

Penais

Presídio

•

Mi I itar

20.Sarg.de Art. António da Piedade dos Santos da E.M.Elm.
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Quadros". Desp. de 12/9/963

Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Instrução

Mi I itar de Santa Margarida

lO.Sarg. de Inf. Manuel Francisco Gomes do R.I.14, por
pedir.
Oesp. de 22/2/964

Centro de Instrução

de Sargentos

Mi I icianos de Infantaria

20.Sarg. de Inf. Gjlberto Tiago da Conceição Matias da
R.O./D. S.P •. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp . de 11/1/964

Escola Mil itar Electromecanica
20.Sarg.de Inf. Francisco Mnuel Quadrado Pires de Presídio Militar, por pedir. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 12/9/963
10.Sarg.10.Mec.Radar José Gomes Ferreira do R.A.A.F.;
Furriel 2°.Mec.Electricista Camilo da Conceição Duarte
da E.P.E. e Furriéis 2°s.Mec.Radar Domingos Marques
Barriscas e José Semedo Esteves do G.A.C.A.3 e G,A.C.
A.2, respectivamente. Desp, de 28/2/964
~
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Estabelecimentos

Produtores

Manutenção

Militar

Furriel do S.A.M. Victor Manuel Marques Dias de Santo
António da R.M. de Angola. devendo ser considerado nes
ta situação desde 20/1/964. Vence pela verba Privativa'
da Manutenção Militar". (Despacho de 24/2/964)
Diversos
Depósito

Geral

de Material

de Guerra

Furriel de Inf. Serafim Soares da Costa do R.I.1S sua
Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta si
tuação desde 2/11/963
por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ()Iadros". (Despacho de 28/2/964)
Depós i to Ge r a I de Ad i dos
(Com destino ao S.G.D.N.)
20.Sarg.Eng.Traasm.António
Magno Máximo dos Santos da R.
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 20/1/964. Vence pela verba "Pr i vati va do Se
cretariado Geral da Defesa Nacional' .
(Despacho de 14/2/964)
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.1

20.Sarg.de Eng.Transm. Vitor Manuel Lopes de Almeida Ba
rata da Cruz da CHERET, por ter sido nomeado nos ter
mos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960
para servir nas tropas de refprço à Guarnição Normal
da R.M. de Angola. devendo ser considerado nesta situação desde 16/1/964.
20.Sarg. de Inf. Jorge Ribeiro do B.C·S por ter mudado
de Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta
situação desde 19/2/964. Já se encontra na R.M. de An
gola.
Regimento
de Infantaria
nO 15

3a
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Furriel de Art. Raul Augusto Alves do Pres.Mil. por ter
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 Moçambique devendo ser
considerado nesta situação desde 23/11/963.
Devem ser considerados ne sl la situação desde as 'daias
abaixo indicadas, por terem sido nomeados para servir
em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60
Desde 1/9/963

lO.Sarg.de lnf. ,Manuel [tias da Silva do R.I.10
'"
.João Meireles da E.P.r.
"
".Manuel
Afonso Branco do R.r.6
"
, Art ..João Nunes Godin o da E.P.A.
Cavo José Joaquim Reis B.de Almeida da B.I.10
Furriel Cornet .•Manuel Maria dos Santos do R.I.16
Desde

21/9/963

l0.Sarg. de ln&. José de Jesus dos Santos do R.I.1
"
,Avelino da Cunha Loureiro Reis do R.1.12
,António Vaz Maleiro Cardoso da E.P.r.
" Art. ,António Figueiredo Simões do R.A.L.2
"
,José Maria Alves Maia do R.A.L. 5
11

Batalhão

de Caçadores

nO.5

lO.Sarg.de lnf., Agostinho Ferreira do C.T.I. de Macau,
por ter ttansitado para a situação de reforço á Guarni
ção Normal da R.M. de Moçambique desde 27/12/963, nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
20.Sarg.do S.S.Agostinho Sequeira Barroco do R.I.7. por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 2~/1/964. Encontra se na
R.M. de Angola.
Furriéis de lnf. Serafim António Nogueira do R.I.2. José
Maria da Silva Araújo da E.M.Elm., Joaquim da Costa
Bastos do R.I.3 e Armando Semião Caracol Branca do
B.I.I.18, por terem sido nomeados mos termos da alínea
c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servirem
nas tropas de reforço á Guarnição .lormal da R.M. de An
gola, devendo ser considerados nesta situação o primeiro desde 17/10/963 e os restantes desde 17/1/964.
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Furriéis de lnf. José António Alves do R.l.6, Manuel Mendes Cabaço do R.l.10, Joaquim Val~rio Martins do R.l.
15 e Fernando Rio de Freitas da O.S.J.O., por terem sido nomeados para servirem nas tropas de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, devendo ser conS1derados nesta situação desde 25/1/964.

BatalhãO

de Caçadores

nO. 10

10.Sarg. de lnf. Avelino de Almeida Costa
T.l. de Macau, por ter transitado para
Reforço á Guarnição Normal deste C.T.l.
nos termos da alínea c) do arto.3°.do
22/4/960.

e Silva do C.
a situação de
desde 31/7/962
Oec.42937 de

20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas José Carlos da Silva e Furriel
corneteiro António Fernando Correia ambos do R.l.7,devendo ser considerado nesta situação desde 27/1/964,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora. Estes militares servem nas tropas de reforço á Guarnição Normal
da R.M. de Angola. Oesp. de 27/2/964
20.Sarg. de lnf. António Teixeira de Andrade do R.l.8;
Furriel de lnf.José de Jesus do R.l.8 e Furriel de Art.
Manuel Joaquim Bonzinho da E.P.A., por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Oec.
42937 de 22/4/960,para servirem nas tropas de reforço
á Guarnição Normal da R.M.de Angola,devendo ser considerados nesta situação desde 16/1/964.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.l

20$.Sargs. de Art. José Fernando Rodrigues Ribeiro do G.
A.C.A.3 e José Baptista Maria do Col.Mili.e Furriéis
de Art. Pedro da Silva Abreu Rato do R.A.A.F.,Francisco da Silva Mateus do R.A.A.F. e Romão António da E.P.
A., por terem sido nomeados para servirem nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960
devendo ser considerados nesta situação desde 10/2/964.

Cavalaria

aa
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Regimento

de Lancei ros na 2

Furriéis de Cavo António Barata Santana da E.P.C., Ma
nuel Ferreira da Silva Correia e Manuel Albino de Sá
Fernandes ambos do G.D.C.C., por terem sido nomeados
nos termos da alínea c) do arto.3o.do Dec.42937 de
22/4/960 para servirem nas tropas de reforço á Guarni
ção Normal da R.M. de Angola devendo ser considerados
nesta situação desde 16/1/964.

Regimento
Furrijis

de Cav

de ~alaria

José ~anuel

n°.3

Gonçalves

Dias Picoto

da

da E.P.C. Manuel Lopes Rossa do R.C.8 e Manuel dos San
tos Vieira do GD.C.C
por t~rem sido nomeados nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960
~~~.á.1\slilrviremnas tropas de reforço á Guarnição Normal
âeve~~6' ser considerados nesca situação desde 16/1/964.

Regimento

de Cavalaria

nO.7

2°.Sarg.de Cavo Joaquim Manuel Estevão Mendes do G.D.C.
C. e Furriéis de Cav. Francisco Manuel Cortina FarrOpo
do B.C.8. António Martins Afonso do R.C.8 e Mário Augusto Leitão Manuel da E.P.C., por terem sido nomeados
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de
22/4/960. para servirem em reforço á Guarnição Normal
da R.M. de Angola, devendo ser considerados nesta si
tuação desde 10/2/964.
2°.Sarg. de Cavo José Júlio Roque Lages da Acad.Mili.
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir em reforço á
Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné devendo ser considerado nesta situação desde 10/2/964.

Serviço

de Administração

20 Grupo de C onpanhias

Mi Iitar
de Admini st raçjo Mi I itar

2°s.Sargs. do S.A.M. Cândido Pedro da Silva Tavares do
E.M.E.(Secção de Publicações), António Ra~os Salvado
da E.P.A.M. e António Teles Touguinha do l°.G.C.A.M. e
Furriéis do S.A.M. João Alexandre Coichão Caeiro do Q.
G. da 1a.R.M., José Pedroso Toscano da M.M., Manuel
~arrilho da M.M. e João Henriques de CUiveira Raio do
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C.M., por terem sido nomeados nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/1/960, para servirem nas
tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola
devendo ser considerados nesta situação desde 25/1/64
10.Sarg. do S.A.M. Eduardo Rui Valdez Faria da M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 25/1/964,
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.
No

Ultramar
Região

Mi

Iitar de Angola

..
'

lO.Sarg. do Q.A.E. Jaime Pita do R.l.4 por ter transi
tado para a comi ssão Normal. nos termos da aIínea b )
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 devendo ser considerado nesta situação desde 11/5/963.Encontrava-se
em Angola na situação de reforço.
10.Sarg. de lnf. Armindo Torres Teixeira do B.C.lO, por
ter transitado para a situação de reforço ao Q.G. da
R.M. de Angola. nos termos da alínea b) do arte. 3 .do
Dec.42937 de 22/4/960 desde 22/11/963.
lO.Sarg, do Q.A.E. Eduardo João Temudo do B.C.8i 2°.Sarg.
de Cavo Paulino da Rosa Carvalho da CHERET, 2°.Sarg.
de Eng.Transm. João Francisco de Jesus Cavaleiro da
CHERET e Furriel de Eng. Trassm. António Soares do B.T.
por terem s1do nomeados nos termos da alinea c) do ar tO
30.do Dec.42937 de 22/4/960 para servlrem nas tropas
de reforço à Guarnjção Normal da R.M. de Angola, deven
do ser considerados nesta situação desde 10/2/964.
10s.Sargs. de lnf. Leonel Joaquim Valtelhas do R.l.2 e
Frederico Marques Lopes do R.l.6. por terem inlriado
nova comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
30.do Dec.42937 de 22/4/CXfJ, devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente 1542/963 e 6/9/63
Encontram-se em Angola.
20.Sarg. de Art. Manuel Cunha da Silva do R.A.P.2(CICAl)
20.Sarg.do S.A.M. JC'sé de Fátima Zamith Soares do l°·
G.C.A.M., Furriel do S.A.M. Joaquim Manuel Ferreira do
20.G.C.A.M. e Furriel de Cavo Octávio Alegria Gonçal-
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ves do G.D.C.C., por terem embarcado para a citada Província onde vão serv~em comissão militar nos termos
da alínea b) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo serem considerados nesta situação desde 16/1/964
lOs.Sargs. de Inf.Adão de Almeida Vasconcelos do B.C.IO,
Ermínio Baptista Bandeira do R.I.7 e Samuel Alves Gonçalves do R.I.12 por terem transitado para a comissão
militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 1e 22/4/960. devendo ser considerados nesta si
tuação desde respectivamente
22/11/963. 15/12/963 e
12/11/963. Encontram-se na R.M. de Angola.
10.Sarg. do S.A.M. Agostinho André Rato do 2°.G.C.A.M. e
Furriel de lnf. Victor Manuel Teixeira dos Santos do
B.I.I.17. por terem transitado para a comissão militar
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de
22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 22/8/963 e 10/1/964. Já se encontra
na R.M. de Angola.
l0s.Sargs. de lnf. António Batista Leitão e José Pinto da
Fonseca ambos do R.I.7. António Augusto. Francisco Re1s
Graça e Amadeu José Agostinho
Fernandes
Moreira
todos do R.I.2. devendo ser considerados nesta situa
ção os dois primeiros desde 27/1/964 e os outros desde
26/1/964, por terem transitado para a Guarnição Normal
da citada Província. nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
10.Sarg. de lnf. José da Costa Cunha do R.I.lS, por ter
transitado para a Guarnição Normal da citada Província
nos termos da alínea c) do arto.3°. do Dec.42937 de
22/4/960 desde 11/4/963.
20.Sarg. 20.Mec.Viat.Rodas Vicente Calixto Rosado Simão
do R.E.I, devendo ser considerado nesta si tuação desde
22/2/964. por ter sldo nomeado para servir na Guarni
ção Normal da citada R.M. nos termos da alínea C) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960. 2°.Sarg.clarim José da Encarnação Ferreira do lO.G.C.S.
devendo ser considerado nesta situação desde 22/2/964
por ter sido nomeado para servir na Guarnição Normal
da citada Província nos termos da alínea c) do arto.3°.
do D<tc.42937 ale e2/4/'60
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Região Mi Iitar de Moçambi~ue
P .Sarg. de In f , Joaquim Ferreira Melo do B.C.10

por
ter transitado para a oomissão militar nos termos da
alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, deven
do ser considerado nesta situação desde 4/11/ %3.

Por teresembaxcadopara a citada Província onde vão ser
vir em comissão militar nos termos da alínea b) do arte?
3°.do {)ec.42937 de 22/4/960. devem ser considerados
nesta situação desde as datas que lhes vão indicadas
os seguintes sargentos
2°.Sarg.de lnf. António Rosa Nunes.E.P.I ....•....•25/1/64
,António Dias Soares.~.da.la.aM ...3l/l/64
Eng .•Humberto Lopes Geraldes.C.Milit •.•3l/1/64
F~g.Tr.,Gabriel da Conceição Mendes. BT.25/1/64
" .Fernando da C.SoaresCHERET ..••25/l/64
Cav ..António Castanheira Jorge R.C.8•..25/1/64
Cav.,João da Silva LaranjeiraR.C.8
25/l/64
S.S ..Manuel Reis F.SerodioC.l.A.A.C
25/1/64
"
,Valdemar
de
Jesus
Pires
H.M.R.2
..•25/l/64
"
"
SAM Norberto J.Franco Ferreira E.P.A.M. 4/2/64
"
"
QAE,Victor
Nogueira Gonçalves-O.S.M •.•.18/2/64
"
I

I.

.1

Por terem embarcaào para a citada Província onde vão ser
vir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devem ser considerados
mesta situação desde as dm,as que lhes vão indicadas
os seguintes sargentos'
l0.Sarg.lnf.António Duarte C.Pinto R.l.14 ....•..l0/12/63
20?
,Helder Martins Nunes R. 1.16..•..•... 25/1/64
1

"

,Augusto TraçaI RibeiroC.I.S.M.I

11

25/1/64

Eng. João Dias Bernardes Sals.inha-B.T
24/1/64
,Alexandre Alves Lourenço-E.P.E •...•• 25/1/64
Furriel de Cav.,António F.Heitor de Morais-C.l.M •.5/l2/63
"

11

"

11

•

ii

Eng.,lsael

Parracho-E.P.E

31/1/64

Furriel 2°.Mec.Mat.Cripto,José Augusto dos Santos Lourenço dm B.T. e Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas José Teixeira
Venancio da E.P.S.M., devendo ser considerados nesta
situação desde 22/2/964, por terem sido nomeados para
servirem na Guarnição Normal da citada R.M., nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
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Comando

Territorial

Independente

da Guiné

10.Sarg. do S.A.M. Carlos CVNa Soares das O.G.F. e Furriel de Cav António Caldeira Magano da CHERET. por
terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960. para servirem nas tropa~
de reforço à Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné. devendo ser considerados nesta situação desde 10/2/964.
Furriel de Eng.Transm. Bernardino de Amorim Rodrigues do
R.E.2, por tEr
embarcado para a citada Província
onde vai servir em comissão militar nos termos da alí
nea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo
ser considerado nesta situação desde 2l/l/~4.

Comando

Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°.Sarg. de lnf. Marcelino Afonso Diogo da CHERET; 2°.
Sarg. de Art. José Gomes da Silva do B.A.G.2 e Furriel
de lnf. António Bento Coelho do R.l.3. por terem embar
cado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960. devendo ser considerados nesta situação desde 10/2/964.
2°.Sarg. de lnf. António Viegas Afonso do R.l.3 e Fur<
riel de lnf. José de Sousa Duarte do R.l.3 por ter
embarcado para a citada Província onde vão servir em
comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta
situação desde 25/1/964.

Comando

Territorial

Independente

de S Tomé e Príncipe

Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, Alfredo da Costa Oliveira Bri
tes da E.P.S.M., devendo ser considerado nesta situação desde 22/2/964, por ter sido nomeado para servir
na Guarnição Normal do citado C.T.l., nos termos da
alíneac) do arto.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960.
VI

-

CONCURSOS.

CURSOS

E ESTAGIOS

A - Concursos
- Lista Geral de Classificação

de Aprovados
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Para os devidos efeitos se publica a lista geral de elas
Rifica~~o do~ candIdatos aprovados no c~ncurso para
promoção ao posto de l° .!jarg. Enfermeiro tIípico. aber
to pela O.E.n' .3i
3a.SériE' de 10/12/963 .
va l
1
2

"M

\

2° Sarg

Sebastião Maria Mesquita
Ernesto da Sil va Carvalho
António Manuel Teixeira
Domingos Pacheco António
Joã( da Silva Lázar~

3

4
5

coI

II

V II
1 . Averbamento

15 4
14 5
14.2
O
13 7
}4.

DECLARAÇÕES
de especialidade

Dec Lara se que deve ser averbada a especialida de de
Oftalmologia ao 2°.Sarg. do S.S. Francisco Coelho AI
ves Vinhinha do H.M.P.' conforme despacho de 6/2/964.

2 - Rectificações
Declara-se

que o l°.Sarg. do S.A.M. Jorge ela Assunção
Cas teIhano do 2° .G.C.A.M. ficou em comissão voluntária
na R.M. de Angola e não iniciou nova comissão por im
posição como foi publicado na O.E. nO.32 3a.Série de
20/11/963, pág.993.

Declara se que o l°.Sarg. Grad.1°.Mec.Viat.Rodas António
Luís Sanches Promovido ao actual posto pela 0.E.no.36
3a.Série de 30/1/964 pág.U71. pertence ao C.LO.E. e
não ao fi. I .16 como por lapso foi publicado .•
Declara se que o 2°.Sarg. 2°.Mec.Armas Ligeiras Joaquim
Manuel Caiado de Carvalho do R.L.2, promovido ao actual
posto pela O.E. nO.4 3a.Série de 10/2/964 pág. lOS não
serve em reforço à R.M. de Angola. como por lapso foi
publ icado. /
Declara se que o 2° .Sarg, 2° .Mec.Viat.Rodas Feliciano Au·
gusto Bento Tavares, promovido ao,actual posto pela O.
E. nO.2 de 20/1/964, pág.28, pertence à Bataria d~
Artilharia de Guarnição ne.1 e não ao R.c.a como Fo i
publicado.
Declara se que por despacho de 4 do corrente més, foi o
20.Sarg.20.Mec.Viat.Lagartas
e especiais do G.D.C.C.
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Arnaldo JOSe Sequeira Cóco

autorizadD a usar o nome
dr-vendo pnr t.anro ser ans
c ri t.onos respe c t t vos rt'gistos com este nome.

de Arnaldo José ~equeira Capela

Chama se Joaquim Costa (leia Garcia e não Joaquim Costa
Resis Garcia o 2°.Sarg. de Art.colocado na E P.A. pela
O E.nc.3 3a.Série de 10/2/964 pág.77.
Declara se que o 2c.Sarg. de Inf. AntónIo de Carvalho
Lima colocado no R.I.13 pela O.r, n~.4 3a.Série de
10/2/964 pág.1l5 tinha como Unidade Mobilizadora o
B.I.J5 e não o R.I.5 como por lapso foi publicado.
chama se João Euséb.o dos Santos Peres e não João F.usé
bio dos Santos Pires o 2°.Sarg. de Inf.colocado no B.
C.6 pela üoEano.4 3a.Série de 10/2/96 , pág.H7.
Declara se que o 2°.Sarg. do S.S. Manuel Gonçalves Lo
pes promovido ao actual posto pela 0.E.no.4 3a.Série
de 10/2/964
pág.l06. conta a antiguidade desde
20/10/963 e não desde 20/9/963. como foi publicado.
Declara se que o 2°.Sarg.2°.Mec.Radar Joaquim Manuel
Bernardo Caliço, promovido ao actual posto pela O.E.
nO.29 3a.Série de 20/10/962. pág.855 pertence ao R.A.
A.F. e não à E.M.Elm. como por lapso foi publicado.
Declara se que o Furriel 2° .Mec,Viat.Rodas José Silvei
ra Brum, a que se refere a O.E. nO 35-3a.Série de
20/12/963 pág.ll20 foi promovido a 2°.Sarg. 2°.Mec.
Viat.Rodas e não a 2°.Sarg. 2°.Mec.Radiom. como por
lapso. foi publicado.
Pertencia à 4a.Região Militar e não ao Comando Territo
rial Independente de Macau o Furriel de Inf. Adriano
Biguane que pela O.E. nO.35
3a.Série de 20/12/961
pág. 100, foi promovido ao actual posto.
Que para os devidos efeitos se declara que os Fur r-i ái.s
do S.S. António Jorge Correia do 1.T.M.P. E. e Jacinto
Manuel Carracho Figueira do R.C.7 têm como Unidade'
Mobilizadora o R.C.7 e não o R.I.5, como por lapso
foi publicado na 0.E.n~.~3a.'::::érie
de 10/12/963 pág.
HOO.
Declara se que os sargentos milicianos António Armando
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~as de Oliveira e Paulo Lameiras Travancas, promovidos ao actual posto pela O.E. nO.35-3a.Série de 1963
~ pág. 1133, pertencem à C.Caç.no.310jB.Caç.10 e não
a C.Caç.no.380 como se publicou.

3 - Reformas
Que a partir de 1 de Março do corrente ano transitaram
para a situação de reforma, passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, confor~
me vem publicado no Diário do Governo nO.48 - II Série de 26/~/1964. os militares a seguir mencionados,
cuja pensão anual a cada um se indica, já deduzidas
do desconto a que se refere o arto.13°.do Dec.Leino.
36610 de 24/11/947, alterado pelo arto.11°.do Dec.nO.
39843 de 7/10/954.
10 Sarg. QAE -JoSé Albuquerque-M. M..o
'"
" -José Ricardo-C.D.M.M •. "'0'"
••••
H
-Nuno Farelo Carvalho-H.M.P
.
JOSé Rocha D. R.M.3
o
.
,
-António
Gomes
Samuel-A.
M
.
"
" -Humberto LUíS de Melo D.R.M.8
.
• -António da C <sta Ferreira-D.R.M.ll
RicardO Pais-D.R.M.14
" -sur ico Carreiras Pires-Do S.S. >.
, ~Ernesto conceição MassanoEoP
C.
JOSé da Silva Leã~ -Q.G. G.M.L ...
JOSé Joaquim da Silva-S.V.C.I.A
, -António Domingues-D.R.M·5····· ....
I°Cabo n046/48 RD José Joaquim Borges 2°GCS,.

24·756$00
24·144$00
24·144$00
23·520$00
23·520$00
23·520$00
22.908$00
25·020$00
22·512$00
22·512$00
21.948$00
21 648$00
21.384$00
9·336$00

0000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

o Ministro

do Exército

Joaquim da Luz Cunha
Está conforme

o

Ajudante

General

-_./
/ ,,):;;..

,

'~

r

•

•

MINISTtRIO

Ordem

DO EXtRCITO

do Exéfcito
20 de ~arço de 1964

Publ ica-se ao Exireito o seguinte:

I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
- Sargentns

'or Portaria de 18 de Fevereiro de 1964
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército. condecorar com a medalha de mérito mil~tar de 4a. c Iasse , nos termos do artigo 52°. do Regulamento da Medalha Militar. de 28 de Maio de 1946, os
seguintes furriéis de cavalaria João Cristovão Cabaço
da Canpanhia de Cavalaria n? .2%. Ant&1io Angélico David Varela da Companhia de Cavalaria nO.395 e, miliciano. José Joaquim Menezes Soares de Moura da Companhia
de Cavalaria nO.253. todos do Batalhão de Cavalaria nO.
345 - Regimento de Cavalaria nO.3. Ministério do Exército, 18 de Fevereiro de 1964. O ~Ainistro do Exército
Joaquim da WZ Omha.

2 - Praças

Por Portaria de 27 de Fevereiro de 1964
Manda o Coverno da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar de 4a.classe, nos termos do artigo 52°. do Regula~
mento da Medalha Militar de 28 de Maio de 1946. as seguintes praças'
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Primeiros~abos:
do.Batalhão de Cavalaria nO.345(Regimento de Cavalaria nO.3) Ccxnpanhia de CaV'alaria nO.253
nOs.306/61 Manuel José Nobre, 391/61 Cristovão Pedro
Fernandes,
461/61 David Mestre da Silva e, da Companhia de Cavalaria
nO.296, nO.2292/61 Avildo Jqão da
Si1 va Ferreira.
Soldados: do COmandoOperacional nO.3 (Batalhão de
çadores nO.5) nO.3082/6l Lázaro Messias Genísio Bernardo; do Batalhão de Cavalaria
n? , 345 (Regimento de
Cavalaria nO., 3) Companhia de Comando e Serviços,
nO.
1353/6F'Alitónio' ele Cá'cer~s Veiga, da Companhia de Cavalaria nO.253, nOs.353/61 José Antunes Alves, 419/61
,Francisco Vespasiano Bocha, 427/61 Manuel António Narciso, 765/61 Garcia Alves e, da companhia de Cavalaria
nO.295, nO. 1136/61 António Duarte Costa. Ministério
do
Exé~to
.27 de Fevereiro de 1964. o Minístro do Exérci to, Joaquim da Luz Cunha.

ca-

II - JUSTI~A E'DISCIPL1NA
A - Condecorações
1 - Sar,gentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamentq exempIar, em conformidade com as disposições
do regulamento aprovado pelo Decreto n", 35: 667 de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos:
Primeiros Sargentos do quadro de Amanuense do ex~rcito,
José Pedro Parra Júnior do Batalilão de 'Engenharia de
Moçanbique, António Adelino da Costa.cruz do Pegimento
de Cavalaria nO.6 e José Andrade do Regimento d~ Lanceiros nO. 2.
'Segundos Sargentos:
ferrador,'Podrigo
Vida I do Fegimento
de Lanceiros n? .2; ,e do quadro de Amanuense do I'lxército José de Matos Videira do Quartel General do Governo Militar
de Lisboa. Desp, de 10/3/964

J II - MUDAt,!ÇASUE S ITUi\~ÃD
Sargantns 'ljo üuadre 'P.enmmente
Ingresso

nos nu,atiros
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Quadro da Arma de Infantaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 16/1/64
os 2°s.Sargs. de Inf. Jo~o Gil Pereira da -Costa e Júlio das Neves Moniz Garrão ambos do B.1.I.17, por terem regressado do C.T. L da iliiné.Vencem pela verba'
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qradros".

Ouadro da Arma de Engenharia
Passaram a ser considerados nesta situação ,desde 15/12/63
o 20.Sarg. de Eng.(ferrov.) Joaquim Paulo ~as e o Furriel de Eng. (ferrov.) José Manuel Cordeiro Soares'Gomes do B.S.C.F., por terem regressado da R.M. de Mgola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 2/3/964

..

Serviço de Saúda
l°.Sarg. do S.S. José Simões dos Santos do l°.G.C.S.,por
ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço á Glarnição Normal , Vence pela verba "Pessoal dos
(uadros Aprovados por Lei". O!sp. de 7/5/963

Passagem á situação de disponibil idade
Quauro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 17/2/964,
o 2°.Sarg. Eduardo Celestino dos Santos Atraca do C.T.
I. de Macau.
~sp. de 12/2/964

Quadro da Arm~ de Cavalaria
Passou ~ ser considerado nesta situaCão desde 17/2/964.
o 2°.Sarg. de Cav. António Valdemiro Nuno Barros Amorim do C.T.1.' de Macau. ~sp. de 12/2/964
Passou a ser ,considerado n~sta situação desde 17/2/964.
o 2°.Sarg, de Cav. Mtónio da 'Conceição Jesus Orumond
do C.~.I. de Macau. Desp, de 12/2/964

Pa'S'S'llgf!m
á Situaç~(l de StIlHPnumerádos
ijuatlroda Arma de Adi lhar la

-,

URDEM 00 EXERCITO MO. 8

'.~,,'
i32

3a •. Sé r ie

..***********************************************-**-****
Passou a .ser considerado 'nesta 'Situação desde 25/2/%4,
por ter :sido naneado nos zenros -da .alínea c) do artO.
30.do !}ec.42937 ·de 22/4~
para :servir nas tropas .de
'reforço ,á Glamição 'Nonnaldo {::_T.I. da Gliné. ·9 2°.
Sarg. -de Art. "Ant~i) da Silva ,e'Sousa do fl.A.P.2.

I V - ~RmmçÕ~S
,Sargentes tio ,Quacko -P.e'mlanent;e
'A mas ~eSeTv iços

'Minlstirio
Quart.iis

do Exército

nenerai:s

Oti-artel :{j-eneral do C. T.!. dos Açores
,2°.Sarg. de Art., o Furriel António Carvalho do 'Amaral
Pereira, contando a antiguidade desde 29/2/964, data
a partir da qual tem direito .aos vencimentos do novo
.posto.~sp.
de 6/31%4
Escolas Práticas das ,Armas e Serviços,
Instrução ~ Unidades

tentrcs

'de

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

20.Sarg.do S.S., o Furriel José Maria Correia, contando
a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 5/3/964
Regimento de tnt antar l a n". 1
2o.Sarg.cometeiro,
o Furriel Alberto Afonso Eira Velha
contando a antiguidade desde 31/1/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço á R.M. de Angola. Desp. de 9/3/964
Regimento de Infantaria
20.Sarg. corneteiro,

nO.2

o Furriel António Luís Martins de
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Oliveira, contando a antiguidade desde 31/1/964. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Desp. de 9/3/964

Regimento de Infantaria nO.12
2°.Sarg.do S.S., o Furriel António àe Oliveira Rodrigues
cantando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

Regimento de Infantaria nO.13
2°.Sarg. do S.S., o Furriel José Joaquim Esteves, contando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp, de 5/3/964

Reglmento de Infantaria nO.16
20.Sarg. corneteiro. o Furriel Luís Henriques Correia,
contando a antiguidade desde 31/1/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp, de 9/3/964

Ratalhão Independente de Infantaria nO.17
20.Sarg.do S.S., -, Furriel Fduardo José da Cunha Viegas
contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 5/3/964

BatalhãO de Caça~ores nO.5
20.Sarg.cometeiro
o Furriel .José Jacinto Ouarte, contando a antiguidade desde 31/1/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 4/3/964

Patalhão de Caçadores nO.8
20.Sarg.do S.S., o Furriel Américo Pereira Pimente l, contando a wltiguidade desde 29/2/964, ~ata a partir da
qual tem direito aos vencimenLos do novo posto.
Desp. de 5/3/964
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Batalhão de Caçadores nO.l0
2° •Sarg, corneteiro, o Furriel Ant6n:i..oAmorim Fonseca,
contando a antiguidade desde 31/1/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Serve em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angol~.
Iesp, de 4/3/964

Arti Iharia
Escola Pr,tica de Artilharia
2°.Sarg. de Art., o Furriel José Maria Rebelo, contando
a antiguidade 'desde 29/2/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 4/3/964

Regimento de Arti Iharia Ligei ra nO.l
2°. Sarg. de Art., o Furriel António José Abrantes Ferrei-,
ra, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 4/3/964

Rp.gimento de Artilharia Ligeira nO.2
l°.Sarg. de Art., o 2o.Sarg. Fernando Ferraz Redondo,cantando a antiguidade desde 12/10/963, data a partir da .
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos <)ladros".
~sp. de 4/3/964

Regimento de Artilharia Ligeira 0°.4
2°s.Sargs. de Art., os Furriéis Fernando João Rodrigues
GOnçalves e Manuel Eusébio Ruas, contando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da qual'tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 4/3/964

Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

20.Sarg. de Art. > o Furriel António da Silva e Sousa,
cantando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
~sp. de 7/3/964
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~egimento de Artilharia Pesada nO.3
lP.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Benjamim Júlio Rocha de Almeida, contando a antiguidade desde 15/10/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos- ,
to. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Qradros".
Desp, de 4/3/964

Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves nO.2
10.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Maurício Martins Clemente,
da C.O.M.M .• contando a antiguidade desde 10/12/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 4/3/964
20s.Sargs. de Art., os Furriéis João Batista Chambel e
José Martins Salvaterra, contando a antiguidade desde
29/2/964 e 10/3/964. respectivamente,
datas a partir
das quais têm direito aos vencimentos do novo posto.

Grupo de Artilh~ria Contra Aeronaves nO.3
10.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. António Mendes Duarte do R.
A.P.2, contando a antiguidade desde 19/11/963. data a
partir da qual tem.direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia
além dos Çuadros".
Desp. de 4/3/964
20.Sarg. do S.S •• o Furriel José Gonçalbes de Figueiredo. contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
~sp. de 5/3/964
20s.Sargs. de Art., os Furriéis Avelino Oliveira e Avelino
de Sousa, contando a antiguidade desde 29/2/964 e
30/9/963. datas a partir das quais têm direito aos vencimentos do novo posto.

Regimento de ~rti Iharia dB Costa
1° .Sarg. de Art., 2° .Sarg. Victorino 8atista ~lachado do
R.A.A.F., contando a antiguidade desde 16/10/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do no·
vo posto. Vence pela verba "Pessoal de Noneação Vitalícia além dos Qaadros".
Desp, de 4/3/964
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Cavai ari a
Escola Prática de Cavalaria
l°.Sarg. de Cav., o 2°.Sarg. José Calmeiro, contando a
antiguidade desde 10/11/963, data a partir da qual
tem àireito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Oaadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 25/2/964

Regimento

de Cavalaria nO.fi

1° •Sarg. de Cav., o 2°.Sarg. Manuel Pinheiro Martins Coelho,contando a antiguidade desde 10/11/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp, de 27/2/964
Engenhar i a

Grupo de Companharia

de

Trem Auto

Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas,
o l°.Cabo Aj.Mec.Viat.
Rodas Manuel Soares Leitão, desde 4/8/963. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 10/3/964

Serviço de Saúde
IO.Grupo de Companhi~s

de Saúde

20.Sarg. do S.S., o Furriel Carlos Posa Pombo, contando
.a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qual
tem direito do novo posto.
Oesp. de ~/3/964

~rgãos de Execução do~ Serviços e Outros Elementos
Estabelecimentos

~il itares

Est~belecimentos

de

Instrução

Escola Militar Electromecânica
IO.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. António Martins

do R.A.A.F.
contando a antiguidade desde 10/11/963, data a partir

3a
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da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além
dos (uadros"
Desp, de 4/3/964

Campo rle Tiro de Alcochete
1° •Sarg. de Art., o 2°. Sarg. \lário de Jesus Rodrigues
Guimarães. contando a antiguidade desde 16/10/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do no
vo posto. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Quadros'. Desp. de 4/3/964

Estabelecim3ntos

Hospitalares

Hospital ~i li tar RegionAl na 2
2°.Sarg. do S.S., o Furriel Alcides Pedto, contando a
antiguidade desde 29/2/964 data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Desp, de 5/3/964

Ilosrital r,4ilitar Region31 nO.3
2°s.Sargs.do S.S
os Furriéjs João do Nascimento Rosi
nha João Alves Fangueiro e António lnrnes Fernandes
contando a antiguidade desde 29/2/964 data a partir
da qual· tem direito aos vencimentos do novo ~osto.
Desp. de 5/3/964

Hospital ~i Iitar Region~1 nO.4
2°.Sarg. do S.~. o Furriel Victor da Costa Silva con
tffildoa rultiguidade desde 29/2/964 data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
r~sp. de 5/3/964

Hospital ~i Iitar ria Doencas Infecto-Contagiosas
2°s.Sarg do S.S. o Furriel António de Sousa Neto,con
tando a ant.i guidade desde 29/2/96'1 dato. a partir dá
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
LlesfJ.àe 5/3/964

Hospital ~:jlitar Veterinário
lc•Sarg.hnf.Hjpi co

o 2", arg Ernesto da Silva Carva-
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lho e Sebastião Maria Mesquita contando a antiguidade
desde 10/3/964 data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
Oesp. de 9/3/964

Diversos
Depósito Geral de Material de Guerr~
2°..Sarg.de Inf', o Furriel Serafim Soares da Costa, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 10/3/964

Supr(lnumerários
ln íantar i a

Regimento de Infêntaria nO 1
2°.Sarg.do S.S., o Furriel António Jacinto da Silva, con
tando a antiguidade desde 29/2/964, 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 5/3/964

Regimento

de Infantaria nO.2

2°s.Sargs. do S.S., os Furriéis Manuel Fernandes da Sil
va e Fausto Cort.ezgo Pimentel, contando a antiguidade
desde 29/2/964, data a jJartir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Serve em reforço á Guarnição Normal do C. T. r. da Üliné.
D.:lsp.de 5/3/964
Hegirrento

de Infantaria nO.7

2°.Sarg.do S.S., o Furriel Alvaro Rodrigues Couto, con
tando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do 1l0VO posto. Serve
em reforço á ÚLarnição :\ormal da P.~.l de Angola.
Desp, de 5/3/964
2°. Sarg. do S.S. o Furriel Fi rmo Joaquim Roupa Calado
cootando a antigúidade desde 29/2/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Ser
ve em reforço á Guarnição Normal do C.T. 1.da GlÍné.
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Regimento de Infantaria nO.15
20s.Sargs. do S.S., os Furriéis Joaquim Veríssimo dos
~~is e Joaquim Rosa ~~rtins, contando a antiguidade
desde 29/2/964, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Servem em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola. Oesp. de 5/3/964
2°.Sarg. de Art ••o Furriel António de Freitas Godinho,
contando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Serve em reforço á warnição Normal da R.M.de Angola.
Desp. de 4/3/964

Regimento

de Infantaria nO.16

2° .Sar g do S.S .• o Furriel José Monteiro de Sousa Caseiro contando a anti~uidade desde 29/2/964. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Serve em reforço á C-uarnição Normal da R.M. de An·
gola.
Desp. de 5/3/964

Arti Iharia
Pegimento de Artilhari~

Ligeira nO, I

20s.Sargs. de ,\rt. os Furriéis Joaquim de Sousa Felicia
no Manuel António Parei ra de Oliveira José Afonso,
Francisco da Silva Mateus e Pedro da Silva Abreu Fato
contmldo a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual. têm direito aos vencimentos do novo posta Ser,
vem em reforço á warnição Norma] da R.M.de Angola.

RGgimento de Artilharia ligeir~ nO 4
20.Sarg. de Art. o 2°.Sarg.Grad. Francisco Esteves da
Silva contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Serve em reforço á C-uarnição Normal da R:'v1. de An
f'ola.
Desp. de 4/3/964

Regimento de Artil~aria Pesada nO.2
CP. Art o 2° .Sarg.Grad, José Fernando Melo
Correi a e os Furriéis Amadeu Martins J.:oreira,Joaquim

2°s.Sargs

240

ORDEi" DO EXERC I TO UO

8

38 Séri e

Mourato Pasadas, Joaquim Augusto de ~ielo I'e Igado , 00
mingos Rafael Narciso. José Morita Amado, Paúl Almei
da Pebelo e Abílio de Ascenção Preto, contando a anti
~Iidade desde 29/2/964. data a partir da qual tem di
reito aos vencimentos do novo posto. Servem em reforço
á Guarnição Normal da R.M. de Angola.
.
2°s.Sargs. do S.S., os Furriéis Angelo ftmaral de Freitas
e Fernando de Oliveira e Silva, contando a antiguidade
desde 29/2/964, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo pOslO. Servem em reforço á Guarnição
Normal da R.~i. de Angola.
2°s.Sargs, de Art., os Furriél.s Evaristo da Silva CalapeZ e Renato Almeida Carrasqueira, contando a antiguidade desde 29/2/964 data a partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço á Guar
nição Normal do C.T.Lda Guiné.
Oesp. de 7/3/964
2° .Sarg. de Art , o Furriel ~;anuel Francisco Ratista Sal '
gueiro, contando a antiguidade desde 29/2/964 data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Serve em reforço à Guarnição Normal do C.T.l. da
Guiné.
Desp. de 4/3/964
2° •Sarg. de Art. o Furriel Francisco de Almeida Costa
contando a antiguidade desde 29/2/964 data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto Ser
ve em reforço á Guarniçao Normal da H.M.de Moçambique.
Desp de 7/3/964
j

Regimentn

dp Artilharia

Anti8éreô

Fixa

1°.Sarg. de Art., o 2° .Sara .José Maria Seque i ra contan
do a antiguidade des c 10/11/963
data a partir da
qual tem direito aos vencinentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de l\crneaçãoViial.jci.a além dos ()..la
dros".
Oesp. de 4/3/964
20s.Sar~s. de Ar t, os I<urnéis Fernando José da Silva
Nascirrerito Manuel Joaquim Granadei ro Batata, ~,arlUel
Eállundo da Silva Prego, António José de Matos e llenre
negildo Alves Mira, contando a antiguidade desde
29/2/964, data a partir da qual térr,direi to aos venci
rrentos do novo posto
Oesp. de 4/3/964
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Caval::lria
Grupo Divisionário

de Carros de Combate

1°s.Sargs. de Cav., os 2°s.Sargs. António José Marcelino
e Joaquim Correia Gonçalves. contando a antiguidade
desde 10/11/963, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto.
Desp. de 25/2/964

Servico de Saúde
2°.~rupo de Comoanhias

de Saúde

2°s.Sargs. do S; S.. os Furriéis José Maria Fernandes Poças, José Marques Hiceiro Laia e Arlindo Marques, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo ~sto. Servem
em reforço á Guarnição Normal do C.T.I.da Guiné.
Desp, de 5/3/964

Serviço de Administração
lO.Grupo de Companhias

Mil itar
de Administração

Mil itar

2°.Sarg. do S.A.M. o Furriel João José Caramelo Semião
cantando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço á Guarnição Normal da R.M.àe Angola.
Desp, de 5/3/964

2°. Grupo de Companhias

de Administracão

~i litar

20s.Sargs. do S.A.~~., os Furriéis Manuel Carrilho, José
Pedroso Toscano e João Alexandre lDichão Caéiro, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Glarnição Normal da P.M. de Angola.
Oesp. e3/3/964
20.Sarg. do S. A.M. , o furriel Serafim l.llísda Graça, contando.a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
'em reforço á Glarnição ormal do C.T.I. de Cabo Verde.
Desp, de 3/3/964

EstBbalecimentos

de Instrução
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Academi

a r.H I itar

2°.sarg.do s.S., o Furriel Antá\io Claro, oontando a antiguidade desde 29/2;%4, data a partir da qual tem direito aos venCEnentos do novo posto.
Desp. de 5/3/964

Colégio Milit1lf
20.Sarg.de Art., o Furriel Manuel Joaquim Faria Barbosa,
contando a antiguidade desde 29/2/~4,
data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oespo de 4/3/964
.

Estabelecimentos

Produtores

Manutenção Militar
20.Sarg. do S.A.M., o Furriel Victor Manuel Marques Dias
Santo António, contando a antiguidade desde 29/2/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
Desp. de 11/3/964
20.Sarg. do S.A.M., o Furriel José Bodrigues Gortez, contando a antiguidade desde 2'}'2/%4, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
.
"tlesp. de q/4'964

Ultramar

','
RegiãO fI; Iitar de Angnla

20s.Sargs. do S.A.M•• os Furriéis Fernando ca~alho lopes, Fernando dos Beis Giesteira,
fui Perei.ra Agostinho, Francisco AntcYúo Fortes Falardo, Matias Vicente
Lampreia, Eduardo Manuel Adão,{'.el~stino 'Vieira de Sousa Filipe, Augusto Florêncio Glrc~a, Augusto das Mer-·
cês Pereira Veloso, Bento Cechoupo Campaniço, Firmino
da Silva Ribeiro,' Joaquim He:rnaní Lacerda Garrido da
Costa, António Eduardo l3ettencout Walpóe Herrraqnes e
Car-Los Glilhenne da Silva Loures, contando .a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qual t~ direito aos vencimentos do novo posto.
20s.Sar~s. de Art., os 2°s.Sargs.Grads.
José Luis Marques Vieira G:>nçalves, Horácio Júlio Pinto e lhningos
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Lopes Ribeiro e os Furriéis Diamantino Camei.ro CorEduardo tlmos Arrolo, Celestino Aníbal Pereira Q1iaios e Ilídio Bodr'igues Torrão, contando a antigu~dade desde 29/2/964,
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do
novo posto.
Oesp. de 3/3/964

Teia, Sérgio de Assunção Figueiredo,

20.Sarg.do S.S., os Furriéis António Cardana Canário e
José António da Snlva, contando a antiguidade desde
29/2/964, data a partir da qual tên direito aos venci,mentos do novo posto. Desp, de 9/3/964
2°.Sarg. corneteiro, o Furriel José Ferreira Lopes, cootando a antiguidade desde 31/1/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 4/3/964

Regi~o Mil itar de Moçambique
20s.Sargs. de Art., os Furriéis Joaquim António Passarinho Russo e Crispim Ferreira Gomes, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 3/3/9.64
I

20s.Sargs. do S.A.M., os Furriéis António Rosa Capitão,
António João Pinéu Toucinho e José de Jesus Filipe Rodrigues, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 3/3/964
20s.Sargs. do S.S., os Furriéis José Joaquim Martins Mendes, António da Silva Brandão fuela, Agostinho Ferreira Borges, Alcino Morais da Silva Duarte, Francisco
Duarte Si.opa, José da Omha, Ramiro Francisco Fàmalho,
VirgÍlio José Alves Correia, António de Jesus Caldeira
e Mateus de Sousa Amorim, contando a antiguidade desde
29/2/~4, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo pos to.
Furriel ~f.Hípico,
o l°.Cabo ferrador José Marques ~ilo, contahdo a antiguidade
desde 20/2/965, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp, de 9/3/964
Furriel ~ad.2°.Mec.Viat.Rodas,

o l°.Cabo 1\j.N'Jec.Viat.
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Podas, Aníbal Pedro Ferreira'Rodtigues,
desde 4/8/963,
data a ,partir da 'qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
'
Desp. de 4/3/964

.üenande Terri torial

Independente da Guiné,

10.Sarg. de Art., o 2°. Sarg. João W~rques Felgueiras,
contando a antiguidade desde 10/11/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 7/3/%4
2°.Sarg. do S.S., o Furriel João da Silva Ferreira,contando a antiguidade desde 29/2)964. data a partir da
qual trm direito aos vencimentos do novo posto.
Iesp, de 4/3/964
2° .Sarg.do S.A.M., o Furriel Manuel Pereira Alves, contando a antiguidade desde 29i2/964. data a partir da
qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 3/3/964
2° . Sarg. de Art., o Furriel António wilherme Português
da Silva, contando a antiguidade desde 29/2/964. data
a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo
posto.
Desp, de 3/3/964

ComAndoTerritorial

Independente

oe S.Tomé e Príncip~

Furriel Gr.q_d.
'20:Mec.Radiun., o 100Ca1:)oAj.Mec.liadicrn.,
Diamantino MarquesHenr-iques , desde 4/8/963. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 9/3/964

Ctlm<lndoT'eHitorial

lndenenrlEnte dPj,lAcau

1° .Sarp.-,",o 2° . Sarg.João dos Hei.s Barata, -cont.endo .a entiguidade desde 1~/ll/963, data a partir ~a qual tem
direito aos vencimentos 00 novo posto.
Uesp. de ,27/2/964
20.Sarg. de Art., o Furriel José Benedito 'Pires,
do a antiguidade desde 29/2/964. data a partir
tem direito ,aos vencimentos do novo posto.
Desp. de ,3/3/964
20s.Sargs.

do S.A.M., os Furriéis

nontanda qual

José Henriques 130rra-

aa

sé r i e
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lho e'Jbsé Lopes Branco Gonçalves, contando a antiguidade desde 29/2/964. dáta a partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto. Desp, de B/3/964

Comando Territorial Intlependente de Timor
ZO .Sarg.do S.S. o Furriel António Ferreira dos Santos,
contando a antiguidade desde 29/2/964 data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 4/3/964
2°. Sarg. do S.A.M., o Furriel António Miranda Pereira da
Silva. contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 3/3/964 '
2° •Sarg, 2° .Mec.Viat.Rodas, o Furriel Armando Evangelista
Sarmento contando a antiguidade desde 4/3/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Desp. de 4/3/964
SARGEtlTOS DO QUADRO OE COi~PLH~EIHO

Batalhão de Caçadores nO.5
-Conp.de Caçadores n",

173-

Por despacho de 13jMarço/1964
contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1963. 2° •sargento miliciano o furriel
miliciano Manuel Esteves Fernandes. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Compa.de Caçadoras nO.300
Por despacho de l3jMarço/1964, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1963
2°.sargento miliciano o furriel
miliciano João Pentes Freire. Tem direito aos vencimen
tos do novo posto desde 28/2/963.

Campa.de Cacadores nO.305
Por despacho de 13jl\1arço/1964, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/l%3,
2° •sargento miliciano o furriel
miliciano José Domingos Marques Ribeiro Maçarico. Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.
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-Batalhão de Cacadores nO.160-Campa.de Caçadores nO.298
Por despacho de 13)Março/1964
contando a antiguidade
desde 28/fevereiro/1964, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano João Luís Cardoso Torrão. Tem direito aos ven
cimentos do novo posto desde 28/2/964.

-Batalhão de Caçadores nO.260~pa.de

Caçadores nO.263-

Por despacho de 13)Março/1964, cont~do a antiguidade
desde 28jFevereiro/1964. 2°s.sargentos milicianos os furriéis milicianos Carlos dos Santos Teixeira, João José
Nunes Gabriel. Jos~~
Oliveira, José Rodrigues MaFia e
Manuel Maria Charrinho Filipe. Têm direito aos veneimen
tos do novo posto desde 28/2/964.

-Compa.de Comando e ServiçosPor despacho de 13YMarço/1964. contando a antiguidade
desde 28!Fevereiro/1964,: 2°s.sargentos rrnlicianos os furriéis milicianos João de Figueiredo Marques Folgado e
José Luís Silva Correia. Têm direito aos vencimentos do
novo posto desde 28jFevereiro/964.

.'

-Batalhão de Caçadores nO.351~Gompa.de Gomando e Serviços-

Por despacho de 13/Março/~9~4, cont.ando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.sargento milicino o furriel
miliciano Eduardo Augusto Ramos de Maia Mendes.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963,

-Ratalhão de Caçadoras nO.~RO-Ccmpa.de O:rnando e Serva çosI

i
I

Por despacho de 13jMarço/1964,
contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1964. 2° _,sargento miliciano. o ~urriel
miliciano Júlio José Pinheiro Bastos. Tem di re- to aos
vencimentos do no~o posto desde 28/2/964.

Batalhão oe Cacadores nO.l0

."

rCompa.de Caçadores nO. 311Por despacho de 13)Março/1964,

contando

a antiguidade

sa Sér i e
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Desde 28jFe rereiro/196L 2° sargento miliciano o furriel
miliciano Alcides de Oliveira Serras. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/2/962.

-Comp.de Cacadores nO 312Por despacho de l3jMarço/1964, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António Augusto de Sousa Nunes. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/2/%3.

Regimento de lanceiros nO.2
-Pelotão de Polícia Nnlitar nO.37Por despacho de l3jMarço/1964, contando a antiguidade
desde 28jFàvereiro/1963 2°.sargento miliciano o fUrriel
miliciano José Roque Crisanto. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 25/6/963.

Regimento ~e Artilharia Pesada nO.2
Corpa, eleArtilharia nO.251
Po~ despacho de 13jMarço/1964 contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1964 2°s.sargentos milicianos os furriéis milicianos Álvaro Amora I~rigUes carvalheiro, Edu
ardo Manuel de Oliveira Lima Ferreira e Manuel de Jesus
Sousa. Têm direito aos véncimentos do novo posto desde
28/2/964.

-Bat~lhão de Arti Iharia nO.291Canpa. de Comando e Serviços

Por despacho de l3jMarço/1964, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1964 2°s.sargentos milicianos os furriéis milicianos António Feliciano Lima Isargado,António
José da ilva Raminhos, Armando de Almeida Monteiro,
Car-losManuel Leitão Moreira, Humberto Palma Pisco, Joa
quim Andrade Piteira, José carlos Nunes Nogueira Ferreira, José casiwiro Nunes Trindade, Pedro Manuel de Jesus
Oliveira G:xnese Ricardo Salvador Sengo da Costa. Tan direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/964.

-Batlllhão ~e Arti Iharia nO.346~a.çe

Artilharia nO.294-

Por despacho de l3;Março/1964, contando a antiguidade
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desde ,28/Fevereiro/1964,
2bs.sargentos
milicianos
as fUT
riéis milicianos
Egídio Marques Casqui.nho eJ.osé lnís Nu
nes da Silva Lapa. T-êmdirei to aos vencimentos no 'novo
posto desd~ 28/2/964.'
,

~egimento de 'Artilharia Antiajrea fixa
-Canp.de Artilharia

nO. 247-

.

Por despacho de 13jMarço/1964.
contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1963.
2° . sargento mil.ici ano o .furriel
miliciano António Carlos 'Feci.i:<Sis'Rebelo. Tem direito
aos
vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

20.nrupo de Companhias
':~legação

de Administração

da Manurenção Militar

Mil itar

em Nampula-

Por despacho de 13}Março/l964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l959,
2°.sargento
miliciano o furriel
miliciano Virgílio Nunes Rapazote.

VI -

COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS

Sc\fGNlffi

ro Q.WID

lHM\NF.NIE

Armas e Serviços
~inistjrio

do Exjrcito

Est(ldo f.1aiordo Ex.ército
20. Sarg. de Inf. Flaul Folgado Diogo da R.M. de Moçam
bique, devendo ser considerado
nesta situação àesde
17/2/964.Vel1ce pela ver1a "pessoal de Nomeação Vitalícia além dos C).tadros". (llispacho de 6/3/964)

!la Dependência

~o Ajud(lnte fip.neral

~irp,cção do Serviço da Pessonl
Repartição de Sargentos e fr~çBs
20.Sarg. de lnf., Francisco fíelo Nogueira da B.M. de Angola, devendo ser conSIderado
nesta situação
desde
22/2/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qoadros", (Cespacho de 5/3/964)

38 Série
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DirecGão

do Serviço

e üisc ip! inq

~e lustics

f'epartiGôo de Justiça

e Disciplina

2°" '-iarg. do O.A. E. Bui Fernandes de Oliveira da R.M. de
i oçombi que, devendo ser considerado
nesta situação des
de 17/2/964, data em que embarcou de regresso á N~trópol.e, Vence pela verba "Pessoal ele ['orr1eaçãoVitalícia
além dos Ç\Jadros"
resp. de 9./3/964 .

niroccão

d~s Armas
Direcção

da Arma de Infant~ria

20. Sarg, (le InL. José Cortes Verdasca da tUI. de Angola
devendo ser considerado r-esta situação desde 21/2/964 •
. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além
dos ~Juadros'.
Desp. de 5/3/·964

,

20.Sarg. de Inf. José dos [eis Ferreira Travado do E.C 5
por pedir. Vence pela verba "Pessoal àos QIDros Aprovados por Lei.".
Desp, de 7/3/ :64

Direcção
l0.Sqrg,

rto a.A.E.

tia

~rma de Cav~laria

Luís Ferreir~

Graç::l da R.lt de ,joçam-

bique, devendo ser C'llllsicleraJo nesta situação desde
17 /2/964 data err que embarcou de regresso á ~i:etrópole.
Vence pela verba "P"f'soal de Nomeação Vitalícia
além
dos (.l., lros",
(,si" de 51./3/964

Escoles Prátic:ls das Armas e Servicos,
Instru~ão a Unidades

Centros rle

t n f an t'1 ~i~

Hegif11p.nto de íntnntcr ia

fiO.

1

20.~.rg, do O.A.l·" António Manuel f<alha da r.~1. de ivlo("'T.Liqll~,devendo ser cunsiderado

nesl a situação

desde

5/2/%-1, data em que foi julgado incapaz de todo o servi ço pele .J .H.L. Vence pe la verba "Pessoal de Nomeaçã') Vi tal :tcia além '-O~ Cuadros", 'sp. ele 0/3/904
Funiel t.e Iní', Sebasti;·o ,José ~iachudo da H.M. de ~!oçarnLique, cevenJo fcr (;onslàerudo nest<.. sitllaçÉ,0 desde
l0/2/S'(,t, por ter ,_;irl Julg'C:~() incapaz de todo Q S('r-
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viço militar. Continua a aguardar reforma no Ultramar.
Vence pela verba "Pessoa], de NomeaçãoVitalícia além dos
'Q1.Iadros".
(Despacho de 4/3/964)

Regimento de lnf~ntaria nO.4
2°.Sarg. do Q.A.E. José Virgílio da Saúde Frangolho da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 11/2/964. data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia além dos Q.1adros". (Despacho de 9/3/964)
20s.Sargs. de Inf.lhningos
Aresta Cruz do B. L 1.17 e
José Manuel Rodrigues Murta do F.I.7,
suas Unidades
Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação
desde respectivamente 16/1/964 e 22/2/964 por terem
regressado do C.T.I. da Guiné e da R.M. de Angola res
pectivamente. Vence pela verba 'Pessoal de NomeaçãoVitalícia além dos (Uadros".

Regimento de Inf~ntaria nO.5
10. Sarg. de Inf, Peginaldo dos Reis do B. L L 17 por pedir.
(~spacho de 4/3/964)

Regimento de Infantaria nO.6
20. Sarg, de Inf'. Augusto Teixei ra Ramos, do B 1.1.17
sua Onidacle I'vlobllizadora, devendo ser considerado nes
ta situação desde 16/1/964, por ter regressado do CT.
I. da Gliné Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVi
tal ícia além dos Quadros'. (lftspacho de 19/2/964)

Regimento de Infant8ria nO.8
2°. Sarg. de Inf , Artur Felício Marques da D.A. I., por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Oiadros Aprovados
por Lei' .
(Despacho de 5/3/964)

Regimento dA Infant~ria nO.13
2°s.Sargs. de Inf. Ccsnr Artur ~~ Sousa Lorr.es do E.C, le,
e Alberto Cardão Couto do C. LO.E., por pedirem. Vencem
pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei ",
20.Sarg

Grad. de Inf

José Manuel Pires da Silva

da R.
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M. d~ Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 22/2/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos (Uadros".(Despacho de 5/3/964)
Furriel enfermeiro hípico Leonel Brites de Figueiredo da
O.G.M.V..
(Despacho de 9/3/964)

Rp.gimento de Infantaria nO.14
20.Sarg. de Inf. Adelino Ferreira Nery do D.B.M. 14. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladros Aprovados por Lei".
(Despacho de 11/3/964)

Regimento ne Infantaria nO.16
20.Sarg. de Inf. Joaquim António de Abreu. do R.I.14.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons~derado nesta situação desde 17/2/964. por ter regressado da R.M.
de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Cuadros".(Oespacho de 5/3/964)
Furriel de Inf. Leonardo Ração Fernandes do h.C.3. deven
do ser considerado nesta situação desde 22/2/964 por
ter regressado da R.M. de ~gola. Vence pela verba 'Pes·
soaI de Nomeação Vita1ícja além dos Quadros'.
(Despacho de 5/3/ ~4)

!lntalhão Independente de Infantarig nO 19
20.Sarg. de InL António (onça lves Bocha Angélica da R.
'VI. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 7/2/ ~4. Vence pela verba "Pessoal de Naneação
Vitalícia além cos Oladros". (Despacho de 2/3/964)
20.Sarg. de Inf. António de Gouveia do ~.C.5, sua Unida
de tv'oblizadora devendo ser considerado nesta situa
ção desde 22/2/964, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 5/3/964)

Batalhão de Caçadores nO 1
20.Sarg. do Q.A.E. FJl1ílioda Luz Esquetim da R.\1.de \ioçarnLique,devendo ser considerado nesta situação desde
17/2/964. data em que €:Tlarcou de regre:ssoà Metrópole
Vence pela verba "I\!,:;so:t_
de N:>.neaçãoVitalícia além
dos Qcladros".
(Despacho de 9/3/964)
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2°. Sarg. Grad. de Inf, Manuel António da Silva do L,', L:.
M. por pedir. Vence pela verba'Pescoal
riM (;üudros 1\provados por Lei".
Desp, de 5/2/%4

R~t3lhão de Cararlores nO.5
20.Sarg.

de 1n1. José da Costa Martins' da r .A.1., por
pedir. Vence peço verba "Pessoal dos QIadros Aprovados
por Lei ".
l~sp. de 7/3/964

BatRlhão do Caçadores nO 5
20.Sarg. de Iní', Júlio (';.Ol1çal
ves wlartins do R.1.15 por
pedi r, Vence pela verba "Pessoal dos ('!ladros Aprovados
por Lei".
l~sp de 11/3/%4
2°,Sarg.
de Jnf. Albano Dias, da C.O. por pedir. Vence
pela verba "'>essoal dos (.uadros Aprovados por Lei".
[esp. de 7/3/1)64

2l

(le In f'. \lanud Fcma; des Br811cot\Jorais, da R,M,
ie Angola. rlevenlo ser censi.derudo nesta situação desde ~1/2/%4, Vence pela verba "Pessoal de NmICação Vitalícia
além OOS (uadros",
lt-.;p,rce 5;3/.%4
.
•• 'Irr,.

LO,Sarg. do O.A.E. Artl,lr'",

I esp,

c

'.

IP.'::,

do B.M.P .. por IX'mI.

6/3/{h:t

!lftilhari:J
20.S,rg.
do (1.1\.l... .lorge Curlos Saraiv. da r,.~,'_ de ~,ioçan'Li.que. devendo ser cons i. !en!Go nesta si tuaçj;o desde
17/2/%4. data em que embarcou 1(; rcnresso á ~1etrópole
Vence pe la ver! a "Pessoal 'Ir "('A'11Caç5oli r.al jci.a além
dos (Juadros".
l'esp. ele S/3/%4

Cavc113 ri (
I

E3sola Pratic. da CRv31aria

3~ Série
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2°.Sarg. de Cav. Alfredo Henrlques .Jorge Pereira do H.A.
L. L sua Lni.dade ~io}-'ilizaàora devendo ser considerado
nesta situaçno desde 19/2/964
por ter regressado da
B.tvl. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos (uadros", (Despacho de 6/3/964)

Regimento de L~nceiros nO.l
l°'Sarg.
cio Q.A.E. João Pedro Hibe iro do R.A.L.I, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 19/2/964 data em que embarcou de regresso
à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos Çuadros·'. (Despacho de 9/3/964)
(Con elestino ao C. L C.A.3)

2° •Sarg. de Inf. Américo Atali.La Sentos do Nascimento, do
H. r.
por pedir. Vence pela verba "Pessda l dos Çua
dros Aprovados por Lei". (Lbspacho de 5/3/964)

is.

Regimento rle Cavalaria nO 6
2° .Sarg, de Cav. Fernando Aires Fragata da P \1. de AJlf!..ola devendo ser considerado
nesta situaçao
desde
25/2/964 Vence pela verca "Pesseal de Nomeação Vltalícia além dos Oaadros". (Despacho de 10/3/964)

Regimento ~o Cavalaria aO 8
2° .Sarg de Cav, ~lercínio da Conceição Santos Rodrigues
da E.P.C. por pedir. Vence pela verba "Pessoal de No
meação Vitalícia além cos Oradros", "est.ina-se ao G,r. G.
(Despacho de 10/3/964)
(Con dest.ino ao lJI'UpO de Carros de Gmbate )

2°.Sarg. do (l.A.E. José G::mça1vesMarques da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
22/2/964, cata em que emlarcou de regresso à wetrópole.
Vence pela verba "Pessoal le Nomeação Vitalícia
além
dos Q.Iadros". (Cespacho de 4/3/964)

Engenharif!
Grupo de Companhias da Trem Auto
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Furriel de Eng.Rod. Augusto Bravo Ferreira da Mata, da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 3/12/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qaadros".
Desp, de 2/3/ %4

Serviço de Material
COll1panhia Divi sionár i a de !'anlJtenç50 de !'ateriai

20.Sarg. de Inf. José António Caqueiro Bãjanca do B.C.5
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 21/2/964. por ter regTessado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "p~soal de Nomeação Vitalícia além dos Q.Iadros"(no.2 do art°.325°.do Capo.so.
do ~çamento do M.E. de 1963~
Desp, de 5/3/%4

~rgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de ~nstrução

Instituto de Altos Estudos ~ilitares
20.Sarg. de Inf. Fernando José Lopes do C.T.!. de Cabo
Verde, devendo ser considerado nesta situação desde
25/2/ ~ f' Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi taIjci.a além dos Q.1adros". Desp, de 5/3/964
200Sarg. Fnf'.Hjpi.co Joaquim Geraldes do l°.G.C.S., sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 22/2/964, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Desp. de 12/3/~4
Coi ágio ~d I i tar
20.Sarg. de Eng.(Hod.) Francisco Augusto da Silva do Q.C.
T.A .• Vence pela verba "Pessoal dos Q.1adros Aprovados
por Lei". (no.1 do art°.147°.do Capo.3°.do Orçamento do
M.E. de 1963).
~sp. de 9/3/964

Centro de Instrução de Operações Especiais
2°.Sarg. de Inf.,Silvestre de Almeida Alves do R.I.13
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qoadros". Desp, de g)3/964
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Centro Mil itar de Educação Ffsica Equitação e Desportos
20.Sarg. b1f.Hípico Francisco Augusto da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
17/2/964, data em que embarcou de regresso á Metrópole
Desp. de 9/3/964

Sup ranumerá rios
Infantaria
~egimento de Infantaria nO.4
l0.Sarg. de lnf. José Domingos Correia Leitão do B.C.5.
devendo ser considerado nesta situação desde 15/2/963
por ter mudado de Unidade Mobilizadora. Encontra-se em
Angola.

..

Regimento de Infantaria nO.7
10.Sarg. de lnf. Fernando Augus to Fortuna do R. L 15, devendo ser considerado nesta situação desde 15/2/963,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora. Encontra-se em
Angola.

Regimento de Infantari~ nO.16
20. Sarg. de lnf. António Sérgio Lavadinho Cachiné do D. D.
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
30.do Oec.42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de
reforço á Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné, devendo
ser considerado nesta situação desde 25/2/964

Batalhão de Caçartores nO. 10
10s.Sargs. de lnf. António Júlio Direito do C.l.O.E. e
Manuel Dias da Silva do F.l.8,devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente 12/3/963 e 8/8/63
por te~Msido nomeados nos termos da alínea c) do arte.
30.do Dec.42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
de reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola.

Arti Iharía
Regimento de Artilharia Ligeira nO.l
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20.Sarg.clarim Eurico lllís Je ~~orais do ItC.6, devendo
ser considerado nesta situação desde 10/2/964 por ter
sido nomeado para servir nas tropas de reforço à Guarnição Nonnal da R.iV. de l\ngola nos termos da alínea c)
do arto.3°. do lec, 42937 c:e 22/4/96C.
(Cespacho Je 9/3/5M)

C~valaria
Regimento

de Caval~ria

nO.7

Furriel 2°.Mec,Viat.nodas Adelino Castanheira da Silva
do O.G.M.S., devendo ser considerado nesta situação
desde 10/2/964, por ter sido nomeado para servir nas
tropas de reforço à Guarnição Normal do C. T. r. da
Guiné nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec. 42937
de 22/4/960.
(~spacho de 2/3/964)

Engenhi'lr i a
D1talh~o de Telegrafist1s
20.Sarg. de Eng Transm JacoL da Fonseca Taveira da E.P.
E., por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
arto.3c.do Dec. 42937 de 22/4/960, para servi nas tro
pas de re forço à Guarnição Normal do C. T. L de Cabo
Verde, devendo ser considerado nesta situação desde
5/2/964.

Bo Ultramar
Regi~o ~ilitar de Angola
20.Sarg. de Cav, António Maria fbdrigues do R.C.3, por
. ter transitado para a situação de comissão militar nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/eD
devendo ser considerado nesta situação desde 21/2/964.

Reg ião M iIita r de t,lOçambiQue
20.Sarg. de Art.Oliveiros ~~oreira Oliveira do P.A.G.2;
20.Sarg. Grad.do S.A.M. Francisco João da Silva Alves
da E.P,A.Mi 2°.Sarg. do S.S Amaro Antdlio da Cruz do
O.G.M.S. e 2°s.Sargs. de Cav. Acácio Simões do R.C.S.
João Francisco Fitas Candeias do R.C.,8, João António
do Céu Santinhos do R.C. S e Manuel Mendes Ferreira do
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R.A.P.3(C.I.C.A.2), por terem embarcado para a citada
Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) do artD.3D.do Dec.42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado nesta situação Q primeiro desde 12/2/964 e os restantes desde 22/2/964.
20.Sarg. do Q.A.E. Alberto Marques Granja do D.R.M.2; , '_
Sarg. de Art. José Virgílio da Bocha Borges do B.A.G.l
e Furriel de Cav. Henrique Silvestre Vila Nova BOcas
da Academia Militar,por terem embarcado para a citada
Província onde vão servir em canis são militar nos termos
da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação o primeiro desde
7/3/964 e os restantes desde 22/2/964.
Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas João Pereira da Costa do
,B.L.2, devendo ser considerado nesta situação desde
7/3/964. por ter sido nomeado para servir na citada
Província nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960.
CDPlando Territorial

Independente

de Cabo Verde

Furriel de lnf. José Maria da Encarnação Festas da CI1ERfT
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
30.do Thc.42937 de 22/4/%0 para servir nas tropas de
reforço á Guarnição Normal do C.T.l. de (abo Verde devendo ser considerado nesta situação desde 10/2/964.
Gom(ln10 Territorial

Independente

de Timor

20.Sarg. de Cav.Aureliano Nascimento Calisto da CHERET,
por ter embarcado para a citada Província onde vai
servir em comissão militar nos termos da alínea L) do
arto.3°.do [ec.42937 de 22/4/~,
devendo ser considerado nesta situação desde 2/3/964.
VII - Cm:CURS~S,

CURS!1S E ESTÂGIÜS

A - Concursos

1 ~ Concursos de Furriel

enfenneiro

hfpico

Foi aprovado no concurso para Furriel enfermeiro hípico
aberto pela 0.E.no.25 - 3a.Série de 10/9/962 e encer-
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rado pela 0.E:no.5 -3a.Série de 20/2/963, com a classificação de 13,53 valores o 10.cabo Ferrador, José
Marques Grilo da R.M. de l'Iloçambique,cujo nome não fi~
gurou na relação geral por ter efectuado as provas em
.data posterior. Fica na escala de aprovados colocado
imediatamente à esquerda.do actual furriel enfermeiro
hÍPico Leonel de Brita Figueiredo.

B - Cursos
- Alterações na Frequência
Abatido ao (uadro de Alunos do Curso A da Escola Central de
Sargentos desde 4/3/64, nos termos do parágrafo 2 do art.
170. do Decreto 40423 de 6/12/55, pot ter dado 30
faltas justificadas, o Sargento Ajudante de Art. Manuel Folgado Crespo do R.A.L.5. Deve ser presente à
matrícula do próXimo ano lectivo, nos termos do parágrafo único do arto.23°. do referido Decreto.

VIII - DECLARAÇÕES
1 - Rectificações
Chama-se Joaquim Manuel Mateus e não Joaquim Manuel Martins, o l0.Sarg. do Q.A.E. do O.R.M. nO.S, que embarcou para a R.M. de Moçambique, como consta na O.E.no.
2-3a.Série de 20/1/964, pág. 47.
Declara-se que o l°.Sarg.do Q.A.E. João Albino da Conceição Tendeiro, que emb~rcou para a R.M. de Angola, como
consta da 0.E.no.4-3a.Série de 10/2/964, pág. 129, pertencia ao B.l.no.16.
Declara-se que fica sem efeito a transferência para o R.
1.4 do p.Sarg. de Inf, Manuel Maria Parra Ruivo do B.
C.S, constante na 0,E.no.~3a.Série
de 30/10/963, pág.
924.
Para os devidos efeitos se declara que o 2°.Sarg. de Art.
Francisco.José dos Remédios Ihabinllo do E.M.E., pertencia ao R.A.P.2 e não ao R.A.L.2, como por lapso foi
publicado em 0.E.no.4-3a.Série de 10/ 2/96~, pág, 110.
Conta a antiguidade do actual posto de~Je 31/5/963, e não
desde 3 de Setembro de 1963, oon~ consta da 0.E.no.34
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3a.Série de 10/12/963, o 2°.Sarg. de lnf.
Es teves do B. C. 5'.

José António

Para os devidos efeitos se declara que os sargentos abaixo designados se encontra na R.M. de Angola nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960
e não como consta da 0.E.-3a.Série que a cada se indica:
20.Sarg. de lnf. Manuel José Constantino Marcelino~.E.
nO.18-3a.Série de 30/6/963. pág. 564.
20.Sarg. de lnf. Albano Moreira da Silva~.E.no.13a.Série de 10/1/964, pág.7.
Chama-se Manuel António Ponte da Cruz e não António Ponte da Cruz o 2°.Sarg. de Art.que embarcou para a R.M.
de Moçambique, como consta da 0.E.no.34-3a.Série
de
10/12/963, pág. 1106.
Declara-se que o
to do B.I.I.19
como consta da
1105, deve ser
e não como foi

I

2°.Sarg. de lnf. Manuel Martins de Brique embarcou para a R.M. de Moçambique
0.E.no.34-3a.Série
de 10/12/963. pág.
considerado nesta situação desde 31/10/63
publicado.
!

Deciara-se que o 2°.Sarg. de lnf. Francisco Luís Pulquério da R.S.P.yo.S.P. que embarcou para a R.M. de Moçambique, como consta da 0.E.no.34-3a.Série
de 10 de
Dezembro de 1963,pág.110S, deve ser considerado nesta
situação desde 31/10/963 e não como foi publicado.
Chama-se Armando. Mendes Neves e não Armando Mendes Navais
o 2°.Sarg. de ~t. do R.A.P.3(CICA2) que embarcou para
a R.M. de Moçambique, como consta da O.E. nO.2-3a.Série de 20/1/964, pág. 47.
Chama-se António Augusto RamalhaI Farinha e não António
Augusto Ramafa1 Farinha, o 2°.Sarg. de lnf. do R.l.14
colocado na R.M. de Moçambique, como consta da O.E.no.
3S-3a.Série de 10/12/963, pág. 1151.
Que para os devidos efeitos se declara que o 2°.Sarg. de
Cav. Manuel António Soares da E.P.C. tem como Unidade
Mobilizadora, o R.C.? e não o R.I.S, como por lapso
foi publicado na 0.E.no.34 - 3a.Série de '10/12/963,pág.
1100.
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Que para os devidos efeitos àe declara que os Furriéis
de Cav. António 'Domingos Caneco Sala da 1:;. P .e., José
Laureano Videira Candeias rlo'B:C'8''''a Joaquim Barata
Perei.ra ~o R.C.'{), t~ .czmo Unidáde MéJbilizadora 'o B.C.
7 e n~o:'O R.l.5, cornopoX Lapso foi pUblicado na O.E.
nO.34-3a-Série
de 10/12/963. pág. ' lim.
,
,
~cla'll8"'se que o 2°.Sal'g.YciJ. Norberto Carlos de Far-ia
de cariado B~Cl3.Promovi.qo ao actli~l posto pela'O.E.
n? .6-3a-Sérié 'de 1964, a ':Pág. 179 tem direitO aos \'IeIl.cimentos do novo posto ddsde 31~zembro/1%3
e D,O desde 21 do mesmo três coro se publicou. '
,

, l

•

~

quê o 2°.Sarg.MiL
do B.e.6. prornovi.do ao
actul posto pela O. E. nO. 7 ~3a~Série de 1961J" 'é,\ pág. :U2
se chama Silvino Teodoro Leite Raposo e n~6 Sí1vi' colJ10 se publicou.
.

Declara-se

Decla~a-se que·o 2°.Sarg. Grad. António de Oliveira Pais
do B.I. de Nova Lisboa. prrmovi.do a 2°.Sarg.Milo. com
a antiguidade ~e 30/6/961. pela 0.E.no.22-3a.Série de
1963, a pág. 677 , tem direito aos vencim~tos desde posto desde 30/6/963, nos termos da Determinação 4) da
O.E.no'33-3a.Série de 1959 e despacllo 12 inserto na O.
E. nO.9-1a.Série de 1959.
Para os devidos efeitos se declara que o 2°.Sarg.de Art.
Francisco José dos Bemédios ~abinho, foi transferido
can data de 21/12/961 por motivo disciplinar do R.A.L.
2 para o R.A.P.2.Ao tempo o citado Sargento fazia
parte das tropas de reforço a Guarnição Normal da R.M.
de Moçambique.
,Cherna-se Hernâni Alfredo Cardoso Napoleão e não Alfredo
Cardoso Napoleão o 2°.Sarg. do S.S. do H.M.B.no.1, colocado no R.e.3, cano consta na 0.E.no.23-3a.Série de
20/8/963, pág. 727.
Chama-se José Alexandre Trindade Magro e não José Alexandre Trindade Macho, o Furriel 2° .rv~c.Viat.1hdas colocado na E.P.S.M. pela 0.E.no.6-3a.Série de 29/2/964, pág.

190.
Embarcou para a Região Militar de Angola e não para a B.
M. de !vloçambique, o Furriel de Arta.Rui de Oliveira da
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Silva da CHERET, a que se refere a O.E.no.3D 3a.Série
de 3D/lO/963,pág.929.
Declara-se que os Furriéie de Inf. João Maria Gonçalves
e Manuel José Torcato do R.I.3, a que se refere a O.E.
nO.33-3a.Série de 30/11/963, pág.lOSO foram colocados
no H.I.1S e não no R.I.11, como por lapso foi publicado. '
Para os devidos efeitos se declara que o Furriel de Inf.
Marcelino José Ferreira Vinagre encontra-se a prestar
serviço na R.M. de Angola nos termos da alínea c) do
arto.30.do Oec.42937 de 22/4/960 e não nos termos da
alínea b) conforme consta da 0.E.-3a.Série nO.1 de
10/1/964, pág.7 •
00000000000000000000

00000000000000000000

•

0000000000000000

O Ministro do Exircito
Joaquim da Luz Omha

Está conforme

o Ajudante General

__ .
/'

-.

L.......
_....
_._
..
--<:l

MINISTÉRIO

Ordem'

DO EXÉRCITO

do Exército
30 de Março de 1964

Publ ica-se ao Exército o Seguinte:
I - MUDANÇAS DE SiTUAÇÃO

..

Sargentos do Quadro Permanente
Ingresso nos Quadros
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/2/964,
o lO.Sarg. de Inf. António Jaime da Encarnação Campos,
do R.I.14, por ter regressado da R.M. de Moçambique
onde serviu em reforço á Guarnição Nonnal.Vence pela
verba "Pessoal dos Q.tadros Aprovados por Lei".
Passou a ser considerado nesta situação desde 22/2/964,
o 2°.Sarg. Grad. de Inf. Francisco Amaro Busso do R.I.
15. por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qiadros".
D:!sp. de 11/3/964

Passagem á Situação de Disponibilidade
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/3/964
o Furriel de Inf. José Sequeira Felício do R.I.12.
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Quadro do Serviço de Administração ~litar
Passou a ser considerado nesta situação desde 4/3/964,
o Furriel do S.A.M. Fernando Alberto Ganha da O.S.J .0.
Oesp. de 28/2/964

II - PROMOÇÕES
Sargentos do Quadro Permanente
Armas e Serviços
Ministério do Exército
Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infanta ria
Escola Prática de Infantaria
20.Sarg.cometeiro,
o Furriel Manuel Carlos Alves Ferreira do R.I.2, contando a antiguidade desde 31/1/954, data a partir da qual tem direito aos venci~tos
do novo posto.
Oesp. de 12/3/964

Regimento de Infantaria nO.6
20.Sarg.nUsico executante no instrurrento"Clarinete" Sib"
o Furriel Manuel Maria M:>reira Neves, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Desp.de 12/3/964

Regimento de Infantaria nO.7
20.Sarg. do S.S., o Furriel Fernando dos Santos Cordeiro, contando a antiguidade desde 25/2/964, data a partir da qual. tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 12/3/964

Batalhão de Caçadores nO.5
20.Sarg.cometeiro,

o Furriel António Firmino da Silva,

contando a antiguidade desde 31/1/964. data a partir
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da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 12/3/964

Arti Iharia
Regimento de Artilharia Pesada nO.2
(Om destino ao CICA 1)

20.Sarg. de Art., o Furriel Jaime Manuel Machado Carneiro Leão, contando a antiguidade desde 2 S/2/%4, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novr
posto.
Desp. de 12/3/964

Grupo de Artilharia Contra Aeronaves n002
Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas,
o l°.Cabo Aj.Mec. Viat.
Rodas Joaquim Pereira Lopes, desde 21/2/964. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos Qp novo posto.
Desp. de 13/3/964

Cavalaria
Regimento de Cavalaria nO.7
10 •Sarg. de Cav., o 2°.Sarg. AntéPio Augusto Maduro Pascoal do C.I.M.Sta.Margarida,
contando a antiguidade
desde 5/12/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de Naneação Vitalícia além dos Qaadros".
Desp. de 16/3/964

Regimento de Cavalaria nO.8
(Com destino ao Grupo de Carros de Combate)

l0.s Sargs.de Cav.,os 2°s.Sargs. Artur Mariano da E.P.
C. e José Fbdrigues da Fonte do C.I.O.E., contando as
antiguidades desde respectivamente 19/11/963 e 5/12/63,
datas a partir das quais têm direito aos vencimentos
do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de Naneação
Vitalícia além dos {)ladros". Desp.de 16/3/964

Grupo Divisionário

de Carros de Combate

Furriéis 2°s.Mec.de Torre, os l°s.Cabos Aj.Mec. de Torre
Fernando dos Santos Suzano do R.C.8 e Francisco Arsénio da C.D.M.M.,contando as antiguidades desde res-
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pecti vamente 21/1/ ~4 e 10;2/%4, datas a partir das
quais têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos
Q.tadros".(no.l do arto.351°.do Cap':.9°. do OrçamenLo
do M.E.).

Engenha ria
Regimento de Engenharia nO. I
Furriel Grad.2°.Artíf.Serro.,
o l°.Cabo Aj.Artíf.Serro.
João Trindade Duque, desde 7/~/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
[esp, de 12/3/964

Serviço de Administração

Mil itar

Escola Prática de Administração

Mil itar

2° •Sarg, do S.A.M., o Furriel Gennano AntÓllio Sarmento'
Ramos, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 18/3/964

Supranumerários
Arti Iharia
Regimento de Artilharia

Ligeira nO. 1

20.Sarg. de Art., ~ Furriel José de Oliveira Amado, con
tando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á Guarnição Normal da R.M.de Moçambique.
Oesp. de 17/3/964

Regimento de Artilharia

Antiaérea Fixa

20.Sarg. de Art., o Furriel José João Alexandre, contando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 12/3/964

Serviço de Saúde
IO.Grupo de Companhias

de Saúde
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2° .Sarg.. do;.S.S., o Furriel Arlindo Águedo Fernandes,
contandp~
aptiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual,,;wm,direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço á Guarnição Normal da R.M.de Mbçambique.
Desp. de 12/3/964
2°s.Sargs. do S.S., os Furriéis Joaquim Pereira Pastor
Velez e Joaquim Rodrigues Trindade, contando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço á Guarnição Normal do C.T.l. de Timor. Desp.de 12/3/964

2°.Grupo de Companhias de Saúde
20.Sarg. do S.S., o Furriel António Mateus Ferreira Galinha, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partür da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Serve em reforço á Giami.çgo Normal da R.M. de Angola.
Desp, de 12/3/964

Serviço de Administração

Mi Iitar

2°.Grupo de Companhias de Administração

Mil itar

20s.Sargs. do S.A.M., os Furriéis Armando Manuel Morais
dos Santos, Joaquim Vicente [has de Oliveira. António
Jorge Cruz, Mmuel Mendes Barros, tylarlUelGilberto Mar- .
tins Aires e Avelino Tereza Joaquím, contando a anti~
guidade desde 29/2/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Servem em reforço
á Guarnição Normal da R.M.de Angola. Desp.de 13/3/964.

,No UI trama r
Região Mil itar de Angola
20.Sarg.cometeiro,
o Furriel José Maria Vaz, cantando a
antiguidade de~de 31/1/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 12/3/964

Região Militar de Moçambique
l0.Sarg. de Cav., o 2°.Sarg. Acácio Simões, contando a
antiguidade desde 5/12/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 16/3/964
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2°.Sarg. do 5.5 •• o Furriel Manuel Medeiros da Silva.
contando a antiguidade desde 29;2/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp, de 12/3/964

Comando Territorial Independente de S.Tomé e Príncipe
2° •Sarg. do 5.5 •• o Furriel José Ibi Mendes Pereira. cc:ntando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 12/3/964

Sargentos do Quadro de Complemento
Batalhão de Caçadores nO.5
Batalhão de Caçadores

nv , 2f1J

Compa.de Comando e Serviços
Por despacho de 23;Março/1964. contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1964. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Carlos Alberto Sousa de Almeida.

Compa.de Caçadores nO.263
Por despacho de 23~arço/1964. contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/1964. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António Afonso G>nçalves. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28(Fevereiro/1964.

Batalhão de Caçadores nO.380
~.

de {)Jmando e Serviços

Por despacho de 23;Março/1964. contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/l964. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Vitor Manuel Abrantes da Silva. Tem direito
aos vencimentos do novo posto. desde 28jFevereiro/1964.

Regimento de Artilharia Antiaérea Fix3
Pelotão de A.A.nO.47
Por despacho de 23jMarço/1964. contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/l964. ~s.sargentos milicianos os furriéis milicianos Carlos Eduardo Ferreira Bodrigues.Fernando Eduardo Nunes Paiva. José Alívio Pereira Esperto e
Nelson Hugo D:rningos. 'f@m direito aos vencimentos do novo posto desde 28jFevereiro/1964.
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Regimento de Artilharia Pesada nO.2
-Batalhão de Artilharia nO.291~.de

Artilharia nO.282-

Pbr despacho de 23jMarço/l964, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/l964, ~s.srgentos milicianos os furriéis milicianos Adriano Rodrigues Lopes da Silva,António João Amaro Baptista, Danie l .Iunça Rodrigo, Manuel da
Luz Ferreira caetano, Sergio Tavares Barrero,Vitor Manuel da Assunção e Vitor Manuel Mota da Silva,Thn direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/964.

Batalhão de Arti Iharia nO.346
Carpa. de Artilharia nO.347
Por despacho de 23/Março/l964, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/l963, ~.sargento miliciano o furriel
miliciano Manuel Fernando Ramalho Nolasco dos.Santos.Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Grupo de Reconhecimento

de Angola

Por despacho de 23~arço/l964, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/l963, 2°s.srgentos milicianos os furriéis milicianos António Fernando Gomes, António José
9into Correia, Eliseu Salvado Lisboa, Fernando Costa,Jacinto Alberto Fialho, João Luís Paula Morando de Penaguião, Rui fusa de Sá Nogueira e Valentim R6rlrigues Matias.

III ~ COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS
Sargentos do Ouadro Permanente
Armas e Serviços
Ministério do Exército
Na Depend@no ia do Ajudante General
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição Geral
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l0.Sarg. de mf. Lúcio Tanger Ferreira de Sousa do R.I.1S
sua Unidade MObilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/1/964, por ter regressado da R.M.
de Angola. Ven.ce pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia al~ dos Ç\Iadros". Desp.de 12/2/964

Na Dependência do Vice-Chefe do Estado Maior
Chefj.ado Serviço de Reconhecimento das Transmissões
2°.Sarg. de Eng. (Transm.) Ant{pio Nunes Nogueira do R.A.L.
nO.1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 19/2/964. por ter regressado da R.
M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\Iadros
Aprovados por Lei". Desp. de 13/3/964

Na Dependência do Quartel Mestre Gemeral
Chefia do Serviço de ~çamento e Administração
10.Sarg. de lnf. António Almeida Lopes do B.C.IO, sua
Unidade Mobilizadcra, devendo ser considerado nesta
situação desde.27/12/963. por ter regressado da R.M.de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Q.Iadros". Desp. de 22/1/964

Quartéis Generais
Quartel General da 2a.Região Mil itar
l0.Sarg. do Q.A.E. António Chaves da Escola Prática de
Engenharia.
Desp. de 3/2/964

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infanta ria
Regimento de Infantaria nO. 1
l0.Sarg. de lnf. Hugo Baptista Machado do B.C.10, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 27/12/963, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba ~ Pessoal de Nomeação Vitalícia al~ dos Q.Iadros". Desp. de 22/1/964
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2°.Sarg. do Q.A.E. António José Mano da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
18/2/964. data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Qaadros''. (Despacho de 13/3/964)

Regimento de Infantaria nO.2
l°.Sarg. de 1nf. Luís Abrantes Morais do 8.1.1.17, por
pedir.
(Despacho de 12/3/964) .

Regimento de Infantaria nO.4
l°.Sarg. de 1nf. José Vicente Martins do R.1.2, sua Uni
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 8/2/964 por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba Pessoa] dos Qradros Aprovados por Lei
(i):!spachode 18/2/964)
•
l0.Sarg. de 1nf. Silvério da Silva Oias da R.M. de Moçan;
bique devendo ser considerado nesta situação desde
24/1/964. Vence pela verba 'Pessoal dos Qradros Apro
vados por Lei' • (Despacho de 18/2/964)
2°.Sarg. de 1nf. António Maria Mónica Pereira do c.r.S.
M.1.. por pedir. Vence pela verba Pessoal de Naneação
Vitalícia além dos Quadros' .(i):!spachode 19/3/964)
2°.Sarg. de 1nf. Eugénio Sequeira Correia da R.J.D. da
D.S.J.D. do M.E. por pedir. Vence pela verba -Pessoados Quadros Aprovados por Lei' •(Despacho de 18/3/964)
2°.Sarg. de 1nf. Jorge Sequeira Carrilho do R.1.1 sua
Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nesta
situação desde 22/2/964 por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Quadros'. (Despacho de '11/3/964)
2°.Sarg. de Inf, José Lopo Bentes do R. 1.15 sua Unidade
Mobilizadora devendo ser considerado nesta situação
desde 22/2/964 por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Qaadros •
(i):!spacho
de 11/3/%4)

Regimento de Infantaria nO 5
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lOs.Sargs. de lnf. Joaquim Pedro Milhinhos Boqce do B.C.
10 e Virgílio Pereira dos Santos do B.C.5, suas Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 21/12/963 e 16/1/~ por
terem regressado da R.M.deAngola e do C.T.1. da G.úRé
tambémrespectivamente. Vencempela verba "Pessoal de
Naneação Vitalícia além dos Quadros".
20.Sarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Iurval, MaximinoCipriano Lucas
da R.M. de Moçambique,devendo ser considerado nesta
situação desde 18/2/964 data em que embarcoude regresso á Metrópole. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação
Vital jci,a além dos Qaadros':, Desp, de 17;3/,964

Regimento de Infantaria nO.8
l0.Sarg. de lnf. Eugénio Moreira da Silva Viana da R.M.
de Moçambiquee 2°oSarg.2°.Mec.Viat.Rodas Ant&1ioJoaquim da fucha Romãoda R.M.de Angola, devendo ser
considerados nesta situação ~~sde respectivamente
23/12/ %3 e 22/2/%4. Vencempela verba "Pessoal
de NomeaçãoVitalícia além dos CUadros".
Furriel de lnf. ManuelRibeiro Fontes do R.1.15, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/2/. 64. por ter ré cressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos <)ladros". 1)!sp. de 11/3/%4

Régimento de Infantaria nO.l0
l0.Sarg.de lnf. Agostinho fudrigues Lages e An$io Alves Ferreira,anbos do C.T.I.de Timor, devendoser conaiderados nesta situação desde 19/12/~3.Vencem pela
verba "Pessoal dos CUadrosAprovadospor Lei".
Desp. de 18/2/ ~
10.Sarg. de lnf. Francisco AugustoFerreira ~gala da R.
M. de Moçambiquedevendo ser considerado nesta situação desde !P/l/9S4. Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos CUadros". Desp. de 12/2/964

Regimento de Infantaria n°. tt
10•Sarg. de lnf. Olegário José Carretas do B.C.S. devendo Ser cmsiderado nesta situação desde 23/1/%4. por
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ter regressado do C.T.I. da Guiné. Vence pela verba
"Pessoal de Nareação Vitalícia além dos ()Iadros".
Desp, de 3/2/964
2°. Sarg, de Inf. Aníbal Lourenço de Sousa da Casa de Re
clusão do G.M.L., por pedir. Vence pela verba "Pessoal
dos ()Iadros Aprovadospor Lei".
~sp. de 13/3/964

Regimento de Infantaria nO.12
Sarg.Ajud. de Art. Francisco José Miranda Madeira do R.
A.L.2. Vence pela verba "Pessoal dos Qradros Aprovados
por Lei".
Desp. de 21/8/963
1° . Sarg, de lnf. ValdemarRibeiro, da R.M, de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/963
Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia além
dos Quadros".
Desp. de 17/1/964

Regimento de Infantaria nO.13
lOs.Sargs. de lnf. António Luís Peixoto Martins do B.I.I.
18 e ManuelJorge Teixeira do B.I.I.17, suas Unidades
Mobilizadoras, devendo ser considerados nesta situação
desde 16/1/964, por ter regressado do C. T.L da Guiné.
Vencempela verba "Pessoal dos Qiadros Aprovados por
1 •
Lei."
l0.Sarg. de lnf. Raúl Ferreira de Carvalho, da R.M. de
MOçambique,devendo ser considerado nesta situação desde 12/1/964. Vence pela verba "Pessoal de NaneaçãoVitalícia além dos ()Iadros".
Desp, de 12/1;%4
l0.Sarg. de lnf. Maurício Carlos Augusto de Carvalho
Correia do R.L2, 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Podas,José fdi'eira Freire da Silva do R.C.3 e Furriel de lnf. Carlos
José Cootinm Fernandes do R.L1S. suas thridades Mobilizadoras,devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 26/1/. 64. 21/2/964 e 22/2/964, por
terem regressado da R.M. de Angola. Vencempela verba
"Pessoal de NomeaçãoVitalícia além dos ()Iadros".

Regimento de Infantaria nO.14
Furriel de Inf, David do Cal100 Silva do R.LIS, sua Uni-
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dade Nbbilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/2/964. por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos (uadros".
(Despacho de 11/3/ «4)

Regimento de Infantaria nO.15
l0.Sarg. de Inf, Carlos Pereira da P.M. de Moçambique,devendo ser considerado nesta situação desde 23/12/963.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Qradros", (Despacho de 17/1/964)

Regimento de Infantaria nO,16
20.Sarg.2°.Mec.Viat.Podas José Manuel Fernandes da Costa
da R.M. de Moçambique devendo ser considerado nesta
situação desde 17/2/964 data em que embarcou de regres,
so à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 17/3/%4)

Batalhão Independente

de Infantaria nO 19

l0.Sarg. de Inf, Manuel Ribeiro do C.T.I. de Timcr , de
vendo ser considerado nesta situação desde 19/12/963.
Vence pela verba "Pessoal dos C)ladrosAprovados por
Lei' _
(Despacho de 18/2/964)

Batalhão de Caçadores nO I
1°•Sarg. de Inf',Manuel Francisco da Si 1va do B.C.5, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 27/l2/963, por ter regressado da R.M. de
Ango Ia, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Quadros • (Despacho de 3/2/964)

Artilharia
Escola Prática de Artilharia
l° ,Sarg. de Art. Manuel António Gonçalves do G.A,C.A.2
por pedir.
(Despacho de 5/3/964)

Regimento de Artilharia Ligeira nO.4
20.Sarg, de Art. Fernando António Mão de Ferro Cara de

aa Série

ORDEM DO EXERCITO N° 9

**************************

217

***** ***** ~.*1<*** **** * ~********

Anjo do R.A.L.S. Vence pela verba "Pessoal dos <padros Aprovados por Lei". Desp, de 13/3/964

Regimento de Artilharia Ligeira nO.5
20.sarg. de Art. Mário António da Silva Peniche da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 18/2/ ~4. Vence pela verba' 'Pessoal de Naneação
Vi tal.jci a além dos Qradros".
Desp, de 12/3/%4

Regimento de Arti Iharia Pesada nO.2
Álvaro do Carmo Silva do R.C.3,
20.Sarg.2°.Mec.Radiom.
devendo ser considerado nesta situação desde 21/2/%4,
por ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em
reforço á warnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
dos <padros Aprovados por Lei". Desp, de 17/3/963

(Com destino ao CICA 1)
2° .Sarg. de Inf.Júlio César Ginj a do R.1.1S. sua Unida
de Mobilizadora. devendo ser considerado nesta situação desde 22/2/964. por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp, de 11/3/%4

Regimento de Artilharia Pesada nO 3
(Com destino ao CICA 2)
10.Sarg. de Inf. Josué Ribeiro Coelho do R.I.1S. sua Uni
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 20/1/ ~4, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação iitalícia
além dos Quadros", Desp. de 12/2/,%4

Cavalaria
Regimento de Lanceiros nO.2
1°.Sarg. do Q.A.E. Álvaro de Passos Simas da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
18/2/964, data em que embarcou de regresso á MetróPOle.
Vence ~1a verba "Pessoa] de Nomeaç'io Vitalícia além
dos Quadros", Desp, de 13/3/%4
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Regimento de Cavalaria nO 3
2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.
João Francisco Parrulas Valadas
do R.I.15,devendo ser considerado nesta situação desde
22/2/964, por ter regressado da R.M. de Angola onde
serviu em reforço á Chamição Nonnal. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 17/3/964

Regimento de Cavalaria nO 7
2°.Sarg.2C.Mec.Viat.Roda'5 Casimi.ro de Jesus Leão da R.M.
de Moçambique. devendo ser considerado nesta situação
desde 18/2/964; data em que embarcou de regresso à Me
trópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Q.tadros • (Despacho de 17/3/964)

Engenha ria
Escola Prática de Engenharia
2°.Sarg.clarim José Coito Soares do R.C.3 sua Unidade
MobilIzadora. devendo ser considerado nesta situação
desde 21/2/964 data em que embarcou de regresso à Me
trópole.
(Despacho de 18/3/964)

Regimento de Engenharia nO.2
l0.Sarg. de Eng. Grac1ano António Morais do B.T.3(E.P.E.)
por pedir.
Despacho de 13/3/9641

Batalhão de Sapadores de Caminhos de Ferro
l° "Sarg. clarim João Lopes Rosado da E.P.E., por pedir
(Despacho de 19/3/964)

Serviço de Administração

Mi Iitar

2°.Grupo de Companhias de Administração Militar
Furriel do S.A.M. Fernando Alberto Canha da D.S.J.D. ,des
. de 4/3/964. data em que passou à situação de dispo
nibilidade.

Serviço de Material
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Escola Prática do Serviço de Material
1o • Sarg. do Q.A.E. Antómo Flores Algarvio da R.M. de Mo
çambique. devendo ser considerado nesta sa tuaçgo desde
18/2/%4,
data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitallcia
além
dos Quadros'.
Desp. de 13/3/964

Companhia Dlvlslonárla

rle ManutenCão

de Material

2°,s.Sargs.2°s.l\o1ec.Viat.fudas
Dmingos Barros Hibas do G.
C. T.A. e Licjnio Dias da Cruz do R. 1.15. devendo sC
considerad s nesta SI tua<:<ãodesde 22/2/%4. por terem
regressado da R.M.de Angola.onde serviram em reforço
á Glarnição Normal. Ven em pela verba' Pessoal de No
meaçgo Vitalícia
al&n dos Oiadros . Desp.de 17/3}964
T

O Irgãos de Execução dos Serviços e (ljtros Elementos
Estabelecimentos

Militares

Distritos de Recrutamento
Distrito de Recrutamento

e Mobll ização
9

Mobil ização nO

I

l° .Sarg. 00 Q.A.E. Porpeu '.h ll, \ Pinto da R.M. de M un
bique devendo ser con ider ...I esta s u.i o desde
25/2/963
data em que embarcou ri regresso á \1etrópole.
Vence pela verba Pessoal de t omeaçi o VIta l jcaa alér.~
dos Quadros.
Desp. de 1Q3 964

Estabelecimentos

de t Instruçao

Academia Mil itar
lU. Sarg. de lnf. Virgílio José VIrtuoso PereIra Neto da
R.M. de Moçambique devendo ser considerado nesta SI
tuação desde 29./12/953. Vence pela verba 'Pessoal de
Nomeação Vitalícia
além dos Qradros ".
Desp. de 28/1/%4

COlégio Mi l i tar
2°

Sa rg corneteiro Júlio da Conceição Rosinha da Si Iva,
da R.M. de Moçambique devenoo ser considerado nesta
si tuaçgo desde 25/2/ ~4 data em que embarcou de re
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gresso á ~trópole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qiadrosv. Desp.de 18/3/964

Campo de Instrução

Mil itar

de Santa Margarida

lOs.Sargs. de Inf. Francisco Alcobia Batista do R.I.15 e
José Alves Lapa do R.I.2, suas Unidades Mobilizadoras,
devendo ser considerados
nesta situação
desde
:zG/l/964,por terem regressado da R.M.de Angola. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos
()Iadros" . Desp, de 12/2/564

Centro de lnst

ruçgn de (perações Especiais

Furriel 2°.Mec.Viat.Lagartas Joaquim Tomazdo B.C.5, devendo sp.r considerado nesta situação desde 22/2/964.
por ter
regressado da R.M. de Angola, onde serviu
em reforço á GIamição Normal. Vence pela verba "Pes ...
soal de NomeaçãoVitalícia além dos Quadros",
Desp. de 17/3/964

Centro de Instrução

de Sargentos

Mi I icianos

de I Infantaria

10. Sarg. de Inf. Manuel Fernandes Marques da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
29/12/ !63. Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos (uadros".
Desp.de 17/1/564
1° .Sarg, de Inf. Manuel Lopes da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 8/2/964. Vence
pela verba "Pessoal das ()Iadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 27/2/964
20.Sarg. de Inf. Phl ipe da Silva Correia do R.I:4, ~r
pedir. Vence pela verba 'Pessoal de Naneação Vital jci a
além dos Qiadros".
Desp. de 19.;3 / f64

Escola Militar

Electromecânica

20.sarg. 20.Mec.Electricista
José Eugénio Moreira de Al
meida da E.P.E.
Desp. de 1S/3/564
Furriel 2°.Mec.Radar João Maria Rodrigues do G.A.C.A.3
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Desp. de 17;3/564
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Centro de Instruçio de Artilharia

Antiaérea e de Costa

20.Sarg. de Art. Fernando Guerreiro Farias da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
18/2/964. Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos Qiadros". (Despacho de 12/3/%4)

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Mil itar Principal
20.Sarg. do S.S., Artur Luís das Neves da R.M. de Ango- •
la, devendo ser considerado nesta situação desde 25/2/64
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros' . (Despacho de 12/3/964)

Diversos
Depósito Geral de Material das Transmissões
Furriel Grad.Padiom. Manuel Francisco dos Santos Pesqueira da R.M. de Angola devendo ser considerado nesta si
tuação desde 25/2/964, data em que embarcou de regres
so ~ Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (~spacho de 17/3/964)

Depósito Geral de Adidos
p.Sarg. de lnf. Almir da Costa
devendo ser considerado nesta
Vence pela verba "Pessoal de
dos Quadros".
(Despacho de

Santos da R.M. de Angola
situação desde 26/1/964.
Nomeação Vitalícia além
12/2/964)

Supranumerários
Infanta ria
Regimento de Infantaria nO.15
Furriel de lnf. Bernardo José Afonso do C.l.O.E., por
ter sido nomeado nos tennos da alínea c) do arto.3°. do
Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço ~ Guarnição Nonnal do C.T.l. da Guiné, devendo ser
considerado nesta situação desde 4/3/964.

Regimento de Infantaria nO.16
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2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.Alcide
Arsénio Ferreira da E.P.E.,
devendo ser considerado nesta situação desde 7/3/954,
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
á GIarnição Nonnal da R.M. de Moçambique,nos termos da
alínea c) do art003°.do D:!c.42r:B7de 22/4/%0.
Desp. de 11/3/954

BatalhãO de Caçadores nO. 10 '
2°.Sarg.2°.Mec.Radiom., Joaquim G:>nçalves Santinhos da E.
M.Elm., devendo ser considerado nesta situação desde
13/3/%4, por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço á GIarnição Normal da R.M. de Angola nos
tennos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60.
Desp. de 17;3 /964

Serviço de Material
Companhia Divisionária de Manutenção de Material
l°. Sarg. de lnf. Luís Rodrigues Martins do R.l.lS, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si
tuação desde 11/2/964, por ter regressado da R.M. de
Angola.
D:!sp. de 27/2/964

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto Técnico Mil itar dos Pupilos do Exército
l°.Sarg. de lnf. José Machado de Almeida do C.T.l. da
Guiné. devendo ser considerado nesta situação desde
8/2/954.

No Ultramar
Região Mi litar de Angola
10.Sarg.lO.Mec.Viat.Podas
Joaquim de Jesus Ferre ira Machado do R.A.L.4 e 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Horácio
Jorge Pinheiro do R.l.2, suas Unidades Mobilizadoras~
devendo ser considerados nesta situação desde respectlvamente 22/8/963 e 26/1/.%4, por terem transi tado para
a GIarnição da citada R.M ••
20.Sarg. de Inf, Manuel Alves Carneiro do R.I.7, por ter
transitado para a situação de r~issão Normal nos terT
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mos da alínea b) do arto.3°. do Dec. 42937 de 22/4/9eD,
devendo ser considerado nesta situação desdd 27/1/964.
Já se encontra em Angola onde a comissão lhe é contada
por voluntariado.
20.Sarg. do Q.A.E. José Viegas Rosado do R.A.L.l, por
ter transitado para a situação de comissão militar nos
termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/99),
devendo ser considerado nesta situação desde 19/2/964.
Já se encontra na R. M. de Angola, onde a comissão lhe
é contada por voluntariado.
20.Sarg. do Q.A.E. João António Coelho do D.G.M.G .• de~endo ser considerado nesta situação desde 13/3/964. por
ter sido nomeado para servir em reforço à Guarnição Nor·
mal da citada Província. nos termos da alínea c) do arte
3°. do Dec. 42937 de 22/4/9eD.
20.Sarg.20.Mec.Radiom. António Filipe Ventura-do B.T. e
Furriel 20.Mec.Viat.Rodas Orlindo da Costa Santos do
B.S.C.F., devendo ser considerados hesta situação des
de 10/3/964 por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço á Guarnição Normal da citada R.M. nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/eD
Desp. de 13/3/964

Região Militar de ~oGambiQue
20.Sarg. de Eng.Tr~sm. Joaquim Gonçal~es de Lima do R.E.
nO.2 e 2os.Sargt.5°Gaspar José Candeias Serranito do G.A.
C.A. 3 e João ISidro Murta do C. I.S.M. 1.. por terem
embarcado para a citada Província onde vão servir em
comissão Militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960 devendo ser considerados nesta
situação desde 7/3/964.
20.Sarg. de Eng.Sap. José Maria Ernesto 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 Dec.42937 de 22/4/%0. devendo ser considerado nesta situação desde 7/3/964.
20.Sarg. do Q.A.E. Júlio de Almeida do D.R.M.no.9. devendo ser considerado nesta situação desde 13/3{964.
por ter sido nomeado para servir em comissão mi itar
nos termos da alínea b) do arto.3°. do Dec.42937 de
22/4/W.
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Corrando Territorial

Independente da Guiné

2° •Sarg. de Inf. Henrique f:inídiodos Santos e Furriel de
Inf. Joaquim António Pimenta Carvão ambos do B.1.1.17
por terem transitado para a situação de comissão mili~
tar nos termos da alínea 1·) do arto.3°.do Dec, 42937
de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 15/2/964, Já se encontra no C.l.r. da G.tiné. onde a comissão lhe é contada por voluntariado.
Furriel Fng.Transm. Melino Fernandes de SOusa da OlEIEf
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.
do Dec.42937 de 22/4/9(D para servir nas tropas de reforço à Úlamição Normal do C.T. L da Gliné, devendo
ser considerado nesta situação desde 4/3/964.

IV - CONCURSOS. CURSOS E ESTAGIOS
A - Cursos
- Lista Ger~1 de Classificação

de Aprovados

Para os devidos efeitos se publica a lista geral de clas
sificação dos candidatis aprovados no curso para pro
moção ao posto de Furriel 2° .Mec. de WJ8terial Criptográ
fico, aberto pela nota n' 33 3, PO.7/2 de 11/9/963 da
Rep.Sarg. e Praças e 0.E.no.35-3a.Série
de ~/12/963.
pág. 1153 realizado no ano lectivo de 1963/64 desde
14/10/963 a ~9/2/964
1°s.Cabos

A,i. Mec.Mat Cripta

° Luís António dos Re. e Silva B.T.
2°.- Mário Baptista da Silva-B.T.
3°. - Manuel da Costa Louro-B. T.
40.- Daf,:lbertoMartins da Silva -B.T.
50 •. Joaquim Fernando Borges Castanheira B. T.
60.- Raul Dôria Pontes de Andrade- B.T.
7°. Horácio Pedro Henriques-B.T.
80. Aurélio Figueiredo Marmelo-B.T.

15.1
13,7
13,3
13,0
12,9
12.7
12,3
11.2

V.
"
"
"
"
"
'
"

V - DECLARAÇÕES
1 - Rectificações
Declara-se

que Manuel dos Rei-, Alves colocado no Q.G. da

aa Série
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3a.R.M.(com destino á Delegação do S.F.O.M.) tem o posto de 2°.Sargento de Fng. e não 1°.Sargento,cano por
lapso foi publicado na O.E. nO.6-3a.Série de 29/2/%4,
pág. 181.
Declara-se que o 2°.Sarg.2°.Mec.Radian. José Inverno k1ado do B.C.5 promovido ao actual posto pela O.E. nO.7
3a. Série de 10/3/164. pág.2Q). serve em reforço na R
M. de Moçambique e não na R.M. de Angola, como foi publicado.
Declara-se que o 2°.Sarg.2°.Mec.Electricista Manuel Mo
reiri'Melo, promovido ao actual posto pela O.E. n", 5
3a.Série de 20/2;9164, pág. 147 , serve em reforço no
C.T.I. da Guiné. tendo como unidade Mobilizadora o DePósito Geral de Material das TransmissÕes e não como
por lapso foi publicado.
Declara-se que os sargentos abaixo designados, embarcaram para a R.M. de Moçambique em 28/ ~%2, onde servem
em comissão,militar nos termos da alínea c) do arto.3°.
do Dec.42937 de 22/4/%0 e não para a R.M. de Angola
como consta na O.E.no.lO de 10/4/963. pág. 282.
Furriel de lnf. Hermenegildo Rodrigues Pardal Mouro
Furriel de Inf.,António João Corona Baptista
Furriel de Fng ••João Miguel Horta Silvares de Carvalho
Para os devidos efeitos se declara que o Furriel de Art.
Abílio da Ascenção Preto do R.A.P.2. serve em reforço
á Guarnição Normal do C.T.I. de Cabo Verde e não na R.
M. de Angola como consta na O.E nO.8 3a.Série de
20/3/%4 pág. 240.
Chama se João Maria Trindade Abelho e não João Trindade
Abelho o Furriel Grad.2~.Mec.Viat.Rodas da C.D.M.M., a
que se refere a 0.E.no.36 3a.Série de 30/12/963, pág.
1174.
Emílio Carlos dos Santos Paiva e não k1ílio Car
los dos Santos Paiva o Furriel Grad. 2°.Mec.Viat.Rodas
da C.D.M.M. a que se refere a O.E.no.l 3a.Série de
10/1/%4, pág.3.

Giana-se

Cllama-seJosé Pereira Jorge e não José Ferreira Jorge, o
Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas da R.M. de Moçambique.
referido na (.E. nO.5 3a.Série de 20/2/964 pág. 146.
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Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação do Furriel
2°.Mec.Electricista camilo da Conceição Duarte da E.P.
E. na Escola Nülitar Electromecanica conforme foi publicada na O.E. nO.7-3a.Série de 10/3/964, pág.217.
Declara-se que o Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas Manuel Francisco Rosa ~as pertencia ao R.A.L.3 e não,ao R.l.3,
como vem publicado na O.E. nO.4-3a.Série de 10/2/964
pág.1?D.

2 - Averbamento de Especialidade
Declara-se que deve ser averbada a especial idade de "Enfermeiro de Neurgpsiquiatria" ao 2° •Sarg.Fnfermeiro do
H.M.P, Alfredt~~s
Caldeira por despacho de 17 de
Marco de 1964.
VI -

OBITUÁRIO

1964 - Março - ~a 6 - 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Manuel Martins Melo Cabral da C.D.M.M.

José

1964 - Março - Ilia 10 - 2°.Sarg. do S.A.M. José da Costa
Júnior da Manutenção Militar.
1964 - Março - ~a 12 - 2°.Sarg. de Art. José de Oliveira Fadigas da C.D.M.M.(reforço no C.T.l. da Guiné.
00000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

O Ministro do Exército
Joaquim da Luz ()Jnha

Está con;forme

o

Ajudante General
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E PflP.TAR I AS

de 3 de

~arço de 1964·

Manda o Governo da República Portuguesa pelo Ministro do
Exército, nos termos do artigo 73°. do Decreto nO.
37936 de 17 de Agosto de 1950 e Decreto Lei nO.32642
de 25 de Janeiro de 1943 alterado pelos Decretos Lei
nOs. 39842 de 7 de Outubro de 1954 e 43555 de 24 de
Março de 1961, cor.ceder ao 1° •Sargento reformado José
de Almeida, condecorado com a medalha de Valor Militar
de Ouro Letra C, a pensão por condecoração até ao quan
ti~tivo de 586$00 a partir de 28 de Novembro de 1963,
comõ compensação da diferença de vencimento no activo,
líquido de imposições legais de um l°.Sargento e a pensão] quida de reforma que lhe foi atribuída. Ministério do Exército, 3 de Março de 1964. O Ministro do
Exércit-; Joaquim da Luz Cunha
Visado pelo Tribunal de Contas em 23 de Março de 1964
com indicação de não serem devidos emolumentos nos ter
mos do Oecreto nO.22 257.

II - ,UnM'CAS

Sargentos

do

DE QUADRO

üuartro Permanente

SUflr~nullM!rários
Quadro do Serviijo de Administração

Militar
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Tem passagem ao Q.P. do Serviço de Administração Militar
o Furriel do Q.C. José António Gabriel dos Santos da
R.M. de Angola, porque encontrando-se aprovado para
este Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 22/2/964 data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo post~.
Tem passagem ao Q.P. do Serviço de Administração Militar
o Furriel do Q.C. Carlos Alberto Gomes de Almeida Vitória da R.M. de Angola, porque encontrando-se aprovado
para este Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga.
Conta a antiguidade desde 10/3/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Tem passagem ao Q.P. do Serviço de Administração Militar
o Furriel do Q.C. Carlos Manuel Sousa Caldas da R.M.
de Angola, porque encontrando-se aprovado para este
Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga, Conta a
antiguidade desde 4/3/964, data a partir da qual tem
direito' aos vencimentos do novo posto.

!

"

I II ~ MUO~NÇAS

S~rgentos
,

DE SITUAÇÃO

do Quad~o Permanente

Ingres~q
nas ~'Qu~dios
.... .. '" .
.
Quadra da Arma d'e Infantaria
,;

Passaram á ser'cónsiderados nesta situação desde 17/2/64
os lOs.Sargentos de Inf. Francisco Henriques do B.C.6.
e Isidro Ferreira do R.I.16, por terem regressado da
R.M. de Moçamhi que , onde serviu em reforço á Guarnição
Normal. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Passaram a ser considerad09 nesta situação desde 22/2/64
e 20/2/964, respectivamente os.2°s.Sargs. de Inf. António Rodrigues ..
Miguel: e Fr anc i sco João Carapau ~mbos
do B.C.S, por terem regressado da R.M. d~ Moç~b1que.
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação. 'h t.al jcia ,além
dos Quadros".
Desp. de 24/3/964
'
üuadrn

da Ar~a

de' Art i Iha r i ~ ~

Série
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Passou a ser considerado nesta situação desde 5/2/964, o
l°.Sarg de Art. António de Azevedo Vaz e Castro do R.
P.A.3 por ter regressado da R.M. de Moçambique
onde serviu em reforço á Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Quadro

da Arma de C~valaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 21/2/64
os 2°s.Sargs. de Cavo Helvídio Raimundo Lobinho Cacha
tra António Angélico David Varela e Joaquim António
Coelho da Mata todos do R.C.3 pôr terem regressado
da R M de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos Qua
dros Aprovados por Lei".
Desp. de 16/3/964

Quadro

de Amanuense

do Exército

Passaram a ser considerados nesta situaçio desde as datas
a seguir indicadas e colocados nas Unidades que para
cada um se indica os Sargentos abaixo mencionados

Regimento

nO.7

de Cavalaria

IO.Sarg.Cav. .Lujs da Piedade •.•.•..•.•..•.

Distrito

de Recrutamento

2°.Sarg.Inf.,Tibério

·.0 ....

e Mobil'ização

25/11:963

nO 18

de Almeida P~~ã~ 'do PII 18 •.1/12/963

Regimento

de Lancei ros n". 2

l°.Sarg.Cav. ,Domingos Sérgio Passos Simas .....• 1/12/963

Repartjção
1

0.

Sarg.Cav. ,Amadeu Ferreira Tavares ..•...•. :..•1/12/963

Escola
l°.Sarg.Cav.,António

Região
1

0.

do Gabinete

Prjtica

de Caval~ria

Ambrósio •••..•.....•.•••... 4/12/963

Mi I itar de Aligoi'a

Sarg. Inf. ,Evaristó da CDn~eiç'~o Soáf~~ ..'..',:.'5/12/963
Regimento

de ln f an t ar ia n·ó.4

".

','

r

I .'_
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2 .Sarg,Inf.,Manuel

Inácio

C

Centro

de Instrução

rle

1°.Sarg.Inf.;Octávio

argentos

Azinheira

,Sebastião
Escola

Cosr.a.v

do Serviço

Maior

2°.Sarg.Eng"Joaquim
Região

5-12-1963

. • ......

~e ~aterial
.... " ...

tlilit'lf

5-12-1963

de Angola

Alves Martins

de Arti Iharia

5-12-1963

Pesada nO.3(C.I.C.A.

2)

2°. Sar g, InL s Fernando Martins Neto .........•..
Grupo Divisionário

de Carros

1o.Sarg.Cav.,LaurindodÂbreu
Região
2°.Sarg.Inf.

5-12-1963

.. 5-12-1963

J~ão António Domingos..•
de Infantaria

.. Marcelino Pereira
Regimento

lO.Sarg.lnf.,António
Esc~18

.

nO 13

Neto dos Santos 5-12 -1963

de Infantaria
Maria

de Combate

de Angola

\

2°.Sarg.Inf

5-12-1963

Viana .. ,

Militar

Regimento

5-12-1963

do Exército

Pires do R.T

1°.Sarg.Inf.,A1fredo
Regimento

~·Ii1°. "de In íant ar i a

Artur Aljustrel

Estado

-12-1963

Garganta ... ,., -", ... ".. 5-12·1963

Pritica

1°.Sarg.Art.,Virgilio

,. ...

de ln f an t ar i a nO-13'

Rp.gimento
2°.Sarg.Inf.

do Rio .......

nO 6

Mano •••••••.•••••••

5-12-1963

Prática de Engenharia (B.E.3)

lO.Sarg.Eng.,António

Godinho

,......•... 6-12-1963

aa
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Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.4

2°.Sarg.Art.,Joaquim José da Conceição Fitas •..10/12/963
Regimento

de Infantaria

nO.15

lO.Sarg.lnf.,João Semedo Policarpo .•.•.•.•.•.•. 10/12/963
Bataria

de Artilharia

de Guarnição

bO.2

20.Sarg.Art.,João Pereira ••.•..•...•••..•.•... ·10/12/963
Região

Mil itar

de Moçambique

lO.Sarg.Art.,Alberto Mendes Dias Machado ..•••..10/12/963
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.4

•
lO.Sarg.lnf.,Diamantino da Trindade Bernardo do
C. 1. S. M. 1.
10/12/963
Batalhão

de Caçadores

nO.6

20.Sarg.lnf.,José Gonçalves Afonso •••..••.....• 10/12/963
Centro

de Instrução

~
de Condução

Auto nO.3

lO.Sarg.Cav.,José Júlio dos Santos •...•...••••• 10/12/963
Batalhão

de Telegrafistas

lO.Sarg.Eng.,Liceral Silva .•.•..•...••..•••• ···22/l2/963
Batalhão

dA Caçadores

nO. 10

lO.Sarg.lnf. ,Abílio José Ramos •.•.•..••...••... 22/l2/963
RegiãO Iii I itar

de r~oçambique

2°.8arg.lnf.,Nestor Octávio Moreira •••.•....... 22/12/963
20.Sarg.lnf.,Alfredo Joaquim Maria Afonso ..•...22/l2/963
Região

t.li I iar de ~ngolq

lO.Sarg.lnf.,JoãO António Crespo Martelo ••••... 22/l2/963
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Oistrito

de Recrutamento

e ~obi I izacio

2°.Sarg. Inf. .Domingos Martins Nunes ••..••••.
Regimento

2°.Sarg.Inf

de Infantaria

nO.1
e

•

,22/12/963

nO,14

Ismael Augusto Monteiro ..••.•~•••.28/12/963
Regiio

Militar

de

r·loçambique

2° .Sarg.Inf. ,Américo Mendes Lopes. .•.•.•..•.•28/12/963
2°.Sarg.Inf.,Eugénio da COnceição .•..•..••..••. 28/12/:963
Escola

Prjtica

de Engenharia

l°.Sarg.Eng.,Bernardino Joaquim Nunes Terras .••28/12/963
Batalhão

de Caçadorp.s

n".

5

l°.Sarg.Inf.,Carlos dos Santos Martins ••••.....28/12/963
Regimento

de Artilharia

Ligeira

n°.5

l°.Sarg.Art.,António dos Santos, •....••...•.•.• 28/12/963
Região

Mi I i tar

l°.Sarg.Inf"Amilcar
Região

de Moçambioue

,:

da Conceição Bodrigues •...28/12/963

Mi I itar

de Angola

l°.Sarg.Inf.,Alberto Luís da Fonseca •...•••••.•28/12/963
Regimento

de Lanceiros

nO.l

l°.Sarg.Cav.,José Carronha Capela ....•....•.•.. 28/12/963
Batalhão

de Telegrafistas

2°.Sarg.Eng.,A1berto Carlos Barbosa de Oliveira28/12/963
Quartel

General

da 2a. Região

Mi I i tar

l°.Sarg.Eng.,Arménio da Silva Granada .•.••••..•28/12/963
Comando Te r r i to r i a I I ndependen te de Macau

3a. Série
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2°.Sarg.Art.,~tónio
Institutli

Gonçalves Pereira ..••••.... 1/1/964

Tecnico

Militar

dos Pupilos

10 Exército

P.Sarg.lnf. ,João Machado
Quartel

General

··•.. 1/1/964

do C.T.I.da

f.lôdeira

l°.Sarg.Art.,João Gomes de Jesus .•••.••.••••.... 1/1/964
Re g i ã o

'li I i t a r

d e h n go I a

2°.Sarg.lnf.,Fortunato Lopes Gabriel ..•••.•••... 1/1/964
Região

Mil itar

de !.IoçambiI'Jue

l°.Sarg.lnf.,Eduardo Fernando Soares de Sousa ... 1/1/964

..

Escola

Prática

de Infantaria

2°,Sarg.músico,Simplício Henriques Zorrinho .•••• 1/1/964
Quartel

General

do Governo

Mi I i tar

de Lisboa

l°.Sarg.Músico,Manuel Joaquim Ferreira do S.C.S. 1/1/964
Oepós i to Ge r a I de Ad i dos (A. I.~~.
de Runa)

2°.Sarg.Corneteiro,José Gonçalves dos Reis lo
R.1.7. ••...•..•...•.•..•...•• 1/1/964
Passagen
Quadro

á SituaçãO

de Disponibilidade

da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 1/1/964
10/3/964 e 22/3/964 os 2°s.Sargs. de Inf. José Rodrigues Ferra da Silva do R.I.6, José Jorge dos Santos da
R.M. de Moçambique e Aníbal Teixeira Pizarro da Silveira Bravo do E.C.10.
Quadro

da Arma de C~val~ria

Passou a ser considerado nesca situação desde 1/3/964 o
2°.Sarg. de Cav.,Jaime Carrola Filipe da R.M. de Moçambique
Oesp. de 21/2/964
Quadro

do .çF!rV.iCO de Administração

Militar
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Passou a ser considerado nesta situação desde 19/3/964,
o 2°oSarg. do S.A.M. José Joaquim Gameiro de Sousa Gomes dm 10.G.C.A.M..
Desp. de 10/3/964

Quadro do Serviço de ~aterial
Passou a ser considerado

nesta situação desde 1/3/964, o

Furriel Grad.2°"Mec:Radiom.
Albano Emílio da Silva da
R.M. de Moçambique. Este Furriel graduado deve ser de5~
duado desde a data indicada, passando a manter o posto que tinha anteriormente
á sua graduação.

~assagem

á Situação

de Supranumerários

Quadro da Arma de Infant~ria
Passam a ser considerados nesta situação desde as datas
que lhes vão indicadas, por terem sido nomeados para
servir 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, os seguintes sargentos:
l°. Sarg. de lnf.-António da Silva Ferro-B~C.lO ••.lO/ll/63
" -Romeu de Almeida e Sou~a-R.C.lO.lO/1l/63
-Francisco Aniceto-R.I.l
5/12/63
"
-João
A.
Redondeiro-BoC.5
16/1/64
"
"

1'1

t1

II

"

1/

/I

11

11

Passou a ser considerado nesta situação desde 8/1/964,
o 10.Sarg. de lnf. Ventura Oias da Silva Cunha do R.I.
1, por ter sido nomeado para servir em reforço á Guarniçã~ Normal do C.T.I. da Guiné. nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960,

üuadrn da Arma de Artilharia
Passaram a ser considerados nesta situação desde 4/3/964,
25/2/964 e 23/11/963, respectivamente os lOs.Sargs. de
Art. Acácio Trindade dos Santos do M.A.L.l, Carlos Rodrigues da Silva Barbosa do F.A.P.2 e Vasco Matias da
Gama do R.A.L.l, por terem sido momeados para servir
em reforço á Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné os
dois primeiros, e o último á Guarnição Normal da B.M,
de Moçambique, nos termos da alínea c) do arto.3°·
doOec. 42937 de 22/4/960.
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Sargentos do GU30ro Permanente
Armas e Serviç~s
rto Exército

~~nistéfi~

Escolas Pr~tjcas das Armas e Serviços, Centro$ de
Instrução e Unidades
Infantaria
Escola

Prática

ne Infantaria

lO.Sarg.lO.Mec.Padiomontador,
o2°.Sarg.2°.Mec.RadioJTlontador, José Tenório Janeiro Carvalho,contando
a antiguidade desde 10/12/963, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.Desp.de 28/3/64
Regimento

de Infantaria

nO.)

Sarg.Ajud.Chefe
Mec.Elect.Radioel.e
Electrónico, o l°.
Sarg.10.llec.Radiomontador,Jorge
Ferreira da Silva,
contando a antiguidade desde 10/12/963, data a partir·
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 28/3/964
l°.Sarg.de lnf. o 2°.Sarg.Manuel Casimiro Pinto Brochado, da 1 .S.P./D.S.P.,
contando a antiguidade
desde
27/12/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Desp. de 24/3/964
Regimento

de Infantaria

nO.6

furriel
Grad.2c.Mac.Radiomontador,
o lO.Cabo Ajud.tec.
Radiomontador,Joaquim
Marecos Pedro, desde 4/8/963,data a partir da 'qual tem direito aos vencimentos do novo po~to. . Oesp. de 1/4/954
-. t:• .'I,

•

r.' , ,~; .
I

• 1

,;

,

"-"~
; '.

'.Regimento

de

tntantat

ia nO.13

•

Furriel Grad. i<Mec. Radiomontador,
o lO •Cabo Ajud.Mec.
Radiomontador, Gualdino Cardoso, do H.C.3,desde 4/8/
/961,data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do rldVo posto. ,,·()esp.de 30/3/964
.
~ f' ~

1

,.} "

1

Regimento

de Infantaria

nO.15
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I

•

..

"..

.,

,.',

•

Furriel músico e~,cutant.e;en)'
Cl~vic:orne:r,O 1°:Cabo DlÚsico José Maria Azeitona,do R.I.16.contando a antiguidade desde 10/10/963, data a partir da 'qual:tem direíto
aos vencimentos do novo posto .. Desp.de 31/3/964
e ,; "I~: i
~ : !' .. •

Batalhão
: ~.,.

\

Independente
:'. ';! J

,

de Ilnfantaria
rÓ,»

nO.18
')

••

,'"

,

1°$Sarg.de lnf. os 2°s.Sargs.',Armando,Mo~iz Cabral e
José Mo~ Leite de Melo, contando a antiguidade desde
8/1/964,data a partir da qual têm direito,aos :vencimentos do novo posto. Venceape la verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lej ", llesp.,de 24/3f964
1°.S~rg.~e lnf. o 2°.Sarg.,Virgilio de Aguiar Torres,
,contando, a antiguidade desde 4/1/9.64.data a paroir da
qual tem ~ireito aos vencimentos do novo posto.Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por .Le i ",
Desp. de 24/3/964
Batalhão

de Caçadores

nO.5

2°s.SargS.2°s.Mec.Viat.Rodas,os.FUrriéis 2°$.Mec.Viat.Rndas ,João Jacinto Soares e José Gouveia Pronto, contando a antiguidade desde 29/2/964,data a.partir da
qual t@m direito aos vencimentos do novo posto. Servem
em reforço na R.M. de An~la.
Desp, de 23/3/$4
\

.

,

BatalhãO

de C:çtdores

nO. 8

10.Sarg.de Inf. ~ 2°.Sarg.,José Alexandre Polido,contando a antiguidade desde 8/l/964.data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.Vencem pela
verba "Pessoal dos ()J.adrosAprovados por Lei".
, Desp, de 24./3/964
, Batalhão

de Caçadores

nO. 10

20.Sarg.2°.Mec.-Viat.lblas, o Furrie'l António FontÃínhas
Piteira, cont.do,a 'antiguidade ,~~
29/2/964., data
a partir da qual tem direito aos venc~tos
do novo
posto. Se.tve em, reforço na"IUJ. de-Moç .. ll1que •. "
Desp. de 24/3/964
, ,,'
•

"

,~

l

,

I.

20.Sarg. corneteiro" o Furriel Joaquilll Marques d~ Silva,
contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual tem direito raos vencimentos 4o>novo posto.

'

aa. ,Slérie

ORDEM DO .ExtRCnO·N°.

299'i'

lQ

****************.*:,,*****>II***,!,,**~********~":****":*~**.~~*~**
,\

,.

Serve em reforço no C.T.l. de Timor.
Desp. de 25/3/964
,r'

Artilharta
Escola Práth:a de'Artilh~ri·a
•

"

f

•

I

1

1\

.

~..

1" ~

Furriel, Gr ad,2().Mec.Viat!R~das, o lO'.Cabo Aj .Mec;Viat.
Rodas, Arlindo Filipe!,'desde 4/8/963: datala, pàrtir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
"
"
Oesp.de '24/3/~4'
','
I:j'"

Regimento de Artilharia

Pesada nO.2

2°s.Sargs.20s.Mec.Viat.Rodas, os Furriéis Adérito Ribei-'
ro Noivo e Artur Nunes Romão, contando a anrituidade
desde 29/2/964. data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto, Servem em re fe rço na R.M.
de Angola.
Desp, de 24/3/%4

Cavalaria
Regimento de Cavalaria nO.3
Furriel Grad.20.Mec.Viat.Rodas, o IO.Cabo Aj.Mec.Viat.
Rodas -António João Carneireiro Gonçalves, desde 4/8/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Desp. de 23/3/ ~4

Engenharia
'Regimento de Engenharia nO.2
Sarg.Ajud.Chefe de Mec.Mat.Elect.Radioelect. e Electrónico, o 1o.Sa,rg.10.Mec.Radiorn. António Lopes Tavares
do R.A.P. 2,- CORtando a an tiguidade desde 16/1/ ~4, . data a part.ir.da qual tem .direito aos vencimentos, do novo posto.' Oesp. de 28/3/~4
'i

Grupo de Companhias

..,

•

,',

de Tre. Auto

•

.'

2°.Sarg.20.Mec. Viat~Roda~, ~.Furriel Alb~ 'da C~~ &~.
contando a antiguidade desde 2C!/2;.%4. da_ta,:
a' partu da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 25/31964
•

..

"1

"0.

ano

mmn O{l fXEitC"TO
lt1
38. Série
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S~rviça

de ~!i1ter1a1

Escola Prática 10 $arviço ~e ~3t~ri~1
l° •Sarg. 1 o .W'.ec.Viat.&das,
o 20 .Sarg.2° .Mec.Viat.Rodas,
Humberto de ,Jesus'Rebelo, contando a antiguidade desde
1/9/ q)3.data a partir da qual tem d'ire i to aos vencimentos do novo posto, Desp, de 28/3/964-

Corn~nhig Divisioniria de ~anutenção de ~aterial
,

•

~

9"

,;'

•

..I!'

•

,

Sarg.Ajud.d1efe de Mec.Mat.ElecLRadioel.
e Electrónico,
o l°.Sarg.P.Méc.Hadiolll. Armando de Almeida dos Santos
Mendes, 'cont ando a antiguidade desde 10/12/963, data
a par-t i rida' qual tem'd i re i to aos vencimentos do novo
posto. Serve em reforço á R.M. de Angola.
,
Desp. de,28/3/964
Sarg.Ajud.Chefe de Mec.Automobilista, o 1°.Sarg.lo.Mec.
Viat.Lag.e Especiais Luís Pereira Cardoso da E.P.C.,
contando a antiguidade desde 26/10/ q)3. data a partir
da qual tem direito aos véncimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal ce Nomeação Vitalícia além dos
Qup.dros,i. (n'o.l do art.o'.35Ro~do Cap.o.9°. do Orçamento- do-: _..M. E:),"
Desp: Oe 26/10/
%3
.
.
"

2°s.Sargs.2°.Mec.Viat.Rodas,
os Furriéis António Franquelim Carreiro, José Luís ty,endesda Si l.ve :e João Garção Miranda, contªndo a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da quál têrn'çirei{.oaos vericimentos do novo ,posto ..O SegUndo serve na'R.M. de Moçambique e os
ri~ R..M~. d~,/\llgola. Des~. de 24/3/~4 .

r~~~~~<es:
r _.

~.

.-

.(

•

;'

..'

"

2° "-Sa~g~12q.
A·rt.,(,fiêé"'-g'ed,-·aihei
ro,:o Furr i e 1 João António
dOa'Sirva ~rintWtro".'cont.aàdo à antiguidade desde '30/6/63
data a partir da qual tem direito aos ~encimentos do
novo posto ..Serv~,7m ~f~rç9 na ~.M. de Angolá.
):' -Oeáp'.qe 24/3/%4'"

"Ótgaosfóe"ExécuÇão
... •

:

~

I.

..

~.

'i ~

'"

dosSeniços.e

~utros

Elomento,s

"

•

_'.:- E~'ia~~'J éClrnén'tos Mil i tares
Estabelecimentos

P~n1is

Dest~c~mento do forte de Alto Uu~ue

?:--. S·5rie
. O~~· rn. FK>':[lC!lO "0. lC
21!
~*******~***~*~~~*****~.*.~**~*~~~.*~****~~:~~~~.~**~
P.Sa,',",. de InI,.
~:ota. contando
partir
da cua I
to. Vence pele
por le
í

";

o 2o,<;v'r'
ra r l os CiaLriel
a Conce i r \0.
'.' ;,"ti ,ui-lJ
:e3cie fJ/l/9tn.
(;c ta
s.
tPI;) dir
r to HO~' venc irr.ent.o s da novo posv....ri 1 "i·'es::.>od.L JO.-3 (.uc ros Ápl'OV coa
l.:esp .• 1(-

:;>I./J/t)Gii

Sar~.'\iucl.
Chc Ie de t<ec.\'óC'It.!'lect.J-<acliaL e n.;ctrónico
..
o 1° .Sarg.1 <).) cc ..Jnst. Precisão.
Al Ir eclo ~\!ria Pedroso
['erreira
de l-a r r o s , cout.ando
á anti
mie aue d e s de 16'
/1/964,data
d partir
da qua I tei~ direito
aos venc imen- •
tos do novo posto.
Ce'.
v. 28/3/96 t
.

.

,'arp-.Ajud,Chefe
\lec.'"'lL.le;::t.
adaoe L; e Uectrónico,
o
1° .Sarg.l o .~.,'ec.lllst. !'recisão,
JOIO
Fr anci eco Pinheiro
Salvu,-or,
c ont.ando <i ant.i .ui c ade desde 16/1/<;61.. data
a par ti r da qual tt:I:: direi
to ao", ve nc i.mentos (:0 !lOVO
lJosto. Vence pe l a v,=rf,a "Pes scs I dos (, 'adros Apr-ovados
por Lei". (nO,1 do arto.1S6°.do
Capo.3°.do Urçall'ento do
i", L ).
{\;sp. de 28/3/%,'

1 o .~~arl'. de In í'; , o 20. <ar-, , Ade Lirio Ferreira
NerY do P.
L 14, contando a anti "uiuacl~~ ;;esde 8/1/961, data a lJartir da qual tem dir e it.o aos venc iment.os do novo posto.
Vence pela verba "Pes so o I (lOS !.Ilwnros Aprovados por
L. i".
l)e.J(J.
de F /1/964

SarF?A,;_"':.\ l.e Ie de \'ec.r\1ac.Hect.fc>dioeJ.e
I'Lec t r.jnic c
o l0.'-:hn: .• J_O.~'ec.I,'diü.,. I lac i ano Ami Ic a r ';"Clla60 do t,Illaral tr'lte;-,
co.'talldo a dlitl~J"liif'H(le Jf'sc\~ 22/2/96"i,
data <.1 partir
da ql.l<il tem rireíto
aOS
v;'ncimencos do
novo posto.
~~~, ie 28/~/Jh1
Furriel
Gra1.20.',~ec.tadiun.,
G iO.I.._~·o
\j'~',cc,rdrJion"
Fernando r"i!ves Ser.~nn() ") ,(. ':. lp.'3d~ ,[/)/ Cj.3. rlat"
a partir
da (1m,1 tem di rei to uns venc.l!lle!llos ,'o 110'10
posto.
l:e.,p. de :10/3/96'}.
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o I V '3 r sos
;lepósito

Geral

de I·iaterial

Sanitário

2°" ar g , do S S., o Furriel
António Delgado Alves, contando a antiguidade
desde 2 Çj2/964,
data a partir
da
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
f1esp de 18/3/%4

l:upranumOf;lrios
ln t an ta r i 3
Rp,gimento

de tnf an t ar i a nO.15

2°.Sarg.do
S.S., o Furriel Ant&lio de Oliveira,
contando
a antiguidade
desde 29/2/964,
data a partir
da qual
tem d i re i to aos vencimentos do novo posto. Serve em
reforço á Guarnição Normal do C. T. I.da Guiné,
8esp. de 13/3/964

Regimento

de Infantaria

nO.5

1 0. Sa r g., de ln!.,

o 2° .Sarg. An t An i o Vi rgílio
Mendes,
contando a antiguidade
desde 8/1/964, data a partir
da
qual teT, direito
aos ven cimen t.os do nove. posto. Serve
em reforço á Guarnição Normal da B.M.de Angola.
De sp, de 24/3/%4

[':'ltalhão

'jg

Caçajores

nO. 10

2° .'1J.rg. de In f .• o Furriel Manuel Damas, contando a antiguidade
desde 31/10/963,
data a partlr
da qual tem
direito
aos vencimentos do novo posto . Serve em reforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola.
Desp. de 23/3/%4

Engenlrar

ia
Regimento

de Arti

lha r i a Pesada nO.2

de Art., o Furriel
Alvarim de Jesus Hosinha~,
20.Sarg.
contando a antiguidade
desde 27/12/ Ç63. data a par ta r
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
Serve em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique.
Oesp. de 25/3/964

aa.
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Engenhar i a
Grupo de ComnanhiQs

~e Trem 'uto

Furriel de Eng.Rod •• o 10.Cabo José Manuel da Conceição
Pereira, contando a anti~uicaàe desde 31/1/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Serve em reforço ii Guarnição Normal da B.M. de
Angola.
De sp , de 24/3/%1
Es t ahe l ec iaen to s de Instrução
C o I é g i o rj i I i t a r
l°. arg. de Inf., 020.Sarg. ~lÍguelNogueiraAlves,
contando a antiguidade desde 8/1/564, cata a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
,
De sp, de 24/3/%4
f.!o IJltràmar

Re g i o ' i I i t a r de An go I a
ã

Sarg.Ajud.Olefe ~tec.Automotilista, o 1°.Sarg.1°.Mec.Viat.
Podas, António Manuel Mor'eno , contando a antiguidade
desde 26/10/~3, data a partjr da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Oesp. de 28/3/964
2°.Sarg. de Eng.Trallsm. o Fur rre...
António fiamos, contan00 a antiguidade desde 31/10/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 25/3/96
>

2°s.Sargs. do S.S., os Furriéis Ezequiel Pina, José Erminda Esteves e António Henriques Felicidade, contando
a antiguidade desde 25/2/964, data a partir da qual
tem ~~~ ito aos vencimentos do novo posto.
Desp, de 15;3/564
2°.Sarg.cometeiro,
o Furriel Gonçalo de Almeida, contando a antiguidade desde 31/1/564, data a partir da
qual tem direito aos venc irnentos do novo posto.
Desp. de 25/3/964
Furriel Grad.20.Mec.t<ediom., o l°.Cabo Aj. Aec.Radiom.,
Francisco de Jesus Rodrigues, desde 4/8/Ç63, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 24/3/964

rio} \·élll11f_l\rr.orirn
c'<::: r.:',trJo,
e sde ~1/1/',t)1. ,::'uta a part i

)0 .~~Hr._. co rnc t.e i r o , u l-ur
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r LO ,i ...
â.ci ano o furriel
mil i c i er.o : J:lILu_l Valdemar Cer quca r e t- ,.dtO:;;. Tem direito
arJS vencirnen t.o s do novo rosto
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~1~/2/ SG3·

Por despacho de jjt\bril/1961,
contal 20 a antii;uidade
de 28/f'evereiro/l
%1. 2°. 5élr~er.to n,iliciano
o furriel
liciano
António hancisco
de OliveIra,
"err direito
vencimentos do novo rusto desr~e 4/7/9(L.'
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"Por despacho

des-

de 3/Abril/l
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'lulil-1"HOS ':i" fUIII l'; JtJili:;i':LlOS José de Matos Fi gue i r-eio l~ .IoB~ Sant.o s
f achadas:J:ê'n direi to aos vencimentos
do novo oost.o desde 28/2/t);J,)"
.

!':--

<',

p<'

,

'i,·:>

"'l

Gf" ,)/i-'i 'f'1'1'"
/1964,

con

,
tc1ItUO

a an tJ '"~uJ.c'lc.e
1

de s-

"~!8, tv~reJ.ro/l963,2°osarj:<ellto
mi l ic iano o íurriel
mili::- lb. , Fern;,n.:l( Posa flibei TO I\!arcelillo,lem
;-;i rei to aos
venc i \'''''It,,;;. "0 novo. poslo desde ~;8/2/963,

de 'p'}~l " de 3/Abril/1964,contando
a ant.i.gu idade cesce)l/, ',;'1:1.-, .1.ro/1963. 2°s. sargentos .ni.Li c icno s os Iurr i z i s lO) :icÍdnos
Albino de <\lmeiJa i eliciano
e AI1.tónio
Júlio 1 ;gud de (arvaHto<Tem direito
aos vencament.os do
novoostç
ce.sde 31/12/963.
Por

Por

(·e:. ,& ... :'0 de 3/Abril/1964,cuntf.n'o
a anci gui dade 1/-;::;~'S;;r\Yé.:.·eiro/l%·1-, 2° , s argent.o miliciano o furriel
111]Li crano r ..HJr te ~'a!luel da Conceição Ijigod:i nho , Tem direito acs v~:lcirr,eIltos do novo posto desde 21-1/2/964.

ue

pe : ,lento +e lnfant,Hi'l

rJe Sá:h

:),lnrjeir~

Por-'~sp:\ctIO de ~/Al ri1/1964, contando
a ant i g idade .lesd., 2P/Fevreiro/1963,~>o-sar{2'ento
mi Li.ciano o furriel
mir i c.iar.o \i ..c l au Ale I Pi.nt.ov'Iem direito
aos venc in entos
do IlOV~.J pos t.o desde 9/7/963.

~8gimanto 1e ~rtilharia
J

c,,,aria

de Artilharia

fix~

Antiaérea
Antiaére3

n> , 386

Por despacho de 3/\Lnl/1964,
con tan.io a aa t.r gui oade ,esde 28/J<evereiro/1964,
2°s. sargentos
Hilhclunos
os furripis milicianos
António dos Santos Leonardo Belo, José
()scar (I:;
~'(;edo Alves e Manuel ,:'\U!l,UStor,larcelos
de ~ousa
V1:l!l'n:l!'i:ts,'fêm
àirp.lto aos vef'cimentos do nove posto desci", 28/Ft.vereiro/1964.

Grupo de ArtilhzrÍil
lor despacho

ie Gar.w3nha rle

'iOV1

Lisboa

de 3/ALril/1964,contando a ant!~~idade ces-
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'~::;~':. o!. ~:_~!~~:.:
:-;.:::,:-:q~:;: .•. *":~.:~! :: 1.-:

'!":.:11, I.,eze'l,t, .. o/l C~)3. ,p •.
JlCÍ"-ll

I'&r 1,\,,'

~Ll':,!("i t,

1: g ~

1·

-cÓr

'r J

7

10

:jfl7
.' .'~~i··:'~~:;: ::: ~:.)'.

i11~ Li ca
Pucr5o,

.esr.!!,;p:<rjiO dE 3/i\iJ; ~i/IY" ;.Cí]nt~rlf·o
'1'1t!.:ui'1ôd['
d~ ')ljr)eLc, DrQj1963.2,s,s
.i',t:ntos
":i~.ici ..mo,,, os fu ruei s rril ic i snos Ar tu [,dder
Pc.·, rt..j_.".)s do rarr ,e "erreit'a e JO$e lel.e Io (la Silva. 'I!;)fll,direito
aos venc imen cos,
do H0VO posto ,ies.de 31/12/"163,

Por

,1e;,ip.,dlO de 3/ALJ.il/ ç(j. ,l-or.Lan(!o a allli~u:..":aJe dcsd~ 28/1 ever:::iroj1964.. 2", s argent.o !t.ihc •.~.:,().' Iur rie I mih(;)
é21lO' ilud er to .lOi'l' e da (,)JI etc:ç:io. 1e" (l ir c':! O a JS '/el'Clmentos <lo !lGVO po sr.o de s.Ie 2H/2/0ór;.

Púr

~~Ji~entG ~~ C~v8t~ri~

nO'3

-Patalhão
de Cavalar i r. !lO, 34-5
..Colllponhia de Cav e.í ar ia u" ·2'i3
\~or .-lespacho de 3/i\Lnlj196:1,.
q~ 28/Fev(:J:eúojl
~63.2°s,sa

cont.and« a iUlLÍf,uida(!e df>sw,ntus mdil_i,~l,ü::; uE: furrl(;is IniliCHUlos
Ant";ll:;'o .10,(' ,.,ar tlos \ ieira e ,1'),',02 Joa:ju:i,n " el1ezes Soares ,'e
vura. lê", direito
aos verlClmentos do novo posto desde 28/2/ :·J3.

Por despacho oe 3/ALrj l'_: 0,(_Í.í, co; CWi "0
<'fi ti;-.uicade
d", ,~'e 28/Fevereiro/1963.2.s
..•. :,: t s j:·ihcl
1l(,S
os [urrléis milicianos
l_~{s 'Iunu' • I ·"~'Mn'l s·, Azc"edo e ~r:an~el
Cuili.erme Cardei 1'0 idUig o. 'J'el1~'.i rel to dOS VeHCinlt!l1tOS
do novo posto
'es;e
2Ej2/19b3.
Pur despacl.o de 3jti:.Ijl!j_::l6
, contanJo " ilnt~guiJade
d~ ~ljDezemLroj1963,20.sa::,g.~nto
,:dic:iano o luráel
hClano \ri tor ~'al1uel h1.as l vpe3,

2°.8rIl'10

,;e

Cor,;p,";id'i~s .~ ",di inlst~;;çãO

-l'.atalhão

de InteH12 cio
-LesLO;'",_ntu
dE: lrt.LuC
Por

despacho

cie 3j-".l- l::] . .!. f,-t-. c

deso mi-

!\ilitar

. .)
... ::::',.~2e/A

,

aI,l~ü

d

antif"l'

da"e àe5-

':_~.tl~"1';_':
lj_t.;i;;.:iiO

•

"~rc/l:}~}"", ;/'--:.. _

J(,~':)

'j

~ClHC(;:;_\,~-,

__

o

•

" _J,{.:';_t_raG

L

~llflle...l.

....

l-er despacho de 3/i~!-ril/ 1 (-'c 'L contu;!do a antiguioade' ~\:,sQ<= 31/r'.ezer):Lro/1963.2°.sal'l(~r;,to
rni Li ci ano o Iurr-i e Lnuliciano
António ~':3r(iUeS Fü"eir:),'lem direito
aos vencimentos ,]0 novo post~ descJ,-~' 31/D~;u~a,l:,ro/19ó3.

le~>,··{~.chc
,J:!
o") /111 r-il/l{
6 t) ~~üntí.~rl o li an ti~"'Iuif. ..lI:: (_, .!~''>8/1 vc r e iroy l " J,2~"",,,'r~,eúLüs
mi Li.c i anos os Lu i
í'i~:is «.i l i c i.ar .».
;.'III-In1,0
C r.. iro . r.run t.e s. e Lucr. LO f'i-,_,.'
"~:l.
'j_:v~~ (rll'!.~
r r-: ~ '..oe' _' :. V,,' ,_l •. «n to.s
u novo un('~t._

Por
,-le

>

f

r...... "\.,

f

Ir

'i

. I

.lI"

,

'L'

1 '

.
,

1'\

1-

-

,,1

.

'f)

.',

\

... t\

r.,; i

Ii:,', \,~"iJ t o f'Uf7:~20 Carvalho
da Silv1 Le i t.,» <l,I),O- _~o ,·,C.5,
encem
soa l dcs (,uüJros 1 çJ!'OVct••ios pO:: Lei ",

2°s.5arf:s,

]es).,

A.

f
pela

Sé: ve+i ur. ,

vi.rl

lJ,

"1-'.;.-

S/3/9G<

20,Sarg,
de Luf , )la!lUe_ Gomes Li as de Çampos do !',c'S,
sua 'Cnidaue i\iotihzar.bra,
devefu'io ser con ai de r ado nesta ai tuaçgo desde 20/2/964,
por ter regressado
a R.~,Ío
de -Moçaml.i.que , Vence pela ve r l.a "Pessoal
de Norneaça.o
Vitalícia
além dos Ouadros".
I;es}>, de 24/3 /~M

MA ti~p~"d3ncia do ~judanta uan~ral
Djrecç~~ de cSer,~ço de PassoRI
l'epartição

de Oficiais

~'o"

31, S~rip.
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2°

arg, de Inf . Abílio ,-1eJ ,SI;;'; C:.aves,
do LC5, sua
Unidade ~obilizadora
devendo ser considerado
nestb
Sl tuação desde 20/2/964, por t.e r regressado
da l'.M, ce
~lGçamh4ue. Vence pela verba "T-'essoal de Nomeação Vitu l j c i a além dos Ouad ros".
L('sp" de 24/3/964

Hennrti~~o ~e S~rg8ntos e PraCRS
2° ',Sarg, de InL António Joaquim Pastaneira
Sietra do 1:'.
C. 5, sua Unidade ~~ol:;ilizadora, devendo ser considerado
nesta situação
desde 20/2/964, por ter regressado
da
1
1<.~1, de ~loçamLique. Vence pela verba "Pessoal de 1 0tneaç<;o Vi tal ícia al"n1 dos Quadros".

de 24/3/964

l~sp,

2'J.Sar~. de InI , i\ e xan:
Calo V~rrie dcven!o
~?scle 13/J/')(j~. "," "
lt:Üí<:ié'
aUrll (o:" ("Jc

2° .:.)':U)!. de hw"
'1~ sua Urriiade
~es a situaç~o
L L da (,uiné.
Aprovados por
I

Junrteis

~(!
~r

'I

;"

Mar',lns (.alvií.~';O
C1.L
ne
cu id.,rado nesta situaç~u
v-. rLt. "PeSSGd1 oe .omeacjio
"
l;esp. d<::2'k/J/S.C4

~"ilv() l,ren100 do f"
c01l3iderado
clesa~ d!~/~6~.
por ~er t<::gressado do C.
Vence ' J •.- ve r Le "Pessoal
do s {!uadros
Lei".
s - ce 21,1:3/964
r ansm.

,..'1' \:!..fi,

\~oLi 1._".'

r)rf~

.íos..

"':eV(~!l"';{) ser

Generais

2°s ..Sar~ .....
,. «e J!~f, .JLré,L~"n') 003 Santos !-iebocho Ca r rasqueira
I rUJlC1SCO Illúri2ue~
':og-uelra aml-os de. E'.e;;
sue Ulli'.LL'J
~,;oLilizadon.,
cc ven Ic .,·,<=1 CO;t<;l,leradu
nes,
ta s i tua suO de s ]t.. ".!..C/'l / .J~
por tP'·~E.;~~l r - vr-; ~.o\3;.-,do d
I:" '. ~ rle ''''or'útrf" lf'fth·-ien
,rt-: •f:' ~
lT' ,,·~
..Joü.l CL? \0"j _ .....
"#".l'
o.. .........
lnef:\çãu
\it;tlíCl::':'
a..l.():r' do~: ',I-tcl'"t
ú~1!
• ~.:3i.J<:
c.:e ", /
-!
p

J i

"'

'y

,....

r:.

-

,I

E '>c 01

~r~t.s'3f
1'l'~tTun

ln f 'ln t 'I r ; ~

•
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i \
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,.Escola

Prática

de Infantaria

10.Sarg. de lní. José'Gonçalves Veiga, do C.T.I. de Cabo
Verde, devendo ser considerado nesta situação desde
14/3/964, Vence pela verba "Pessoal dos Oladros Aprovados por Lei".
Desp, de 24;3 /;%4
2°.Sarg.músico(Clavicorne) Alberto dos Santos do R.I.1S,
por pedir.
Oesp. de 3l/3/~4

Regimento

1e Infantaria

nO.1

IO.Sarg. de Iní. Artur Ribeiro dos Santos do R.I.lS, sua
Unidade ~~bilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 22/2/964, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 11/3/ ~4

Regimento

de Infantaria

n002

lO.Sarg. de Iní. Heitor Armando ~as> da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 22/2/964.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". Oesp. de 11/3/964

Regimento

de -tn íantar

i a nO. 4

2°.Salllg.de lnf. 'Fernando de Brito Ramos do R.I.16 e
Francisco Podrigues de Jesus Pires do R.I.7, por pedirem. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Oesp. de 23/3/964
2°s.Sargs. de Iní. José iguel Nunes e António de Jesus
Sena ambos do B.C.5, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesC~ situação desde 2O/2/964,por
terem regressado da R.M. de Moçambique. Vencem pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 24/3/964
Furriel Grad.Mec.Viat.Rodas Manuel Barroca Estanque da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 26/1/964, data em que embarcou de re~esso.á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VItalícia além dos Quadros". 'Desp. de 19/3/964

Regimento

dR Infantaria

nO.6

~a. Série
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IO.Sarg. de Inf. Manuel Machado Pinto do R.I.IS, sua
U~idade W.obilizadora, devendo ser considerado nesta
s1tuação desde 22/2/964. por ter regressado da R.M. de
Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Oesp. de H/3/964
IO.Sarg. de Inf. Maurício Carlos
Correia do R.I.13. por pedir.
Desp. de 24/3/964

Augusto

de Carvalho

Furriel de Inf. Albano de Sousa do B.C.S, sua Unidade
U~idade Mobilizadora.
devendo ser considerado nesta
sHuação desde 20/2/964, por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qiad ros ", De sp , de 24/J/ ~4
Regimento

de Infantaria

nO. 10

lO.Sarg. de ~nf. Victor Gago da camara'Palha da R.M. de
W~ambique, devendo ser considerado nesta situação desde 17/2/964. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\!adros Aprovados por Lei". Des p, de 11/3/ ~4

Regimento

de Infantaria

nO. 11

2°.~rg.de·lnf.
José Francisco Bento da R.M. de Moçamb1que, devendo ser considerado nesta situação desde
25/2/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 18/3/.%4

Regimento

de Infantaria

nO.12

IO.~rg. de Inf. António Augusto de Melo do B.I.I.17,sua
UI.l.1dadeMobilizadora,
devendo ser considerado nesta
S1tuação desde 4/3/ ~4, por ter regressado do C.T.1.
da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 14/3/;%4
IO.Sarg. de Inf. José Luís Júnior do B.C.IO, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 22/2/964, por ter regressado da R.M. de Angola.
Ve~ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Le1".
De sp, de 1l/3/; C64
IO.Sarg. de Inf. Marcelino Fernandes Tanoeiro da R.M. de
Moçambique. devendo ser considerado nesta situação des-

3,1. Séri
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de 25/2/964, Vence pela verLa "Pessoal
por Lei",
LJesp, de 20/3/964

13

A-

dos Quadros

provados

de Intan t ar a nO,i3

negimento

í

lO.Sarg. de Lnf , Fernando Augusto Fortuna do R,L7,
sua
Unidade Mobilizadora,
deveado ser considerado
nesta
situação
desde 22/2/ %t, por ter regressado
da fU\t de
Angola, Vence pela verba "Pes sa l dos Quadros Apr-ovados por Lei ",
l)esp, de 11/3/ ~4
1 ° .Sarg, de In F, Leonel da ~i!.va Ferreira
da nx. de AIlkol~, deveodo ser consIderado
nest~ situação
desde
2'2./2/ Ç6'~, Vence pelá ve rba "Pessoal dos l)uadrosAprovados por Lei" ~ l1esp. de 11/3/;964
2°,::;arg, ,'c' Tnf', C;'sar f\dçust.O 'lcixeira
do CoT.l, de CaLo \ er ie , .'8, E:!1{JO ser (".. ' ~;j_.:' rauo nes ta si tuação desde
1-1/3/ (6}· .' _I1C _ ' r e U\ -ii:' ,Lê! J'llessoal 0f~ ornea<;5o Vi t alíC1B

los

al,~,

CU<l,lro:=j"

2°.,':::ari:::.coIl e t--i ro :
L!lj_"'jjp

ue sde

lJ!:;.::>.I"

Li n;_",

("V'"!l

2{)/~/<.jf).:
h .\letrópoJ.e, . ~.1!1(,;- .j-j.

tUüífáo
S'J

:"nufOJ.

;','o1il.i.za 'cr'i,

........

J

ne

['e sp,

•.

t3

rio

24/3/ ~.';.

Curno

do

F,C.5,

o ser cous ide rado nesta
{'ti

«u.

embar-cou de

S\I"

si-

regres-

(:~;'\.,: f.!'!.4 d-;f:bi~Ut." ~
voj;'"

i~p.~imento Gd Inf1nt'Hi'l

r.C,

14

2°,Sarg,'de
InL (I·dfirn d:.. Cos t.a . do L'I,L
da Guiné,
C'ee!t~o ser considerado tl8'3tasl tuação desde 11/3/964,
Vence pela veria "Pessoal
q~ l'tomeação Vitalícia
além
dos ',lladros" , le,sp. de 24/3/964

Rpui0i3nto
p,SarfJ;,
bique,

nO.15

ua

AaLó,io .',artins
fiamos,
P.iI:. de Moçumdevencio ser considerauo
nesta situação
desde
18/2/96/"
Vence pela verba "Pessoal dos ()uadros t\IlI'\,'lados VJT ,Lei",
~.LSp. ,1(c ;_1-/3,1:>'<6,'

o,

de I!l_.

rl8 inf::ntaria

Caetano L,_;[(;s l'cun,L'!fJ I rav:mça, '10 ~ .c,
'.bbi11 za'lora,
uever '0 ser :::on"l,er
()
nest
~·
..;..tuaç80
éS'~t ·L(...I/1/9ó,1t<,
"('Ú:'
tf.:;r re( (' :...~~c.L
•
t'.' '. _c:- ,:cr:,.arnb_CjLlc!
Ve,lcé; peL ver~_"l "Pess0ul 'JE. \0:~lf:a-~n!,

.I,

é.€.

Jn":r

3'1'-' . ',i'Ja8p
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ção Vitalícia

além dos Oúadros"o (Despacho

de 24/3/964)

1° .Sarg.de Inf. !'.ntónio .José Borges da 15-,\1. de r\ oçambique, devendo ser considerado
nesta
situação
desde
5/3/964. Vence pela verta "Pessoal dos Cuadro3 Aprovados por Lei".
- (i")espact>o~e 25/3/964)

10.Sar!!;_ de In f , Agos t.i nho l-odr igues Alves,
3 !-<J
0e
Moçambique. devendo ser considerado
nesta situaçiio desde 5/3/96'1: Vence pela \ verba "Pessoal dos Cuadr os Aprovados por Lei". (!);spacho de 25/3/961;
o

P.8t'lih~o

de Caçadores

pO,!

2° .~arg. corneteiro
Joaquim Augusto das Neves da P.~i. de
lv,OfjamLique, Ievendo ser considerado
nesta situação
des':le 12/3/9tA, data em que en.ba rcou de regresso
à Metrópole,
(!:Cspacho de 31/3/964)
Ccrad. j\lec. VÍ2. LI-lodas Narciso Lúcio Macane i r o do
c1evendo ser cons i de rado nesta situação desde 12j.'\,I':: ií:b, dat.a em que embarcou de regresso
à
\ etrópole.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos ~::uãciros". (Despacho de 19/3/964)

furriel

c'T,L ,_;a Guin,',

2°,Sarf!. ~e InL Jos:~ !~o3aSerrenho,
doO.G.A.
prestando
serviço no S.6,0.I\',.
Vence pe l.a verta "Pessoal
de Nomeação Vital (c i a alé'Il (~os Ctl'ldro.s" ,
(Fes pucho de 23/,'.í9G4)
2° .Sarg.músico
(Cl a vi cc rne ) ~:,,,nuel Al l.i no da Si! va ~lurtins da LP.L,
por pedir.
(Cespacho ele 31/3/964)

2° .Sarg. de In f , José dos Peis Guerra, do E.r.. 5, sua L;niclade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 20/2/961, por ter regressado
da ft \:!_ de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 24/3/9(4)
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Batalhão

de Caçadores

nO.9

lO.Sarg. de Art. Alfredo Fernandes Vieira Pinto, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde29/l2/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 14/1/964)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira nO.3

lO.Sarg. de Art. Inácio Santana Perdigão do C.T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
22/1/964. Vence pela verba "Pessoal np N"mp"''':;n Vitalícia além dos Quadros",

Regimento

de Artllnarla

Ligeira nO.4

2°.Sarg.2°.Artíf.
carpinteiro José Mendes da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 25/2/964, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". Desp. de 19/3/964

Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

(Com destino ao C.I.C.A.l)
2°.Sarg. de Eng.Sap. Joaquim Ribeiro Pereira Bastos do
R.E.2. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp, de 24/3/964

Regimento

de Artilharia

Pesada nO.3

20.Sarg. de Art. António Gonçalves Pinto da R.M. de An·,
gola, devendo ser considerado nesta situação desde
23/2/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Desp. de 12/3/964

Regimento

de Arti Iharia de Costa

(Com destino ao C.I.E. do S.R.T.)

20.Sarg. de Eng. (Transm.) Manuel Breia de Matos da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 25/2/%4. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros

3a. Série
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Aprovados por Lei". (Despacho de 21/3/964)
Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.2

2°s.Sargs. de Art. António Gonçalves Melão do R.A.A.F. e
Manuel Lopes do R.A.P.2, suas Unidades Mobilizadoras,
devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 12/3/964 e 4/3/964, por terem regressado do
C.T. L da Guiné. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 21/3/964)
Grupo

de

Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.3

P.Sarg. do Q.A.E. Evaristo Peres
Campos da Casa de Reclusão da 2a. R.M., por pedir. (Despacho de, 24/3/964)

•

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2°s.~args. de Cav. Luís da Conceição Beleza, Armindo JoaqUIm Martins Monteiro e Vicente Esteves Ribeiro Dias,
todos do R.C.3, sua Unidade Mobilizadora, de~endo ser
considerado nesta situação desde 20/2/964, por'terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além doaQuadr-os".
(Despacho de 16/3/964)
2°s.Sargs. de Cavo José Duarte Esteves e Manuel António
dos Ramos Fernandes, ambos do R.C.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação des
de 21/2/964 e 22/2/964 respectivamente, por terem regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".(~spacho
de 16/3/964)
Regimento

de lanceiros

nO.l

2°.Sarg. de Cav. Adelino Januário Marques Mandriana do
R.C.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser con~iderado nesta situação desde 21/2/964, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 16/3/S64)
2°.Sarg.20.Mec.Radiom Lineu António da Piedade Buínhas,
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação desde 25/2/964, data em que embarcou de re-

gresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos (,\ladros Aprovados por Lei". (Cespacho de 19/3/964)

Regimento
1 o .Sarg, de Cavo
de Moçambique,
desde 18/2/~64.
Vitalícia além

oe

l~nceiros

0°.2

Pomingos Sérgio de Passos Si mas ~" !<.t.L
devendo ser considerado ne st,a s i t.uaçjio
Vénce pela verba "Pessoal de Nomeação
dos Quadros". (Despacho de 16/3/<;61)

Pegimento

de Gavalari~

nO.7

2°.Sarg. de Cavo António Pedro Guerreiro, do 1"I.C.3,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 21/2/96't, por te r regressado da ft:1. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". {&spacho de 16/3/9M)

Regimento

de Cavalaria

nO.8

2°s.Sargs.de Cav.José .Joaquim Clemente de Oliveira e Mário Henriques Martins e Furriel de Cav. António Gomes
Pina todos do R.C.3. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si tuação desde 22/2/ <:Ó4, por
terem regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 16/3/964)
2°.Sar~. de Cavo João Cristóvão Cal-aço do ~.C.3; sua Ilnidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/2/964,
por ter regressado
da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Norreação
Vitalícia além dos Quadros". (Oespacho de 16/3/964)

Grupo ~ivisionjriD

de C~rras

de Combate

2°.Sarg. de Cav. Francisco da Cruz, da {~.M. de Woçambique, devendo ser considerado
nesta situaç50 desde
25/2/%4. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação ví caLjc ia além dos Çuadros".(no.l
elo arto.351o.do Capo,ço.
do Orçamento do M. E. de 1 ~3) (Lespacho de 18/.3/ Ç(4)
Engenhar ia

Sat:lllrão da Telagrafist:!s

aa.

Série
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2°.Sarg.2°.Mec.Radiom. Horácio Correia Faina da B.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 25/2/964. data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Oesp. de 19/3/964

Orgãos de Execução dos Serviços
Estabelecimentos

Militares

Estabelecimentos

de Instrução

e Outros Elementos

Campo de Instrução Mi Iitar de Santa Margarida
2°.Sarg. de Inf.,Manuel Vicente Correia do B.C.5. sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesca situação desde 20/2/964, por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros". Oesp. de 24/3/.964

Centro de -Inst;;ução de Sargentos

Mi Iicianos de Infantaria

2°.Sarg. de Inf. Rafael da Encarnação Figueiras do R.I.
16. por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".
Desp. de 30/3/964

Escola Mil itar Electro.ectnica
lO.Sarg. de Inf. Jacinto Alves de Matos do R.L1S. sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 21/2/964, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp , de 11/3/964

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Militar Principal
2°.Sarg. do S.S •• Generoso Gonçalves Duarte do B.C.S,
sua lftidadet.bbilizadora,devendo ser .ÇOIlsideradonesta situação desde ~/2/ q)4. por ter regressado da R.M.
de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros
Aprovados por Lei"'- Desp. de 25/3/964

Dillrsos

33. Série

31S
Servir;csCartográficos

elo ~~ército

2°.Sarg.
de In f', Cristovão
Amaro' art ins I\eirf-ío do '.~-.
2. Vencem pela ve rl.a "Pe ssoaI ._2os Çuadros Apr ovacos por
.e i",
J1espt' de 2/3/(.'G1

napósitc Ger~1 C~ A~jdQS
2°·S<"r~5' do S.S. Virgílio
José Alves Corre ia, ,l'i '.';. de
~;oçarr-: Lque, devendo ser cons icleru+o nc s t a situôç;:;o (k:sde '~Sh\/964. Vence pela verba "Pessoal (le l\cll.eaç::,o
Vi >,
tal ícia além dos Çuadros".
ilesp. d~ 'Z5/3/%lt

2°.~::1rg, de JnL ';m.ucl Jo:~o Alm'lçd J'l. Cruz'
Vence pela ve rbn "Pr i va ti va 1'0 S. G. i i.N. ).
Desp, (;0 23/3/ (6,\

o

,

~4/111

rnidal_;i~

'ti

20,C_;ürg,
ele In I, Cu,;t.~I1io JosP Anes luu« '",-, .L7,
~lti 'ade \'oti tiiL! ivra, (l.r~~"F..1J,f\) ~'::r C('11::1 '1.~L' \,

..

s~ tU8ç~lo

: ""ola.

aléJ(j

!"':t:!S!~'~,t/'~/0b~,
Vlel1GC

Jos

peJ.d

por

r,u-aJ\Co:;',

.t ° 1; ... ar 'IS _" d:: í ll!" ·'d_elüO

'i'~Y'

'\riJlij o. arr-Los
a
I.,
!),{_..',
e' b.Tj~l<-'Jt<1
,:el.'(1dos ncstd s'tU:.l~SO

l~)..~re .i"

;"':$

..

v

"Pes~~,,: 1 .:.._,\,1<Ld;,íO

Vt;U>[
I

"s1-"

\e

17/:

[!',I

;

I,'~

'.I

I

Cla

'
.._

i,:~;I~,i.~~
...-

ck rnL,jo3t~
1 ~ln,j_,~o .- -r t.i-is \_'n:illl,E_
\:oLili zndor-i,
II'Yl::H_:O se c ccis i "'1.
t'_l s i tu« _50 des<k 17/~~/t}6'L 1'01' u;'. I," ,li,::,,__, l,;,
de t\ ~O'Ç':lfJ~~r que . Vence P(-:-!J.~:! ve rt. 11~\~s..:ord_ lOS
-\provhdos
por Cm",
D~sp, !;~ ll;:)jr)6~

1°, 'H'~,
",["l

-

ti.
(' ~.

,t~.

,\:!

VitJ.l í-

/<)lJ;, •

I i .~;:;;,
._;nato Lop::s ;_~e
(';3".1f<1 \ ! Pi, l,!ntalkes
~o
lO
i
. ,(;/u'
o se!' 1;01[,')es,le GI1%j96,l,
jJor terc.ll, sic:nllel.

.1080

110;
..>::L1(10" }l,lra
sf':'virc!11 !1dS tl'upns
,1(: reforço
(; (:'.'l.ru1:;;;0 ,\00 <11 'a '<:' '_ de .\ngoln, nos t.I.'flJ,OS dói aI íne,
c) (_'o art(l.,3u
:0 !):<.:. ~2q,J7 de 2~/,t/<J0t.
,lI)

3a. ~érie

CROE'l

"ft EXERC ITO W:·. 1 n

31G

de TnL .José í ir-,u ' .i r cuda do I'. I.6, Fnncisco
de Cl ive ir a i'el íCIO do í'. L 15, ,',era;-:;.;f'Lopes Loml.a (l<.)
f:. LIO
e Vi rg i l ro :\ fOI1 H; 1 -or t.a do ; • L 11. ~'.'ien·dc
s e r
COIs i der ados nes ca situ ..<:.o cesrle i3/L/'(I(d,
: ,n t.e rcn

lOs_Sargs.

sido nomeados par') servirrem refor,o
mal do C:r-L 0:1 loUi,)é,
nos termos da
~)o,

'o t':c.Ij.';93'l

2° .Sur«.
do

'o

r~.

..i.

"':,;':

.~ uu.
'''_

_

I' .3)

<;"í(_,

)1.

'~ .. ;.." (.;()ll,·JÍ:I

'"

.rd~'O

nec-...r.a s itu ..~:;;~o r\~·s
....~

I

r i in !» '\li'·.rl_icLo \il~ ! .c~J.~~,l": .. ' o ~~~~
~1_
,'a ;-"ilva Vé11~n(e lo I~. L l"
,·,~Y';''\:,o
'''ri.:c'::
(:...
st'l ~ituac5o (It' ..~'e 2,}/tl/t~{I)..I
.,Ól....
v
" • \l~-;
'1 r\.\
fV _L.! C!'1 C: ti rt...fI) ':.;O ' tI \ \;;1.J ni{,l.
\ i.n "oçli(;1tP)lh":3"
tcrJ1iud
du nlíp~d oe)
:...J"..~

ll'I"',.

~;,;, ""0

r

.:3\;>

c·t/n7

I "".....~,"" ,.

- 20/
,_'

I

''1,t,11

~

:;lo

(~{)[lt}

rara

d

~ ~~

;l"/e:.;;

t10

,s,.:!r'/i!."

"Ii,

~q"J'(:lrlUf:! no.,

~. !~93~.

c P. I • r" L~,

... J'

,r

t '1

114"J

lrt).

." ')o/l{~i ,'~

,

,J.

,;)1.: 11

0

• ~ t'"

.

r(~r{}...t.;()

t(;l'l'hJ<'

22/1/Q0('

ot

I,

L~r.ho !'\
dc~:,'(!

e'·U.\ • l;vi!:)C':;o

('S,

a

J .•
I ..

l/G'(),

':r

~()p~;.~

(, ror""

ç,

;',1'-

a rt..

,lo

t.t " "1 '0 IlOlr'l"dl,,; i' '1'<" ~ervit
n as t :c, ;:;;.;
\.u-'l_'j'llGRC
c\~urlr,[,l 'ü""
.0. t\.n(.:·o.,_~~ ric.:
~ [n.. ~ c)
lo a r t.? .. 3° ..L!q f;,.·c. l'"~';)7 d.f.~ ~';!/!/L .,

,r·," • .5)

:'

c)

_i'

.Iii·,

COI';"

lq

...

!-::V(..~'_l:

:

-te!"'! !J.:;

i..-:.:;
.: ,Hf

22/~/0(.n.

I

L<WI,Ü(;\O

r. ,

'c)

7/~:/ ~t; L
·-If r e "

~3

'1

<.d.{.ie'l

.. [jl

i~
()

\

..

;

t'r'

I.

:'i. I,.t

~

i

lJ:"
t'

l

!.. I

~
..

J'lJi!~')
",,)~

',,1

~ \ ,1J"l:.

,.11 'JI."

I!

'1

i.c'J

!

.1:,;
1c.

llC

,

I

T

t,.)

,1

-~e1
por ter ~nl'
ç~.o i\oll p 1
ri,) artO,Z'.:
IJ:_

i, /

'lILG,U

I,'

(.

".

.IJ

1/

I~') )

t l::"_

(.' t. . t:

320

ORDEM DO EXERCITO N°.

10

38.

Série

********************************************************
l°s.Sargs. de Inf , Arnaldo Casimiro Anica do C.I.S.M.I.
e Luciano Marques dos Santos do B.I.I.19, devendo ser
considerados nesta situação desde 25/2/964 e 12/1/964
respectivamente, por terem sido nomeados para servirem
em reforço á Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60.
l°s.Sargs. de Inf. Jorge Pires e Manqel Faustino Rosário
Coelho, ambos do B. 1. 1.19. devendo ser considerados
nesta situação desde 23/11/963, por terem sido nomea-~
dos para servirem em reforço á Guarnição Normal da R.
M. de Moçambique, nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960.
Batalhão

de Caçadores

nO.5

Devem ser considerados nesta situação desde as datas
que para cada um vai indicada, 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, os seguintes sargentos:
lO.Sarg.Art.,António das Obres Patada-E.M.Elm •.lO/l1/63
"
lnf. ,António M.Rodrigues Lobo-R. 1.14. •• 36/1/64
"
",José Catarino-D.R.M. 3•••••••.••••• 16/1/64
"
",Adolfo
da Costa Carvalho-R.!. 5.. •• 16/1/64
"
",José de Oliveira Carvalho-R.I.7 •••10/11/963
"
.. ,Pedro Pinheiro Gonçalves-I.A.E.M ••10/11/963
"
",Albano Celso Fernandes Dias Meira
de 0Iiveira-R.I.2 ••••••••••••••••• 10/11/963
"
",Luís Gonzaga A. Ferreira-Q.G.aL ••10/11/963
"
",Manuel
dos Santos Pires-Q.G.GI..•••16/10/963
"
",Mário António GooIes-C.I.M••••••••• 16/10/963
"
",José Luís Comédias-Meira-C.I.M ••••16/10/963
"
",Lauriano
António D.Travassos-OC 1.16/10/963
2°.Sarg.O>rnet,Luís Aguiar C~lo-B.I.I.18 •••••25/3/964
l°s.Sargs. de Inf. Carlos JOS$ de Oliveira Vitorino do
I.T.M.P.E., Joaquim Oias de Sousa da Acad.Mil., Carlos
Amado Matos do R. 1.7, Simplício Vasques Fadista Júnior
do C. T.S.Carregueira e Jofre de Jesus Reis do S.C.8,
devendo ser considerados nesta situação desde 25/1/964
por terem sido nomeados para servirem e. reforço á Q1arnição Nonnal da R.Mode Moc;_ique,aos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.4.2937 de 'J!J./4~.
los.Sargs. de Inf. Avelino da Oaaba Loureiro Reis e An-
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2°.Sarg.clarim Ramiro Bernardino da E.M.Electromecânica,
. devendo ser considerado nes ta si tuação desde 4/3/964
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
& Guarnição Normal do C.T.I.~a Guiné,nos
termos da
alínea c)do arto.3°.do Dec.42937 de 2]/4/960.
.Ó:

Regimento

de Artilh::tria ligeira

nO.4

l°s.Sargs.de Art.,abaixo designado~, devendo ser considerados nesta situação desde 26/8/963, por ,terem sido
nomeados para servir em reforço à Guarnição Normal da
R.M. de Angola,nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960: ,
Manuel Garcia Goularte, do B.A.G.1
Francisco Eugénio da Conceição,Grilo, do C.I.A.A.C.
José Trindade, do G.A.L.3.
Jo!.é

Nunes Mendes,

Regimento

ctt>

r;.

M, E I....

de Arti Iharia Pesada

nO.2

l°.Sarg.de Art.,António Lopes Vinagre,do R.A.L.4, devendQ
ser considerado nesta situação desde 23/11/963, 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 Oec.42937 de 22/4/960.

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

l°s.Sárgs.de Art.,Domingos
Pereira Pina,do R.A.P.2 e
João Marques, do R.A.L.4, suas Unidades Mobilizadoras,
devendo ser considerados nesta situação desde 4/3/964
e 23/12/963, respectivamente, por terem regressado do
C.T.I.da Guiné e R.M.de Moçambique, também respectiva.
mente •.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

l°.Sarg.de Inf.José Lopes, do R.I.12, devendo ser con
siderado nesta situação desde 16/1/964, por ter sido
nomeado para servir em reforço à Guarnição NormaL ~a
R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do arto:3°.do
Oec.42937 de 22/ 4/ ~O.
'.,~

r Regimento

de Cavalaria

nO,7

"

OQOE"
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10.Sarg.de lnf. Eduardo da Conceição Marques, da E.P"I.,
devendo ser considerado nesta situação desde lO/~/964,
por ter sido nomeado para servir em ve Eorço ,à Gllar.1·
ção Normal da R.M.de Angola, nos termos da'alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/41960.
Estabelecimentos

de Instrução

Colégio
l0.Sarg.de

Art.,Américo

Militar
Vieira,

do R.A.L.2,sua

un

í

dade

Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 24/1/964, por ter regressado da.R.M.de Moçambi'que.
Vence pela verba=Pessoa l dos Qradros- Aprovados por Lei".
(Despacho de 18/2/964)
,
~.

No Ultramar
Região

Mi I itar

de Angola

•

Por ter embarcado para a citada Província onde vai ser
em comissão milItar nos 'termos da alínea b) do artQ~3°.
do Dec.42937 de 22/4/960,devendo ser considerado nesta
situação desde 18/11/963, o 10;Sarg.de Art. João Eloy
Borges da Cunha Mora do C.I.A.A.C.
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,devendo ser conside"
rados nesta situação desde as datas que a cada um sp
indicam os seguintes sargentos
2° Sarg.do Q.A.E.,Luís Epafrodito Carvalho Spínola,do B.
1.1.19, desde 18/7/963
'
2°.Sarg.do Q.A.E. António Maria dos Sántos do R.l.5 desde 25/3/964.
"
l~.Sarg. de Cav.Jose António Ferreira,do R.C.3,desde
°
'10/11/963.
1 ,Sarg.de In f , Manuel Ledo Teixeira,do R.C.10,desde
°
10/11/963
1 .Sarg.de Inf. Alberto Correia do R~I.4.desde 10/2/964
1°.Sarg.de Inf José Machado de Oliveira,do B.I.I.17
.P ;Sa':'g.
desde Inácio,da
10/3/564 C S.O Administração
• de Inf António
desde 18/2/964

324

38.

Série

lO,Sarg.de
InL,c\velino
da Cunha Loureiro Heis,do !-l,C.S
devendo ser considerado
nesta si tuação de sde 29/2/ Ç(j4
por ter transitado
para a comissâo i Guarnição \or~al
na citada Província,
Por terem embarcado para a ci ta da Prov (ncia, on,',' vão
servir
em comissão militar nos termos da alínéa L)du
artO,3°.do
l~c.12937 de 22/' / ~O,~evendo
ser considerados nesta situação
desde as datas ('ue a cada um se iildica; os s~guintes
sdrgentos:
lO.Ssrg.de
Ar t, •• ~;anuel Ile i tor Damas Miranda, do G.A.C.A.
nO.3. desoe 10/3/964
In Lvllermcno Gualter l-arbos a de Castro,
do
"
L l° .10, desde 24/1/ 161,
" Francisco Soares ele Sousa. da Pep, ele oe
"

r,.

da D.~:.P., desde 4/1/~:"l1
Art ..•··f111Uel d,t Silveira
'e \'elo,da

..

Po

r. Lü.C.l

10/ 12/ ~3

desde

Lerem ~;mL~rcado pu ~t a citada
l-rov jnc i a , cnde vão
ser vi r ~11' c oni ss;c rri l i t.ar- os tcrn.os da ali:lca
c) 1
ar t ? 1°,(~ll ')!-c,4o?q~1 fIe 2~lt/~60"1,,,v<:n,1o
ser cons i.le0.

-Ó,

ra-:os

ne s La

desde

3ítUà(;",O

as r:, t;qS que

B

cada um !Se

inJ.ica
Ü'S
3'-".I,Íntes sargentos:
lo . .sdrg.~le ,\[L. :\lr.,;.\ndo .Ioi a ('illeITeiro,rh:1 :'-:.P.di:1 ".S.
P., desde 19/11/963
,.
In I, .A!1t.é,nio Henr i qucs tle (.'.lI'VU tho,.h
"0 L l2
"
desde L:5/ t/96-í
,
...J 2~ \u~;'sto ·Fi~ll(:ir,ls"o t'.Ll(,.,':~,('e
"
25/l/91.-\.
.Held'~r Vict-or 1lt)I'(}io, d·!) fi. L lO, ':esJ,~
"
I'

2Vl/%!·
;1;i:!n".n::io J~,.t~lilo\ (fr-f'"tcs
ti. \ ,l;., r'es.,e 1')/ i/~;,1
. ~r'

..

'd""

(J

\HgUS'tO

j

tÜl,":Üves,

\':0

f~,

i\l ves , (,0 11~1. 1:, l:~S<k

15/ /%'1,
, \c!ri'

liO

\:~t~iJlio(respo_ (lo 1~,1, 7 _ cles(~e

P/H/9C>'3

"

.,1,'rluanlo Fdix

niac,

do r,f ..1,des(~

19/H/

/%3
'11

.jo~

1'dj>OSO

(_,~j,ratdo

RLI.!R,

/H/963

"

"

~~osé 1k't:-'os Paü

tQS~ do

P,;_(. 2, tJes'de

desde

19/

1<)/1l/6~
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1°.Sarg.de Inf.,João da Cruz Teixeira Bànto,do R.A.L.2,
desde 19/11/963
" ,António José Heleno da Costa, do R.A.P.3
desde 19/11/963
Art. ,Augusto Pedro Martins, do h.A.A.F., desde 15/1/964
~António da Silva Videira~ da E.PIIA.~desde 15/1/964
'
Furriel de Inf. ,João Neves Correia, do B.I.I.18, desde 23/
/11/963
il

11

"

iI

il

II

II

Por terem embarcado para a citaaa 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 as ~r as que a cada um se
indica, os seguintes sargentos
P.Sarg.de Inf.,Joaquim dos Santos, o R.I.13,desde 19/
/11/963
•
" ,Sidónio Sa Ies Sarriinha,do a.r.u, desae
" "
25/1/964
" ,ALi1io PI ácido de Andrade Correia, do
"
"
C.T.S.M.I., desde 23/7/963
Comando Territorial

Inde~endente

da Guiné

Furriel 20.Mec.Viat.Bodas,Manuel Pedro da Bosa, do G.C.
T.A., devendo ser considerado nesta situação desde 25/
/3/964, por ter sido nomeado para servir na Guarnição
Normal da citada Província, nos termos da alínea cl do
art°.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.
Comando Te r r i to r i 111 I ndanenden t P. de Cabo Ve r de

l°.Sarg.de lni Francisco Gomes d.:. Silva Larangeiro, do
R.I.7,por ter embarcado para H citada Província onde
vai servir em comissão mi lit ar no r.ermos da alínea c)
d? art0.30.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser consIderado nesta situação desde 10/2/964
tonando

Territori

Por t er en embarcado
servi r em comissão

I Indep

nden te de Timor

para a CI t ana Pr v jnc i a onde Vân
mi I itar nos termos da ai [naa C) do

art,o.30.do~c.42937 de 22/4/960, Je\'endo ser considerados nesta sItuação desde 16/11/~3, os seguintes sar
gentos'
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lO.Sarg.de Inf.,Luís Trindade Carlos, do R.I.S
"
"
",Ivo
Alves da Rocha, do B. 1.L 17
Por ter embarcado para a citada Província onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea b) do
arto.3°.do Dec.42 S7 de 22/4~ 60, devendo ser considerado nesta situação desde l6/ll/~3,
o lO.Sarg. de
. Inf., Fernando GaIvão, do R.I.13.

VI - CO~CURSOS, CURSOS E ESTÁGIOS
A - Estágios
- AverbamentO!
Frequentaram o está :o~de Contra Insurreição que funcionou no C.LO.E.
: 26 de Janeiro a 29 de Fevereiro os
seguintes sargen os e cabos milicianos:
Aprov~
Téve
R.I.S-20,Sarg.Cav -Serafim Francisco dos Santos
R.1.7-20.Sa'rg.I ~. ,Joílquim Soares Duarte
Teve
RAP 2-2°.Sarg. It.,António V. L. Doellinger
Teve
R,I.4-1o.Cabo .~lo••JoSé Eduardo Aleixo Gomes
Teve
CISC -lo.Ca
Milo.,José A.Pereira dos Santos
Teve
R.C.6-lo.
,o Milo.,Getúlio F.Ferreira Fontes
Teve
20.~1-1
·Cabo Milo.,João da Silva Mendes
Teve
BII19 - ~Cabo Milo.,José Nascimento R.Abreu
Teve
A estes .~r;e~tos deve ser averbado o Estágio de Contra
Ins eição.

VII - DECLARAÇÕES
l:- Rectificações
eclara-se que não são a titulo póstumo a condecoração
com a êruz de Guerra de la.classe nem os louvo~es concedidos por portarias de 26 de Novembro do ano findo
publicadas na O.E. nO.36-3a.Série de 30/12/,903, ao Furriel Miliciano de Cavo Carlos Fontes de Carvalho e
aos soldados nO.48l/62 Manuel José Teodoro e nO.6l6/6l
Ramiro Ferreira Pereira todos da Companhia de Cavalaria nO.2S2/Batalhão de Caçadores nO.907 - Regimento de
Cavalaria nOo3.
Declara-se que o 1°.Sarg.do S.A.M. João Pires é conside-
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rado em comissão voluntária desde 7/7)961 e não iniciou
nova comissão por imposição em 26/10/963, como
foi publicado na O.E. nO.32 de 20/11/963, pág.993. Encontra-se na R.M. de Angola.
Declara-se que o l°.Sarg.de lnf. Frederico Marques Lopes
é considerado em comissão voluntária desde 26/6/961 e
não iniciou nova comissão nos termos da alínea c) do
art·.3°.do Oec.42937 de 22/4/960 em 6/9/963 como foi
publicado na O.E. nO.7 de 10/3/.~4.pág.222. Encontra-se na R.M. de Angola.
Declara-se que o l°.Sarg. de lnf. Abílio de Oliveira Tomás é considerado em comissão voluntária desde 7/7/961
e não iniciou nova comissão nos termos da alínea 'e)
do art°.3°.do Oec.42937 de 22/4/960 em 26/10/963, como
.foi publicado na 0.E.no~6 de 29/2/~4, pág. 195.Encontra-se.na R.M. de Angola.
Declara-se que fica sem efeito a colocação·no R.I.7, do
10.Sarg. de Cavo José António Ferreira do R.C.3 e do
l°.Sarg. de lnf. Manuel Ledo Teixeira, do B.C.10 constantes da 0.E.no~33 de 3O/11/963,pág.lOSO.
Declara-se 'que por despacho de 5/3/ %4, 'foio 2°.Sarg, de
Jnf. do R.l.4, Leopoldino António autori2~do a usar o
nome de Leopoldino António de Campos, devendo portanto
ser inscrito nos respect~vos registos com este nome.
Para os'devidos efeitos se declara que o 2°.Sarg. de lnf.
Manuel António Martins Pinto da R.M ..de Angola foi colocado no B.C.B. e não no R.I.8, como por lapso foi
Publi~ado em O~E.no.2'3a.Séiie de .20/1/964, pág.29.
.
.
Para os devidos efeitos se declara que o 2°.Sarg. de SM1
Teófilo José Lança Milho Raposo da M.M. seja considerado na actual situação desde 8/8/963 e não desde
~~9(963, como por lapso foi publicado na 0.E.no.32-3a.
erre de 20/11/963, pág. 993.
Serve em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Moçambi.2_uee não á R.M. de Angola, o 2°.Sarg. de Art. José
dfonso do R.A.L.l. que pela 0.E.no.8-3a.Série
e 20/3/~4, foi promovido ao actual posto.
Declara-se que os 2°s.Sargs.Mils. Adriano Rodrigues Lopes
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da Silva, António João Amaro Baptista, Daniel Junça
Rodrlguo , Manuel da Luz Ferreira Caetano, Sérgio Tavares Harrero, Vitor Manuel Antunes de Assunção e Vitor
Manuel Mota da Silva promovidos ao actual posto pela
0.E.no.9-3a.Série de 1964, pág.271, pertencem á Com~anhia de Artilharia nO.292 do Batalhão de Artilharia
nO. 291jArtilharIa Pesada nO.2 e não á Companhia de Artilharia nO.282 como foi publicado.
Declara-se que se chama Vitor Manuel Antunes de Assunção
e não Vitor Manuel de Assunção o 2°.Sarg.Milo. da Comp.
Art.292jBat. Art.291jRAP 2, promovido ao actual posto
pela 0.E.no.9-3a.Série de 1964, a pág.271.
Declara-se que o 2°.Sarg.Milo. do 2°.G.C.A.M.,Virgílio
Nunes Rapazote promovido ao actual posto pela 0.E.no.8
3a.Série de 1964, a pág.248, tem direito aos vencimentos do posto desde 7/8/961 nos termos da Determinação
4) da OE. nO.33-3a.Série
de 1959 e despa~ho 12 da
0.E.no.9-1a.Série
de 1959.
Pertencem ao R.I.2 e não ao R.I.12 os 2°s.Sargs. Grads.
Itt')nioAdrião Mestre Gaspar, João Agostinho Gonçalves
de Oliveira Figueira,João Filipe Narciso e Or-Lando dos
Santos Antunes, que pela 0.E.no.14-3a.Série de 20/5/63
ingressaram do Q.P. da Arma de Infantaria.
Declara-se que o 2°.Sarg. de Art. José Pais de Sousa do
R.A.L.2 se destina a prestar serviço no C,I.C.A.4,desde 1/3/962.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Dec~ara-se que o,2°.iarg. 2°.Mec.Viat.Rodas Vicente ,Ca:Ilxto Rosado SImão a que se refere a 0.E.no.7-3a. erIe
de 10/3/%4, pág.223, foi nomeado para servir na R.il.
de Angola nos termos da alínea b) e não da alínea c)
como foi publicado.
Que para os devidos efeitos se declara que o Furriel de
Eng Sapo José Manáe l Dinis da LP.E., tem como n i dade
Mobilizadora o n.l'..le não o H.LI, como por lapso foi
publicado na 0.E.no.26-3a.Série
de 2O/9/963,pág.8l7
Eml.a rcou para o C.T. r. de Cabo Verde e não para a R.i l,
de Ango In , o Furriel de Ar t , Ab í.li.o de Ascenção Preto
do P.t\.P.2 a que se refere a O.Lno.33·3a.Série
de 30/
/11/9ã3, pág. 1016.
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Para os devidos e fe r t os se Jl.iuHe.:'I que o Furriel
de Art.
Joio Monteiro Meira do G.A.C.A. 2. emlarcou para a R.
M. de Moçambique em 23/11/963 e não para a 8.M. de An·
gola como consta na 0.E.no.4
de 10/2/964 pág. 127. Tem
cono Unidade Mobilizadora
o R.A,L.I.
'
Declara-se
que o Furriel
Mi l ic i ano do H.A.A. F. Vitor rvlanuel Hibeiro Veríssimo,
promovido ao actual
posto ao
abrigo da alínea e) da Oeterminação inserta
na O.E.no,
2-3a.Série
de 1963, pela 0.E.no.22-3a.Série
de 1963
a pág.6? S. conta li antiguidade
no posto desde 1/3/963,
com direito
aos vencimentos
desde a mesma data e não
desde 1/3/Q62,
como foi publicado.
Para os devidos efeitos
se declara que o Furriel
de ArL
.José Afonso do R. fI..,A.l', embarcou para a H.\l. de MeçamL'iq ue em 2;'/11/963. e não para a R.M. de Angola como
consta na C.E. nO.4 de 10/2/964
pág.~27.
Tem como Unidade ~lobilizadora
o ItA.L.~.
Declara-se
que o Furriel
Grad. 2° .Mec. Viat. Rodas J01'~ Manuel Marques da "ilva
Frade graduado ao actual
P03to
pela O.E.no.2-3a.Série
de 20/1/964.
pág. 20, pertence
ao Iv.A, L. 4 e não ao f1.A. L.l como foi publicado.
fkclara-sguõs
Sar as , do Q. A. E. a segui
mencionados
que venciam pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
aléll dos Quadros" l-iassan, a vencer pela verba "Pessoal
dos (,'la~ros Aprov':tdos por Le i ", desde a data que para
cada um se indica:
~OSarg.Q'1F-Carl(Js
iienr i que s (te .t:orais-EiC7
1/3/!i4

"
.10

"

"
" "
qO
....

"

" "
II

."

"-Júltú

Conçalves

Prestes-(l'CC

" -Jouau im \ i cen t e-R! 1()
Fran c i S CG ·\n t ()rI io dos :. 01' tos -rl~1
" -,llário Isar ro so Loaui da-r. .... )
" -.Jál Lü (a I ru : LI)[wida-'::' . 7 . .li. 'I.
" -ii l exandr e .]Or-O r.(l Call1!ú-CC-r.ll-:lluaeira
" -Caro.e l ino de Fr e i to.s .\/I:rúns
-J3./LC.1
" -'\lberto
)1 ('o Pnrdelho-/.'Ar.
" -Solv((fiur
JI.JS; tin Luz Letras
do [?C.3
" -inanuel: Fernandes
Per es-Accd. I!i ~.

fi

_

VIII

- OEm~I,HI~CÕE$

"
"
"
"

"
"
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Publ ica-se

par a os devidos
e te i tos, o tex t o ~a nota n .. 1529/P'.1 rir. 24/3/954
da la. P1~ rl,o L: . E. .nue
e ~o snguiote
teor:

01 - Os 10s.Cabos do Q.P. habilitados com o C,S,M. que
frequentaram nos termos do n? .140, do H.G,L E. são,
quando a seu pedido têm passagem à situação de disponibilidade,promovidos a Furriel Milo,
02 - Nestas condições a sua antiguidade de sargentos do
O.C. é estabelecida com base no C.S.M. que frequentaram e são considerados nas escalas de mobiliza9ão
dos Sargentos do Q.C. das suas Armas,Serviços
e especialidades.
03 - Julga-se indispensável, para cumprimento do estabelecido em 02, que pelas várias B.M. e CoT.!. onde
se processem C.S.M. sejam enviadas relações à Bep.
de S. e Praças com indicação do pessoal que o frequentou nos termos do referido nO.140 e ainda que
a R.S.P. seja igualmente informada de todas as passagens à situação de disponibilidade do pessoal em
causa.
04 -cQuando se efectivem as promoções, estes Furriéis pas•
sam desde essa data a estar em condições de mobili, :~ 'zação, sendo nrnneados para serviço no Ultramar quando
esgotadas as existências em pessoal mais moderno com
condições de nrnneação. Nota circular
nO.13911 p06/1
>

de :fJ/3/964

da RSP/JN>/ME.
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20 de Abri I de 1964

ca-se ao Exército

o seguinte:

I - DECPfTOS E PORTARIAS
h - louvore_

..

- Sarge~to
Por Portaria

de II de ~arco rle 1964

~'anda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do ~xército,louvar o 2°.Sargento de Artilharia,José do
Lago Queiroz \,odoOepósi to (',eralde Adidos, pela colaboração que tem prestado na assistência ao pessoal evacuado
do Ultramar,muito contribuindo com a sua dedicação,zelo,interesse e espírito de sacrifício para melhorar o
Lem-estar e moral desse pessoal,nomeadamente junto dos
lnternados nos Hospitdis Militares,que visita amiudadas
vezes, não se poupando a esforços para que os serviços
a seu cargo, em especial a escrituração dos vencimentos desses evacuados, se man tenham sempre em dia e seJam executados com a maior eficiência. Lisboa, 11 de
~Iarço de 1964. O Ministro do Exército, JoOCjuim da Luz
Cunha.

tvlandao Governo da Keplillica Portuguesa, pelo Ministro do
E~rcito, 1:\JV}.,·
J 2° .~argent9 de Cavalaria,António
JoaqUl~ Redondeiro, do f)epósito Geral de Adidos,pela mu i t a
d~~lcaç50, zelo. interesse e espírito de sacrifício Inan~festados na colaLoração prestada na resolução de Vanos problemas relaciollados com a situação do pessoal
evacuado do Illt ramar , trabalhando com afinco, me srn:
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Ior a das horas de serviço
normal, nomeadameut.e junto
dos internados
nos Hospitais
Militares,
que visita
Grnilldadas vezes, para assim poder manter actualizados
os registos
de venciment06 desse pessoúl,
o que muito
contribui
para melhorar o s eu moral e ben.-e st.e r , Li sLOé1, 11 de Março de 1%4. O Mini st.ro do Exército Joaquim da Luz Cunha.

II - ~UDANCAS
Snrgentos

OE QUADRO

do Ouarlro Permanent~

Su~ranUtnera r i os
Uuadro

da Arma de Engenharia

Tem passagem ao Q. P. da Arma de Eng. f<amoRodoviârio,
o
2°.Sarg.
do Q.C. Isaias
Duarte do G.C.T.A., porque encontrando-se
aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento
de vaga. Conta a ant.i gui dade desde 9./3/64
data a partir
da qual t;em direito
aos venCImentos
do
novo posto.
Fica gr-aduado no posto de ~() .SargeLto.
Serve em reforço
á Guarniç.ão Normal da H.~:,de Angola.

Uuadro do Serviço

~e Administiacjo

~il it2f

Tem passagem ao Q. P. do Serviço

de I dmini::;tT&(,.;}v ~,;ili tar
o l-ur r i e l do Q.c. Orlando Agostinho da Cunha í-arr-os ,
porque encontrando-se
aprovado para este Çuadro lhe
competiu o preencldment.o de vaga. Conta é) a,-,tiguidade
desde 19/3/ ~61, di1ta a partir
da qual t.en, di r oi to aos
venc irr.eut.os do novo posto.

Sarfentos ~o 1uadro PermHnente
Ingresso nos üuadrus
nu~dro ~a ArmJ ~, Inf~nt1·i .
a se cGllsiderado nésta sitllaç;:io ue",J· .'1./3/,164) o
1 0. Saru, de Inf', Lourenço da C:08\.:'1, no B.C ,;, :-\01' ter
regressado
da !l.M. de Moçamlrique , onde serv.ru e\f' i efor-

PhSSOll
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co á Guarnição "iormal. Vence pela
{lUadros Aprovaoos
por L",i",

verba

"Pessoal

dos

Quadro Ja Arma de Artilharia
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 12/3/064.
o lO.Sar{!,
de Ar t , Manuel Dias da Silva do t-l.A. 1.. 4.
por ter r e ar e ss ado da B.\!. de Moçambique, onde serviu
em reforço
á C-uarnição Normal. Vence pela ve rl.a "Pessoal dos Quadros Aprovados por le i",

Quadro

rjq

Arm:j. de Cavalaria

Passaram a ser considerados
nesta situação' desde 17/2/61
". 2G/2/9ó4.
respectivamente
os lOs.Sargs.
de Cav. António Viana Peixoto do H.C.7 e Manuel .Ioagui.m de Miran- .
da do H.C.6. por terem regressado
da H.~l. de Moçambique, onde serviu
em reforço
á Guarnição Normal. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação V1tal{cia
além do~
Cuadros".
.

Pas ~lem.ã

Si

tU1Ção de Disoonibl

fluadr n di Aril
Passou a ser
2°; arg.de

I idade

de Artilharia

conúderaâo
nesta situação
desde 6/4/964. o
Ar c. 11 íruo de Sousa Correia do O. F. A. D••

"~;~;'" de 2['/3/ (.6·t

I'a""ou'
.
~~
a ser consaner
ano .. e.st.a sa tua- aO
_J'

2°.,:-iarg.

de Ar

t,

Uesp,

QU::J~ro '13 ,rmn

,
•
1/4/q6
:.l(;s'·e
. 4, o
'e Andr a.íe do n.A.G.2.

'.

.I sé- 'unH:es
e

ZLj2/961

(ln C'1v'1lari~
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ço á Guarnlçiio !\orn.alda h.~l. de Angola, nos i.en.os da
alínea c) do arto.3°.do rJec.42937 de 22/4/960.
Passou a ser consiJerado nesta siLuaç-o desde 1U/10/9ó3,
o 10.Sarg. de Cavo Carlos dailva
Almeida do R.C.7.
por ter sido nomeado para servir em reforço á Guarnição 1 orma l da R.~1. de Moçaml.ique , nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/,960.

Serviço

de ~aterial

Passou a ser considerado nesta si tuaçj;o desde 1/4/ %4.
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
á Guarnição Normal da H.M de Moç amb i que , nos termos
da alínea c) do arto.3°. do Oec.42937 de 22/4/960, o
2° .Sa rg. 2° •\Iec.Armas Pesadas António Rodrigues Morei ra
da C. Ú.M.~·I••
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 1/4/ Ç64,
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
á Guarnição Nomal da R.M. de Angola nos termos da alínea c) do arto.3°.cto Dec.42937 de 22/4/960, o Furriel
2° .~1ec.Radar José Cândido Custódio Pereira do R.A,A. L

I V - PRO~IOCÕES

Sargentos

do Uuadro Permanente

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Estado raior do ExérCito
105ap~. do Q.A E > o ~o."'arg. do Q.I\.E. Joaquim Pires
contando a antiguidade desde 5/12/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. -de 7/4/ ~4·

Na Dp.penência do Vice-Chefe
Chefj~ do Serviço

do Estado ~aior

de Reconhecimento

das Transmissões

10. 'arg. de ln f., o 2°" arg. Júlio Manuel Gomes Hodr i
gues, contando a antiruidade desde IS/I! ~4, data d
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partir
da qual t.em direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
dos Ouadr os Ap rovado s
por Lei",
f re sp,
l 2 2/3/964
FUrriéis 2° s. Vec , ilat,CrÍptográfico,
os lOs. ~..itos Aj ,A,ces.
~:at.Criptográfic,
IJagoLerto Ma rt.i.ns da Silva,
Joaquim
Fernandes Io rges Cost anhe rra e Luís L\ntónlo dos f'ieÍs e
Silva,
todos ~'c ; .1., con tauc.o a an t i gui dade desde
113/964., cata d !)artii' da qua l têu direito
aos vencimentos do novo posto,

lI1rt:.:!
fl'!ll'ifJI OJ 2<1. Região
"i l i t ar
(Com de s t i.no ao Dest.Lig,H..::c,l:n,'.:·
r'urri,~l
'10"
'
'f'
(' j.. -v
i:'
- ~,.ee,
';i.l~",,:.'1
to; ru~I(.."
o l0 "a,,~
,.doe, •··t,
frirtovr:í
i.co '16i'
í1ati., a :1 Si Iva do 1,'[., cont.audo
n: i ,,:;a,' ,
s» 1 /,~/ ( L data a partir
da cua l ter"
.i r ·~tu u\,di> vt 1 -rt.os
aovo poste ..
I

Ue.

~~. 'giáO ~ ~! i t-ir

r + ..

#

r,.;

[.,L:'i~l ,( _
,,,: t)

'e 3v/3/5'64

l!

-c t . 'lec:lm<".
J,

.
, ,

r

I

~

c' ,te'

1/.
,-li.

,

, j

1°. '':lr

1,.
t,l ...
\-

'tl.

~"

1(1,(, Lo l\jmL,,;·c.

IJ

\n

'U,,"

,GP

t

r I"
lo

L

1

'- t.,
da [ .. I. (, n': ,
/"!.-t,
data .' partir
) novo po" te •
!':UC.

. I. 1 '5 ,r,orr

n

)

';;.;-

n -,~ ;

CCrtt

!1r

ti

le :-.

1
I

'1

t.
V

/

(,:

,:t,(,_,:.,

.r

)

, ','

"

r.

elo H.l.
a oarcio lOVO posto.
.,provado;:, por
tO_' >

'L (.<1ta

~

...

I

Fu

.

rrlel de 1'11" - '--0
li
l° ,Caro
eitoL Jo.éVareI'
1
c '
"
fi. t.() I • 1 • '.
COro tI:'
a
unti
1l10a
"
~~::lJt~ 1/,~
Ir16 ~
d ata a pa t' ~ 1
r 1~ 101 llU' 1 ,e direIl"
ti,),'
v. r ;i I ••tll
novo posto. Vence ela v . }a "e.,soai
J
..
provados por Lei".

Spa

d· .:./4/

<{
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Direcções

das Armas
Di fecção da Arma de Transmissões

l°.Sarg.de
contando
da qual
ce pela

lnf. o 2°,Sarg. Euclides António de Almeida
a antiguidade desde 15/1/964. data a partir
tem direito aos vencimentos do novo postooVenverba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Uesp. de 15/1/964

Escolas

Práticas d~s Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

1n f an t a r i J

Regiwento

de Inf~ntaria

nO.6

Furriel músico, executante em "Fliscorne". o l°.cato músico Francisco Julião da Conceição Águas, do P.c, 5.
Contando a antiguidade desde 10/10/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto,'
Oesp. de 7/4/964

Regimpnto

de Infantaria

n". 7

2°. sa r g ..co rn~,o Furriel corneteiro António Fernando Correia, contando a antiguidade desde 31/1/964. data a
partir da qual tem dr reito aos vencimentos do !'lOVO
posto. Desp. de 3/4/964
2° .Sarg.2° .~íec.Vi at ,Rodas , o Furriel 2° .Mec, Vi.at , Rodas,
José Leitão. contando a antiguidade desde 29/2/964.da. ta a· .partir da qual tem direi to aos vencirrentos do- novo posto.
Oesp. de 3/4/954

Regimento

ne

Infantaria

nO.H

1°.Sarg. da lnf. o 2°.Sarg. f~tónio Esteves Pereira,contando a antiguidade desde 1/5/962. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos ():tadrosAprovados por Lei".
Oesp. de 7/4/964

Regimento
lO.Sarg. do

de ínt mtar

la nO,,13

O.A.E. o 2°.Sarg. do Q.A.E. Marcelino Perei-

3a. Série
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ra Neto dos Santos,
data a partir
tos do novo pos to.

/963,

contando a antiguidade
desde 5/12/
da qual tem direito
aos vencimenDesp, r.e 7/4/ ~4

Reg i FlUIl t O !l.q ln f an t ar i a n:.l. 15
IO,Sarg. de In í'. o 2°.Sarg.
Joaquim de Jesus Figueiredo
contande a antiguidade
desde 10/2/964,
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.Vence pela verba "Pessoal .dos .Ouadros Aprovados por Lei",
Desp. de 26/3/964

Regimanto

rle Infantaria

nO. 16

10. SHe;. d e ln f. o 2°. Sarg.

João António Abrantes Gon.es ,
contando a antiguidade
desde 16/1/964, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do 'hovo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 26/3/9.64
_

B;JtalhãO

In~ependente

de Infantaria

nO.17

l°s.Sargs.de
lnf. os 2°s-Sargs.
Jos~ Garcia Pacheco e
JOSé itanuel ')ereiTu da '_ilva, contando as antiguida les
desde 10/21~b4> lata a _tJartu da qual tem direito
aos
vencimentos
'o novo po s t o , Vence pela verba
"Pes ·oa1
~os Quadros \prov~rlos por Lei",
Desp, de 8/4/964
'"l

t ~ I h.1 O d a

r;'lC" I o r e n". 5

2° .:::-:arg.Corn.

o furriel Carl . .J050 .José de Jesus Correia
Contando a cnt i gui.da-íe de st'e 311"/96 Lo data a partir
da qual tem direi to aos vencament.os r~() novo posto. Serve em re Iorço na 1l.~1. de \r.hola.
IJesp.u:: 4/4/964

2° .Sarg. corno o ur rie l corn, (jUiriuo I uaust,o da ConceiÇão, . cout ando a an t i gu i dade ue s le 31/1/961. data a
partlr
ia qual t.ern d i r ei.t.o ao
venc i ment.os do novo
posto. ~.ervê em reforço na fl.:,:.' e 1~11ôola.
Oesp. de 4/4/96í

Artilharia
Regimento

de Arti

(Com destino

Iharia
Pes9da
ao C LC.A.2)

nO.3

34G
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10,Sarg,do
(l.A.E. o 2°,Sarg.
do Q.A.E, Fernando Mar-ti.ns
Ne to , contando
a antiguidade
desde 5/12/963,
data a
partir
dü qual tem ciireito
aos vencimentos
do novo
posto,
De sp, de 7/4.j~64

Regimento

de Arti

lhar i a de Costa

2° .Sar-a. de Art.
o Furriel
José João Gregório />'jorais.
contando a antiguidade
uesde 29/2/964.
data a partir
da qual t,,"1 direito
aos vencimentos
do !lOVO posto,
Oesp, de 4/4/964
i

(Com destino

:]0

C.I.E.IJO

S.R. T.)

Furr i e : 2° .Mec,Mat.Criptol~ráfico,

o 10 .Cabo I\Jud,~:ec.
~iat.( riptográfico,
Manuel rln Costa Louro, do ~ ,'r,. cont.anrio a an t i.gu i dade de sd-, 1/3/ Ç6/~. r at.a a partir
da
qual tem direito
no" venc imen t.os ..1" !lOVO po s t;o ,"
ill St.
de ,/)/')/564

2°.~'a~·"0.,!e '··~).-HoOi()v,) o Fur r i e ; ,.nLónjo -lOé ~anLo.' rni n.lo , con t.anuo: a un t i gui.dade
cp.sdt' ; l/l/c,)!...
G.li-. c
p::.:-t;ir
d
qua l.. L_'
d.i re it o aos venc irnen to s -to 1 cv,
~)osI.c,

f}esp.

(Co

'e

23/"1 '61

,'est i no

1

0

(1"

Furr i e l de '·ng. _f 811·0 'Lr ansrn •• o 1° .Cal o l\1alluel I-crnr.r ps
I.eitiío,
,d
C.D.:Vi., " contando a ant.i r.u idade desde 7/, /
/,9'64, lata a partir
da qual tem di re i to aos venc imentos do novo posto. Vence pe I a verba "Pessoal
dos tuuiras Aprovaoos por Lei",
Desp, de '-I 1/ ~b4

Batnlt c;')
1

ri,

!'&lagrafistil,\

[urri~is
2°'S.1vec.·at~Cri
)tou,ráfico.
o s LOs,CnLos Aj ud.
Mec,>·3t.Criptográfic/,
\ur(~.h0 ,'1·Jue.i.rc,1o .\lannelo e
Bar, cio Pe 11'0 Henriqu
cont.unrio < ant.i gu dadc de sde 1/3/964,
data a pa \.1 ~ ln qual tem (irei to aos vt:n··
Cl! énV)o'
(10 novo po.;l;o.
]e' t'. de ,}O/~/()6;
0'0,

3a
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Companhia

Divisionjria

de Manutenção

de Mateiial

20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas,o Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,Manuel da Silva Guerreiro Vaz, contando a antiguidade
desde 3/4/964, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Serve em reforço na R.M. de
Angola.
De sp, de 3/4/964

Orgãos de Execução
Estabelecimentos
Distritos

dos Serviços

Elementos

Militares

de Recrutamento

Distrito

e Outros

de Recrutamento

e Mobilização
e Mobil i zação

nO. 18

lO.Sarg.do Q.A.E. o 2°.Sarg.do Q.A.E. Tibério de Almeida
Pavão, contando a antiguidade desde 1/12/963, data a
partir da qual tem direito aos ven~imentos
do novo
posto.
Desp. de 7/4/964

Estabelecimentos

de Instrução

Escola r ilitar de Electromecânica
Sarg.Ajud. Chefe Mec.Mat Elect.Radioel.e Electrónico o
10.Sarg.10.~ec.Elect.,
Aristides Ferrão Tavares de
Sousa, contando a antiguidade desde 7/3/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Desp. de 9/4/964

C3mpo ne Tiro da Serra Carregueira
l°.Sarg. de lnf. o 20. arg. José Lourenço dos Santos, do
R.l.7, contando a antiguidade desde 10/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verra Pessoal do Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 26/3/964

Supranumprjrios
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.2

Furriel Grad. o 10 .Cabo Corn.José Pinto da Costa, do R.

ORDEM 00 EXERCITO

342

N°.

3a

11

Série

.***************************************-************.*
L 8 desde 1/4/964" data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto por ter sido nomeado
para servir nas tropas de Reforço'
Guarniçio
Normal da R.M. de Angola, n03 termos da alínea c) do
arto.30.do De.::.42937de 22/4/960. Desp.de 7/4/964
Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO 1

20.Sarg.de Art. o Furriel Romio António contando a an
tigujdade desde 29/2;964 data a partir da qual tem
direiro aos vencimentos do novo posto. Serve em Refor
ço á Guarniçio Normal da R,M.de Angola.Desp.de 20/3/64
Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

n°.7

20.Sarg.do S S., o Furriel José Marmelo Antunes, contando a-antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qual
tem ~ireito aos vencimentos do novo posto. Serve em
Heforço á Guarnição Normal da R.M.de Angola.
Desp, de 31/3/964

t!o Ultramar
RegiãO

Militar

de Angoln

l0.Sar~. do Q.A.E., o 2°. )arg. João António Domingos
contando a anti!;'uidadedesce 5/12/963, data a partir
da qllal têm direlto aos ve!lcimentos do novo posto.
Uesp. de 7/ 1.1964
10.5arg. de lnf. o 2°.:arg. Juão Pinheiro dos Santos
contando a antifuidade desde 8/1/%4, data a partir da
qual tem direitú aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 7/4/9' 4
20,Sarg. do S,5., o Furnel Augusto João Bernardo Fr an
cisco de Almeida, contando a antiguidade desde 29/2/64
data a partir da qual tem dlreito aos vencimentos do
novo posto.
Desp , de 6/4/964
Comando

Territorial

Independente

da Guiné

aa
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2° .Sarg, do S.A.M. o 2<".'
.Sarg.Ür ad, ~1anuel Duarte Folgado contando a ant.i.gui dade desde 29/2,964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do no\o posto.
Oesp. de 7/4/ %4
Comando Territoria!

Independente

rle r,1acau

2° .Sarg. 2° .Mec , Vi a t , Podas o Furriel António Henrique
Carvoeiro Pacheco contando a antiguidade desde 29/2/60
data a partir da qual tem dIreito aos vencimentos do
novo posto.
Desp. de 10;4/964
2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Henrique Gomes Fer
reira, contando a antiguidade desde 29/2/964. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to.
Oesp. 10/4/964
Sargentos

do Quadro

de Complemento

Regirilento
de lnfant ar l a nO.!
-Patalhão de C',açadoresnO.325
-PeIot.jo de Morteiros n? , 31

..

Por despacho de 15/Abril/1964,contando
a antiguidade
d:s~e 28/Fevereiro/962 2°s. argentos milicinnos os furnélS milicianos Armando Faria Mar t i.ns e Oscar José Pinheiro.Tem direito aos venciment.os do novo posto desde
2,5,962.
Rp.gl~ento

de Infantaria

nO 2

Por despacho de 15/Abril/1964, contando a antiguidade
d~s~e.29/Fevereiro/964 2) .sar,ento miliciano o furriel
mllIclano José Francisco Cai xinha. Tem direi to aos venci
mentos do novo posto àesde 29/2/964.
Rpgimento
~é' Infantaria
nO 14
I'atalniíode Caçadores n? 132
·Companhia de Caçadores nO.135
Po~ despacho de IS/A ril/19M
contando a antiguidade
~~~e 29/tevereiro/964, 2Gs.sargentos miliciano", os furrlel:,;miliCIanos António r..scudei ro de oousa Augusto LQu-'
renço lJorrles
Teixeira. Daniel Veiga Borges, Fernando ':anto~ Alme ida José Luis dos Sant.os e Manue l António Ferrelra de Araujo.
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-Batalhão

de Caçadores

nO.161

-Companhia de Comando e Serviços
Por despacho de lS/Abril/1964, contando a antiguidade
desde 29/fevereiro/1964, 2°s.sargentos milicianos os furriéis miles. Afonso da Silva de Sousa e Bernardo Graça
Barreira. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 29/2/1964.

Regimento

de Infantaria

de Luanda

Por despacho de lS/Abril/1964, contando a antiguidade
desde 29/fevereiro/1964, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Ilidio Augusto de Carvalho Peixoto. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 29/fevereiro/1964

Regimento

de Infantaria

de Nova Lisboa

Por despacho de lS/Abril/1964, contando a antiguidade
desde 28/fevereiro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano José Lopes da Silva,Tem direito aos vencimentos do novo posto. desde 28/2/963.

Batalhão

de Caçadores

nO.3

Por despacho de lS/Abril/1964, contando a antiguidade
desde 31/Dezembro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António Rui Pacheco da ilva.Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 31/12/963.

Batalhão

de Caçartores nO.5

Por despacho de lS/Abri1/l964.contando a antiguidade
desde 29jFevereiro/964,20s.sargentos milicianos os fur~
riéis milicianos João de Jesus Conde e Tomaz Manuel ~elS
de Freitas.Têm direito aos vencimentos do novo posto
desde 29/2/964.
-Companhia de Caçadores nO.299
Por despacho de lS/Abril/1964,contando
a antiguidad~
desde 29/Fevereiro/1964,2°.sargento miliciano o furrle1
miliciano António dos Santos P'inhoTem direito aos veJl~
cimentos do novo posto desde 29/2/964.
-Companhia de Caçadores nO.300

3:;. Série
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Por despacho de 15!~bril/1964,
contando a antiguidade
d~s~e 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel
ffillIcianoRaul Domingues Martins.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

-Batalhão

de Caçadores

-Companhia de Caçadores

n00357
nO.304

Por despacho de 15/Abril/1964.
contando a antiguidade
d~s~e 29/Fevereiro/1964. 20s. sargentos milicianos os furnéls milicianos Fernando José Carvalho da Mata Veiga,
Francisco Caldeira Amieiro e Pedro Ferreira dos Santos.
Tê~ direito aos vencimentos do novo posto desde 29/Feverelro/1964.

-Companhia

de Caçadores

nO.306

~or despacho de 15/Abril/1964,
contando a antiguidade
~s~e.28/Fevereiro/1963,
2°. sargento miliciano o furriel
mIlIcIano Renato Costa Pereira. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Ratalhão de Caçadores

nO. 10

-Batalhão de Caçadores noo185
-Companhia de Caçadores noo193
~r despacho de 15/Abril/1964,
contando a antiguidade
~s~e.28/Fevereiro/1963,
2°. sargento miliciano o furriel
m~llcIano Mário Lopes Coelho Gomes.Tem direito aos venCImentos do novo posto desde 28/2/963.

-Batalhão

de Caçadores

nO.261

-Companhia de Comando e Serviços
~or despacho de 15/Abril/1964,
contando a antiguidade
~1?e.28/Fevereiro/1963.
2°.sargento miliciano o furriel
~ IClano Manuel José Parreira. Tem direito aos vencimens do novo posto desde 28fFevereiro/l963.

-Batalhão

de Caçadores

0°°262

-Companhia de Comando e Serviços
~r despacho de 15/Abril/1964,
contando a antiguidade
mii~e.28/Fevereiro/1963,
2°.sargento miliciano o furriel
to lClano José Pedro de Menezes Coelho Serra.Tem direiaos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.
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-BatalhãO

dp, Caçadores

nO.358

-Companhia de Comandoe ..erviços
Por despacho de l5/Abril/1964,
contando a anti~üidade
desde 28/Fevereiro/1962,
2°. sargento. miliciano o furriel
miliciano José António Correia. Tem direito aos ver.cimentos do novo posto desde 7/7/962.

Regimento

de Arti Iharia Pesada

Batalhão de Artilharia
Companhla de Artilharia

nO.2

nO.346
n0.294

Por de spacho de l5/Abril/1964.
contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964,
2° . sargento miliciano o furriel
mi11.( iano Joaquim Pombo Franco Martins Leitão. Tem di.re i
to aos venci~entos do novo posto desde 20/2/964.

-Companhia

de Comando

e Servicos

Por despacho de 15/Abril/1964,
contando a antiguidade
desrle 29/Fevereiro/1964,2°s.sargentos
milicianos os fur
néis
milici ano s José Fernando Hodrigues .Ia ra e .José
Luís Teodósio Carvalho. Tem direito
aos vencimentos do
novo posto cesde 29/2/964.

Regimento
Pelotão

de Arti Iharia ~ntiaérea
de Artilharia

Antiaérea

Fixa
nO.48

Por despacho de l5/Ahril/1964.
contan~o a anLi~uidade
desde 29jFevereiro/1964,2.
s. sargentos milicianos os fur
r i éis milicianos Afonso Lour nço Chaves de Almeida e. Fel'
nan<lo de C81'klalhoSimões Eufl'ásio.Têm direito aos venci
mentos do novo posto desde 29/Fevel'eiro/lQ64.
i

Pelotão

ne

Artilharia

Antiaérea

nO 49

Por despacho de l5/Abril/1964,
contando a antiguidade
desde ~9jFevereiro/l %4, 2° •sargento miliciano o fur-ri el
r ihciano
Fernando ranuel dos Santos Alves. Tem direi to
dOS venC'lmentos co novo posto desde 29/2/964.

Grupo ~e Artilharia

de Campanhn

rle Luanrla

Por de t' cho de 15/ 1 ril/1964,
con t arulo a antiguidade
desde 2ll/1 eVE:reiro/lQ63 2°. sar.n:ento niLi ci ano o furriel
miLrc iano l'orãcio \ugusto da Si 1va Coelho. Tem direi to
aos venc imen tos do novo posto desde 28/2/':)6';
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o furriel
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o Je sde 31/12/963.

\ ~}~2

I

~\

-

G~'lO de Compflnhi as da Abini
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str acso t'll i tar

, ) J~~)ac o de 15/Abn1/19b4. contando a unt ipui dude
~'~., /te prr:iro'lq64
2°."arfento miliciano o Furnel
\ 11,1: 1 110
J <;é Antó 1Ío la rt.i ns Lopes , Tem direi to aos
novo posto desde 29/Fevereiro/1964.

'~Irto!';\do
\;~

urs~1 na sm.tencao
l l l t ar no C.T I.da Guiné
I~
.
Pf d..,c,pch(1 de 1')/ hil/1961
contando 1 antiguidade
d~ ~~~/;ev\reiro/1963
2°. sar r-to miliciuno o furriel
m~ .~ EdL~rdOA,J us to r rre i r .. Antunes Tem direito
mi, ent s do novo po tc) ne e 26/6/963
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III t-r

de Ang'Jla

Por\dt:, iO~) de 1:> tnl/191,
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r in lo d
ii va Ft'l'reira de Matos c
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Ministério

do Exército

Estado Maior do Exército
lO.Sarg. do Q.A.E. Francisco Leitão da R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situaçãb desde 5/3/964, data
em que embarcou de regresso
á Metrópole.
Vencepela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quad ros ;",
Oesp. de 1/4/964

Di recções das Armas
DJrecção

da Arma de Transmissões

20.Sarg. do Q.A.E. Joaquim José Galhofo da R.M, de Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde
23/3/964, data em que embarcou de regresso á Metrópole
Vence pela verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Desp. de 3/4/ %4

Escolas

Práticas das Armas e Serviços.
Instrução e Unidades

Centros

de

ln fan ta r ia
Escola

Prática

~e Infantaria

lO.Sarg. do Q.A.E. Eduardo Fernando Soares de Sousa da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação·desde 5/3/964, data em que embarcou de regresso
á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos {).ladros".· Oesp. de 2/4/964

Regimento

de Infantaria

nO.2

lOs.Sargs. de Inf. António de Oliveira Cabrito e António Paulo Mendes da Luz, ambos da R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação desde 12/3/64
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Oesp. de 3/4/964

Regimento

de Infantaria

nO·4

20.Sarg.Grad. de Inf. José António Gorgulho do B.I.15,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 21/2/964. por ter regressado da R.M.

3a Série
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de Angola. Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitatal j ci a além dos Quadros".
Desp, de 24/3/964
Furriel de lnf. Manuel Nicolau Vieira do C.l.S.M.l.,por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp, de 10/4/964

Regimento

de Infantaria

nO

8

Furriel Grad.Mec.Viat.Bodas Benjamim Pereira
G.C.T.A..
De sp. de 6/4/964

Regimpnto

de Infantaria

Soares,

do

nO 10

lO,Sarg. de lnf. Tobias dos Santos Almeida da R.M. de
Angola, devendo ser conslderado nesta situação desde
23/3/964. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei".
De sp, de 8/4/964

Regimento

de Infantaria

nO 13

"lo.Sarg de lnf. Francisco Carvalho de Me Io da R.M. de
Moçambique,devendo ser considerado nesta situação des
de 5/3/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros A
provados por Lei".
De sp, de 3/4/964

Regimento

de Infantaria

nO 14

IO.Sarg.do Q.A.E. António Nunes dos Santos da E.M.Elm.
por pedir.
De sp, de 2!4/q64

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia Ligeira

nO

5

~ Sarg.20.Mec Viat.Rodas Joaquim Cardoso Pinto Carneiro
do R.C.6
Oesp. de 6/4/964

Regimento

de Arti Iharia Pesada

nO.3

lO.Sarg. do Q.A.E. Alberto lendes Dias Machado da R.M.de
~ambique
devendo ser considerado nesta situação des17/2/564, data em que embarcàm de regresso á Metró
le. Vence pela verba 'Pessoal de ~omeação Vitalícia
ém dos Quadros".
Desp. de 12/3/ ~4

il
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Gr'upo de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.3

l0.Sarg.de Art. José Maria Neto Moreira Alves, do P.AoP.
n? .2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/3/964, por ter regressado
da H,M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 8/4/964)

üavatar

ia

Escola Prática

de Cavalaria

l0.Sarg. do Q,A.E. Francisco António Casquinho Júnior do
Presidio Militar, por pedir. (Despacho de 1/4/%4.)
l0s.Sargs. de Cav. Francisco Vieira da Costa do .C.3 e
Manuel Joaquim Cotovi o do R. C. 8, suas Unidades Mobi l:izadaras, devendo ser considerados nesta situação desde
respectivamente 21/2/964 e 17/2/964, por terem regressado da n.M. de Angola e da R.M. de Moçambique também
respectivamente. (Despacho de 16/3/964)

Regimento

de lanceiros

nO.2

l0.Sarg. de Cavo José Gomes do R.C.3, sua Unidade Moblizadora, devendo ser considerado nesta situação desde
17/2/964, por ter regressado da B.M. de Mocembi.que.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t.al jcaa alél'l
dos Quactr,)s".
(Despacho de 16/3/964)
10. 'arg. de Cav, Ilídio (lomes da H.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 23/12/%3.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
(f)espach' de 17/1/964)
10.Sarg. do Q.A. E. Mário FOllL0 PÓVOil do E.M.l: .. , por p-;di r.
(Despacho de 1/4/964)

Regimento

de C~valaria

nO.3

l", 'ar~.de Cav, .Ioss l\gosti.nhoCande i as do R,VL ele
biqu"devendo
se r consi re raco nesta situ .~ã() (I·~.:;•..
5/ /Qh , Vence pela v ri 'i " eSS0B. de Nom'~Clr1ão vi ~
c i a a1.,';r dos Qladro<,.".
~ _sfJacho :.k3/4/96·1:

3~. Série
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10.Sarg. de Cav.António Pereira de Sousa Teles, da R.l\l.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 17/2/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Oespacho de l6/3/964~
Regimento

de Cavalaria

d

n°.8

20.Sarg.EnfO.llípico Manue l Barata ao lO.G.C.S., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/3/964, data em que enmarcou de regresso à
Metrópole.
(Despacho de 3/4/964)
(Com destino ao Grupo de Carros de Combate)

2°.Sarg. do Q.A.E. António Henrique Simões da R.M. de Moçambique, devendo
12/3/964, data em
Vence pela verba
dos Quadros".

ser considerado nesta situação desde
que embarcou de regresso·à Metrópole.
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além
(Despacho de 1/4/964)

Engenharia
Escola Pratica
de Engenharia
(Com destino ao R.Tm.no.3)
2°.Sarg.20.Mec.Hadiom.
Armando dos ~antos l3rardo do B.T.
(Despacho de 2/4/964)
Batalhão
2° .Sarg. 20 .Mec.Hadi.om,

dr. Telegrafist~s
José Ma1:'iaNunes da E.P. E. (B.Tm3)
de 2/4/904)

(Despacho

Serviço

de Administracão

Escol'

Ptática

:..ilit(lf

de ~dministraçao

i'ilitar

".A ..

2°s.~args" rio
Manue l da Silva Fe rre i ra , [Jam so
Calada Pat i st.e e Francisco :'-:obré todos 10 2°.G.C.A.r,1.
sua Uni da ie rvbt.ilizatkr.
evenrío ser cons i.ueru 'os nesta situBçao desde 25/2/ 61.. j:.Ior terei, rearessa o da R.~.
le • oçaml irJu _. ',..IlC I,
I::> v rl:l OIl'ess<;
1 dos (,Iuodros
n

T)

/ rova o

1 oJ. G ru

:0'
fi

,~. ",

c
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2°.Sarg.do S.A.M. Albano Teixeira do 2°.G.C.A.M., sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 25/2/964, por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i.", (Despacho de 19/3/964) .

Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi I itares

Est~belecimentos

Penais

Companhia

e Outros

Elementos

Discipl inar

2°.Sarg. de lnf. Manuel Narciso Fernandes Afonso da R.M.
de Angola devendo ser considerado nesta situação des
de 23/2/964. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vi
talícia além dos Quadros'.(Despacho de 5/3/964)

Estabele~imentos

de Instrução

Campo de Instrução

Mi I itar de Santa Margarida

Furriel de lnf. Francisco João Pires do R.l.13, sua Unidade 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 17/3/964)

Centro de lns tuçãn

de sargentos

Mi Iicianos de Infantaria

20.Sarg.de Inf.Rogério Fernandes Teixeira do R.I.6. por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei'. (Despacho de 3/4/964)
20.Sarg.Grad.de Inf.António Adrião Mestre Gaspar do R.
L 4, por pedir. Vence pela "Pessoal de Nomeação Vi
talícia além dos Q.Iadros'.(Despacho de 10/4/964)

Escola Mi I itar Electromecânica
2°.Sarg. do Q,A.E. José Martins LQbo da R.M. de Moçambi
que, devendo ser considerado nesta situação desde
12/3/964, data em que embarcou de regresso à Matrópole.
Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros'. (Desp~ho de 1/4/964)

2° ".
'
. ::'arg. clanm ~Ianuel Poha Io une s da ll.~. de AII!-,oJC\. ~l'~endo ser considerado
nest'
situaç50
desde 23/3/064,
ata em que eml.ar cou ue r'" es s o a \ .trópole.
Desp, de 3/ t!)b l
t

o i v a r so s
o ep ó si

to ['" r a 1 'ie

~,J

t e r i 11 ~':) !lu c rr a

ele Inf. Francisco
11 t\OSC1 Caldeira
do li. r. L
J'
,
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do s (u adros Ap rova os por Lei".
[<sp • .lP I/J/~61
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..
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. ,"0rre
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~Uf]rDnlJrlerJrif):;

Peri'l:'llto
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21/0/1111.,
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BatalhãO

de C~çadores

nO'5

10.Sarg.
de Cav.Ant.An io Eduardo Matoso de Melo Fernandes
da E. P.C., .devendo ser considerado
nesta situação
desde 2D/7/963.por
ter sido nomeado para servir
em reforço á Guarnição Normal da R;M. de Angola, .nos termos «la
alínea c) do ar t> , 3°. do :Oec.,il,2937 de 22/4/%0.

1\rt i I ba r.i a
Regimento

de Arti Iharia Pesada n!.2

2°.Sarg.Clarim
João de Jesus Mateus do R.C.8. devendo
ser considerado
nes ta situação
desde 1/4/ %4, por ter
sido nomeado para servir nas Lropas de reforço .á Guarnição Normal da 'R~M. de \Moçambique, nos termos da alínea c) -do art ° • 3° • do Dec , 42937 de 22/4/ %0.
,:0.Sarg.2°.Mec.'Radiom.~anuel
João Santos Lopes da E.P.E.
devendo ser considerado
nesta situação
desde 16/7/963
por ter sido nomeado para servir
nas tropas de reforço
á Guarnição Normal da R. M. de Ang ola, nos termos da
alínea c) do arto.3°.do
Oec.42937 de 22/4/960.
'De sp, de 2/4/;%0

Re gim en t o ri e A r t i I h a r i a 'Ail t i a é r ea F i x::t
lO.Sarg.de
Art.Francisco
rle ~edeiros
Moçambique, devendo ser considerado
de 5/3/%4.
Desp, de 3/4/%4

Lemos da R.W.. de
nesta situação
des-

lO.Sarg.lo.Mec.Pred.e
Lde 'ii ro Aniceto Venanci o Afonso
do G. A.C.A. 2; l° .Sarg.r-1° .Mec, Padar Luciano dos Santos
Ratista
do R.A.L.2;lo,Sarg.lo.Mcc.Electricista
Alcino
Rodrigues
do H.I.lS
e Furriel
2°.Mec.Pred.e
C.de Tiro
Álvaro Baptista
Matos da E.M.Flm"
devendo ser consi.derados
nesta situação
desde 1/4/%1., por terem sido
nomeados para servirem nas tropas de re Iorco á Guarnição ~ormal da R.M. de ~lgold.nos
termos dR alínea
c)
do artOo3° .do Dec.42937 de 22/1/%(.
De sp, de 7/11/9)4

lO.Sarg.de Cav.João Francisco Ramalho do O.G.A., devendo
s~r considerado nesta situação desde 10/2/964, por ter
sido nomeado para reforço á Guarnição Normal da R.M.de
Angola, nos termos da 'alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/ %0.

flegimento

oe Cavalaria

nO.J

lOs.Sargs. -de Cavo José Joaquim Tomaz do G.D.C.C., Lúcio
~p~s Oias do 8.C.8 e David Domingues Machado do Preso
MIlItar, devendo ser considerado nesta situação desde
1:6/1/%4, por terem sido nomeados 1I0S termos da alínea
c) do arto.30.do Uec.42937 de 22/4/960, .para servirem
em Teforço á Guarnição Normal da B.M.de Angola.

Regimento

de cav~letia

nO.7

P~.Sargs.de Cavo Manuel Iiodrigues Cachada do G.D.C.C.,
danuel Fernandes Tomaz do Col.Mil, Or li.ndo Ferreira
os Santos Pereira Morgado do R.C.8 e José Augusto Amad~ do G.D.C.C., devendo ser considerados nesta situaÇao desde 10/2/964, por ten~sido nomeados para serviciem nas tropas de reforço á Guarnição Normal da R. M.
e Angola, nos termos da alínea c) do artO. 3°.do Oec.
42937 de 22/4/960.
]_O~.?args. de Cavo Francisco Farinha Alves da R.S •.
P.,
pUIS .da Conceição Marques Rilhó do G.D.C.C., Fr anc isco
~reIra do H.I.lO, Francisco Cândido Real do R.L.l
~elCA 3). e 20.Sarg.20Yec.Racliom. J.osé Luís Nogue ra
to, da E.M.Elm. devendo ser consIderados nesta SI~~ação desde 10/)'0/ Ç63, por terem sido nomeados nos
rmos da alínea c) do arto.30.do r~c.42937 de 22/4/60
~ara servir nas tropas ~e reforço á Guarnição 1 armal
a 11.~,. de \Ioçanl/Jlque.
í
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11

l°.~c\rg.do
Q.A.r:.!\ntero
Martins Ferreira
do IIJ v 1.~'.1, deVéU 'o ser consIderado
nesta situação
desde 1/4/964,
pai ter sido llomeado para servir
nas tropas de reforço
á (,uarnição No nna I da H.~1. de ~loçambique, !lOS termos
da alíne«
c) do art°.3°.do
I1ec./t2937 de 22/4/960.

Ser vi co Me r a te r l a l
CO~lpl'1nl1ia Oivisionária

oe1flnutenção

de r,J~ttlril1l

~args.Ajuds.Chefes
de Mec.Aut.o JOtié dos Santos Iria do
G.lloC.C
e Joaquim dos Santos das O.C.M.E.;
Furriel
2°.
lec Armas Ligeiras
José Martins
oares Louro do CI~'ViI;
Fur r is i s 2°, rtíf.Serralheiros
!\ntónio Aurélio Gorcio do
G.C.'['Ao e Furriéis
2°s.iVlec. Viat.Hodas Carlos Domingos
Paula do C.Le.A.1
e Afonso Dowingos Ferreira
do P.C.7,
por terem s i do nomeados para servirem nas tropas de reforco d Gu.arnição
l'ormal da [1.\1. de MoçamLique nos ter!T,OS 'd 3.1 íllea c) do ar t.? , 3°. elo Doe. 42937 de 22/1/960,
dev-.:ndc s e r ccns i der ados ne s t.a situação
des de 1/ 1/96'1.
o

,20,\p.c.Viat.noclus,
tdlflllcl Si l va Guerrciro
Vaz la
se r cons ider ado ne s ta si tuação ue ,C, (., /12/ÇV;,
.or ter si do nomeado para servir nas tropa", L"f' t e Fo r co éÍ (_,,~aI'Jliç5l] Normal
da H.M. de Angola
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nea c) do arto.30.do Dec.42Q37 de 22/4/~O,
devendo
ser considerado nesta situação desde 22/8/903. tncontra-se na !-l. :. de Angola.
2° .Sarg. 20 .~ilec.Haàiom. José António Neves Pos arlo da E.
M.Elm., devendo ser considerado nesta situaçao desde
5/12/%3,
por ter sido nomeado para serVIr na citada
Província nos termos da alínea. c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960.
resp. de 6/4/964
Furriel 20 .Mec , Viat. Rodas C.onstantino •.'anuel leves Fatoque do 10.G.C.S., devendo ser considerado nesta situação desde 1/4/964, por ter sido nomea~o para servir na
Guarnição Normal da citada Província nos termos àa
alínea c) do arto.3°.dàl Dec.42937 de 22/4/%0.
Oesp. de 7/4/ ~4
I

Região

Ui I itar

de Moçambique

POr,terem sido nomeados para servirem em reforço á GuarnIção Normal da citada R.M.,nos termos da alínea c) do
~rto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, ,devem ser considera~o~,nesta situação desde as dada? que para cada um vai
lnalcada ,os segul'ntes sargentos'
1° S
'.,
.
.
F • arg.de Cavo -Ade li no COelho-fI.A.P.,2
19/11/63
'~r,~o.~,l~c.
V. f • - Fernando ,\maro Gil Viegas-OJVM •••5/12/963
"
" " -!\ntónio Feliciano Abreu-RAAF ..... 5/12/Ç63
-António i\~anuelPa.to-ClM\1...••••.• 5/12/%3
"
" " -João Dias CarriIho-CIOE .•••.••••• 5/12/ ~3
,,"
" " -f uardo da Si Iva Cortes-R. I. l- ..• 5/12/ ~3
-Joaquim António H. Tr avanca-L. 1.-1.5/12/963
"
""-Antero
de SOusa-l.A.L.S
··5/12/~3
""
11" -Frenci sco O. Mineiro-B.C.7
7/4/9.64
"

II,

,,"

"

"

tr

"

de Cavo Henr i oue Andrade do C •• M. e Virgj;lio
Morgado do R.C.S, por "terem embarcado para a citada
Província on-4e vão servir em com1ssão milltar nos termos da alínea c) e b ) respectivamente, do arto.3° •.
do
~c. 42037 de 22/4/960, devenào ser considerados nes.ta
Sltuaçao desde IS/I/; ~4.

Ps.Sar~s.

IOsSarg.músico
(Romlarctino) António victorino Rala do
S~I.I.18 e 2o.Sarg.Artíf.Serr~lheiro
José da ~ost:
d ucia da CItM,devendo ser consIderados nesta sltuaÇaO
des e 5/12/63 e 10/12/63, respectivamente, por terem sio nomeados para servir na R.~f ,nos termos da alíhea b)
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do arto.3°.do

Comando

Dec.42937 de 22/4/960.

Territorial

Independente

de Timor

10.::;argodoG,A.E. Manuel Brás '[anqueiro da Hep.Godo 1.F.
por ter embarcado para a citada Provincia, onde vai
serVIr em comissão militar nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960, devendo ser conside
rado nesta situação desde 3/4/964.

VI - CONCUPSPS, CUR 'OS E EST~r.IOS
A - Cursos
- tlomeação de Pesso~1
PuLlica-se a lista geral dos candidatos nomeados pira a
f requênc i a do curso de ::~s. ~;~~
. .de ~iJt. Cript.ográfico
acerto pela nota circular nO.33443, pO.7/2 de 11/0/963
e O.fono.35-3a.Série
de 20/12/963, púg.11S3.
tOs. Cabos Aiuds.Mec.i at.ür ip to
nO.1SCl5/62 -Joaquim Fernando Borges Cas t anhe i rn •••• O.·!.
nO. 10(10/
-Horácio Pedro lIenriques•. ,••••.••••...•. T.
.no.394/63-Rd-Aurélio
Figuejredo Marme Io •...........•
p T.
nO 15Q4/62 -Dagolerto Martins da Si1va .•••.••••.•••• T
nO.1:;Q6/62
Luis António dos Heis e Silva
l'.l.
nO.132/ d
-Mário Hat.ist.a da Silva
1.1.
nO.1597/62
-~lanuel da Costa Louro •••••••••••..••••• l~:I.
nO.25/63/Hd -Bau l O~ria Pontes de Andrade
~ • .cio 2
n? ,2905 • -Iogériu Duarte Horges
C:r.J.\lacHu
nO.40HjP
-Paldoner-c -la Silva Teixeira
C:I.I.(;ujnt~
nO.65/61. -li -António Augusto Lopes Gaspar .•• !-l. l.i. Ango ln
nO.8/63
Jacinto Esteves Lopo
C.T.J,'lln,or
As restantes declarações foram arquivadas pelo que par..l
futuro!' convites terão os candi0atos de elaborar nova'
declarações.

2 - ftvcrb~mentos
F requar.ararn com aprovei t.ament.oo curso de ln Iormaçges

e
Operaç~es
de (~valaria.
que funcionou na f.P.C. de
6/1/964 a 21/3/964. os seh~intes sargentos:
.1..2 - 2°.Sarg. -Joaqu im António H. de Sousa
Bo01
1~.(:.3
"-José
Augusto 1arraso de Ol.ive iru.Pegul e"

3a. Série
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u.c,

G ,2". 'arg-ento·
anuel da (uni a Ferreira •...•..•
[oP'
f.C.?"
"
anuell\lves
'V!artllls ••••..•.••.•
Tom
E.P.C.
anue!
las Amaro
f.egular
LP.c.
-Furr-re l
-Arrnindo da ,unhe. Pi r e
" ••. Pom
1\_ estes
sargentos
deve ser averl.àdo o Cur-so d. Informa
Çoes f Operaçõe.~
'- Cavalaria.A
f',specialldaJe
(' Informa
Ções e Operaç;:;es d Cavalaria.
II

Frequentaram COrI. aprov i t.ai en o o curso de Transportes
Au
to, quI."funclO Oh O (ICA 1 de 13/1/964 121/3/q64
Refu1a r
(1-<.1.1-2(\ . ._arg, Ado l l o hodr il',ues ore i r
IrAi 11
"
Jo,i) Car-Los tar t rns da ;-,11v I. • • • Horn
• J ·14" Fur-r iel Fernando de J. Dias Fau 1e;' a.. •• •• 8egula r
C·1.8
Franc.i sco Lopes •••••••.••••.•••••
Pegu La r
JC 1 2°.'" rg •. r e l f im • ereno da Si.Iva
eves .••.•.
Ixm
C ('AI"
"
Il í1io Ferreira
de f ..r i.a
:u fico
ICAI 11
-An t,nio da Costa Teaxeara •••••••.•
R, gu l ar
Cl ('A1-"
11
J'(ISp d a ..C'}
S f i c,
H .
)] V8 •••••••••••••••••••
~U
1:I.I6-~o.Cato
Ap.-Jo;o
Palmeir?
F. OHliI5~.......
Suf i c,
r~'~12··
" -Li cmro da Si lva Ol i ve i ra .•••. llegu l.ar
A'C·5.mue I Ferreira
Alberto •••••.• Su f'i c,
estes sargentos
ve ser av€'rLado o Curso de ranspor·
tes Au}o.A PSD ci li de de 'lransportes
Auto.
II

II

"

.

Freljllent~ r :r com a 1'0\ ei t "'nto o curso de Tr-em ~ issões
~e raYa~an.a,
u funcionou
na E. P.C. de 6/1/564 a
R.~1/3/96 . o~ s ulnte 2° ~ ar e~tos
LQIll
G•l '(' C - Juci nt Lu l' L.atarlno Li..! eira ••••••••••••••
B:C: ".
aI nel
1 ,':
Páscoal.
HeguÜlr
~.(
G
- Alfredo
li
1 lr~
Be~",:llar
I .?
1 nso
• 11 aoo ••••••••••••.
;:'uhc.
·( .. P
• JOSé! 1
UI ••••••••••••••••••
ufic.
t- "es sal'
éTJ[
, o (UT"'O
de Trar.smir."'õps
C.avalaria.
ransmissões
,avalaei'
•

3 - IncluSão'
nurs'JS
"'0

PI

r

'rSíl

no P ..no

Ti rocínio;.fst

gios e

alio de Tirocínio
...
ISO," para 1963/
o "Cur;o
\ teri
1 e ~curança
Cri to
(sargentos do .r.) co a dur .çaO de H scmdoas, Decion~do pela Olefia do.
r . ço p ~ci I II CImento nu'" Tro.lIlS
mISS.. oes, para 11m to aI
12 in truen O'>, com inJ:ci,j
em 13 de Abril. de lU 1-.

1964 incllle-s

3flO _
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VII

- OfClAR,iÇ5ES'

1 - Oesgraduações
Desgraduado do posto de Furriel 2°.Mec,ViaLRodas desde
4/4/964, o Furriel Grad. 2°.Mec.Viat.l-'odas,Victor Manuel Martins Coelho da R.M. de Moçambique, que ascendeu a este posto pela O.E.no.4-3a.Série de 10/2/964
pág. lO? .

2 - RectificaCões
Declara-se que os 10s.Sargs. de Inf. David Martins dos
Santos do R.I.I e Joaquim Gomes do D.G.A. e o 10.Sarr.
de Art. Manuel Carvalho Palácios da Silva da E.M.Elm.,
referidos na 0.E.no.36/3a. Série de 30/12/963, pág.1189
têm como Unidade Mobilizadora o l3.C.5 e não o R.C.lO
como por lapso foi publicado.
I-

Para os devidos efeitor. se declara que 'fica sem efeito o
constante da O.E.no, 4-3A.Série de lO/2/964,pág.127,referente ao 2°.Sarg. de Cav.Altino Augusto'Modas.
lara-ee que o 2°.Sarg.de Cav , Elias Aires de Castro,
foi transferido para o R.C.6.,por despacho -de LS/6/ Ç63
com dispêndio para-a fazenda Nacional e não 'porpedir,
como consta da O.E.no.18-3a.Série de 3O/6/963,pág.557.

Dec

Para os devidos efeitos se declara que fica sem efeito o
constante da O.E. nO.8-3a.Série de 2O/3/964,pág.25Q,
quanto ao 2°.Sargento de Inf., Manuel José C~nstantino
Marcelino.
Declara-se que na O.E.no.7 de 30 de Março do corrente ano
pág.225. onde se lê 2°.Sarg.de Art. José Gomes da
Silva, deve ler-se: 10.Sarg.de Art. José Gomes da Silva.
Tem como Unidade Mobilizadora o Regimento de Infantaria
nO.2 e não o Regimento de Infantaria nO.12. como foi
indicado. o 2°.Sarg.Grad. de Inf. João Agostinho Gonçalves Oliveira Figueira, que pela O.E. n ••6-3A.Série
de 29/2/964, foi colocado no Regimento de Infantaria 5.
Tem como Unidade Mobilizadora o Hegimento de Infantaria
nO.2 e não o Regimento de Infantaria nO.12, como foi

3a

S~ri9

';'*':":"', :,*~,~.";'" .* : :
i,:uicado,
o 20,~ar
ent o ( ~/.'
lnf..T
crso , que, pela (\
nv , ,-3. lrl""\
locado no t T. nO. 1 ').

cC I;
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i", NarLOi cc -

Tem como Ini durle wol j li z a Iora
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12 11\) fltaria
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que, pe La O.L. nO.6-3C1 .. 'éne d, 25/2/9M
101 colocado
no H.L nO. t.
[)ecla~a-se que o Fur r ic l " orne t, 'Iro".
Alexandre .Josr. CarapInha ·['arltis\..u
do 1 • -.. :; no-ie ado lJara servir
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t
t,
."
dropas de reforço á (lldlnH;r:ü
'ormJl da llerrião l\lilitar
,e Angola, como cons a ou O.L nO.36-ja. !'rie,de 30 de
~ezembro de 1963, pú". llfq,
ter' como l.'ni lae\. íobi li zaora,
o fl.C. 5 e IlaO o I~.Clu, CL)mO por Lao so Ior pul..licado,
(\Ut'
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11

2°.Sarg.

~),\E,António Fut.ropi.o ~:achado-A.M......
.Henr ique ~lartins-A.A.C •.•
M. V. n. .Manue] Pereira Carreira-H. 1::.1
10.Cabo 535j60-nd,i'vianuel dos S.Parbosa-R.I.4
II

II

II

11 ••••••••

II

VIII

21 384$()')

21 820$00
12 261$CO
10 580$00

- O~lnJÁRIO

Março - dia 23 - Furriel 2° .Mec, Viat.~odas,
Ferreira da R.M. de Moçarnhi que ,
Março - dia 23 - i_o.Sarg. do Q.A.E.,
Mor a is da C.D.i'vU,I
••
00000000000000000000

António

Bosa

Fernando Augusto de

00000000000000000000
0000000000000000

o

Ministro

do Exjrcito

Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

o

Ajurlante

General

..

\

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Or d.e rn do

Exéfcito

•

Publ ica-sp.

80

Exército

o seguinte:

I - OEC~ETOS E PCRTARI~S
A - Condecorações
- Sargentos
Por Pnr t ar ia 13 3 de 'arr.o de 1964
Ma~da o Governo da f{efJÚblicaPortuguesa, pelo Ministro
o Exérc1to, condecorar com a cruz de guerra de 3ao
~las8e, ao a~r~go dos artigos 9°: e 10°. do Begulame~lto
a MerialhaMi li car , de 28 de l~alO de 1946, por servrços prestado.;;em acçõ~s de corr.l.at.e
na Província de AnS gola, os se~uintes militares:
e~ndo Sa=gento 1iliciano e Infantaria José António
lh~o Charrua, da C~panhia de Caçadores nO. 31~/BataaO,d7 Caçadores nO.317 - Re~imento de lnfantaria nO.
2. M1ll1stério do Exército, 3 de Março de 19M. O Ministro do FXército, Joaquim oa Luz Cunha.

Por Portaria

de 11 de ~~rço d~ 1964

~.anda
do ,o,GIM"
o~erno da República Portuguesa, pe O. 1n1~t~0
Exerc1to, condecorar com a medalha de mér1to m1l1tar de 4a.classe os sargentos a seguir mencionados por
r~do
parecer do Conselho uperior de Disciplina do
eXer1to, se encontrarem nas condições dos artigos 26°.
29°. do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de

38. Séri'l
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~iaio de 1946:
Primeiro Sargento do Ouadrn de Amanuenses.do Lxército,
João Ferreira da Bocha Paim.
Segundos-Sargentos: de ltngeIlharia,Manuel ~'arques Mendes;
do quadro de amanuerisesdo exército, Avelino Ohveira
da Costa e Mário Ribeiro. Mi.nistério do Exército, 17
de Março de 1964. O ~~inistro do Exército, Joaquim da
Luz Cunha,

Por Partaria

de 24 de ~arço

de 1964

Manda 'o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
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, os
seguintes militares:
Furriéis Milicianos de Infantaria: António Álvaro Mendes
Fourri.iere Manuel Francisco de Oliveira Semedo, da
companhia de caçadores nO.270jhatalhãc oe caçadores nO.
10" Francisco José dos Santos Moreira ,da companhia de
caçadores nO.63jregirnento de infantaria de Luanda regimento de infantaria n? .10 e .Joaquim Miranda Coelho
da companhia de caçadoresnO,llOjbatalhão
de caçadores
nO'109 - batalhão independente de infantaria nO.l?
Ministério do Exército, '24 de Março de 1964. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha,

Por Portaria

de 31 de qarço

de 1964

Manda o Governo da P,epública Portuguesa, pelo V,inistro
do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar de 4a.classe, nos termos do artigo 52°. do Hegulamento da M~dalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o Furriel de Infantaria Fausto Roque Correia do batalh50 de
caçadores n? .14,t - regimento de infantaria nO,? ~linistério do Exército, 31 de ~1arço de 1964. O ~:iIlistrodo
Exército, Joaquim da Luz Cunha,

2 - Prnças
Por Portaria

de 3 de Março de 1964

Mànda o Coverno da república Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a cruz de b~erra de 3a.
classe, ao abrigo dos artigos qO.e 10°.do Pegvla~ento
da ;ledalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por serviços prestados em acç('.esle combate na Província de An801a. os r.tsuirrl.es m j litclre&:
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Primeiros-Cabos:
Augusto da Cruz Valente,
nO,2384/61
da
companhia ds t.. adore s n".30tt/Patalbâo
de Cac ado re s n? ,
357 - 8atéllllav
e Caçadores nO.S; aj udan ce 2e ,::.nfem.eiro .Ioaquim Aurélio
da Silva Pereira,
nO" 686/62 da Companhia de Artilharia
n? , 391/batalhão
de Ar t i Iha r i.a ,no.
40:) - Begimento de Artilharia
Ligeira
nO,1; e, i:l titulo póstumo, frtllr
F1oriano
Coelho Mendes, nO.337/62
ca
companhj 'i de ar t i lhar i a n? , 3Q3/Patalhão
de Artilharia
n= , '1C.n - f1ep.imen to de Arti lharia
Li ge i ra n? , 1.
Soldados:
.José Mar i a Magalhães,
n? .1792/61
da companhia
de Caçadores
nO.304!Batalhão
de €açadores
nO.357 - Batalhão
de .açadores
n>, 5; Jl ídl.o Fe rnan es Prata
n? ,
2128/61 da companhia
de cavalana
nO.352/Ratalhã,o
de
Cavalaria
nO.350 - Begimento
de Cavalaria
nO.3; e, a
título
póstumo. José Fernandes
Earbo!>~ de A1me1tla, nO,
616/02 ua companhia
de artní.lharia
nO.393-Hata1hão
de
Artilharia
uO.40")-liegimento
de Arti1naria
Ligeira
nO,
l.Ministério
do rxército,3
de Março de 1964. O ~hnistro do ExérC1to,
.Ioaqurrn da Lez, Cunha.

Por Portaria da 24 de ~3rco de 1954
Manda o:Governo
ãa Fepúl::Üca Portu~esa,
pelo Ministro
do Exército
condecorar
com a medalha de mérito militar de 4a. c íasse,
nos termos do artigo
52°, do Ivegu Lamento da ''Jedalha Militar,
de 28 de Maio de 1946, os seP f?uintes mi Li t.ares :
rlmeiro-Calo
5u61 Cordeiro
Rosa Rodrigues
nO.7S/61
da
• cOll'lpanlna de Caçar'o re s "o,139/tatalhão
de caçadores
n? .
. 137 - re ai.ment.o
inf,lIttar:ia
nO,7,
Solda' o Mdlluel:ia
ilva Ca rnea.z o n".235/61
da con.panh i a
"e
1hão (_P_ caçauores
.
._ caÇa J ores nO.l39/lata
nO.137 - re~J.mento de irtfdl1ti.lria
nO,'~. ·~ni::.térlO do Fxérci to, 24
Ce Mélrço de lq6 . (1 \rr-tstro
u ExprC' 1to,
Joaquim da
Luz Cunhr.,

ne

PG)' Po r t

I

I (j

I

.itJ • ::lrço de 1954

~,

i'a~da .~,Goyerno
da I1~PlÍ Lrca Por tuuue sa. pel,o :\;lillis~~')
o L.prcIto,
condecorar
com a medalha de merl. to nni at:'\r de 4a.classe,
nos termos do artigo
52°.do
~egu18ment~ da I:edalhc iJilitar,
de 28 de Maio de 1916, ~:
P ~eg~nntes
praças:
_
rlme1:-0s-cabos
António I rmi ndo Teixeira
n>, 3~'Ü/A ua COhpanJua de comando e serviços /i at.a l Ião de caçadores
{lO.
132 - regirr,ento
de infantana
nO. 6 e Francisco
Caudên-

o
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cio Silvestre nO. 307/60 da companhia de cavalaria nO.
148 - regimento de cavalaria nO.7.
Soldados Joaquim José Bernardo nO.188/6l e Manuel dos
Santos Cepo nO. 185/61, ambos da companhia de cavalaria
nO.148. regimento de cavalaria nO.7. Ministério do
Exército, 31 de Março de 1946. O Ministro do Exército,
Joaquim da Luz Cunha.

B - louvores
- Sargentos
Por Portaria

de 25 de Fevereiro

de 1964

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar o segundo sargento de infantaria
Joaquim António da Conceição, que vem prestando serviço na 3a.~epartição do Quartel General da Região Militar de Angola, práticamente desde o início dos acontecimentos terroristas no Norte da Província, porque
tem demonstrado possuir em grau verdadeiramente notável qualidades de carácter, dedicação, lealdade,zelo e
entusiasmo pelo serviço, disciplina, desembaraço e uma
alta capacidade de trabalho, ao qual não põe limites.
Tendo sido muitas vezes encarregado do cumprimento de
difíceis e complexas tarefas, o 2°.Sarg. Conceição,sempre se houve,na presente situação de campanha, por forma
a merecer a confiança e o apreço dos seus chefes,fazendo sempre prova dos seus dotes de intelegência e rr,emóm
que, apoiados num profundo sentido de método e de organizador, num alto poder selectivo, e numa esmerada educação, o torn~digno de ser apontado com exemplo dos
elementos da sua classe, que tem prestigiado em todas as
circunstâncias.
Mercê das suas qualidades. o 2°.Sarg. João António da
Conceiçãm tem evidenciado ser bem dotado para o desempenho de funções de pos.tos mais elevados. Ministério
do Exército, 25 de Fevereiro de 1964. O Ministro do
Exército, Joaquim da Luz Cunha.
II -

JUSTiÇA E DISCIPllHA

A - Condacorações
- Sargentos

3a. Série
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Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por Oecreto nO.35.667, de 29 de Maio de
~949' os seguintes sargentos:
Prlmelros-sargentos: seleiro correeiro, Alfredo Antunes
Assis do regimento de infantaria nO.15; músico, Manuel
Ambrósio do regimento de infantaria nO.15; ferrador,
Joaquim Maria de Matos do batalhão de caçadores nO.6;
do quadro de amanuense do exército, António José Ramalho do regimento de artilharia pesada nO.3, António
Rodrigues Correia e Jaime Mendes, ambos do distrito de
recrutamento e mobilização nO.12.
•
Segundos-sargentos: serralheiro, João ~as Nunes do regimento de cavalaria nO.7; do quadro de amanuenses do
e~éBito, António Augusto Pinto do regimento de infantar~a nO.7 e Alexandre Campos do regimento de infantaDesp. de 13 de Abril de 1964
rla nO.15.

B - EI iminação

do Serviço

do Exército

- Sargentos
. El'~mlnado
.
do serviço nos termos do arto.54°.do R.O.M.,
:sde 11 de Abril de 1964, o 2°.sargento de Inf.,Antónl0 da Costa Ferreira~ do B.C.5.

I II - MUDANÇAS
Sargentos
Ingresso

OE SITUAÇÃO

do Quadro Permanente

nos Quadros

Quadro da Arma de Cav~laria
Passou a ser considerado nesta situação desde 23/3/964,
2°.Sarg. de Cavo Albertino Francisco Carvalho Simões
o R.C.3, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence
~ela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Çuaros".
Oesp. de 9/4/964

â

Quadro da Arma de Engenharia
Passaram a ser consicerados nesta situação desde 7/10/63
e.23/3/964, respectivamente,o Sarg.Ajud. Alexandre Garela Rodrigues do B.T. e l0.Sarg.de Eng. António da Vei-
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ga do G,C:r,A" por terem regressado da H.M. de Angola
onde serviram em reforço á Guarnição Normal. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos çuadros".

Serviço

de

~aterinl

Passou a ser 'considerado nesta situação desde 23/3/964.
por ter ,regressado da H.M. de Angola,onde serviu em reforço á Guarnição Norma l, (~2°,Sar~2°.Mec.Viat.R
das
José Governo do G.C.T.A .•Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aptovados por Lei ",

á ~itu:jCão de Oisponibilidade

Passagem

Quadro

Gil Arma ~e lnf

an tar ia

Passou a ser considerado nesta situação desde 9/4/964.
o Furriel de In í', A.'1t,çnio
Carlos Fernandes Tr in ade do
B.l.t.19.
Oesp. de 21/2/961
Passou a ser considerado nesta situação desde 21/5/%2,
o Furriel Tito dos Anj os do C.T.L de Timor.
'resp.
c, 13/4/964
I

1uadrn

da

Arma d'3 :irti lhar i a

••

Passou a ser considerado nesté1 situação desde 25/3/96~,
o 2°. Sarg. Oomingos CeH de Al me i da Bucho da R.M. de
~,1oçruTlbique OesIJ. de 25/2/96 t

Ouadro

da Arma

~p'

G~v8laria

Passou a ser considerado nesta sjtuação desde 1/4/964, o
2°.Sarg.de Cavo João Oias Csteves da R.M. de MoçamLique.
resp. de 10/3/964
Passou a ser considerado nesta situação desde 21/3/964,
o 2°.Sarg.de Cavo José Maurício Teixeira da h.M. de
Moçambique.
Desp. de 21/2/964

Pa~sagem á SituaçãO
Uuadro

da

de $upranumerários

Arm~ de Infantaria

Passou a ser considerado

nesta situação desde 1/4/964,

3a. Série
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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 ~Ioçambique, o
Furriel de Inf. Oavid 1atias do B.C.10.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 10/3/64
e 13/3/964, respectivamente os Furriéis de Inf. Inácio
AmLrósio do B.C.5 e LuizAnt.Ófiio Antunes Araújo do P.
C.5. por terem sido nomeados para servir nas tropas de
reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.4.2937 de 2;2/4/960.
Passol! a ser considerado ne?ta situação des e 3/4/961,
por ter siào nomeado nos termos ,la aIínea L) (~O art 0.
3" .'1 Oec .•1.2937 de 22/4/960 para ser vi r as tropas de
r7forÇO á Guarnição Normal cioC. T. L de Timor, o FurrIel db lnf. UlIsses Joaquim l~dri~ues pelu, do H.I.16.
Quadro

~3

Arma de Cav~l?ri~

Passou a ser considerado nesta situação desde 2.0/7/963,
o,lo.5arg. de Cavo Domingos Baque JO R.C.8, ar ,ter
s~do nomeado para servir nas tropas 'e reforço á Guarnl)ção Normal da l-{.M.de Angola, nos t.e rmos da alínea
c do arto.30.do Dec.42937 ~e 22/4/960.
QuaJro

da .\rm:l

de Enganhar

iI

p
a~~ara!TJ
a ser cons i derados nesta SItuação .lesde 10/11/63
tn~2/964 e, l6<l/96~> respectivamf'nte, os lOs. ,Sargs. ,de
i'aldAnt~lo ~rreIa Lope~ do L .c, {. > Ant~7o Mar t i ns
C T o do G.C.1.A. e .Ioaqu irn Carlos F'arat.a fehx, do G .
. •A.) por terem sido nome a 'os para 'ervirem em reforÇo ' Gu
al,a arnição ormal da R.M. de Angola, nos termos d a
lnea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
IV - PROr,iOçÕES

Sargentos
hmas

e

SP.fV

do Guartro P~fm nent.

i cos

'Iinistério

do

.,feito
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Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

CentRE

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.2

2°s.Sargs.2°s.Mec.Viat.Rodas,
os Furriéis Carlos Marques Simões, José Landeiro Miguel, Fernando Manuel Martins Marq~es da Costa e Rogério da Silva Amaro Lourenço, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Os dois primeiros servem em reforço á Guarnição Normal
da R.M. de Angola e o terceito no C.T.I.da Guiné.

Regimento

de Infantaria

nO.3

lO.Sarg. de lnf., o 2°.Sarg. Caetano Lopes Ramalho Bragança do R.I.16, contando a antiguidade desde 8/1/964,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 15/4/964

Regimento

ne Infantaria

nO.7

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Mário Caetano Carvalho, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço no C.T.I. da Guiné.
Desp. de 16/4/964

Regimento

de Infantaria

nO.14

2°.Sarg. de lnf., o Furriel David do Carmo Silva, contando a antiguidade desde 31/5/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 14/4/964

Artilharia
Escola 'rática

de Arti Iharia

2°.Sarg.do S.S., o Furriel Angelo Miguel Faria Cerqueira
contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 16/4/964
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e ziment.o

I;'

Art iIl ar i a Li eir

n".

Furriel
c1 ri • () 10.Ca~o \ugu to l-arho a.
anti~lidadp e 2 10/2/964, dat a artlr
direito
aos v ncimentos
o novo pesto.
Gesp. d 1:;/1/ <61

Regi

de

rto

Pes

rtil~aria

cnt.enao a
a ua tem

°.2

2°. Sarg. de A!'t., o Furriel
'ouardo dos antas ,artins,
Contando a anti~uidade
df>sde 31/3/964. datl a partlr
da qua l t em d.i re i t,o aos vencimento .. do novo os G.
Is.

-re

Regi Brito
(Com

f

r

stino

17/3/964

e Arti ii aria r1
ao C. I , E. do

oaqu r.n e ousa
or ei r a
10.Sarg. de In f , , o 20.Sarg.
Júnior do Q.C .
_a•• M,. contand a antiguida e desd~ 10/21 ~4.
"ta
par ir da qual t n di rea co aos venCImentos do IIOVO pos to. Vence pela v rba "r cs soa l dos
(JUadros Aprovados por Le~". Oesp. de Q 4 6

Gru

O

'e Artíihari~

Contra

A tonavas

° novo
Cavn!l!ri
E ..ola ~rática

e"

v

l!fl

nO.2

posto.
ence
or e i",
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desde
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Jl/3/964.

aos vencimentos

Regimento
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.: ~,~,"'1"",~,..l;:**~:
p rtir

-lo novo posto,De,:;},

de Cav11ariQ

1;:1 "1l,1
t

ten,

2ln/96~

nO.1

Sarg.Aj ud.Chef'e de ~~ec.Automolilistas,
o l°,Sarg,loYH',
Vi at.i Lag;« Especiais,
Domingos José Fanracho,
cont.an v
a ant i.gui.dade desde 4/3/964, dat.a a partir
da <)uàl tem
direito
aos venc imen tos do nove. po"tu.tleSfJ,~l
1(,/ltjG4

2°s.~ur~s. de Cav.,

os furriéis José Joaquim Lopes (ace "lanue 1 Castanheira\l
ves , contando a antiV'lirla·
de d~sde 31/3/964. data a partir da qual te~ J~ ito
aos vencimentos
do novo posto.

no",

Regimento

Cavalaria

de

nO.8

2°s.Sar~,s,
de Cav., os Fur r igi s Almi ro Dias e Francisco
Antólllo
Carlos
Vaz, contando
a an t igu i de de dp$-l
31/3/%4,
data a partir
da qual t.en direito
aos veXlc~em.os do !lOVO posto,
Desp , de '7/ 1/06·t
,'r'j"1J

Divisionário

de C1IrOS

,la

r,Of11tJ~t"

Sarp, \ju(.L(,Jlefe de ~ec.. \utomoblista,
o I? •Sar e, }<> 1 'c ,
nto
;",ilv, Na
\'1« ,Log.e I spec i a is , Jo5p José do,
1/1 !()., L
til
Le ir • con t.ando .' un ti.gu i da (' d
o no,> P rLrur
da qua I tem d i re i to aos venc inre•. t'
vo post.o,
Desp
de 16/1/96 t
o

f"r«enilaria
ESGol~ Prática

de

Engenharia

2° .Sarp, de Fng, Sap,
Paiva,
partir
to

o Furriel
Jorge da CD "eiç"o ( lha
contando a antiguidade
desde 31/3/96l,
d' ta u
da qual tem direito
aos vencimentos "h novo posDesp. do 19/3/964

nep;imento

ílp

. tngenh:Hi~

2°".Sar s , le Eng,'Iransm., os Furôéis
tunes

e .JerÓnimo

1'\°.2
Porcídio Jos~ '\n-

endes Fer re ir a . cont.ando a nntigui·
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Fer-

Servico
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Escol
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,:aI'~. Aj ud. Clle ft>

Viat.Rodas,

-nto.

L'
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j

torobilist

r

L,r\üdad(· d
rei to a,x

Co panhl

,árla

f1ivi,j

~l'gs.Ajuds
.Joaquim I rre
c t n o
t .1\

aos

~,.

le Exe u'
I ec i e

O

os
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e

'I)

(c.o ~

,

arr ir
to ..

1q /'3/<.)61,
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ül st r i to s de Recrut-menta

e !'obi!izarao

nistritos

~ obil izaç~o nO.9

de Recrutamentl

2°.Sarg. de Inf.,
o Furriel
Armando Martins ~'agalhães,
contando a antiguidade
desde 21/3/964-. data a port i r
da (jUal tem direito
aos vencimentos do novo postu.
IJe.<:;p.

E

ri"

tabclecimentos

Centro de InstruCão

13/1/964

Instrução

de

de Artilharia

Anti~ére3

e de Co t1

Furriel Clar-im, o I ° alo músico Manuel Garcia Luís do
B.I. 1.18, contando a nnt.i gu idade desde 16/1/964, data
a partir da qual tem tireito
nos vencimentos
posto.
Desp, de 13/4/964

Estabef

do novo

ec inen to s lIospi talares
Hospital

Prin&i~81

o FUITiel António Ve r j ss imo Honito,
ae"ce 31/3/964,
data a partir
da qual tem direito
aos Vefj cimentos 20 novo posto.
Desp (.e 18/3/964

~.~r'_.

de Cav.

i I itar

>

con tan o a antiguidade

lo nl t I

iI

itar Veterinário

10.Sarg.i'.nfO.Hipico,

o 2°.Sarg.António
'anne! Teixeira
cont lido a antigui ade desde 1/4/96 , uata a partir
da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 16/4/964

Oiversos
epósito

Geral

Ijo

tatar ia l de Transmissõp.s

2o •. _",rg.20.\~ec.Hadiom,.
o Fu r r i.e I 2°,' ec .Had.i om. .Io o
h n'-:18CO Chaves, ccntando a antiguidade desde 31/3/61
dat
fi p rtir
da ual tem dileito
aos vencin~ntns
~o
novo poSLo.
I sp. de 13/4/9bl

rranull1erários

~a. Série
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Arti Iharia
Regimento

de Arti Iharia Ligei ra nO.1

2°·sarg.de Art., o Furriel Qu~ino Nicolau dos Santos
Botelheiro, contando a antiguidade desde 29/2/964.da
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço á Guarnição Normal do C.T.
I. da Guiné.
Oesp. de 14/4/964

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fi~a

2°.Sarg. de Art., o Furriel António da Cunha Simões, 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 do C.T.I. de S.Tomé.
Desp. de 10/4/964
2°.Sar~.de Art., o Furriel António do Carmo Ceciliano do
RoSário, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 21/4/964

Cavalaria
Regimento

de Lancei ros nO 2

2°s.Sargs. de Cav .. os Furriéis Jacinto Valente
Manuel Albino de Sá Fernandes, Manuel Ferreira
Va Correia e António Barata Santana, contando
gu~dade desde 31/3/964. data a partir da qual
reIto aos vencimentos do novo posto Servem em
á Guarnição Normal da R.M. de Angola.

Freixa,
da Sila antitem direforço

2°~Sargs ..de Cav , os Furriéis Manuel Amaro,Manuel José
ueUs Severo e Joaquim António Candeias Maçoas, contan
do a antiguidade desde 31/3/964, data a partir da qual
t~ direito aos vencimentos do novo posto Os dOIS pri
medeIrosservem em reforço á Guarnição Normal do C.T.I.
S.Tomé e o último á R.M de Moçambique.
Desp. de 21/3/964

Regimento

de Cavalaria

nO 8

2°•Sa rg.de Cav., o Furriel José dos Santos Gonçalves,
dontando a antiguidade desde 31/3/964, data a partir
a qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Ser-
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N°. 12

**********************************r*********************
ve em reforço á Guarnição Normal do C.T. L da Guiné.
Desp. de 7/4/964
20s.Sargs. de Cav., os Furriéis João Diogo Felismino,Alfredo António Cachaga Almeida e Francisco Gomes Lourenço,contando a antiguidade desde 31/3/964,data a
partir kia qual têm direito aos vencimentos do novo
posto. Servem em reforço á Guarnição Normal da H.M.de
Angola.
Desp. de 7/4/964

Grupo Divisionário
20.Sarg. de Cav.,
nha, contando
partir da qual
to.
Desp.de

Serviço

de Carros

de Combate

o Furriel Manuel Forçado Parra Carapia antiguidade
desde 31/3/964, data a
tem direito aos vencimentos do novo pos16/3/964

de Sa6de
2°. Grupo de Companhias

de Sa6de

20.Sarf".do S.S., o Furriel Orlando José Flores Vilar,con
t.JPd()a ant.i guidade de sd ; 31/3/964, data a partir da
qual tem d ire it.o aos venc unent.os do novo posto. Serve
em rlforço á Guarnição ~ormal da R.M. de Angola.
Oesp. de 17/3/964

no

UI t ranar

Região

'ilitar de ~ngola

Sarg, Aj ud.Chefe de Mec.Automobi lista, o l° .Sarg.1 ° .Mec,
Viat.Bodas,Joaquim Vicente, contando a antiguidade desde 26/10/ <63, data a partir da qual tem direito aos ven-

cimentos do novo posto.
2Cs.Sargs.le

Cav., os Furriéis Alípio .José Made Ieno e Joaquim An!!usto Gomes Ramalho; 2°so iar gs , de Eng. Transm •.
O~ Furr ij is Lomirigos Correia Cerqueira,
Fernando Lopes
de '\lmeidc; 2°.Sarg.de Eng.Sap., o Furriel Joaquim Barreiros,
':01 tando a antiguidade
desde 31/3/96'1, data
)srtir
'e q a' te~ direito
aos vencimentos
do
novo post,o,
I esp Je 13/4/964

2~.. Sar '~.2°'3.~f'LVint.nodas> os Furrit>is José da Cruz
Dias
Hau], M;'l ue I de Jesus Monteiro. contundo a antif"uid.\
lI? desde 29/2/ ~4, data a par t i r da qual tem diI

3~, Série
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reito aos vencimentos

do novo posto.Desp.de

379

13/4/ffi4

Região Mi I i ta r ~e ·Ioçambique
2°,Sarg.Clarim, o Furriel Henrique SIlvestre Vila Nova
8oça~, contando a antiguidade desde 31/3/964 data a
partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 19/3/964
Furri~l Clarim, o lo.Cabo Francisco Ferraz~ contando a
d~tI?uidade desde 16/1/964. data a partir da qual tem
IreIto aos vencimentos do novo posto.
Oesp. de 13/4/964
Fu~riel Grad.20.Mec.Viat.R.odas, o l0.Cabo Aj.:\lec.Viat.
t?das, José Lopes da Rocha, desde 4/8/963, data a parIr da qual -t.em direito aos venCImentos do novo posto.
Oesp. de 17/4/964

Comallctr

Isr r i tnr i al Independente

de S.Tomé e Príncipe

2°ciSarg.deCav, v Furr iel António Joaquim Galhanas Paral,. contando a an t.i gu i dade desde 31/3/964, data a
partIr da qual tem dIreito aos vencimentos do novo posto,
Desp. de 31/3/qQ4

Comando Territorial

Independente

de

rimor

2°de
S Sar gs. d e Cav , , os Fu rr i,.
.
. An"torno T ravanca
s .Ioaquam
Carvalho, Santos da C..onceiçãoCasas Novas Gonçalves,
.~nuel Soares, Agostinho Esp+r i to Santo e Afonso Cesal~Ino do Carmo, contando a antif(uidade desde 31/3/964,
ata a partir da qual tem direito aos vencimentos do
no
vo posto.
De sp, .de 21/4/964

~t

áí

Furri"
.
.
V. eIS Grads.
2°s.Mec.\ilt.Hodas, os lOs. Cabos AJ.Mec.
~]at.Ro as Gi Iber t.o Gonca Ives , Vicente Tilman, Orlando
d:ancIrco Alves c António .Joãc do Hego, desde 4/8/963,
ata a lpartIr da qual tem direito aos vcnCla'entos do
novo posto.
De sp , de 13/4/Qo/.
~

~argentos "o Quadro de Co~plemento
Regimento

d~ !r.;~nt3rja nO. 12

Po .. d €~<- 110 de ...5/A r il '1964,

contan!.J

'" úntiguld

de
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desde 29jFevereiro/l964, 2°s.sargentos milicianos os Furriéis milicianos Manuel Arnaldo Barbosa Pereira Gomes e
Manuel Soares Peixoto.

Regimento

de Infantaria

de Luanda

Por despacho de 2S/Abril/l964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano José Manuel Vieira Santos. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/2/963.

Batalhão de Caçadores nO.5
Por despacho de 2S/Abril/l964,
contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/l964. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António Adelino Machado de Brito Aguiã.Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 29/2/964.

Batalhão

de Caçadores

nO.6

Por despacho de 2S/Abril/l964,
contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/l964, 2°s.sargentos milicianos os furriéis milicianos Carlos Ribeiro Vieira, João Loureiro de
Almeida, Ramiro Costa Fernandes ~ Serafim Costa Leandro.

Batalhão de Caçadores nO.l0
Por despacho de 2S/Ahril/l964.
contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/l964, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciaho Filipe Fernandes Pama. Tem direito aos venCI'
mentos do novo posto desde 3jW~rço/l964.

~ompanhia

de Caçadores nO.308

Por despacho de 2S/Abril/l964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano António Henriques de Oliveira. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.

Regimento

de Arti Iharia Ligeira nO.2

Por despacho de 24/Abril/l964,
contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/l964, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António das Neves Baptista. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 29/2/964.

I.

:-;,,"

(iruDu'n

i.

I

'i

e

Por de specho d
-; L il/lqtA,
con t an o!:t .. 1 i
re
dE..srle') 1/ ver
I c/I 1fí L ')0s , Sarf,en tos IIiJ 11.(,1
(
08 r I r'](:':'s ,ri i c i c O
l f r e.Io Gaspar de ...., _
• .ri l i no hc.lriglles Fe-r-nan er e Ca r va l ho ,

GrUDO de ArtilharIa

de C38p1~n~ rle • o~, ljsbD~

~or despacho de 25/-\bril/1964,
cou t an.lo a an t i.gu i ln ~s~e .29/Fevereiro/904,
2°. sa~gento miliciano
o furriel
m-llclano l~nato Alberto PereIra
Leio.
jem dIreIto
BOa
venCIrnentos do novo pos to de.sde 29/'2/ <ii/ ..

Regimento

de A~ti Iharia Pesada

nO.2

~or deipl.cho de 25/ A.bril/964,
contando
a
tiguidaàe
7s1~e.29/Fevereiro/1964,
2°.sargento
miliciano
o furriel
mI IClano Hugo Cal' los Parreiras
Valentim.

-Batalhão

de Artilh'Hia

-Companhia de Artilharia

nO.291
nO.292

~or despacho de 25/Abril/1964,
contando a antiguidade
M:s~e 29/Fevereiro/1964,
2°.sargento
miliciano
o furriel
, no Melo Iqies de Azevedo. Tem direito
aos vencimentos
ao novo posto desde 29/2/964.

-Patalhão

de Artilharia

-Companhia de Artilharia

nO.291
nO.293

~or despacho de 25/Abril/1964,
contando
a antiguidade
:~?e 29/Fevereiro/1964,
20s.sargentos
milicianos
os fur~~~IS milisi~no~
António José Nobre, Carlos Augusto Corlro dt OlIveIra,
Ernesto Artur das ~eves. Fernando OsvaJ. do de JeSUS Marques, Fernando do Socorro Machado,Li~ António de Oliveira
Gouveia Coutinho
e Luís Maria
tarte
Paulino.Têm direito
aos vencimentos do novo poso desde 1/3/964.
.

-BatalhãO

de Arti Iharia nO,,346

-Companhi a de Comando e Servi.cos
~r,despacho
de 2s/Abril/1964,
contando a antiguidade
7~~e 29/Fevereiro/1964,
2°s.sargentos
m:dicianos os fu rrlels milicianos
Armando Henriques,
Francisco
~laria de

O')

r:
'J.

1

r _

>

...

J(

"lh.

O ~ L d.

r'::l

_

aos v

E~

l:l

o

~~

Lu í,; . •

T...::lra e Vasc,
c; .1EU to",

-B~talhãO

_ ~

< I.

ce

T)o..

1)1 .::

_,o

{c

r-

relI:

~·tc..l

de Arti'tarj~

-Companhia

i. '

í

~l. SF; r:
,~',' **.~

Anilharia

nO.34
n? . ~ !

Por t·'. ~cho de 2::i/';Lril/loó4,
cuntando
ii an t r gu i h E
des 1( _7/fevereiro/F~6L
2°3 sarr-entos mi Li c i.anos os furóéis
..,Lclanos
Luís \~aI'tins Aleixo, Manuel .Ior'ge Al.r antes , • .nne I Valentim I<arata e Vitor Manue 1 de Je<U3 Pereira.
LeJT1 direito
aos vencimentos .do novo posto de';;'_:é
0

'}Q/'2/o6 ~.

-BatalhãO

~B \rtilhari~

-Companh i.a de- Arti Ihar i d

nO.346
nO.

347

Por ~bl,il.cho de 25/. 'r~1/1964,
cont.ando
a antiguidade
df>sde 2Q/Fev:.reiro/l('('4,
::;os, sargentos milicianos
os furriéi.s n.iLi c i.uno s Ado l.vo Je Ca s t ro Pestana
Henriques,
N_,ih.LI' Artur' de Ol i ve i r a Harros, Felisberto
t,uP1Sto fopsec.i • .Tos" Alberto
C>OVOé.
Correia,
Jo.,P I anuel I apuinlo
(.12 .._ 1Il,'h,
José ~lel;d,Jl1ça lemos, \1anuel JosP Pravo f ernardes , -mo António de Tavo r a de Vasconce 10s ~'iranja e Ormo;)':. I traz da Costa. 'fêm d i r e i to lOS venc i.men t.o s Jo
nove ; Oicto Jesde 2 j !:2/9b4.
L

C

-Cíltal~ã[J

Gp. Artilharia

-f:..:rnpanl i a de Arei lha ria

t]0.34G
po.::, tE<

i-\:.r d _< pac' o de 25/ALr ii /1964.. contando
u antifu i,'a:5t
~k.·fle 2Q/fevereuo/l
%4. 2°s. sargentos miliclunos
os furri i_ ~dicianos
AI erto Moreirc Hodríaues, António Joaquil lorralho
;:li i,eiro,
Arl1'ando Perei~-a
orena Sol&no,
Fernando {lias ~ciC!, Tielder Afonso Mrt-!_r,$ (,uclreiro,
Joiío António Simõf:.sAtrn.ral,
Joaquim Ferreir'i
f8
i:va,
José lt:í-s ('!Ornesde Fani:', losé 1.J1'Jel Duartt e l.uis Francisco ·~a.des dos . (~ntos. T2m direito
aos ve'1cirr,entos <lo
novo posto desde 29/2/964.

e!" lad o d 25/AL ü/1964,
contando a ant iguÍt ade
1 J/~ev.ereiro/l
;', 2oS.sdrf"cntos milicianos
os furnéi,;.,
ici'lTOS A:~e::-to dé SOUSd h~rr-0, António J()~é

Por
des

t_
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1"1..1-
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....i

1 L P.
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3. 'OS,

i li i.

'Ürtr:alo

1°.

:·U'l

(je C

er t i as rIa S' ,19

I

-Fr fe rmar i r, da (,uarnição

LO

C. T. Ldo

! amor

Por l~Sp8.cho
.<>
~)/All:..11 1961. c on t.an c.o d
iauida ~',
~~C'e2' I pv,w~i.c~,/'l.96i> 2°.sar.,cnto
miliciano
o furriel
n~ llCià110
An t,'r. j, ' da Fonseca
e"OUUL
!em d i r <-:I- to aos
Ver
.
1C]_[1'Ien
tos
.0 novo pos.t.o ":esde 30/ ./ 63·
-Equ i ne Ci rr rg i ca nO,
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de 23/\lri1/1'.,':;1..
c on t ando a ant igu i dade
~ ,SlI~ento i"iúcia,1O o ~drriel
r.llhciano
""1
o luartl:
' Ins.Tem ui r-ei.t.o aos vencirlientos do neve
cs t o desde ::;',/3/oll"

F:0r despac'lQ

o.es~e 28/h~v(>reiro/F)5.),
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'r ..

,~

(
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p

elo l.l.16, su"
erád0 nesta sí-

ea ro

por te r "'e re .~

verLa

"P€'ssoa
K

'F.

')0

~ • ._>élr~. de Ar t ,

tl,.\.P.2,

L'

umt.e

i r ldadr>

o Pat.r

'(,10

~lo~diz;..Jora,

e

a

13", '\.()o Vita-

der {lo nesta s i t.ua 10
sde 23/3/Q64,
or te r res re ssado da H. I. de An ola.
pe Ia ve r ha=Pe.s soa l àe
"lonpuç
o Vitalícia
al'm
Irosv.Des p.de 10/4/64

\ el1to

R r'Jrtlça

2°.Saqr.de
Cav.Fr anc i sco dos AIIj(,s Nunes Porra lho -lo L
C.3 • sua Urri dade Mob'il i zado ra , devendo ser con id_r", v
nesta situaçio
desde 23/3/964,
por ter regressa lo da
R.h1. de Angola. Vence pela verba * Pessoal de Nomeação
Vitalícia
além dos Qaadros ",
Desp. de 9/4/964

~a Dependência

~o Ouartel ~estre ~eneral

Oirecção

do Serviço

de Intendência

10.Sarg.do
S.A.~I. Rodrigo Correia de Parros Pereira
do
2° .G.C.A.M., sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 25/2/96'~. por ter regressado da R.M. de ~/oçambique, Vence pela verba "Pe s.soa I
de Nomeação Vitalícia
além dos Qaad ros",
Desp. de 20/3/964

Escolas

Práticas d~s Armas e Servicos,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

2°.Sarg.músico
cornetim"sib",Lídio
Martins
1., por pedir.
Desp. de 14/4/ ~4

Regimento

de Infantaria

Oa'l>idda E.P.

nO, 6

10.Sarg.de
lnf. Duarte Ferreira
Queiroz do B.C.5, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
situaçio
desde 25/3/964, por ter regressado da R.M. de
Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
Desp, de 20/ 4/ ~4
li.

2°. arg.de lnf.,
Manuel da Rocha Gomes, da ELM. de Angola
d~endo ser consiQerado nesta situação desde 23/3/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçio Vitalícia
além
dos uadros".
Desp, de 3/4/%4

~:. Série
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Regimentore

tnt antar

í

a nO. 7

lOb~a~g. de lnf. José Matias do R.L15, sua Unidade Modlllzadora, devendo ser considerado nesta situação dese 22/3/964, por ter re9ressado da R.M. de Angola.Vence pela verba "Pessoal das Quadros Aprovados por Lei".
2°s.SFl.rgs.de Inf , José Lopes Gomes da R.M. de Angola e
Raul da Silva Gaspar da R.M. de Moçambique,
devendo
ser considerado nesta situação desde respectivamente
23/3/964 e 12/3/%4. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Regimento

de Infantaria

nO. 8

lO.Sarg. de lnf. Joaquim Augusto de Lima Fernandes do B.
~.lO, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consideraRO nesta situação desde 7/7/963, por ter re~ressado da
:M,d~ Moçambique. Vence .pela verba "Pessoal de NomeaÇao Vltalícia além dos Quadros".
Desp. de 23/8/963
2°.Sarg. de lnf. José T~ixeira da Silva do R.A.P. nO.2
lCIC'Al) , por pedi r. Vente pela verba '~Pessoal dos Quadros
provados por Lei".
Desp. de 15/4/%4
Regimento

de

Infantaria

nO. 10

2°.Sarg.de lnf. Armando Vaz Pinto, da R.M. de Angola, de~endo ser considerado nesta situação desde 23/3/964,
dence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
Os Ouadros".
Desp. de 3/4/ ~4
Regimento

de Infantaria

n".

13

2°·sarg de lnf Domingos de Jesus Moutinho da E.P.l.,
po~ pedir. Vence pela verba" Pessoal dos Quadros Aprova os por Lei".
Des p, de 18/4/964
. Furri
.
U .e 1 d e lnf. Luís dos Santos Morals,
do B.L.2, sua
nldade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta si~ação desde 23/3/964, por ter regressado da R:M. de
,gola. Vence pela verba "Pessoal ae Nomeação Vltalíera além dos Quadros".
Des p, de 8/4/ %4
Regimento

de Infantaria

nO. 14

:.
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2°.Sarg.de Inf. Ilídio de Andrade do D.R.M.14. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Çuadros".
Desp. de 11/4/964

Regimento

de Infantaria

nO.15

2°.Sarg.2°.Artíf.Serralheiro
Domingos Santana da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerad~ nesta situação desde 5/3/964, data em que embarcou de regresso á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Desp ..de 31/3/964 '
2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.
José Inverno Amado do B.C.5, devendo ser consideradp nesta situação desde 20/2/964,
por ter regressado da R.M. de Moçambique onde serviu
em reforço á Guarnição Norma l, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
. Desp. de 31/3/964

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.17

2°.Sarg.de InL Armando Coelho do R.I.15. sua Unidade
bilizadora, devendo ser considerado nesta situação
de 23/3/964, por ter regressado da R.M. de Angola.
ce pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
Quadros".
De sp. de 1/4/964

Patalhão

Independente

de Infantaria

ModesVendos

nO.19

2°.Sarg. de Inf. Manuel Vieira da R.M.de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 12/3/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
De sp , de 2/4/964

B~talhão

de Cacadores

nO.8

2°.Sarg.de InL Francisco Mexe Carapuça, do R.I.16. por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 21/4/964

Batalhão

de Caçadores

nO. 9

Furriel de Inf, Joaquim Maria Miranda Tavares, da R.M. de
Moçaml,ique, devendo ser considerado nesta situação dese 5/3/964. Vence pela verva "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
pesp. de 30/3/964

*~::..~~rie
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Patalhão
2°.Sarg.cometeiro

de

Caçadores

nO.10

António Firmino
Desp. de 10/4/S64

da Silva

do B.C.5.

Furriel d o S.S. iVierciano dos Pe is da R.M. de Moçambique
devendo ser considerado
nesta situação
desde 18/2/964.
Vence tela verba "Pessoal de Ncmeação Vitalícia além dos
Q.Iadros".
Iesp, de 9/4/%4

Artilharia
Regimento

de ~rtilharia

(Com destino

ligeira

nO.2

ao CICA 4)

Furriel
de Eng. Hod. José Afonso Quaresma do G.C. LA. ,
sua ~nidade Mobilizadora,
devendo ser cOl\Siderado nes~a sItuação
qesde 23/3/964.
por ter regressado
da P.M.
e Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 15/4/964

Regimento

de Arti Iharia

2°.Sarg.2°.Artíf.Serra1heiro

Pesada nO. 2

José

Loure i.ro Pinto

da R.M.

de Moçambique, devendo ser c~nsiderado'nesta
situação
desde 5/3/964,
data em que embarcou de regresso
á Met:ópole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíCIa além dos Quadros".
Desp. de 31/3/964

(Com destino

ao C.I.C.A.l)

2° .Sarg. de Eng. Hod. Joaquim de . ousa Basto Nova ~a fLM.
de Moçambique, devendo ser considerado
nesta sItuação
desde 12/3/%4.
Vence pela ver l a "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei",
Desp , de 4/4/%4
2° .Sarg.de Inf'.Manue l dos Santos Coelho, da R.~1. de Moçambique, devenJo ser considerado
nesta situação
desde
5(3/964. Vence pela verba "Pes",oc.l de NomeaçãO Vitalíera além dos Quadros ",
[)esp. de 30/3/964

Regimento

de ~rbn Iharia

Pesada nO.3

2°,Sarg.
de ArL Francisco
Antónic \;ata do R.A.P.2.
sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta si-

ORDEM DO EXERCliO
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tuação desde 23/3/964, por ter'regressado
da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 10/4/ %4

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

2°.Sarg.de Eng. (Transm.) Alberto Teixeira Ferreira, da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 5/3/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (no.l do arto.344°.
do Capo.9°.do Orçamento do M.E. de 1963).

Regimento

de Artilharia

de Costa

2°.Sarg.de Art.Pedro de Sousa Borralho do R.A.P.2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/3/964, por ter reRressado da R.M.· de
Angola, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp, de 10/4/964

Grupo de Arti lhar ía Contra

Aeronaves

nO.3

2°.Sarg. de Art. Ant6nio Nicolau Ferreira de Amorim, do
R.A.P.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/3/964, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Oesp. de 10/4/964

Bataria

de Artilharia

de Guarnição

nO. 1

2°.Sarg. de Art. Manuel António Rodrigues Tavares) do R.
A.P.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/3/964, por ter regressado
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Oesp. de 17/4/964

Cavalaria
~~cola

Pritica

de Cavalaria

lOs.Sargs.de Cav.Joaquim Cordeiro e José Gonçalves Godinho, ambos do R.C.3. sua Unidade Mobilizadora, devend~ ser considerado nesta situação desde 23/3/964, por
ter regressado da R.M. de Angola.Vencem pela verba"PessoaI de Nomeação Vitalícia além dos {).ladros".
Desp. de 9/4/ %4
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á Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp , 'de 6/4/964

Regimento

de Cavalaria

nO. 8

(Com destino ao G.C.C.)
lO.Sarg.de Cav.Joaquim Saramago Segurado, do R.C.3, sua
Unidade Mobiljzadora, devendo ser cC\nsiderado nesta situação desde 23/3/964, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp , de 9/4/964
20s.Sargs. de Cavo Amadeu Nunes Ferreira e José Joaquim
Fernandes, ambos da R.M. de Moçambique, devendo ser
considerados nesta situação desde 12/3/964. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Desp. de 31/3/964
20s.sa~gs. de Cav.Manuel Ca~reiras Rato e Augusto José
Paulino Gordo, ambos do R.C.3, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados
nesta situação desde
23/3/ -:ií4,
por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
(Uadros".
Desp, de 9/4/964

Grupo Divisonário

de Carros de Combate

2o.~arg.de Cav., Francisco António Pedro Saldanha da R.
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 12/3/964. Vence pela verba *Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".(no.1 do arto.35lo.do
Cap.o.90•do Orçamento do M.E. de 1963).
20s.Sargs. de Cavo António Rodrigus Pires e António
João Moedas Pisa Flores, ambos do R.C.3, sua Unidade
Mobi.lizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 23/3/964, por terem regressado da R.M. de Angola.
Vencem leIa verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". (N°.l do art;?,351 0.do Cap ,° .9·doOrçamento
do M.f" de 1963).
Desp, de 9/4/964
20s.Sarg.20.Mec.Radiom. António Ponciano de Brito do R.C.
3, devendo ser considerado nesta situação desde 23/3/64
por ter regressado- da R.M. de Angola onde serviu de reforço á Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos ()tadros". Desp.de 9/4/964

~:. Série
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2°.Sarg.2 .Mec.Viat.Rodas
Angélico Joaquim Va rgas do G.
C.T.A.,devendo ser considerado nesta situação desde
22/2(964, por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serVIU de reforço'á Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos CUadros Aprovados por Lei". Desp.de 31/3/64
0

Engenha r i a
Escola Prática de Engenharia
IOs.Sargs. de Eng. Norberto Augusto Alves do R.E.1~
J?ão de Abreu Barata do R.S.C.F., suas Unidades Mobiâlzadoras, devendo ser considerados nesta situação dese respectivamente 15/2/964 e 15~/963, por terem regressado da R.M. de Moçambique e da A.M. de Angola.
Vdencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
Os Quadros".
2°.Sarg.de Eng. (Transm.) Isac Boiadas do B.T. ,sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaÇão desde 12/3/964, por ter regressado do C.T.l. de
Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp , de 16/4/964

(Com destino ao B.E.no.3)
10.Sar~.de Eng. Álvaro Rodrigues Ferreira da R.\1. de MoÇambIque, devendo ser considerado nesta situação desde
t~/~2/963. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitaICla além dos Ouadros". Oesp. de 17/1/964

(Com de~tinn ao B.Tm.no.3)
10

t<J>'<

.

.Sarg;.de Eng. EusébiO"'Correia do G.C.1.A., sua Urri dade MoLi1izadora
devendo ser con iderado nesta si
tuação desde 22/~/964, por ter regressado da ~:M. de
~gola. Vence pela verba "Pessoal de omeação VI talíCla além dos Quadros".
Oesp. de 12/3/%4

10.Sarg. de Eng. João de Abreu Barata da E.P.E ••
Desp. de 15/4/964

Regimento de Engenharia nO.2
2° •S arg.de Eng.Sap. Eugénio Fernandes Machado e 2°.Sarg.
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2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas Alexandre Capela do R.C.3, devendo ser considerado nesta situação desde 23/3/964,
por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em
~eforço á Guarnição Normal. Vence leIa verba "Pessoal
os Quadros Aprovados por Lei". Desp.de 9/4/964

Orgãos ne Execução
Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros Elementos

Mi Iitares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e Mobil ização nO 3

2°dSarg. de lnf.António Manuel Mestre do B.C.5, sua Uniade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação, desde 20/2/964, por ter regressado da R.M., de
~~ç~mbtque. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talCla além dos Quadros".
Desp, de 24/3/964

Estabelecimentos
Depósito

Penais
Disciplinar

(Com destino ao C.M. da Forte da Graça)
2°bSas~.de Inf. Joaquim do Espírito Santo dos San~os Aladrlnha do C.T.l. de Timor, devendo ser conslderado
nesta situação desde 27/6/963. Vence \>ela verba "Pes Soal dos Quadros Aprovados por Lei'. Desp.de 21/8/963
P r e s í d i o M i I i t at,
2°üS~rg.de Art. Manuel Bernardino Nunes do R.A.P.2, sua
nldade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta si~ação desde 23/3/964, por ter rà(ressado da R:M. de
,gola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi te Ljela além dos Quadros".
Oesp. de 10/4/964

Estabelecimentos

de Instrução

Centro de Instrução

de Operações

lO.Sarg.de Inf. Leonel da Silva Ferreira,

Especiais
do R.I.13,por

aa. Série
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pedir.

l~sp.

de 16/4/964

2°.Sarg.de
Cavo Manuel Fonseca Afonso do C.M.F.E.D. > Dor
moti~o disciplinar.
Vence pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei".
Desp, de 13/1/964

Centro

de Instrução

de Sargentos

~Iilit;ianos

de Infantaria

2°.sarg.do
S.S. .Ioaq uim de Almeida e Silva do R.I.12,por
pedir.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 10/4/%4

Esco 13
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H e ; I. de Moçamr iq U"'. devendo

ser considerado
n ~La situação desde 5/3jr164.
data rem que embarcou de reg res so á !\!e1:.fópole. Vence pela verba "Pessoal .. _e NomeaGao
Vital ícia além dos Quadros",
Desp, de 31/3/90,

Servir.os

Cartográficos

do Exército

10.Sarg.de Enf. i\lvaro dos Santos Rosa do G.C.1.A .• sua
Dnidade ~obilizadora.
devendo ser considerado
nesta
situação desde 22/2/%4"
por ter regressado
da B.N. de
Ango l a , Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia al.~m dos Quadros".
Oesp. de 24/3/%4

~lIpranumer.ífios
Illfant~ri:1

2°.::-'arg.de l'ilg.Trallsm. Luís Bernardo p,)cr.a, do (J.(I,do C.
T. L da iVladelra.I,or ter sido nomeaclo nos t e rmos da a l jnea c) do al'to.3°.
do Dec.42937 de :22/.1.jSóO para servir
1 as Tropa ce reforço á Guarnição Norn.a l da R.~l. de An'
f!ol.!, devendo ser considerado
nesta
s i t uac ão desde

7/9/S63
H.lrrie] de In L \iaJlud .Jose r.usta,
do R.l. 'i, i-or ter si .
do nome arlo no s t.e rn.os da al{nea
c) 00 !lrt"',3°.<~o fíec.
42C)J7 de 22/1/960
para servi r nas tropa
de e for' O :
liuafrn'~nO ~('[!I'al .ío C. T. I. (Ie Cabo !erri,~, c!PVI nuo ser
cons ide rudc ne.s t.a s i tuaçgo desde lU/l/S.",

2°s",args.
J~ rt., .Ius t i.n.iauo da Silva e Manuel HiLeiro
(iolres> arr.Los do í .' • L. 1, por terem sido nomear ú s nos
cermcs -J:J a l j ne a c) uo .ir t > , 3°.do Dcc , 293
.. 2~/4/60
p, r se r v i
e reforço
a (iua rn . o :\ormal
(.r.I. lu
rvc n ('I ser CO'l'';lterv\c,
n s t a s::"-

,i 'ln.
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do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960. para servir nas
tropas de reforço á Guarnição Nermal do C.T.r. de Timor,devendo ser considerado nesta situação desde 3/4/64.
BatalhãO

de Caçadores

nO, 10

Furriel de lnf. António Carlos de Oliveira do R.I.8 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 á Guarnição Normal da R.M, de Moçambique, devendo
ser considerado nesta situação desde 1/4/964.
Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira

nO.1

2°s.Sargs. de Art. Fernando João Rodrigues Gonçalves,
do R.A.L.4 e João Camilo Marques Bajouco do I.T.M.P.
E., por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 para servir nas tro·
pas de reforço á Guarnição NQrmal do C.T.I. da Guiné
devendo ser considerados nesta situação desde 4/3/964.
ReRimento de Artilharia
Pesada (l?2
20s.Sargs. de Art. Manuel Reis Pereira do R.A.L.4, Ma
nuel Joaquim Faria Barbosa do C.M., António Carvalho
do Amaral Pereira do Q.G. do C.T.I. dos Açores e Fer
nando José da Silva Nascimento do R.A.A.F., por terem
sido nomeados para servirem nas tropas........
pe re+/orço
á
".!\'e~J
"lI ..tJII.a eJ do
Guarnição Normal da R.M. de Moçambiqu~evendo
ser
considerados nesta situação desde 1/4/964.
q,I"t'3-·

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.8

l°.Sarg.de Cavo Ladislau Pinheiro Esteves do I.A.E.M.,
devendo ser considerado nesta situação desde 20/7/963,
por ter sido nomeado para ~eervi r em reforço á Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos ~a alínea c)
do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.
Grupo divisionário

de Carros

.de Combate

l0.Sarg.de Cavo António Beja Martins do R.C.3. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa-
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ção desde 23/3/964, por ter regressado
gola.
Desp. de 9/4/964

da R.M. de An-

Engenha ria
nrupo de Companhias

~e Trem Auto

IO.Sarg.de Eng.Rod.Álvaro Pereira Braga Martins do D.G.
A., devendo
ser considerado
nesta situação
desde
16/1/964, por ter sido nomeado para servir em reforço
á Guarnição Normal da R.M. de Angola, nos termos da
alínea e) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960

Batalhão

de Telegrafistas

IO.Sarg.de Eng. Américo da Conceição Mesquita da C~~Rrr,
devendo ser considerado nesta situação desde 21/1/964,
por ter sido nomeado para servir em reforço á Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné,nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

Serviço

de ~aúde
l°.nrupo

de Companhias

de Sa6de

IO.Sarg.do S.S.Francisco Caldeira da E.P.I., devendo ser
considerado nesta situação desde 1/4/964, por ter sido
nomeado para servir nas tropas de reforço á Guarnição
Normal da R.M. de Moçambique, nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

Serviço

de "aterial

Companhia

Divisionária

de Canutenção

de Material

2°s.Sargs. de Art. Manuel Ferreira da Silva do R.A.L.4,
Armando Figueiredo Carretas da E.P.A., por terem sido
nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Decreto
42937 de 22/4/960, ~ara servirem nas tropas de reforço
á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, devendo ser
considerados nesta situação desde 1/4/964.
Furriel 2°. Artíf.Serralheiro, José Luís Campaniço do G.C.
T.A., por ter sido nomeado para servir nas Tropas de
Reforço á Guarnição Normal da R.M. de Moçambique nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60
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tC'rmos ,la aI ínea c )do artO• 3°. do Dec 42q37
~ /4/960, devem ser considerados
nesta situação
desdr <. ~atas qtie lhes vão indicadas,
os se~uintes
sargPll'
l"

lU.

B.

.1

r., , nos

o

\~ec. V, bo -.To,:p Correia
L1adosa-·h.A. L 50.11/4/96.1-Joaquim ~larques 'loreira-l
oe. 5.21/1/964
2°,-viec.V.H.-Antólllo
Jorge j'ernaldes-FPS:.dl/4/q,4
0,

of .orneteiro

Por t_ t'n errJ-,arca o par~

a cita"

ProvíncHI

onde

vlil') ser-

l.
.. I

.P.2 .• ·.··,
I

"

L ('

}I

/Q64

7/ /Q61

'II
I~r tere
sido nG~ a 0.
cl
c i t r a .)rovín(.ia,no~·
01

n s tt

(..\_037
"

de 2?/

ltU<ÇaO

p.::.

·e"vir
termcs

) la

na

I~~'
J),a.
S "U

LC

o

orr

1

hintpp
~ar (~tos:
1° .Nlrr •Fna, - r o uua.,
hv ira Carv illt d'. f'. r. •• , •• H /..1./9~
10.~iE'(,.\ m.Li v. ·\.d"re ') L a 'ih -(
11/9é.
2C•
\rgJav.-Ju·o
r rva
radi.nho.P_ç .••.••..
-, . .5/3/96

L Pro 'ín~il Gnde vj
lr(~ àa
i ,ea c) do

ror
servir

"m

artc.3°.
'o
dos nes t a

da

II

II

"
"

11

ti
H

t,

lur ra e i

2° ., ar •(.ru • ln ~. urr-i c;

ln

"
"

"
"

'I

"

2°. ar~ •.
UI riel .

a c
servir
, l
i:::1Í:!o i 1t.ar no
<Ir tc.. 3°. do I 'eC! t2937 de 22/1/c
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dos nesta situação desde as datas que lhes vão indicadas, os seguintes sargentos:
10.Sarg.Eng.-Joaquim Santana Marques-R.~.1 .•.••19/ll/963
"S.S. -Laurentino José Cor reia-P, 1.12.... 7/4/964
QAE -Orlindo do N.M. Saraiva-(R1 14.... 11/4/964
"
" " -João Carlos-O. R.M.12. .......•..•.•
"
"
" -Adelino Salvador-2°.T.M.T.Lisboa. .
"
2°. " " -Faustino Carvalho de Andrade-DEM 9
"
"
" " -Júlio José V. Gonçalves-R. 1.15.•.•
"
"
"Cav. -Ãlvaro Peixoto-R.C.6
13/3/964
" " -Joaquim A.Encarnação Valentim-OCo 23/3/964
" Ar t , -Francisco Defeza Gomes Frade-EPA •. 11/4/964
"
" " -José Bruno Oielho Franco-ex; 2a.Rv1.
-Joaquim Antunes Parata-O.G.M.G....
"
lnf.-Arménio Marques da Costa-R.I.lO •.. 22/2/964
"
" " -José António Esteves-B.C.5 ....••.. 7/4/964
11
"

11

11
11

11

"

tt

"

11

Cav. -João Alfaia

Figueiredo-B.C.8......

If

"Grad.lnf.-António

F.Camelo-R.L11 ...... 11/4/964
;~,r..ld~'~..f.
")..ui. d~s...;.~~~foi~...f~~~~?~.~.~.~~~~~:.~:}~
....~1/4L/~~!
..
••
,r~~c.Jo ,..""e/ ~~/".
11
J.j
-Il.~

Comando Territorial

0'0

•••••••

'

o ••••••••........

Independente

"

I

da Guiné

10.Sarg.do S.A.M. José António Porto Silva da Ag.Mil.
devendo ser considerado nesta situação desde 25/2/964,
por ter sido nomeado para~ervir em reforço ao citado
C.T.I., nos termos da alínea c) do arto.3°.do Decreto
nO. 42937 d~ 22/4/960.
Por terem embarcado para a citada Província onde
vão servir em comissão militar nos termos da alíRB c)
do arto·3°.do Oec.42937 de 22/4/960,deveado ser considerados nesta situação desde as dadas que lhes vão indicadas, os seguintes sargentos:
2°.Sarglnf.-Baul José Tomaz-DSPjRSPjME ..•.••••..IO/4/964
" " Art.-Artur Gomes-R.A.P.3
8/4/964
" " " -César de Lima Malheiro-E.P.A •...••.lO/4/964
" " " -Armindo Alves-R.A.L.l..............
"
" " " -Salvador Nunes Pinto-GACA 3........
"
Furriel lnf.-João Eusébio França-B.I.I.19 •.••.•.l2/4/964
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

Furriel de lnf. João da Silva Ferreira da E.P.I., por
ter embarcado para a citada Província, onde v4i servir
em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°·

3a. Série
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do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
ta situação desde 10/3/964.
Comando Territorial

Independente

nes-

de S. Tomé e Príncipe

2°.Sarg• de Eng.Transm.José
Espada Calado do B.T., 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 si tuaç ão desde 7/4/964.
Comando Territorial

Independente

de Timor

1°.Sarg.do S.A.M. Carlos Manuel Patácio Nunes, da M.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 3/4/964,
por ter sido nomeado para servir em reforço à Guarnição Normal da citada Província, nos termos dh alínea
c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
2°.Sarg• de lnf. José António Gomes da D.S.T., 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
situação desde 3/4/964.
2°s.Sargs. de lnf. Albino Rodrigues da Silva da CHERET e
José Jacinto Severino do R.I.3; Furriéis de lnf. Romão
Ambrósio Marques Mira do R.I.16 e Atílio Marques Nicolau do R.I.2, por telmembarcado 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 3/4/964.

VI - CONCURSOS, CURSOS E ESTAGIOS
A - Concu rsos
1 - li sta

Geral

de CI assi fi cação

de Ap rovados

Lista geral de classificação das candidatos aprovados no
concurso extraordinário para o posto de Furriel do Q.P.
da Arma de Artilharia, aberto em 30 de Abril de 1963 e
encerrado em 14/4/964~
NOOrdem Unidade Posto
1-Açores-'w.arda-PSP-Manuel

Nome
Pimentel
Vieira

VaZ.
Tomaz

15,6

i~'-'l"lC

- 1°.e atu

U

"

,,1-L> .

"

- Jo s s Lu í.' [,tus
Uctlllio

terce

·

L

i, '.:

!.),(,

!u.r'osn.)(JtcL.c

-Für.milo.
- Celel)[i",o
U'l r.l
u,-;
. t'ttd.es.l'l,
-(ucrrw )l,'-)[ - 8aLvaaur
I'i =i rc
,
1'/, 7
-'lo.callo
,- Joa. U1.m António
tr tuI/tu
l'j, 7
""
Frunc i sco «(O ( ou to "Lbeóro .. '[-'1,7
Alltóino a« .r.e '», Cruz,
11j, 7
,?-fillc ') la ""
[1_1<' f
.José (il iii io Carr ico
J4, ..
-2° .$ar,., mito. -Fvari s to L.1.1, (/;, $1.I1,a, , .14,.5
1(J- roA]
-l,o.e abo
Antó'nio
r 'eira'
ucl.auo
14.5
11. -, r c'
"
José Anurode Pereira
1/" 4
l2-HAP 3
tr
«ârvo
F
gén
io
ans
~\.
13.· 4'1
"
l' (lI 1 S t UJO, • • . • . . • , • • • . • • • • , •• 1'" ;:>
Jncin to Choue i ro cio' Sil i.a ... !I/, '2
" "
(/-<'] •

5-J\ç.:o r
C-{·.fJ.
7-L,;\(

H

(J

1

"

"

António

frios

~'tetru.

(~

0.0

0'0

.'14,2

Amadeu Pere i ra ae Cl i uei.ro .. l J, L
!ntârao "rO!lCO Si.Lv«
[í,('
r
Jost'; (;él !.v Lopes
l '), (,
"
"
,\n í0<l l .4 f0i1.SV l.op es
1 ?) 8
-Cunrd« DC.l- y'rUluel
'errlulIdo
{ln Sil~'(l.
t:1,5
1,0.(.Q00
- .Joãn \ítorino
/ Olítnlto (;.riZo1,J,J
""
;II! tói!Íu ."imoes :-'1. l rf
,
13,.'J
""
José Jordeiro
AU,inu.,
13,3
""
.!OQr 1) inz '/.I'osso[o
l'errã.o
, 1.5,2
"
,lll t,; tO J •• úflUC l Pt's twv, 'rIto. 1:;,.1
-[Iur.f,·ilo.
Jose: c'e ,'(JUSf! I.VUS Sr" tos .. j",'J
-1"'. ( abo
JOanll L" (',errtl
'lu LCS. , , ... , . '1::',.1
"
./ermínLO
(.aet(J/1O CU (nu
"
"

t

II

_.1- ,
" "
': '- .i-. .
"
3 I I'. .
32-' lP' 1 _fi
"
33-,"0/.ur. o C.ji,
:v,-/,.) ./,.4-10.( aba
,?5-H. ·1. .2-"
"
36-.li.1L 3
37-1 L
""
38-F.f.\.
"
39-J oe, .. r
ti

ti

/I

II)

_'o'. ( . ' .

4l-(.I(,1
42-F.P.

~
,.

1J3_1U,I!'
MI-FIAI.
II')

/I

"

/I

/I

/I

"

"

/I

~

,e. ~t' r

"
(!-"

Ij{)-PV' , _"
,'17 /II!' "iCl-"

"

II>

..

"
rr

e r r e (.~..1.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

C')}

L

,ln tóaio t·e (as ir(J
LbeLro .. "',!
J'ow;,.ico ;'rWICLSC'l t ~e s
t2,1>
fooo Al!trín~o 1,.abtl10.,
1",1>
l'dai,1O lavares
da ,i I •...
,. tC), .,
- Jt>sé Félix
l:OS <::'.1 fIZ
•••••••
1'2, j
- AUf.;1Lsto A,. tónilJ Ferreira
... ·12, ,)
,\:0: me l Jos b c,'e C.F Ol1rL '~ues .. 1 ,3
.1n t6nio José (H) 0'
1'"',3
Fr(li!cisco ,I/.E.ce /,I.$alftpaw
.. 1'!,3
An tónio ;\ ennes linheiro
1'2, '3
(,:a1Hte l Anc ré I's t.;ves
12) 3
Luís Filipe
ele ,Ollsa
·,),?
íntõúo
Jesus I ifJeiro
1'2,?
fh t(";J1io J ..1 flrmLeS e'lrr,Vr! te, . I?, 2
• J ~n s t inh o I'on U' s. . . . . . . . . . . . 12, 'I
.I/Ltt'Y.lio
12ostinho
,',estre
12.0
.V.de..; to ~ Le(Sus d(l , i l11Ü
·11,9
José da C.FerreIro
d.! 8ilull.1L8
SWIIUel /lua l imfl ,I,uerlho ... , . , . 11,8

I

:

..

r

·s ...

......

ai.

1 A
~_L}

II)

11, -

.. ·11,
.. 11.
.. 1 L

.. fI

'I W f'.· r14" .
( -'2° ........
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7

"
I.
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"
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/

-

I

-

I

-

?
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"
"
"
"
"

j.
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"
"
"
"
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"
"
"
"
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91 ~ Furriel Mi lO-Joaquim
"
"
93
94 - 1°.Cabo
"
95 "
96 !:J2

97 -

"

98 99 100 -

"
"
"
"
"
"

-

"

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

rr

"
-

111 112

113
114 -

"
"
"
"
"
"
"
"

Moreira Pacheco
"-An
io Jo sé Martins
de Sousa Eusébio
"-Francisco
Lopes Faria
-Manuel Simões Ribeiro
-Jo sé da Conceição
-Virgílio
'Iuerrei ro
-Joiio Sebastião
de Sousa
-Manuel dos San tos Machado
-Acácio Santos Marques Oliveira
-Francisco
José Custódio Pereira
-Norber to Vidal de Azevedo
- Joaquim da Silva Neto
-Cel so Afonso Craveiro
-André Barri gas Fi l ip e
-Hi Lârio de Carvalho
-Joõo de Amorim Carneiro
-Fronci sco do Nascimento
Silva
-AntOOio da Costa Rocha
-Francisco
Sousa Pedro
-Francisco
Marques Alves
-Manuel Carlos Oliveira
Sobreiro
- Manuel Correia
-Jo sé An tônio Nunes Penedo
-Paulo Gi l ber to de Frei tas Amador

too

B - Cursos
1 - Listas Gerais de Classificação

de Aprovados

Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classificação dos candidatos Aprovados no curso de promoção ao posto de Sargento Ajudante Chefe de Mec. Armamento, constante do plano de Tirocínios Cursos e Estágios para o ano lectivo de 1962/63, que terminou em
18/1/964:
1°. -1°.Sarg.Mec.Arm.as

2°._"

"

"

"

Pesadas-Humberto
E.P ',C'
"-Antall.o

'Gonçalves

'

'

Pires

da

13, 7 ValI.

Te'Lxe'Lra-D.G.M.G.-12,

Para os devidos efeitos, se publica a lista geral de classificação de aprovados no curso de promoção ao posto de
1°.Sarg.1°.Mec.de Torre, constante do plano de Tirocínios Cursos e Estágios para o ano lectivo de 1962/63,que
terminou em 7/12/963.
1°. _2° .Sarg. 2° .Mec. Torre-Francisco
An tOOio 'G:Ganhão do
G.D.C.C
14,8 Vaz'

3íl.

Série
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20.-2o.Sarg.2o.:\iecoTorre-Joaquim José Avença Grilo do
R.C.8;'G-C-C'.
•.••• o..••13,9 va I
Para os devidos efeitos se pub lica a lista geral de classificação dos canàidatos aprovados no curso de promoção
ao posto de lO.~arg.loo~ec
Instrumentos
de Precisão, constantes do plano de Tirocínio Cursos e Estágios para o ano lectivo de 1963/1964, que terminou em
4/4/964.
lO.-20.Sarg.2o.~iec.lnst.Prec. -Fr anc i.sco Diogo Pedro Simão
-E.M.Elem .•... 12,90 va I.
"
"-Constantino
Tavares Gonçal"
"
"
ves Almeida-E.M.Elm •.....•. 12,30 VaI.

2 - Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento o curso de Minas e Armadilhas na t..P.E. de 17/2/964 e 21/3/964, os seguintes
lOs.Cabos Milicianos:
~.I.I. 17 - João dos Santos L. Damião
~.C. 8
- Narciso J. Martins eves
H,T. 2
- Augusto Farros de rinto
I.C. fi
- José da S. Louro Pcssi1ÓJ1io
~.C. 8
- ~odolfo ilva Lousada
p.I.16
- Camilo de ,ousa Barbosa
R.I. 3
- Álvaro [Dpes I iLeiro
R.lo 2
- José Ao Gomes Hriziào
. J. 4
- Car los AHerto Lopes
R.I.I. 19 - Joaquim Farinha Raposo
lt?MC~A. 3 - N1anue1 .'. Teixeira Dias
'"', L 4
- Fernando . Teixeira Gonçalves
.1. 4
- bnidio odr i gues Lima
P.C. p,
- Fdmunào :. dos Santos Almeida
r • 1.1. 17 - Joaquim Araújo Ie ixc ira
!<. L 4
- António [, Antunes Lopes
k.1.16
- Carlos \11 erto as O. Albano Parra
~.r.lO
- Al::elt, dos Heis Cunha
ft. I. 1.17 - Va Ideniro Lima Nlarques da Costa
s.i. 2.. - João a Cunha Costa
li. L 2
- Car Ioc A. Dias Rocha
R.l. ,1
- J0<10 -los S. CaLrita da l:ncarnação
H. I. 15
- Dan i 1 (Drrei 1 Jorge
h. L 15
- \ itor • Pacheco de Jesus
R.A.P. 3 - Fern uo de ,OUSh Grãcio
R.L 16
- Car los , • O'C nuo r Sl.irley
I1.C 6
- Armando e I. Tave i ra Peixoto

3'1. ': é r i e
p.J.
-José Ií in a ~ioreir;l
F.I.!.
n_Jos~ Llis Veloza
11.1,2
- ar Ios Jorge P,l;onçalves
~,1.4
- ar Los d':! Campos G.Aparicio
(',1.3
-LuÍs \ntómo l.s l-orl.a
t ,L lU -Nnéric o Carue.i ro Peixoto
P.LI
-Anae Io l manue l A,navd
H.C.H
-José Graça cios Passos
h.I.3
-José Carlos G. ~e Jesus
GACA2 -Joaquim Gonçalve,c, Marques
1\.C.6
-Ios(> le Oliveira
ratos
h.L2
-Vitor ~/anllel de Carvalho ::'errão
ftC.8
-Len ine José ria C.L ce Castro
H, L 2
-.Joaqu im N-:-'gueira da Cruz
3
-.João \1,~:, l\1ves,oreira
rJ,LJ.IP,-.João
~ianuel dos Anj os da Si rva
1 ,<\.l •• l -.JOS0 dos Santos ililiveuti
t. I: 1 -Ca r los A. rle 1. T, rias r':,imões
H.L3
-Fduart'o i\.larcelos
Pa im
(;.\.i. ·\.~-I\ntól\io
<1C'i ,r1tos Cos t.a
p •.. ;1- -Fduar o L Vi ccnt.e \lltun"S
.e •. J
- 10,'" Cc,
I el .• ArafaO
f • ~ • L 1 -.10" (' Ol ] plO'
~.r'
I
['.L: .
.
h'f t:« r ra

u.c.

i

.

"

3<1. "áric
n~!):f [1 f" lf'ITfI 1°. li
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1" l.i- ,3-FurI

t e l José
F,u ieos da Si.l v«
,., .. ujic.
sareent.os o' v« ser averba 'o o curso
.J~leraçnes
e P.C.1" e a CEI' C1 il i.d e de Opernçne~ e P.r. 1.

ce

~ estes

lr'oquentaram
coo "t ov r t rnen t.o o curso"
Trans iss;:;es
d Ar t i I r i a , que func i onou na E.P.A. r:!.eU/10/963 a
21/12/963 0_ .E~ui[tes S«Ltentos:
r,A.}'. '2-'2°C:::ur/:,. JO(lC1Úfl! Fe rrum: o Lopes, .. ,
1<om
tI, LI.. 5"
ii onu e] Ântónio
"odr i gue s
,.",
.. , .Bom
o curso de Transmi <:A l;stP8 s.ar oent.os deve ser averl.ado
s(jes e a €.specialidade
de Transmiss(íes.
I'requentaram
Otservação

c 001 aprovei t amen to c cu r s o ie ln ormação,
e Liv<lção,
que funcionou
na F.r.A.
àe
1t!10/963 a 21/1:2/963 os seguintes
sargentos:
ll,.4.P.'2-furnel
!'aulAlves
ue 1lmeion
.Eom
"
Jos s ae .....
<: Pereira .................•..
I ego
,; Estes sarnent.os ceveer
averbado o curso
e Informação, Ocservacgo
e Li I-d<:ão.
I

f'

-

Fre/luclltaram
com aproveitamento
o eu '~o de J(. o r af i a
que funcionou
na ',P.A. de 14/10/963 a 'H/10/63 os , c/' gllintes sar aen os:
'.f> .• L -2° .Sars, ~jd ton Es t enes Ferre irn .......
""
.. Reuo :
~

·1.L. 2-Furrr'l
f,}'Jrtw!to Le(A /ruo I on te z
A e s tes s a r gen t os neve se r averbado () curso
fia'
a es ec i.a lida ~ e fOl'ografii1.

j

,

.Su]:

de Topogr ae "\b_
.ar 'ento
io iee,

..

, 1
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Soldado

condutor

So Idado 467/60,
Soldado 376/61,
Soldado

N°. 12
aa. ~érip.
*********************.********
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192/61.

au té 42 r/59, Manuel Augusto Mendes Tá·'
vora do C Caç.127 do BCaç.155
Alípio Matos da C.Caç.170 do B.Caç.186
Salvador Pires Gomes da C.Caç.139 do B.
Caç.137.
Manuel da Conceição da C.Caç.140 do R.
Caç.13"/.

Q

10.:arg.
de lnf. Manuel Dias da Silva,
do B.C.IO, constante da lista
de antiguidades
dos lOs. sargentos
publicado
na 0.E.no.16-3a.Série
de 10/6/963,
com o nO.
928, nasceu em 28/5/922 e não como consta na referida
lista
de antiguidades.

o

10.Sar~. de Inf. ~,~anuel Ui.as da Silva do 8.I.15,
constante da lista
de ant1guidades
dos 10s.Sargentos
publicada na 0.E.no.16-3a.Série
de 10/6/963> com o nO,876,
nasceu ~m 2/5/923
e não conforme consta na referida
lista
de antiguidades.

Declara-se
que' o lO .Sarg.do S.A.I
Agost.i.nho André Rato,
é considerado
em comissão v i lunt.gri a desde 26/6/961.
e
não iniciou
nova comissio
nos termos da alínea
c) do
arto.3°.do
lJec.42937 de 22/4/Q60, em 22/8/963 como foi
publicado na 0.E.no.7
de 10/3/964,
pág.223.
i.

Declara-se
que o 2°.Sargento
mi.l i c i ano do 2°.G.C.A.~.1.
(Sucur s a l da Manut.encgo Militar
no CoT.L da Guiné»
promov i.do ao actual
pos t- pela 0.~ .. no.1l-3a.Série
de
1961, li pãg.347 se chama} tónio Augusto Pereira
Antunes e não António I ugusto
Ferreira
Antunes como foi
pul.Li cudc ,
lJeclal'ó-se
que o 2°.Sargento
miliciano
da Escola de Aplicação Militar
de An go La , promovido
ao actual
posto
pele 0.Lno.lO-3a.~érie
d ... 196,!-,a pág.30B- se ch aria
António Marques Nunes e não António Marques Hi be i ro ,
como foi publicado.
Declara-se
que o 10,Saq;.Je
In f , Luís hodrigues Mar t ins
pertencia
á I~.M. de Angola e não ao 1'.1.15, conforme
cOI1"ta na O.E.no.9-3a.~érie
de 30/3/964,pág.2R2.
Par-a os devidos

efeitos

se declara

que o 2° ..:Jarg.
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Oliveiros
~'oreira nlivelra
do n,A.G ') ~v~ar O'J para a
P;"
de uoçar-' ique en '11'4/9,4 e nf9 e r: ,r 1, confome i01 pul 1icada na (' L n?
'~ér ie
'V\ '':l '°6 ~,

pó

e- ~

I

'\("7

"eclara-se
ue o ·l.Tl'id
"~'EC "i at Fo.Ias
: 1 luo Cast anbe ira de <;'11\,<,
o f' r '7 deve ser cons i 1€'r<,do TIo
s i tuaç ão ele "ul'r<'llunerario
e colocado no {.J T 7 desde
H;!12/963 e n Fo corto con s t a da ) T',Ii ,[,-3d. énc
de
20/3/%1., pág. 2')6
<)

Declara-se
que Io i r-ol ocado 110 P T. P. nro TIl:! l' A, T, o 'J'l
~ar~ de l'ng Tr ansn-. .Iosé ~r,Carr'eiro
ao transitar
par
o (,:'o /1., C. COfIJO P r lapso fo i pul.l i cado en rv r, p~a. !:'érie
nO,,5 de '::\/~;' {4, .pág
11.2.
Peclara-se
nula e de nenhum efeito
a co l ocaçêo do 2".
~~arg.cornet.eiro
Joaqui n' ~'arques ~'orpi ra (.' P, T 7, C<"'II'O
cor s t a da nn
n? •.1.-38. Série de 1;J'~'!961 a pág 126

r.

Chilma-se Aunus to .Iojo Pernardo Fr anc i sco de 1\1. e i.da enw
.loão P TlH;rdo Fr cnc i.s co dê
me ida, como foi publ i cado
o Fur ri el elo .'.
,lo
ela I' I d,>AJ)~ola,
que pel'
n. F"no.Ü-3a, "rie de .Y '''I 'S6'\ ;oi prryroV1do a estelOC·
'o
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PUbl ica-se ao Ex~rcito

_._

o seguinte:

I - MUDANÇAS
Sargentos

. tO d~ Maio de 1964
- ._ . _.-_.-

DE SITUAÇÃO

do Quadro Permanente

Ingresso nos Quadros
Quadro do Serviço

de Saúde

Passaram a ser considerados nesta situação desde 11/4/62
e ?2/8/963 respectivamente os Furriéis do S.S. António
Telxeira dos Santos Meixedo do 2°.G C S. e Domingos
Ramos Jerónimo do l°.G.C.S., por terem regressado da
R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".

Quadro de Amanuense

do Ex~rcito

Passam a ser considerados nesta situação.desde as datas
a seguir indicadas e colocados nas Unidades que para
cada um se indica os sargentos abaixo mencionados
20
Regimento de Infantaria nO.6
.Sarg.lnf. ,Manuel Miranda N.Vilaça-R.I.6 .••.•• 1/1/964
l0
Regimento de Arti Iharia Pesada nO.3
.Sarg.lnf.,José Pereira Cardoso-E.P.I .•.....••. 1/2/964
l0
Conselho Superior de Discipl ina do Ex~rcito
.Sarg.lnf. Mário Augusto AlvesB.C.5 •...• ······1/2/964
Região IiiI i tar de f10çambique
10.Sarg.lnf ,Afonso Henriques da S Freitas •••.•.. 1/2/964
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********************************************************
Compan~i1

Oivisionária

de ~.de ~aterial

lO.Sarg,lnf. ,Custódio Martins da Costa-R.I.8 .•••1/2/964
,;Regimento

de Artilharia

ligeira

nO.4

lO.Sarg.Art.,Franklin Geraldes da Silva .••.•.•••l/2/964
Batalhão

de Sapadores

de Caminhôs

1e Ferro

lO.Sarg.Eng.Manuel ·Ferraz.•••••.•••••••••••••••• l/2/Q64
--'-'EScola

Prática

do Servico

dp. ~iaterial

%o.Sarg.Art~,António Lopes de Campos." ...••" ••1/2/964
Região

~'ilit3f

de :Joçambinuo

10. Sara.Ar t., ,António Marques Mendes, .••.••.. ,,,,1/2/964
Regimento

j('

ln f m tar i a nO.14

lO.Sarg.lnf.,Alberto Aureliano nias Farc,eira.".1/2/964
Pegim:mto

'i'l i\rtilll3ris

ilntiaére:=t

Fix'l

lO.~arg.t\rt Va l IernarPiLeira de Andr-ade e c ousa
.•••••••••••••.•••.••••••••••• 1/3/004
Depósito

ArJiios

r.er;J1 d

2~ Sar

1 •
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. ,Al írio
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, ót; i
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o

'ovcri
ria

.11 11
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9atdlhão

rle C3cadores

nO.5

2°.~arg.lnf.,Francisco Ferreira(em reforço á G.~.da R.M.
de Angola) .•.•.••1/3/964

Distrito

de Recrut~mento

e robi Iização nO.3

2°.Sarg.lnf.,José de Sousa Carrusca JÚnior-RI4 .••1/3/964

Passagem

á Situação

de Oispinibilidade

Guadro da Arma de Infantaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 1/12/63
e 15/4/964,respectivamente,os Furriéis de Inf. António
rlavidRebelo Oomingos do R.I.I5 e Manuel da Piedade Antunes do K 1.15.
•

üuadro do serví co de Administração

Idlitar

Passou a ser considerado nesta situação desde 25/4/964,
o 2°.Sarg. do S.A.M. António Manuel Figueiredo Trindade do 2°.G.C.A.M..
Desp. de 14/4/964

P~ssagem

~ ~ituaçao

de Supranumerários

'..uadro da ~rma de Inz(lntari3
Passou a ser considerado nesta situação desde 3/4/964,
o ]o.Sarg.de Inf. Aventi.o José Teixeira Inglês, do R
1.16. por ter sido nomeado para servir em reforço á
Guarnjç.ãoNormal do C.T.I. de l irnor, 1I0S termos da al jned c) do arto.3°.do llec.12937 de 22/4/960.
desde 1/4/964, o

J

I

41.6

3a. Série
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********************************************************

II - PROUOÇÕES
Sargentos

do Quadro Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Ajudante

Direcção

do Serviço

General
de Pessoal

Repartição de Sargentos e Praças
lO.Sarg. de lnf., o 2°.Sarg. José da Silva Lourenço con
tando a antiguidade desde 16/9/963. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 29/4/964

Esco Ias Prát i cas das Armas e Ser\1 iços, Cent ros dp.
Instrução e Unidades
Infantari a
Regimento

de Infantaria

nO

2

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Júlio Raposo Este~
ves contando a antiguidade desde 29/2/964 data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
Serve em reforço á R.M. de Angola
Desp de 29/4/964

Pegimento

de Infantaria

nO

7

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Arnaldo da Conceição Nova Rale1ra, contando a antiguidade desde 29/2/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Serve em reforço no C.T I. da Guiné.

Regimento

de Infantaria

N°.12

2° Sarg.do S,S. o Furriel José Mar1a Rodrigues Pereira
contando a antiguidade desde 29/2/964 data' a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp de 13/4/964

Regimento

de Infantaria

nO 13

31. "~r i
***i.:****. ~..:~(.c

CHllel

41i

****':'*****.

2°,S-rf!. de In L) o r ur r iE. J. 'feodoro rio asei ne to Cane lt.a
ar 0, idade de sd
31/5/964,
lar
a partir
COllt.mdo
'h qual te oiru t.o aos vencimentos do novo posto.
f'k '~ • ..10

10/4/90 1

de In t in t ri" po. 15

'le irprto

2°.::-arg.2° .. tec.\,iat.iodn.s,
o Furriel
Ilaru e l ce Jesus
1'{e, Gaspar , cont an o a an t.i cui 'ade les t 20/2/064, data a partir la cu 1 t r dlleito aos venCImentos do novo po to.:'erve en reforço no C. 'I. 1. ln r,niné.
I.

IP

~~8/t;96 1

2°.;:jarg
,o.\ec.1
IJ
,o
Fu r-r ie l O;::vi! "lrrôes t..reir~.
COllt..lll':JO • an t i., n.dade
e sue Jl/3/9b4,
d a t.a a pnr-t.i r
da qual tp'"'
il
os vt;.nci~~lItosdo nevo posto. ;':prve em r e Ior co ú li. '. de AnJola.
Desp , :le 2,\/4/96

10. a
teir
desd ...
V'nrl "'ntos

'lo

.2 '.

2

rtít.C'arpllJunti!!uiàadt:.
ii rei to aos
%.1
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~ti! li 3".€' "e:..Jc 'ln; '!1t 4, dátl a par ti r da qua
tt'rr
o i.rei t nos vencdmen tós do novo posto.
Sefvem cm reforç» na r ~.
I.. Anf'olao
l> -p. de 24/4/961
Í

.

fiegil1'en:to

.~ntiaére3 FíX;J

re Artílhari~

Fur ri.e i, Urld.2°.\'lec.Padar,
o lO.caLo Aj.Nec.Hadar
José
C.Hva1fl {'Q rio, desde 4/8/963,
data a partir
da qual'
temp'
.r t.o aos
venc i.men t.o s do no v o posto.
Serve
em rr'tor o fiç\ B.M•. -'le Anp:ola.
Oesp. de 22/4/964
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~e GéV., os turri
i~ António Percas (arreta,
niaq ferrelrti, Olí~pio José Carvoeira,
Diamalltino Cfllleias
luna Arr.i Ie«, kerico
da ,i v Pi
3rg.

José Au~usto

JuL o Al.exan re T xe i.r e t\."1tónio .Ioaq.rim fudrl.Cat, irra,
01' Lando c a Cunha. arque"
Octávio
le gria ( ~.
ve s , José Fo r t a Ie za Vi c t or i no , NorLerto
Vende
1 a i ta, João António
Parra Car-ap i.nb a , 'anue l
oo .lrIelIOS,
Pedro ~ anu
da ilva Rl.'HlOUSen t
. ruj o lon o, HUI I er r r LI menanue I ( r ;;0 Ten-ie iro , f'r n 1A'0 a o ~e
o prlO f
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> ~ootQn o todos
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tu tar ~e

Rngiao

í

bl)Ca,HJiQud

2°.~drg.
cle rav.,
o Furriel
José Luís Cubeça ~iteira.
cuntando a dJ1tiguidade
desde 31/3/964, data a fJartir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.

Des .. de 20/4/964,
r:on'ôndo Territorial
20S.:"ldrgs.

In~p.pend,~ntl)

de Cav , , os Furriéis

~3 8uillu

Aníl.al

Castanho

'Iom/ e

Ca l de i I a jiap'lIIO,
contando a ar-r 1!--11l lae.: . ü 'se1;;;
31'3/96 t, da ta a par t i r (la qual tem '.1 rr-i t J 'lOS voncimentos do novo pos t.o,
Desp, de 25jt/9G4
AIlt,ílll0

20.S<:.r,-:.2°.Yec.\iaLllolas.,
o l-ur r.i e l José \follsc> (ordeiro, contando a aJJtit:ui l" e desde 'Zt)/2/96/L
lat.a a partir r a qual tem i re ii.o aos v nciment.os do nove' pc vt o ,
I,'"
'r· 2Q/4/064
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For despe
.
. .
àf::
cuo ue (J(' llü/l..l, 1" con t
d ant.i
éis'-A
verelro/lCJ6"
2's.san:entos
mi.l i ci.ahos os furri·
n:<:s, ~~;ndo ..Jorge "a C.osta Donrineues, Domi.ncos .~ei tão ,Goreirü
n~ll:lO 1101~<~Ú
1\H.xan
re , José ,\gost1fllio Vi e i ra Fe r ..
:Si LV ',JO<>F ÂntóIllv t'\'ld~tác!_o
,é.rt111>< José Henr i que da
A.foll'~ l "L~lrO,
.iu;"e Pinto h~IS '4artins,
Luís Alberto
lan~'~l ~ran~o> !\I'nuel Arnaldo Lor re i a da (;raça Martin".
lem ~i' f.:Onros l' 'as p hlaYÍmino I:.ugen;o Pe re i ra Esteves.
r!'irC)/~(/:o
aos venci lentos do ncvo posto desde 29/feve
'J9/F'

andõ

gui

dede

de

s-

. :4.

: J.ttir i

e Artilha!

1['

ne Campa li

\

oe Tjmc.r

Por
1~ 3~/~)~a~I:(cl(., o/l\,:üo/l %4, contax: ~~)a ant rr- ~iJa~e dc~.
llClan
z .tlL/1Q6J, ~Q sargento
mlllclru~
o furrIel
ml"1elto,:odJ\ntÓf'10
'.~,m·~l .r.o~:lIO\lro. 1t, direito
aos ven c i
° f) WWO
.st
:t: s.l 31/12/ ·;b~.
>

U

t.,grt

Or Qe~Ia
'l!}/; CflU
"IS ~nitV:'I€lr

utc

iJe Ens enhar i a

Ú~

Angot~

•

a an t i au ida e úes) '1q6~. 2"s .. su r'gent.os milicianos
os furri·
rlf!'I'F>~l;l.anr;n.tQTIlQ Jose
ria L\lZ Ave Lmo , D0I111[.<OS 110lQ.O<'i(,s.:'.J.r'lU'_
e Lr l.rno Gr.::gÓric \e"turu.
Têm .lrelto
. ('ntu~'
nWJ (!Ol't ti desde
~9/2 '964.
tI"

J

'1

ó/"<lic/IQ64,

<)

"V'

contundo

•

IC'lári

r.le t,anutançãO

C. 'nteri:J1

de 28/F('vcrelro/19ó1.
2°, sargento u.i l i ci ano o fur r Ü....r~Li s iuno .lanue I Du CO, T. m direi to aos venc im sntos .do nove
posto ~e~de 27/6/962.

1°.1rllp!J

do ~orlp~nh i (JS de !)aú~c(C.

uto ! ncas

nO. 1!l7)

Por despacho de 6/\'aio/l964,
cont.ando ri au t iaui dade de~rlp ')b/ ,pvprp; cO/l063,
2°. sar cent.o nri Li ca ano o furriel
nlll ici ano mandio Car va l lia is , lern t.lireito
aos venc i I tI tu

oro

u

Por despacho de
)0/19t4,
cont.an o a an t ieu ide e P"(te 27/i)lé'zemLro/lQ63, 2°,sargt::nto
mi l i ci ano o fur ri rí •.
1Li c i ano '\ntónio .Iosé Pe re i.ra , 'tem direito
uo s vertei". 1'tos elo novo posto des1e 27/[Jezem~ro/lo53,
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Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
10d·~arg:do QAE, Miguel da Luz Hocha Magalhães do Presílo M 1Liltar, por pedir.lDespacho de 27/4/964-)

Regimento

~e Cavalaria

nO.7

Fu ~rlel
'
Grad.Mec.Radiom. Mário Martins Vicente, do R.C.3
pevendo ser considerado nesta situação desde 23/3/964,
Or ter regressado da H.M. de Angola, onde serviu em
defNorço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
e omeação Vitalícia além dos Quadros".
(Oespacho de 21/4/964)

Serviço de rldministração t,jilitar
Escola Pratica de Administração

Ni Iitar

2°2~arg.do S.A.M. Armindo António Lourenço Gonçalves, do
ai ciG.C•A.M., sua Unidade rv;obilizadora, devendo ser conslderado nesta situação desde 25/3/964, por ter regresd~so ,da R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal
Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 18/4/964)
Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos

fstabel ec imentos r·q Iitares
Estabelecimentos
Destacamento

Penais
~ixto do Forte de ~Imada

2°,S
Re arg.,d e Inf , Artur Gomes Fernandes Azevedo Melo, da
VePartl.Çãode Sargentos e Praças da D.S.P., por pedir.
Le~,;e pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por
•
(Despacho de 1/5/964)
Presídio Militar
lo E.
.Sarg
' Ca squa'h
PC' d o Q •A •E • Fr anci'sco AntólllO
n o J"un10r d a
• " por pedir. (Oe,spacho de 27/4/964)

Estabelecimentos

de Instrução
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J5/4/964,

por ter sido nomeado

para servir

em reforço

aaGuarnição Normal do C.T.I. da Guiné, nos termos da
alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.
lO.Sarg. de Inf. Nicolau Farinha do O.G.A., devendo ser
considerado nesta situação desde 11/10/963, por ter sido nomeado para servir em reforço à Guarnição Normal
da R.M. de Moçambique, nos termos da alínea c) do arte,
3°.do Oec.42937 de 22/4/960.

Artilharia
Qegimento

de Artilharia

ligeira

nO.1

lO.Sarg. de Inf. Francisco Ye~ira Barbosa, do H.I.IO,
devendo ser considerado nesta situação desde 4/3/964,
por ter sido nomeaào para servir em reforço à Guarnição Normal do C,']',
L da Guiné, nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.
R<:ginic'lto

de Artilhari:J

pesada n.? 2

lOs.Sargs. de Art. Adriano Fernandes Martins, do R.A.L.S
David Hodrigues da Cruz do G.A.C.A.3, Hogério Moiteiro
Leitão da Ascel1ção do R.A.A.F. e Sidónio Eugénio Jaime
Parros de Almeida do R.A.L.4, devendo ser considerados
nesta situação desde 1/4/964, por terem sido nomeados
para servirem em reforço à Guarnição Normal da R.M. de
Moçambique, nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.
42937 de 22/4/960.

Pegimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

20.Sarg.20.Mec.Electricista Acácio Ramos Baptista, da E.
M.Elm., devendo ser considerado nesta situação desde
1/4/964, 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 Oec.42937 de 22/4/960.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

20.Sarg. do S.S. José Gonçalves de Figueiredo do G.A.C.A.
3, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do

~;**~ér~e
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arto.3°.do Dec.4293~ de 22/4/96C, para servir nas tro~as de reforço à Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné,
~evew:!o ser considerado nes ta si t.uaçjio desde 21/4/964,

~f'rvir::o ~e S'lú~e

IO.Grupo 1e Companhias

de Saúde

2° .Sarg. do S.:-'.~:anuel António de Amorim do H.\i 0.1.C. ,
~~r ter sido lIomeado nos termos da alínea c) elo arte,
.do De'c.42937 de 22/4/960 para servir nas t ropu s de
reforço à Guarn ic ão Normal do C. T. L da Guin(: dever
)
ser considerado nesta situação de sde 25/4/96t.

~o Ultramar

•

nc~iao

'III i tar de

Angola

10.Sarg de Inf.José
Pereira Oias Pilroto
do S.e.E., devendo ser considerado
nesta situação
desde 11/4/964.
~or ter.sido
nomeado para servir nas tropas de reforço
,ü\lUarnlção l\ormal da citada Província,
nos termos da
Inea c) do arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960

1 °2o~âq.' de Art

An tónio de Sousa H, '.15 do R. l 1.18;
.;:)ara. de Art Armando Pereira hodonlios e Vicente
~z ambos do H.L.2, por terem transita:1o
iJára a situa~~o ')e cornissão rn,ih tar nos te~mos :la alínea 1') do ar t? •
. do nec.42937 ae 22/4/960.
aevenao ser consIderados
~,l~.~~asi tuação o ~ r:melro
desde ~,>/l()/963 e os dois
u ~lmús
e sde 23/3;'964
Os dois ÚlLl "'10S já se encontram
!d t "
,
. de Angola.

:') ~i:Jr

I

Cav., Haldvlro Pragança ~o R.C.3 e ~urriel
'CJui!T Vato.s Fsteve; do H.I 7, ,or terem tran
ra LI ,1 tUoçi,n +e comissi!u rm L1 t <. r nos termos
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l't
,'~
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3°.Junto do Governo Militar de LisLoa,funcionará
um Juri a nomear conforme se encontra determInado pela nota -circular da extinta 3ao/la.no.ll.947 de 14/7/937,
por forma que possa ter a sua primeira reunião em
3 de Agosto de 1964.
Militares de Angola e de Moc ambi
um Júri com a mestra composição
que prece i tua a nota circular a trás ci t ada , func ionan
dI)' in::Iepenclentementedo Júti do GJVi. de Lisboa e sul ordinando os seus trabalhos às disposições do R. P. P. L E.

4°,Junto
que

dos Comandos

>

cons t.i tui.rvs e-à

'Provas do Concurso
5°.As provas do concurso serão subordinadas ao programa
constante do R.P.P.I.E.
aprovado pela Portaria nO,
6~ 72 de 26/11/930, alterada pela Portaria nv , 764 ç de
31/7/935.

Classificação
Aprovados

e intercalação

dos Candidatos

6°.A classificação de todas as provas do concurso incumbe:
a)-Ao Júri que funcIona Junto do G.M.L. a dos candjdatas das Unidades do Continente e Ilhas Adjacentes.
b)-Aos Júris nomeados pelos Comandos Militares das
Províncias
de Angola e Moçambique, a dos candidatos em serVIço nas mesmas Províncias.
c) -Os processo or gam zados pelos JúriS serão remetidos à. RepartIção de Sargentos .;Praças onde se procederá ~ intercalação de todos os candidatos aprovados segundo
a classificaçao obtida e as prefe
rênCIas legais, e se elaborará a lista únIca de
classificação final a publIcdr na Ordem do Exérci to - 3a. Série.

DisposiCões

Diversas

7°.No~ casos não previstos nestas Instruções deverão ser
observadas as dIsposições do Regulamento para a promoção aos postos inferiores 10 F.xército e as altera«oes posteriores nomeadament.e as que constam nas Port.ari as nOs.8212 de 30/V9J) e .!...,':;05 :lf\ 7/7/951.

~ - Cursos

3a S'
*,";"'.o~l'le
o
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1 - Nomeação

de Pessoal

PUblica se
a fr aorelação g~ral dos candidatos ,nomeados p~r~
ab equenna do cursHe2°s.Mec.Viat.Lagartas e Espec i ais
3/;rto pela nota circular
nO.32/52 po. 7/2 de
S' (962, da Bep.de Sa'gentos e Praças e O.E. nO.28-3a.
20 SrIe de 10/10/962.
l0" abg·Milo.Mec.V.Lag.Esp.-Diamantino A.Moreira .•.B.M.A
" .c~ o Ajud.Mec. V.Lag.Esp. -Jenónimo J .Gamboa ......R.C.8
-Nuno C.R.Florindo ....••R.C.8
-Eduardo dos S.P.Nolas ..EP.:M
"Ii
-João Leal T.Ruivo .•.•.•C1JvM
-Adr i go R. Mendes •.•...•R.C. 8
-António Pires Picado ..•EPSM
Asr
"
""
-AntÓIlioJ.Galisto .••:.R.C.8
futuestantes declarações foram arquivadas,pelo que,para
{'laros convites cs candidatos terão de efectuar' novas derações.
"

li

II

li

"

"

li

',I

li

Il

li

"

il

li

li

"

"

""

11
"

li

11

"

II

li

II

li

2 - Averbamentos
FreqU
ln/ntaram com aproveitamento o curso de Analista de
a ormações das Transmissões, na CHERET, de 13/1/964
~.t 7/4/964, os seguintes l°s.Cabos Milicianos de Inf.:
R.A:p6 -An:ónio Man~el Miranda da Silva .......• :R~gular
n.l.132-Joao CustódIo Ventura dos Santos .•.•Suflclente
B.t 5 -JoSé Marques Bodrigues ..•......••..•..•• Regular
l>'
o Gu 1olherme ManaIa
o'.••.••...••.•...•• R egu Ia~
n.~ 7 -M'arI0
\.. -J'OSe Manuel Fernandes .....••.•...•.•. Su fOrc i ent.e
Aos
CUr referidos l°s.Cabos Milicianos deve ser averbado o
es~OodeoAnalista de Informações das Transmissões e a
sões~lal1dade de Analista de Informações das Transmiso

Freque
Se ntaram com aproveitamento o Curso de Analista de
7/:urança das Transmissões, na CHERET de 13/1/964 a
R.l /')964. os seguintes l°s.Cabos 'Milicianos de lnf.:
1 -Joaquim Augusto Roque •••..•.••.•••..• Suficiente
B11'19 -Zamora da Nazaré dos Swltos ••.•••...• Suficiente
R.l' -Fr~cisco Assis Rodrigues Pereira ..•.Suficiente
B.t.5ll -Bui dos Santos Martins
.'
'RelP;ll~r
R.l. 6 -~rl?s Eduar?o da Mota França •....•.• Suf~c~ente
R.l. 10-1mIroPerelra
de Sá Leão •.•.•.••.•. Suflclente
G:\tA 3 -JoSé Maria da Silva Bast.os
Suf i.ci.ent.e
Aps ref-A~bertino de Olive~r?- ~inheiro .•••.••Suficie~te
endos 10os.Cabos Mi Ii c i anos deve ser averbaao o

~.1·5

curse
de Anal i st a de r-e =u r ança nas
i Spt;r:ioih ade de Ar3lista cip Segurnn

i

r ansmi ssões e
Transmis",; ·s·

ti,,!:,

Freouent.ar ern com aprovei t.ament.o o CUI so Sapador dI" ClImuflw
gem que f'unc ionou na E.P.1. de 20/1/%4
a 21/3/964.
OS se
guintEs sargentos'
H.E. I ·-Fur.Milo -. -ArmanJo da Itraça Coni.,-alves Carapin/w-vcJi"
E.P.E. - " Eng. -Jorge da Conceição Calha Pai ua .. "
-f;eg·
QG-1ali,';·
Afilo. ManueL Luís nibeiro
Velos0 .. ,.,.,
.. - "
E.P. ~
,/ Eng. Egídio Fernandes l\tIonteiro
,- "
R.E.1
"Milo.·-Multuel
José M.éUveira
,
, -,~lL,'
A estes sargentos
deve ser averbado.
- O (JJ rSQ de 0tlpador de Camuflagem
-P, e=.pec r :idade
de Sarjador de Camuflagem
11

~ - UtClI\R~ÇÜtS
0,

_

Inva! iüez

fo-

Lartr)
do Governo n? , n
f Séne de 2414/964
ram I
l i c ada s os pensões
;.nUOLS
de in oa l i de z CO.'lceJLdas (JUs mi LI. tares abai xo fi' n c ionado s, e s tando já dedu:
L
.,
, .
Z~'kV' ao aes con to
que se re j ere (f). o.r t' .1]0. d o [J cc, Le
nO.·~ ,610 de 2lJ/l1j:1947,
esclarecido
peio 'lrto.11°.'Ío
De c . e i 110,;)1.843 de 7/10/954,
pelo que devem ser a~Qt idos ao efectivo
das suas Unidades desde 1 ae A!fJW' dó
corre te
data desde a qual passam a ser pagos pe.f:a

fj)lle no

;;10,

Caixa Gernl de Aposentações,
e [icom sujeitos
a todas
as 1sposições
re{!nladorqs
dos mi.l i tar cs reformados:
4!(Ü
Luí" Alberto Ferrei.re Pinto Ril::eiro,r"'ur.i~iL,.
G.CT •.t\. -]O,1.64~
Rop.én Afonso Barroc ,:i.,r.Mil(),de Inf'.do R.Ll.:i .. ,,, .. - 4J.M4!
\aJlue!
do"
1°, .<.1. nO.lO:33/v (1.11,1.1 ..... · ..
3.14H:rü
d~a.lofll. éJC~O, ~ °C (.>. 0.18/6i do hU . .l",- 3.}'Jl J)
AntónIO
~ ::' I r:;\ ":iXWGl (,-"deiro,
l°. _<'lbo1',2\ "5/61-1 ,3- 2,61 !.
José r\lielto n.lU"teI
·V 8,
IOC'cu
;t 0,, - II:!' ...
_932/69 . 1

co

00

I:.l

'.(':)00'''''.'''.''

Carl::
h .ilv· hlel • Sol
'uno J' tio 'o:, ~ ntos ~ '~.r';

','o

YI

)!L. do
~rt.
IJ

.f

I I

:1."llp.

.I. .. "".:.",,,,

••

-

') ~,;Ç>
... - •., iV",

~

2 - estiíic"rões
l1ecla Ta-se que {
.Sarg,de In F. At,tnIl1o Virg{lio
leudes
IJrol ov'ido ao .Htllal rosto pe l r ().L'.no.10-3a.::'irle
de
1(J/4/9F, , ')á', 3()
foi f;{.locado no b- 5, e não no R.
I ~
'I
t'>
.. -,
'J,
como pur 1,pSD 1) pu·licado.
Derr'lar "-1';'C que os , c- .:l. ~arg;_" de Cavo Franc.lSCO
.
.
\"i err a d a
,Osta e Manuel .Ioarnrim Cotovio co locados na LP.C.,
co,0 C'Instá da O.I',nô.1l-3a~;lérie
de ~O/4/904) pág.350,
-icncer. pel, verba "p2Fsoal
dp 'ome ,..ão Vitalícia. além
os Cuadro~
1

~~.ld-""
~10

R'

co
.),1

ue

•

pIo,

na
-,,6.Sér:6
"0

. {·lo) e não ao

,argento de In f'. Beider Vi c tor Dorde \IOCúIn 1qUC', como",; .ns ca do
te 10/4;964, pag.324,
rer cenc i.a 10

o.

,10;,.

. I. i)

C(

LI

foi publicfJ.d".
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********************************************************
Chama-se João Barrigas Filipe e não João Barrigas o 1°,
Sarg.de lnf. do B.C.lO transferido para o R.A.L.l a
que se refere a O.E. nO.lO-3a.Série de 10/4/964, pág.
321.
Declara-se que o 10.Sarg. de lnf. António Augusto é considerado em comissão voluntária desde 26/1/962 e não
iniciou nova comissão nos termos da alínea c) do arte,
3°.do Dec.42937 de 22/4/960 em 26/1/964, como foi publicado na O.E. nO.7 de 10/3/964, pág.223.
Declara-se que o l°.Sarg.de Art. Augusto Pedro Martins,
do R.A.A.F. foi servir em comissão militar nos termos
da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 e não nos termos
da alínea c) d, mesmo artigo e Decreto como foi publicada na 0.E.no.10 de 10/4/964, pág.325.
Por já do antecedente pertencer á R.M. de Angola e nãc
ao R.l.4, fica sem efeito a colocação do l°.Sarg. do
Q.A.E. Jaime Pita, naquela Região, publicada na O.E. n'
7 de 10/3/964, pág.222.
Conta a antiguidade no actual posto desde 31/10/963 e
não desde 21/12/963, conforme consta da O.E. nO.6-3a.
Série de 29/2/964. pág.177, o 2°.Sarg. de Eng.Transm.
Laurentino de Jesus Santos do B.T..
'
Conta a antiguidade no actual posto desde 29/2/964, e
e não desde 10/3/964, conforme consta da ,O.E. - 3a.Série
nO.8 de 2O/3/964,PRg.235-2°.Sarg. de Art.,José Martins
Salvaterra do Ç.A.C.A.2.
Para os devidos efeitos se declara que o 2°.Sarg. de lnf.
Marcelino Afonso Diogo, da CHERET foi nomeado para
prestar serviço no C.T.l. de Cabo Verde como reforço
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Oec.42937 e não
em comissão normal conforme foi publicado na 0.E.no.7
3a.Série de 10/3/;~4, pág.225. Continua colocado no
C.T.l.de Cabo Verde.
Para os devidosftl}"àeclara que o 2°.Sarg. do S.A.M.,
Francisco de Freitas e Silva, embarcou em reforço
para o C.T. 1. da Guiné em 10/10/963 e não para a R.M.
de Angola como por lapso foi publicado em O.E. nO.4-3a.
Série de 10/2/964. pág.133. Tem como Unidade Mobilizadora o 2°.G.C.A.M..
'
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OeCh~d-S!' que o 2c.:-arg 1')0 Mfc,Viat,Rodas
'W:muel da ;:,ilva Guerrelro
Vaz, I romov ido ao actu 11 posto pe l a 0, E
r·lO-3a.Série
de l(}/4 9()~, pág.324, conta a antlg~ida1 el.desde
29/2/904 c não 3/41964
como por lapso fOI pulJ lcado
Para os dev
i ,
eVlOOS
efeitos
se declara que o 2°.Sarg. d e Cav,
\nv'
~
't oru o Mar.i.a Hodr i gues t.r ans i t.ou para a Comp,liecomp 1earnento n? .113 do B.C. 5 e não para a R.M de Angola
c~nforme foi publicado na 0.1: .nO 8 3a.Série
de 20/3/64,
Pag.256. Est e sargento
f i ca colocado no B.C.;) cm refor
Ço na R.l\t de Anao-la.
tPara

.
os.dendos
efeitos
se declara
qu~~2o.Sarg.Cav.
d~r~~lano Nascimento Ca l i x t o da Cheret p~;a o C. T. r.
d ~mor em 2/3/964 nos termos da alínea c) do artO.3°.
10 c.42937 e não nos termos da alínea L) como por
~pso foi publicado
na C f nO.8·3a Série de 2d/3/964,
Pag 257.

A

P

aOraos devidos efeitos
se dec lara que o Furriel
ele Cav
ct' .
al.avlo Ale~ria Gonçalves,
fOI nomeado nos termos da
~lnea c)do artO 30 do Dec.42Q37 de 22/4/960 em comis
~ao militar
para a região milit r de Angola, e não nos
eJrn08 da a lj ne a t1 r-orno foi
por lapso
uLlicado
na
O l' nO ~ .1
I ue

10/3 964, pág 2~2.

Para
r!'
f'l o s ~evldos
cfeltos
se ~eclqra que o 1:
rvrrle . 1 ln f .Teo·'
M~l~~oa'luim da ~ilveHa
dó Il 1.1.17 tem como lnidaàe
f .111zadora
o R.I.ló e não o P.I. C come por lapso
l~~ publicado na O.E.nc.:O-3a.Série
de 10/12/961,
pág.
2 Encontra-se
em reforço no C.l. L da Guiné ..
Oellara-~e que o L? CReu Aj.l\~ec.Viat.Rodas
.Ioeq uim \'ile·
!\,Q ~tyne",
noroeado para a frequência
do curso de 2°s.
~:C.Vlat.f'ouas
e a O.E.no.6-3a.Série
de 29/~/S64.
.: !'t<>nre ao I ."
L. e não ao R.~.l _,'.
como r'or lapso
.>1' pubhcOli
na referido
O.E.
O
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PUblica-se

ao Exército

SER. ~

o seguinte:

I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
1 - Sargentos
Por Portaria

de 7 de Abril

de 1964

Manddao Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
o 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, os segundos-sargentos de infantaria Carlos Augusto da Silva
Guerreiro e Mário Baptista de Melo Santos, ambos da
companhia de caçadores no,63/regimento de infantaria
~e Luanda _ regimento de infantaria nO,lO. Ministério
o EXército, 7 de Abril de 1964. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por Portaria

de 14 de Abril

de 1964

Manda o Governo da Pepública Portuguesa, pelo Ministro
do E~ército condecorar com a medalha de mérito mili
tar dt 4a.classe, nos termos do artigo 52°. do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, os
p ~eguintes militares:
rlmeiro sargento de Infa.ntaria Hugo Baptista Machado.da
companhia de caçadores nO.268/batalhão de caçadores nO,

33. Série
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.261 - batalhão de caçadores nO.10.
Furriel Miliciano de cavalaria Henrique Dias de Sousa,
da companhia de cavalaria nO.297/batalhão de cavalaria
nO.350 - regimento de cavalaria nO.3. Ministério do
Exército, 14 de Abril de 1964. O Ministro do Exército
Joaquim ~a Luz Cunha.

Por Portaria

de 21 de Abril

de 1964

Manda o Governo da 'Hepública Portuguesa,pelo MinistrO
do Fxército, condecorar, a título Póstumo, com a medalha de mérito militar de 4a.classe, nos termos do artigo 52°.do flegulamento da Medalha Militar, de 28 de
Maio de 1946, o furriel miliciano de infantaria Guilherme Barros Phalempim e Dantas. Ministério do Exército, 21 de Abril de 1964. O Ministro do exército, Joaquim da Luz Cunha.

Por Portaria

de 28 de \bril

de 1964

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do E~ército, condecorar com a medalha de mérito militar de 4a.classe os sargentos a seguir mencionados por
segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do
~ército, sé encontrarem nas condições dos artigos 26°'
29°.do Regulamento da Medalha Militar, àe 28 de Maio
de 1946:
Primeiros sargentos: de artilharia, Jerónimo André Arranhado; de Engenharia, Joaquim Sanches Porges Boavida;
corneteiro, José de Medeiros Grilo; e, do quadro de
Amanuenses do Exército, António de Jesus.
Segundos sargentos: de infantaria, António Ilenrique Cristo Carraça e Diogo Bosado Leão; de artilharia, Rogér.io
Lourinho Alves Diniz e Fausto Costa França; de cavalaria, Francisco ~.'arquesdos Santos; do serviço de :-:Ullce
José da Cruz Mouz i nho e Jo~é J\.utónio;do serviço de
material, carpinteiro Manuel de Alrneida Chaves Júnior.
Ministério do Exército, 28 de Abril de 1964. O ~ inistro do Exército, Joaquim d n Luz Cunba,
Manda o Governo da Hepúl:licd Portuguesa,

pelo ~:in s t ro
r:xército, condecorar com a medalha de mérito n.i Li :
tar de 4a.classe, nos termos do ar t.i go S2°.::1oI-'egul
mento da .\ledalhaMilitar, de 28 de ~;;'üo c'e 1':146,o i"!lriel miliciano de infantaria Tomás Willers t1e I:ragal <"
Ministério do Exército, 28 de Abril de 196~•• C ~~l').isdo

f'-
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tro do Fxército, Joaquim da Luz Cunha.
2 - Pr acas
Por Pu r t ar i a de 7 ~e I\bril

rle 1964

Manda o Governo do f epúUica Portuguesa, pelo ~linistro
d~Exército,
cundecorar com a cruz de guerra de 3a.
C.iasse, ao abrI () àü3 artIgos C)'-',e 10° co hegulamento
da Medalha Militar, de 2P de Maio de 1946, por serviços prestados em acções de combate na Província de Angola, o soldado nO.32/61 José Cebola Albino do 10.Esq~a?rão do grupo de reconhecimento de Angola (Dragões).
MInIstério do Exército, 7 de Abril de 1964. O Ministro
do ~xército, Joaquim da Luz Cunha.
a de 14 de Abni I rle 1964

Por Portari

Manda o Governo da Bepública Portuguesa, pelo Ministro
do EXército, condecorar com a medalha de mérito militar de 4a.classe, ,nos termos do att}igo 52".do Regulamento da Medalha Mi li t ar , de 28 de Maio de 1Q46. os
seguintes soldados:
António Frei tas de Azevedo nO.621/63 da companhia de caçadores nO.457 e Eduardo Esteves Martins nO.467/63 da
Companhia de caçadores nO.459; batalhão de caçadores
nO.460 - batalhão de caçadores nO.la.Ministério
do
FXército. a Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha

P - Louvores
- Pr~ç3s
Por Port1lri:1

(Ia 24

(je

,~bril

de 1964

W;éllIda
o Governo da f't:púUica Portuguesa, pelo Ministro
~o ~xércitL, ~J0ptar para to~os os efeitos lega13;0
louvor conferi;o e~ Urd~m de Serviço nO.51. de 9 ric
uJrrentfc.!,do í lJve".,,,\,ili
t ar de Ll,toa. ao solJado
.\!'ostinilO Pires ',)( r i gues , nO. 39/62/l'orrnação
Trem do
re;!imento de artilharia
antinérea Íixa pmr no dia 22
'le rar('o de 1{)64. cerca das .~~j-'C(). na I',staçãode ü.m,i~l03 Je ~erro rle\~eluz ter, no momento ~~Dcto,
~Hril
lUT, ~nlt()
par~! ,; rent.c c.urra automotora e"~ c'lrecçfío
Um civil, ni,i·.... ieé!<\tificLlJo,
que se di ri gi« da p Ia t.aIorma ascen-Ient.e para u ie scendent.e, não :;':;;
ape rce lepJ·;
dd apr-ozamaçj;o ou r c.: i r i da au t.omot.or
a nem ,los gri t'. \c;
(-{Ue lhe e rarn di r .igHlo;;:,elos pa~,sage),ro.;;
e em regado s
t;

í
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da referida Estação, impedindo-o de continuar a marcha
e,assim,salvá-Io de uma morte certa. Desta forma revelou muita destreza, arrojo, valentia, sangue frio e
desprezo pela sua vida, além de mostrar possuir sólida
formação Moral, cívica e militar. Ministério do Exército, de 24 de Abril de 1964. O Ministro do ExércitO,
,Joaquim da Luz 6unha.
II

- JUSTiÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
Por despacho de 3 de Abril do corrente ano, de Sua Excelência o Presidente do Conselho, publicado no Diário.
do Gove rno nO.90, 2a.Série, de 15 do mesmo mês, fOl
autorizado a aceitar a cruz de la. classe da Ordem de
Mérito Aeronáutico, com distintivo branco, de Espanha,
o primeiro-sargento do quadro de amarlUens~do e~éreito Artur dos Santos em serviço no gabinete do alijo
militar e aeronáutico junto da Embaixada de Portugal
em Espanha.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exempla~, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto- nO.35 667 de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos:
Primeiros-sargentos do quadro de amanuenses do exército
António Vieira Pereira do Regimento de Infantaria nO.7,
Joaquim da Assunção Rosado da Escola Prática de Cavalaria, Frederico Artur de Melo Ilharco e Manual de Oliveira'Gomes do Serviço de Verificação de Contas e de
Inspecção Administrativa.
Segundos-sargent~s: enfermeiro, Manuel Pires Rodrigues
do Hospital Militar de Doenças Infecto Contagiosas;
seleiro correiro, Vitor Neves Simões do Regimento de
Infantaria nO.7; e, do quadro de amanuenses do exército, Armando António da Silva da Escola Prática de Cava"
laria.

B - Rectificação
Chama-se Albano de Sousa o 2°.Sargento da Companhia de
Caçadores nO.189jBatalhão de Caçadores nO.186 - Pegi"
mento de Infantaria nO.?, condecorado com a cruz de
guerra de 4a.classe por despacho de 30 de Outubro de
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ORDEM DO EXERCITO

N°. 14

445

*****************************************************
1963.do Comandante-Chefe das Forças Armadas de Angola
}ubl~cado na Ordem do ~xército nO.3-3a.Série, de 30 de
anelro do corrente ano.
Desp. de 8/5/964

III - ~UDANÇAS
Sargentos
Quadro do Serviço

DE QUADRO

do Uuadro Permanente
de Saúde

passagem ao Quadro Permanente do S.S., o Furriel do
Q,C. JOão António do lO.G.C.S., porque encontrando-se
~provado para.este Quadro lhe competiu o preenchimento
7 vaga. Conta a antiguidade desde 25/4/964 data a par~ll: da qual tem.direito aos vencimentos do novo ~osto.
~Ssa 'a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vltalíela ,além.dos Quadros".

Tem

I' - MUDANÇAS
Sargentos

DE SITUAÇKo

do Quadro Permanente

Ingresso nos Quadros
üuadr

o da Arma de Arti Iharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 26/6/961.
~or ~er regressado da P,M. de Angola o 2°,Sarg. de Art.
,,~rtlllho
Leonardo Montez do R~A.L.2. Vence pela verba
essoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Quadro da Arma de En~enharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 22/4/964,
~or ter regressado da R,M. de Angola o 2°.Sarg. de
Enp. (Transm. ) Manuel Aleixo Vargas, do B.T •• Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Oesp. de 6/5/964

Passagam

á Situação

de Disponibilidade

Uuadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 2/5/964, o
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2°,Sarg.de Inf. João de Jesus Nunes àa O,S,P,/R,S,P"
lJésp, de 1/5/964
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/5/Q64, o
2°,Sarg. de lnf, Manuel de Almeida Gaspar do Arquivo
Geral do ~""1':"
De sp. de lC/4/964

Quadro

da

firma ~e Artilharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 25/4/964,
o Furriel de Art. António Maria Azenha Patrício do
n.A,p.3,
Oesp. de 28/3/964

S~rviço

Postal ~i I itar

Passou a ser considerado nesta situação desde 6/4/964, o
2° .Sar-g.Br ed , do S.P.M, José Manuel Gonçalves do S, P,~',
Oesp. de 21/3/964

v - pnorlOCõ~s
~o Ouadro Permanente

S3rgentos
~rmas e Serviços

~jnistjria
?' ,

do EXircito

Oependênc i 10 !\j udan te
,1

Oirecrão

~en(lf')1

rlo ~1rvico

l~epartição

do Hecr

rie Pesso81
ut arrent.o

10.Sarg, e Art,. o 2°,Sarg. \.~rio Jorge Moreira Aguiar,
contando a antiguidade ~esde 15/1/961. data a partir
da qual tem direito aos venc irrent.os 10 novo pos to, Vence pela verba "Pes sáa I dos r,uadros Ilprovaàos for Lei".
resp, de 7/5/064
N~

Dependência

do

luartel

Di racção do Serviço

~estre

uenerai

dp, Ir ansp or tas

2°,Sarg. de Inf., ° 2°,Sarg.Grad. Horácio Henrique da
Veiga, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos 00 novo posti.
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<';uarté1sGene a i s
i

UU:jrtcl

General

do so ve rno 1.1i I i t ar 'Je Li sbca

2°Srl~~' de Inf., o Furriel José António da Conceicão
. contando a antiguidade descie 30/4/964. data a
partir da qual tem direito aos venc inent.osdo novo posto.
Escol:.lS Práticas
das ~rmas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

ln f an t a r ia
Escola

Prática

~e Inf3ntaria

F'urr1'
eI mu"S1CO executante em B omLO",.o
~
r b o múS1CO
.
1°,-..a
~os~ rv~anuelflarvalho Veiga. contando a antiguidade des~ 1/1/964, data a partir àa qual i.emda rei t,o aos venc1mentos do novo posto, Cesp. de 4/5/964
II

negimento

~e Infantaria

n".

2

lOs.Sa~gs. de Inf.. os 2°s,Sargs. António da Conceiçio
~art1ns do B.I.15. João José F mseca Toscano e Manuel
fagundes Neves do b.1.8, contando a antiguidade d•• de
18/2/964, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto,
Oesp. de 5/5/964
2°s,Sargs. de Inf., os Fur r i z.i s Jerónimo Francisco da
Conceição Candeias, Joaquim Vaz Sarzedas, Nuno Sargento Lupes, José Luís Bod r i gue s de Oliveira e Manue.I
Francisco de Oliveira Semeio, contando a antiguidade
desde 3U/4/964, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto, Oesp. de 3/5/964
Regimento

de ln tant ar l a nO.3

/

2° s.vargs.
q
de In f .. os Furriéis José Manue l Pexiga Leandro, Casimiro Coroa cioMonte ~alma António Jacinto
~'atoFialho e Joaquim Fr anc i sco Pach~co Picardo, cont<lndoa an t i au i dade desde 30/4/06'L deita a partir da
qual terr direito aos vencimentos do novo posto.
Regimento

de InfantariQ

nO.[
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2°.Sarg. de lnf., o Furriel Eleutério João Pinheiro Nu
nes, contan~ a antiguidade desde 30/4/964 data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

Regimento

de Infantaria

nO.6

Sarg.Aj.Grad.Chefe de Mec.Automobilistas, o 10.Sarg. l°·
Mec.Viat.Rodas, Avelino dos Santos 'Antunes de Carvalho
desde 26/10/963, data a partir da qual tem direito aoS
vencimentos do novo posto. Passa a vencer pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros" (Arto.
2 do arto.330°. do Capo.ao.do Orço do M.E.), desde a
mesma data.
Desp. de 9/5/964
2° .Sargs , de lnf., os Furriéis'·Lúcio da Silva Cardeue e
Joaquim Leal Marques Trinca, c-ontanQQ a antiguidade
desde 30/4/964, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.

Regimento'de

Infantaria

nO.7

2°s.Sargs.

de lnf., os Furriéis Francisco da Silva Santos, José Lucas dos Santos, Manuel Soares de Oliveira
Gaspar e Adelino .Pereira Ferreira e o 2°.Sarg.Grad. de
Inf.JÚlio Martins Baltazar, contando a antiguidade desde 30/4/964, dáta a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Regimento

de Infantaria

nO.8

2".s.Sargs.de lnf., os Fur r i g i s Benedito Albertino da
Costa Simões, Ernesto da Silva, João da Cunha e José
Maria Ruano Graças, contando a antiguidade desde
30/4/964. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
.,

Regimento

de Infantaria

nO.l0

2° .S:ig~ 'de lnf., o Furrie,l~dos
Alberto da Cunha Hedond9':1"
cOQ:t,llndo
a antiguidade desde 30/4/964, data a
paft r
'qual ,Úm d i reij.oaos $ncimentos do novo posto.

Regimento

de Infantari a 11°.12

2°, arf',.de lnfo, o Furriel
Américo San t a Cardoso Ferreira, contanêo a an t igui dade desce 30/4/961, data a partIr da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.

Rp.gimento

de Inf~"l':Hiíl

~o,13

2°s.Sargs. de 111., o 20,Sarg.Grad.
António Manue I AfonSo e os Furriéis
José Augusto Afonso Calhau, João Veloso, ~~anuel do Nasc imen toPar re i ras e Joaquim Gomes Carvalh~is. contando a antiguidade
desde 30/4/964, data a
parta
ela qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.

p.egirnento

de In tan tar t n nO.14

2o~.Sargs. de Inf',
os Fur r i s i s Abel Pereira
de Barros,
dogério da Silva;
António Ferreira
Venanc io , Fernando
e Jesus Dias Fareleira
e António Loureiro
Martins,
âontando a ant.i gui dade desde 30/4/064, data a partir
a qual Lem direito
aos vencimentos
~o novo posto.

~8gimento

de ín ten t ar l a nO.15

0

2 .Sarg. de lnf.,
o Furriel
Augusto Fugénio Lopes Vicente
âOntanào a anti~uidade
desde 30/4/964, data a partir
a qual tem direito
aos venCImentos do novo posto.
2° .Sar!o. corneteiro,
o Furriel
Florêncio
Paloma Folgado,
SOhtando a antiguidade'desde
30/4/964 ::lata a partir
Claqual tem direIto
,"os vencimentos
do novo posto.

liegimento

de Infantaria

nO. 16

2° VaI
s. S a r "'.'
a <:

(I ~ I .f
~O orn
S' f l'onlO
' .
"
n.
os 2 o s. 0-ar gs , G r a d s , J Oa
entlln e José da Hosa Coelho, co~tando a ant i gu rdade
esde 30/1/964 data li partir
cG. qual tem direito aos
venci mentos do . novo jJostü

d

?atílll:a'J
2°~~arg.de

a:1do a
qu" 1 ,_

.t,

c;

Independente

lnf. o furriel
~ut

i vui da

rr re r t o

j

•

•

'e

H()~

de

tn an tar l a nO.17
í

Vald8ma'

desde 30/4/9'1,

Lab;o

Soares,

',... . partir

venc nnenr os no novo

fOS

t o.

con,:h
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BatalhãO

Independente

de Infantaria

nO 18

2°.Sarg. de Inf., o Furriel Sabino da Ponte Borges, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

2°s.Sargs. de Inf., os Furriéis Reginaldo Jorge Freitas
Rodrigues, Alexandre Camacho, José Gouveia Marques,
contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

2°.Sarg.de Inf .. o Furriel António Serra Tavares, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.

Batalhão

de Caçadores

nO.6

2°s.Sargs. de Inf., o 2°.Sarg.Grad. Manuel Martins Fevereiro e Furriel ~ntónio Cruz Nunes Temudo, contando
a antiguidade desde 30/4/964,data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

2°s.Sargs.de Inf. os Furriéis Júlio do carmo, SilvesÉre
da Costa Fernandes, José Fernandes Teixeira, Alberto Alves Carneiro e António Joaquim Pires, contando a
antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.

Artilharia
Escola Prática

de Artilharia

l°.Sarg. de Art., o 2°.~arg. Joaquim Augusto Louro, contando a antiguidade desde 15/1/964; data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 7/5/964

Regimento

de Arti Iharia Ligei ra nO. 1

~!**Série
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lOdSarg. de Art., o 2°.Sarg. José de Oliveira Serrano,
da Pres.Militar, contando a antiguidade desde 15/1/964,
ata a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Kei ", Desp, de 7/5/964
2°s.Sargs.2°s.Mec.Viat.Rodas, os Furriéis António Alber·
' . Espírlto
.
S anto, contan d'o a antlgul.d a d e
dto e An tonlo
v:sd~ 29/2/964, data a partir da qual tem direito aos
d nClmentos do novo posto. Servem em reforço na R.M.
e Angola.
Desp. de 8/5/964
2o.Sa~g.clarim, o Furriel Amadeu Palinhas, contando a
~~tl9Uidade desde 30/4/964, data a partir da qual tem
relto aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 8/5/964

Regimento de Artilharia Ligeira nO 2
Sarg
M •A'
J.Grad.Chefe de Mec.Automobilistas, o 10.Sarg l°.
~c.Viat.Bodas, Jaime Fernandes Soares, contando a an
~~gu~dade desde 26/10/963, data a partir da qual tem
d relto aos vencimentos do novo posto. Passa a vencer
tes~e.a mesma data "ela verba "Pessoal de Nomeação Vi
allcla além dos Quadros". Oesp. de 4/5/964
Furriel
.
d ar LUls
' Maurl.
.
2°.Mec.Radar, o 10.Cabo AJ.Mec.Ra
C10 Martins Moreno, contando a antiguidade desde
1/4/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Passa a vencer desde a mesma data pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

(Com destino ao C I.C.A.4)
lOiSarg. de Inf., o 20.Sarg. António Duarte Simões do R .
.12! contando a antiguidade desde 18/2/964, data a
partlr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Por Lei". Oesp. de 5/5/964
2°~Sarg. de Inf., o Furriel Eduardo Duarte Santos, con
ando a antiguidade desde 30/4/964. data a partir da
qUal tem direito aos vencimentos do novo posto.

Regimento de Artilharia Pesada nO 2

aa. Serie
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Sarg.Aj .Grad,Chefe de \lec.Auto!TIobilistas,
o 1° .Sarg , 1°
Mec, Viat.Lagartcts
e ls pec i ai s , António José Cor re i a ,
desde 26/10/963,
data a partir
da-qual tem dIreito
aos
venc iment.os do novo posto" Passa
vencer desde a mfsnê
data pela verLa "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
alt':1lI
dos Ouadro8"
de ArL, o 2° "~aIg. José AntónIo Ferreira
rv;nchacontando &. antigllidace
dlescJe 15/1/964,
data ;1 par
tjr da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verLa "Pessoal
dos (;uadros Aprovados por
Lei",
Ceso, de 7/5/964

o .~&.rg.
lo,

Regimento

rje Artilharia

Pesada nO.3

20. Sarg. de ArL, o Furriel
lViguel Cand ido da Silva,
tando a .mt.i guidade desae 30/4/964,
data a partir
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto"
!Jesp, de 7/5/964

Rpgimento

rla .~rtilh~rig

Anti<1érflrl

conda

Fixa

10. )hrg. de Art., o 2° .Sar'g, Cipriano Viegas de Oliveira
Canelas,
contando a antiguiGade
desde 15/1/964,
data
a pJrtir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto.
Desp- de 7/5/961

I1runo de Artill1;Hi1

Contra

:\;jron('lve~

nO.2

Se rg sv Aj Gr eds .Lne fes de Mec , AutomoLilistas,
os lOs.
Sargs.l0.Mec.Viat.Bodas,
Fernando de Almeida G,'iadeira
e João Jor,e de Lemos, desde 26/10/963,
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Despo de 11/5/q64
i

10s.Sargs.
de Ar t . , os 2° .;:,args" Manue l Augus t.o de Azeverio HaínÍ10 do C. LV,. S.N,. e Anír al da Conceição Crespo
contando a ant i.gui.dade desde 15/1/964., data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo pOSLO.
Vencem pela verba. "Pes::rnl das (..uadrc.s Aprovados lJor
Lei
Pesy• Je
7/5/964I.

r.rupo
Sarv ,
o

de ~rtilharia

eont r« \eronflvt1s

nO.3

.Gr&d.OlCfe ~iec.Y!at.!'lect.!-J,udioelf('(.
tlectróIlicO
'"C:"rg,loJ
ec I-lectriC'Í<;ta,
.l oa qu i m • ( ligues de

~~~*~~rie
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01· .
lvelra Miranda, desde 16/1/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Desp. de 11/5/964

Cavalaria
Regimento de lanceiros nO.2
lO.Sarg.de Cav., o 20.Sarg. João Rodrigues Fernandes,
~Ontando a antiguidade desde 27/12/963, data a partir
Va qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
l:~~e pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
1.
Desp. de 4/5/964
Regimento de Cavalaria nO.3
2°à~:rg:2o.Mec.Viat.w.odas, o Furriel Júlio Augu~to de
a vel~a, contando a-antiguidade desde 29/2/964. da~
toPartlr da qual tem direito aos vencimentos .do novo pos• Serve em reforço na R.M. de Angola.

Grupo Divisionário

de Carros de combate

SargS
S .A·Jud.Grads.Chefes de Mec.Automobilistas
os lOs.
D~r?s. l°,Mecs.Viat.Lagartas e Especiais, José Maria
a1n1z ~ IvlanuelNogueira Pinto, desde 26/10/963, data
partlr da qual têm direito aos vencimentos do novo
. vencer desde a mesma data pela verba
PPosto. P assam-a
dessoal de Nonmção Vitalícia além dos Quadros". (N°02
o arto'330*.do Cap.80.do Orçamento do M.E.).

Serviço de Administração

tllilitar

Escola Prática ~e Administração

Mi Iitar

Fu:riel do S.A.M., o 10 .Cabo Manuel Peixeiro Espad ilha,
d~ntando a antiguidade desde 11/4/964, data a partir
Ce qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Venpela verba =Pessoa l dos Quadros Aprovados .por Lei".
Desp. de 30/4/964

l°.Grupo de Companhias de Administração Mil itar
F'Urriel
Co
do S.A.M., o 1° .Cabo Manuel José Abreu Fernandes
ntando a antiguidade desde 11/4/964, data a partir
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.iua I t.en. di rei to aos venc iment.os cio novo posto.
tinuH na situaçã~ de Jisponibilidade.
Cesp de 30/4/964

Servieo

COJl

da ~gterial

Escola Prdtic1

do Serviço

.

da NateriBI

l".Sarg.de
Art,
o 2° Sarg, João de Oliveira
Santos
do
C J 0.1:. , contando a antiguidade
desde 15/1/964
data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo pos
to Vence pela verba "Pe ssea I dos (Juadros Aprovados por
Lei"
Oesp dt 1/5/964

COil1nanhig Divisionarl3

de r·1;Jteri81

r'anutancaO

ue

Sar gs Aj Gr ad s Chefes de Mec Au t.omol.i l i s cas . os lOs.
Sa'l"gs 1 °s.~:ec. Vi at Bodas , Daniel Simões, AbtólIio ry,anuel Y'ir a Ganhão. Ade l ino Leitão da Silva e Manue I l\,ar
t.ins Guerreiro
desde 26/10/963
data a partir
da qual
têm ~ireIto
aos venCImentos do novo posto. Passam a
vencer Jesde a mesma dut a pela verba '*Pessoal de No.nca .
ção Vitalícia
além ,.1oc' (raadro s" (nO,2 do artO,3300.dJ
Capo P". do Grçnmen t.o 10 \1.~' .)
i

')O.~aq). de lnf , o Furriel
Francisco
Maria tv'ont€.Íro
cont3lco a antIguidade
desde 30/4/964
data a partIr
0a qual tem JlreIto
aos vencImentos ao novo pusto
1

...

..'.

•

Orgaos ~a Execução

E~tabelecimentos
Distri

,JS

Oistrito

~DS

..

terviços

e Outros

Elamentos

ri I itares

de R:Jcrutamento

de ~ecrutCli11entn

e Jlobi I i7.aç(_o
P

,llobili?:'lr.ãO

nO 3

2°.Sarg
de Inf
o Furriel
Cermano ~aLino Uias Silves
tre
contando a an t.i guidaue aesde 30/4/96,i. data a par
tir da qual tem direito
'100: vencimentos
do novo posto

FstabclRcimentos

P~nais

Pest1camento
2" Sai .\.;de Inf

o Furriel

do Fortp

~P

ftlma~R

Ali er t,o Lúcio da Lonce i.çgo

~~**~~!!F
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Contanlo a anti~uidade
desde 30/4/964 1ata a partir
(Ia qual tem direi to aos vencimentos do novo posto

Estabelecimento,

ria

fie'!l"

ns t rucsu

í

i~

.í

t

í

tar

2°.~ar
'
ret ~ d e Inf.
o 2v.~are (rad. Alexandre Almelda
Bar
_ o c?ntando a antiguidade
desde 30/4/964
data a
Ptoartl!' oa qual tem di1re r. to aos vencarnen
.
, novo pos
tos ao

Colé'io

nilitar

2 o c~ar ~ do '.S S
. tv,/Ianue I Nera Barata
o f"-ur r ae I J oa quam
d~lltan o a anti~lllaade
desde 20/2/964. data a partir
qual tem lreito
aos vencimentos do novo osto.
IJesp de 7/5/964-

I n s t til t J 1 e c r I c c ,. i • i t ar 10 s PuP i los do f x é r c i to
í

lOs

s- ' ar~s.l °s ~.ec rle Instrumentos de Pn'clsão
os 2°,;
~~:~s 2°s,~!ec. In st.rur-ent.os de Prec.~são Fr ankl im Henr-i
11
,Mol,ta e .João Jorge LOIJes da ::'llva, contando a an
ai~uldaue desde 16/1/~b4 ata a partir
oa qual tem
Lar~~to aos v~ncimentos -ia novo ~osto. Venc:~ pela ve,r
artO essoal
dos Luadr os Adrovaaos por Le i ",(no.1 ao
·16~0 . ~o Capo 30. do Orçamento do !vI,E, ).
resp
de ejS/Q64
de In f , o Fur-ra e I Francisco
dos Santos Agos
contando a antlpuidade
desde 30/4/964 data a
c
qual tem direito
aos venClmentos do novo pos

C~ntro de Instrur.~o ue Operacões

Esoeciais

.~ar

r~o
Bflt

,g ,ae Inf.
o furriel
José Mar i a Lemos contanao a
dj l~Ul,.ladt' desde 3G/4/96!i data a partir
da qual tem
.relto aos vencimentos do novo posto

Centro

.-l
•

I f!

I n s t r uç a n

rJ P.

Sav g en tos MI I i c i anos a e I n f an t a r i a

de I n.f
. Fernan des T'elxelra
o 0° ~arg. Hogérlo
gua1ando a antlgu.LJJ.de desde 8/1/964 data a partir
da
te ' d i re r t.o aos venc rment.o.i ao novo posto. Vence

lo COfl
.Sarg

456
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pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de ;95/964
2°s.Sargs.
Fernandm
contando
da qual
Centro

de lnf., os Furriéis Alfredo Gaspar
Guerreiro Duarte Nunes, Manuel ~as
a antiguidade desde 30/4/964, data
tem direito aos vencimentos do novo

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

dos Reis,
da Silva,
a partir
posto.

e de Costa

lO.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. José do Lago Queiràz, do
O.G.A .• contando a antiguidade desde 15/1/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence lpela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Desp. de 7/5/964
Escola

Mi I itar

Electromecânica

Sarg.Ajud.Chefe de Mec.Mat.Elect.Radioelect. e Electrónico, o lO.Sarg.lo.Mec Electricista João Tavares Seni
cante do I-.A.G.L contando a antiguidade desde 1/4/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados lpor Lei",
Desp, de 8/5/964
lO.Sarg.10.Mec.Radar, o 2°.Sarg.2°.Mec.Radar Manuel Soa
res, contando a antiguidade desde 1/4/964, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Oesp. de 4/5/964
lO.Sarg.de lnf. o 2°.Sarg. Mário Antunes da Fonseca
contando a antiguidade desde 18/2/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo ]posto. Ven
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Desp. de 5/5/964
Estabelecimentos
~ospital

Hospitalares
Mili,tar

Principal

2°.Sarg
do S.S., o Furriel
Joaquim António Caeiro Godinho, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Oesp. ae 3/5/964

2° ,,~ar"t

1

.'.

•

,

I'

..

do . "':,Qo . .:::,,~., o Fu rr-ie I rv"anucl Duarte Carre~a,
con t.ana ...r tlgulClade desde <')Q/<1/Q64
data a part.i r da qua l
tetr J' .
- ""
,
, H'CIto aos venc iment.cs. do 1I0VO posto.
'lesp. de 3/5/% 1.

lIosri t ii i· i I í t' r Vet'l

inari'l

10.~'a ( ..
','
.
"1 r . .;. LnLft1Pl.co, o 2°.Sarg.l·nf.ltípIco
nomlngos Pa~:eco Ant6nio, contando li antigul.dade
desae 1/5/964,
uta li partl.r da qual tem direito
aos vencimentos
co
lIOVO
posto.
llesp , de 4/5/964

niVdfSOS
Depósito
2°. '''';a.r}i'

'

J""

'w-

.IllJ..,

t
'.
(1an.,o a alltl.eUl.
UI:.J.

t.em direito

~i'pr(lnul~erdri

r~er;:d rll~ \rlidu,

•

o Fur rie I Is iC elos, ant.os ,1afrct, cou. d estie 3,/
(' VCJ6.+, Ita"
ade
par t i r da
nos vellcl.n,"; tos
110VOoos t,o ,
S

Infílllt1riJ
20 ··.,cltg.
~
de Tnf.

o Fur r i e ... anue a .José Costa, contando
'. Uhtii<uiJacte ' e s e 30/'1/964, data a pa r t i r ii qual
ten)
.
f
.llreIto
aos VenCl.lnE'r.U)Sdo 1l0VfJ l'0&tO. ~erve em reorç~ no C. T. r. de CaL J Vede.

2°~:'~rl'. de Iu I.. , os l-urr i j i,s .José 'Jias e Gilerto

AndOll10 Alrnendre, con tundo a unt.i.eui.dade desde 30/V96tl"
Bt8 a pdrtl.r da qual tem nir~ito
aos venciroentos do
nCV!) posto.
Servem em reforço
na lU\'.de1oçaroLique.

Pe~im
1o I'.~arI>,...

nto ~8 Inf1nt1ria

nO.7

1
"
c:' I tiv.,
o 2°.sarg.
JoGo dos 'I tos l'once i c.ie
t:!JtlS tl •. , COI,ltândc. a an tl gui~a.le de_ dE' ~~ 112/963.. daa IJurtIr oa rjUdl te'! -cllIeltü
an) yellc::.rrentos do noVo posto.
blc!..'n' ,U-SI:: nu .\" dp
0LI ec: I'efor<s0 a

3a. Série
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Guarnição Normal.

Desp. dê 4/5/964

2°.Sarg. de Inf., o Furriel Armando Gomes da Silva, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a p~rt.r da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço á ~.M.de Angola.

Regimento

de Infantaria

nO.8

2°.Sarg. de Inf., o Furriel Luís Vieira da Silva, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em
reforç9 á Guarnição Normal da R.M.de Angola.

Regimento

de Infantaria

nO.15

2°.Sarg. de Inf. o Furriel Manuel António Rodrigues,
contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir
da qual tem direito aos ~encimentos do novo posto. Serve em reforço á Guarnição Normal da R,M,de Angola.

Regimento

de Infantaria

nO.16

2°s.sargs. de Inf., os Furriéis Manuel da Silva Condef
Joaquim da Natavidade Ferreira e Manuel da Costa Gaspar, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
O primeiro serve em reforço á Guarnição Normal do C.T.
I. da Guiné, e os dois últimos á Guarnição Normal da
R.M. de Angola.
2°s.Sargs. de Inf., os Furriéis José João Dias, Ulisses
Joaquim Rodrigues Belo e Manuel António de Carvalho
Ferreira, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. O primeiro serve no C.T.I. da Guiné e os dois últimos no C.T,I. de Timor em reforço ás Guarnições Normais.

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

20.Sarg. de Inf., o Furriel David Lages, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual tem direiro aos vencimentos do novo posto, Serve em reforço
á Guarnição Normal da R.M, de Moçambique.

Batalhão

de Caçadores

nO.5

3a S' .
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2°s.Sargs
. . Arman do ~emlão
c;:
.
C araco 1
Br
. de In.f os Furrléls
Ara~~a,~Joaquim da Costa Bastos, José Maria da Silva
Lu~~o, .Leonardo Constantino Lemos, Manuel António da
Faz. rel~e, Adelino Estrangeiro Renga, Manuel António
OiVlta Sllveira, João de Matos Lopes, Gualdino da Luz,
an~as da Conceição Artilheiro Algarvio e Alexandre Ledatro dos R~is, contando a antiguidade desde 30/4/964,
no a a partlr da qual têm direito aos vencimentos do
~ vâ posto. Servem em reforço á Guarnição Normal da R.
. e Angola.
Desp. de 3/5/964

BatalhãO de Caçadores nO.6
2°,Sarg d
ti .' e Inf., o Furriel Jerónimo Vaz, contando a andi;U~dade desde 30/4/964, data a par t i r da qual tem
Ço :lto ao~ vencimentos do novo posto. Serve em refora Guarnlção Normal da R.M.de Moçambique.

~atalhão de Caçadores nO.8

..

2°.Sarg d
a an •. e.Inf.. o Furriel Francisco Henrique, contando
tem d~gu~dade desde 30/4/964, data a .partir da qual
ref lrelto aos vencimento~ do novo posto. Serve em
orço á Guarnição Normal da R.M.de Moçambique.

Batalhão de Caçado~es nO.10
2°s.Sargs
de In.,
f
.
J\
.
P'
lC
•
os Fur ri. g i. s r-:
n'ZH\C1SCb
r<" ténlo alS:o Guerreiro, Leonel Dias Gonçalve~ Cassiano Irineu
Go~:~o, Manuel Pereira Cavaco, José Carlos Teixeiraj
do ln 10 ~ 2°.Sarg.Grad. Carlos Ferndndes Leite, contantemad~nt~guidade desde 30/4/964, data a partir da qual
ref lrelto aos vencimentos do novo posto. Servem em
orço á Guarnição Normal da H.M.de Angola.
2°s.Sargs
. . AntónlO
. CId
.
ra
".de In f
r,, os Furrléls
ar os e 01'lveldate Davld Matias) contando a antiguidade desde 30/4/964
nova a partir da qual tem direito aos vencimentos do
R.Mo ~osto. Servem em reforço á Guarnição Normal da
. e Moçambique.

Artilharia
Regimento de Arti Iharia Ligei ra nO. 1
2°.Sarg, de Art"

o Furriel Manuel ~ibeiro Gomes, contan-

do li antigu:i~ade
,Icsde 29/2/964,
data a p ir t i r L.U qua l
ter'! di r e i to aos venrnnent.os
(.10 novo posto. Serve
em reforço á Gua1'llif~aO ~orm81 do C'L L da (,uiné.
~es~. de 2/4/964

p'3Eif'ento 1e ir t i lb rr i a P'lsn,h nO.2
1 ° .Sarg. de Art.,
o 2° .~:lI·g. \;anuel Moreira da Cunha e
Sous a , contando a ·;'r.'i.igní..,'ade desde 15/1/964, data é.
partir
~a qual tem Lireito
aos venCImentos do novo posto. Serve tom reforço
Cuarnição Norrna I da [;)\i. de ,1.0çan-Li que ,
I \esp.
"c 7/S/9M

a

Regimpnto

j8 Rrtllhlrin

~nli~6r3a

fix8

lO.Sarg.
de Ar t ? , o ::,o"~J ... r a, 'Virgíbo
Eduardo Fer re i ra
con trndo a antiguidade cesde 15/1/964, data a partir
da qual tem o ar e i t.o .ao s ven c unen t os do novo posto.
Serve err' re Ior ço á LI.tlHl,ic;fIO"iomal da h.M. de Angola.
ues I. 2" 7/5/9M

~~rvi~o

da

I

tsrial

C'Jri111'1nhi~ nivisiorári~
20.Sarg. ~e rt., o furriel

d\l '~nutencão

rlP,
Jaime ~os Santos
t.audo a an t i gu idade desde 3ü/- /961., àa ta
qual tem direito aos vencimentos
no novo
Lesp. d~ 7/5/q64
f

tiflterií11
Jesus, cona parti r ela
posto,

Contando a antlguiáaàe
desde 3(J/4/96'1, data a lpar t ir da
qual têm direito aos venClfrl'lltosdo novo pesto:
20.!:-'hr~.0 Furriel
ce InL ,i\ntónio
~.úrques de 1\1rrei~'1
"
"II
",Jct;o
Lopes Pr anco (,onç2ive~
"
"""
.Al.dor in lo de Almeida PIres
"
" " ,'11 {lio Hamos Lopes
"
,,"
"".
Ai f re ')Campos Lopes
11"
"
,AntónIO Cícero de ~elo (',dos
SaIltos
,
t\ntól1io Alves ;..ar t.i.ns
"
"
"
~anches Feiteiro
,Antó'lio
"
"
"
"
P. ~'odrigues
[;u"rte
,Carlos
"
" "

" "

3a S' .
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2°,Sarg o Fur r ie I de ln±. , António de Jesus

Soar-es
"
"
""
,Manuel
f'iogo
Ramos
1t
"2° oSarg.Grad. In I, .Car los Francisco
LJ'I enoes
2° ~arg. o Furriel de Inf., Camilo Ferreira
de Pinho
" "
"
""
,Manuel Arltónio Ferreira
" "
"
"",
Delmar da C, Trigo Correia
"
" "
"
"
,Manuel Ferreira
Pires
"
" "
" " ,Luís I\n tónJ.o Fernandes
"
" "
" " ,Francisco
Oliveira
Rocha
"
" "
"
"
,Ilidlo
Colsoul
"
" "
" " ,Manuel Joaquim Candeias
'1
"
"
,José Augusto T.da Cunha Nunes
" "
"
"
"
"
""
,José António Saldanha
"
"
"
,Joaquim Sousa da L.Gonçalves
"
"",
Manuel Anunciação
" "
"
" 02°oSarg.Grad.Int.,Antónlo
Oliveira
Pais
~o .Sarg.
o Furriel
de InL ,João Alves da Motel
" "
"
"
,Eusébio Fillf.le Afonso
" "
"
""
,Manuel José Pello da l:osta
"
Fer-nando João Lisboa
"
" "
" "; ,António 'l omaz • cpes
"
" "
"
"
,António bernar '0 Azevedo
"
" "
"
""
,Fernando Pires 3:lalvado
"
" "
"
""
,José f;omingos Có Sapat.e i ro
" "
" , Arna Ido Gomes
" "
" ."
)Augusto Oope s l\lartins
"
"
"
",José
Nunes dos Santos
"
" 02° .Sarg,Grad. Inf , .Franc i sco José Pat i st.a Te l o
2°oSarg o Furriel de Inf', ,Norberto Ram.i.ro Diegues
"
""
,rv:anuel E.Soares do Cruzeiro
" "
"
" "
"
""
,Manuel Peres Miguel
1t
" "
"
""
,Firmino Augusto Abreu
"'1
"
"
.Manue I José Vicente
" "
" "
" "
Manuel da Cruz Alves
'1
"
,,":
San.ue l João P, de Sousa
" "
"
" "
"
"
,1 iOlsées
Ferreira
"
" "
"
,,"
,I\n.tónio hamos Pereira
"
"
"
,Lu:ís <ios Santos A Farreira
" "
"1t
"
"".
Virgilio
f'ernandes rsteves
" "
" "
" ,José de ~ousa Lo Gonçalvês
" "
"
""
,Manuel Gomes de Sousa
"
"2° .Slirg.Grl:1d. Inf; ,José Joaquim da C.Perdigão
')0
; "
~ .~arg, o Furriel de Inf. ,Luís Guilherme Cabral
" :'."
",~,1ário
de Oliveira
R.Guerreiro
"
1t

•

'1

II

II

~

._0

,So~e' Mal"Í.a 'Rib"iro

Ca~~"'oW
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2°Sarg. ,o Furriel
"
"

Inf.-Manuel Valadares
"-José
Jerónimo Ferreira Gonçalves
"-Manuel
Vidigal Godinho
-José Maria Reis Guedes
"-José
Adelino Antunes Catana
12°Sarg.Grad."-José Tomaz Lopes
Furriel Inf. -João da Silva Pinto
"
"
"-Filipe
Gonçalves Vaz
"-Manuel
Marques de Sousa
..IVasco
Moreira Soeiro Baptista
-Rodrigo Alferes Gomes
-Artur Eduardo Baptista da Silva Nunes
Manuel António Borges da Silva
-José Antunes Martins de Oliveira
..
"
"-Daniel
dos Anj os Martins
"
"
"-António
José Romeira
-Albino Cleto Lopes
"-Ricardo
Ferreira Simões da Silva
"
"
"-Francisco
Martins Pereira
-João Faria Victória da Silva
-José António da Cruz
"
"
"-Abel Meirelas Diniz
"2°Sarg.Grad."-Mário António Correia.

"

"

"

II

II

II

"

11

"

11

"
11

"
"
"
"

11

""
11

"
"
II
"

"
"
"

11

11

11

"

"

"

11

II

"

li

"

"

11

"

"

II

""

II

"

"

'h

"

II

II

II

Região Mil itar de Moçambique
l0.Sarg. de Inf., o 2°.Sarg. Joaquim Caetano Vieira, contando a antiguidade desde 8/1/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/5/964)
20s.Sargs. de Eng., os Furriéis António Clemente, José
dos Santos Nunes Ribeiro e Manuel da Cruz Ferreira,
contando a antiguidade desde 31/3/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/5/964)
20.Sarg. de Cav., o Furriel Abel Maria Russo Pires, contando a antiguidade desde 31/3/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/5/964)
Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas, o l°.Cabo Aj.Mec.Radiom.
Manuel Frade Guerra, desde 4/8/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/5/964)

~!.Sé r i e
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Contando a antiguidade desde 30/4/964. data a partir da
20qual tem direito aos vencimentos do novo posto .
•Sarg.,o Furriel lnf.-José Diniz Antunes
"
"
"
"-Luís
dos Santos Ruivo
"
"
"
"-Aníbal
Ramiro de Morais
"
"2°Sarg.Grad."-José Monteiro Rosa
"
" Furriel lnf. -Inácio Manuel Ferreira
"
"
"
"-Henrique
Neto Guerreiro
"
"
"
"-José
Correia de Oliveira
""
"
"
"-Mário
do Nascimento Guedes
-Vi ctor Augusto Sobral
" ."
"
"-José
Mendes David
-Estevão Velada Gato
"
"
"
"-Júlio
Pinto Moreira
"
"
"
"-Domingos
Barata Cabaço
"
"
"
"-Firmino
Agostinho da Conceição
I,

"

"

"

"

"

11

Comando Territorial

Independente

de Cabo V.erde

Contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
20 qUal tem direito aos vencimentos do novo posto •
.Sarg. o Furriel de lnf.-António Bento Coelho
" -José de Sousa l:Àlar"e
"
"
" -Amadeu Ernesto Escaleira
"
"
"
" -Carlos Alberto Gomes
"
II

'

Comando Territorial

Independente

de Macau

F'urrielGra29'Me'
'
'f'
Cr'
• c.Mat. Crlptogra
lCO, o l° •Cab o A'
J.M ecoM ato
t lptográfico Rogério Duarte Borges, desde 1/3/963, dava a partir da qÜal tem direito aos vencimentos do noo posto.
(Despacho de 4/5/964)

2°

~.~ar9s. de lnf., os Furriéis Guilherme Augusto Corujo
d ~se Ferreira Lopes Peixoto, contando a antiguidade
v:s ~ 30/4/964, data a partir da qual têm direito aos
nClmentos do novo posto.
Comando Territorial

Independente

de Timor

Contand

qu 1 o a antiguidade desde 30/4Y~64, data a partir da
a têm direito aos vencimentos do novo posto.

2° Sa

. rg., o Furriel lnf. Francisco Rafael Grave
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2°Sarg •.,o Furriel
"

"

II

II

11

fi

fi

"

"

11

TI

ti

1f

ti

II

11

11

"

"

"
"

1f
11

fi

fi

"

fi

-Fr'õhc15CO Rafael Gr"ve

-Manuel António Lameiras Guerra
-Inicio dos Santos
-Agostinho ~.artins
-Romão i\mbrózio Marques Mira
-Manu.el Afonso Afonso
-Manuel de Campol;
-João Franco Rodrigues
-José \ aria Lourinho Calha
-Lu~s Soares Peixoto
-Victorino nias da SIlva
-António Joaquim Por ralho Arranhado

S~~~EilTO.)

Regjme~to

'ln Qu~npn OE Cntl'PLEI,IENTO

de InfantariR

nO.6

Pelotão de Morteiros nO,32
Por despacho ;e 15 de~1aio/1964, contando a antiguidade desJe 31jMarço/l %4. 2°. Sargento milic n..no o Furr-i el miliciano Antnnio José de Simas. lem direito aos vencimentos
do novo posto desde 31jMarço/1964.

Regim~nto

de Infantaria

nO.l0

Latalhão de Caçadores nO.160
~omp~nhIa de Comando c Serviços
Por despacho de lS/Maio/1964, contando a antiguidade desde 28/Wevereiro/1963. 2°.S~rgento mihciano o furriel miliciano Esmer a Ido Martins U~ Lemos. 1em direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

~3talhâo

de Cac~dorcs

Companhi a de Caçadores

n~.5
n-. 263

Por despacho de l5;\laio/1964. contando a antiguidade desde 29/fevereiro/1964, 2° .Sargento :\ihciano o Furriel mlliciano Orlando Ivanuel Ferreira Caetano. 1em direito aos
vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.
Companhia

de C'Jçadores nO.26S

Por despacho de ISY l,aio/1964, contando a antiguidade de.;;de 29/Feverciro/1964, 2°s.~:\rg ntos V~ll<.:Íano~os furoé1S
r dicHIfIOS Alltónio josp Charrua Simões,. f\ntónio Vieira Cat.ri t a , Armando f nt.une s 'errrmdes , Ete lvmo Ferrell"<t
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J o(o

'I c J e S LI S F e r r e i r ~ :: e r na n d e s Co r r e i

'luel Antunes Al ves , Têm direito
pústo desde 29/Fever:.. lrC/ 196<:'.
Ccnpanhi

n

e 1 0'1

aos vencimentos

a de Caçadores

n?

(I

U ;

m ',:.'-

do nove

2Cj(.

~or despacho de l5/Maio/19b4,
contando a an t.i gui dade dE:~1~ ?9/fevereiro/1964,
2°. Sargento mi Ia c i ano o r-ur r ie i rm>
1C1ano António Jardim Abreu, Tem direito
uos venCImentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964
Companhia de Caçadores

nO.301

~or despacho de 15/Maio/1964,
contando a antiguidade
de s~ 29/Fevereiro/1964,
2° .Sargent,o Miliciano
furriel
mil-IC1ano Alb no Augusto Duarte Martins.
Teu' d.i re i to aos
\'enc1mentos do novo posto desde 29jFevereiro;1964
.

•

Companhia de Caçadores
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~or despacho de 15jMaio/1964,
contand
a anr igurdade Ul.::;rnh?9(Fevereiro/1964,
2°s Sargentos
Mi l ic i.an S 08 f'urriéis
1Clanos Alfredo
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Conde e A!1l.(',nif1 Al Luque r~ue Azevedo. Têm direito
aos vencimentos
do novo posto
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10/4/96",
Vence pe I v,-,~t'l. "Pe s soa.l de N.-,:rpn:_.,::
lícia além dos (~u~.,TOS"
(Despacho de 1/5/9iJ'Ú

lit

n
•

lO.~arg
de InL José Augusto Lopes de Alrneida ~lora1s.
do
I., 12, po:c pedir.
\ L'espacho de ,7/ :)/964 ':

fl:

1° .Sarg.de InL Amílcar Eugénio Gonçalves ao CaVlto do li
r.2 e 2° .Sarg. corneteiro
Ma.nuel Peixoto ::~arbosa do p..
r.14, por pedirem.

Bata!hão

Independente

de Infantaria

nO.17

2°.Sarg.
de Inf. António Moreira do C.T.r. de Cabo Verde
devendo ser considerado
nesta situação desde 25/4/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além
dos Quadros".
(Despacho de 4/5/964)

Batalhão

Independente

~B

Infantaria

nl'.15

Sarg.Ajud.,Subchefe
de Eanda A~tónio Gonçalves,
(ciespacho de 11/4/964)

Batalhão

de Caçadores

da E.P.l.

nO.l0

20.Sarg.Grad.8e
InL Jo~é Manuel Pires da Silva, do R.I.
.13, por pedir.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vi t.al jc i a além dos Quadros". (Despache de 4/5/964)

Artilharia
Regim8nto

de ~rtilharia

Ligeiro

nÜ.l

20.Sarg.clarim
António Melo Saraiva Melo,do I~.A.P.2, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situa'
ção desde 23/3/964.
data em que embarcou na R.M. de
Angola de regresso à Metrópole. (Despacho de 5/5/5(4)

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves

nO.2

l0.Sarg.de
Art.Orlando Mart ins Grave do R.A•• 2, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 10/4/964,
por ter regres.:>udo da fI.M. de Mo-

Sé r l
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'.. c'.**~.**~.
" :'*

."

V(

•
r} _ "P~',;soal

(Ü .T:dlO

dos Q,13dro.

'1' 1'0-

de 1/:>,'964)

l'';~"':-g.
"

,l( Ar.t; i
-r to Si l vr do P. A.P.:
sua Ijm ds de,
, ,oLi' , 'a"cor a , ieven
1
d o ser COr.Sl . d era d'o nes ta S:L. t.uaç aO
(i~se 22/.4/9(;4., prJ, ter regrw:;suJü
da R ~ lt. Angola
~Cé vela
ver...,a "r'es,So....
l dos OU<ldros Aprovados por
,

,,l,,,

I e"'u
•

,I,

.,_Desf",-cho

•

Cilvalar;

~1lt

de

4/:)/964)

:l

O

D~vision~rio

de

t~rros de CLmbate

2\,);~art'.
. av , .IOS: de ,\:~tos Morais,
-Ia P.l\1. de .1o~&m'{à411e, ceven lo E.Cl' cons i erado nes t.a situação
desde
i/4/9
,: Vcrice pe la verta "Pes1?oul de Norle~ção Vit~ici a ~,d.ém )0[, Q.,iadros".(no.l
do a,tO_3S9°.do
Capo.9°do
Or-çamentc do ....L ; > (despacho l; 1/5/961)

Engerth~r!3

Escüla Prática

or: Er.g8nh3ria

20, ·..,ar!;
c'
du 'J•. L. João Jorge

da R,M. de Ango l a, àevendo
S~r considerado
nesta situação
desde 22/4/96~. data em
::ue ernb'Jrc I de regresso
à Metrópol
, Vence r,l'!Lt verba
Pe:~;soal de Nomeação Vitalícia
alé.;'] dos Oaadr'os.'
(f~spad:o de 4,75/964)

F

'-I~~lel..,de_ r 'f:!;. (Rdd, ). José ~,a~u~l da <.on:81çno Pe re rr a
" G.L.l.i\
, sua Unida,
McblL7a~·,H
f'eV('I,'1J ,,€r ccr.
sld<;ra~o nes t-i sltLaGeO :e..,de 21,1!9!)4., po~ t <' r-egr-es se o d fi i. de A.. da" V ce}'e 1 ver];a "Pes3c 1 de
Jrr;'~-lçüu \ italícl",
:: lpITI ud' (lUa lC>
( 'lespaclt", de 7 /3/ ~~~

Seryjco da ~Rteria:
E', c o I a P r á t i c a

ri

n S e r 'I i c o de;" a t e r i a :

2° .Sar g, 2° .~:ec. Viat., hoda~;, .João de .Iesus Lavad inho Martins 10 H.f'. 3.
(Despacho de 1l/5/ ~J l)
,

Orgãos

'o

Fxecução

dos 3 ',viços e Outros El9~ent0s

ES~Hb91Jcjmentos

Ge Instrficão

Es c o ! II . li i I i t:] r E i ec ti G ln e c § n i cu
\ng.Ajud.
Ó J Hamo\<1(.ctri('
í adi oe Ie c , e Electrónic(;,
Jor~e Ferreira
da Silva do H.I.I.
Vence pela verba
"Pe ss ca l , :3 I.~ua.lro.:;Aprovados por Lei"
( ~srH:,d,o .1..: </S/96t1")
P.S'-trt;,;.lO",,~
óo T'.AJJ.::.:

..;cU.ectriClstas
José Conçalves de II'lto3
JOd',uim I.odri guc s de Oliveira
Mi r ancu do
l·•.• e.A.3. Ú pr in.e i ro vence pe la ver-La "Pessoal
(te llomeação Vitalícia
além dos (..,uadros" e o último pe Le verba "Pessoal dos ()uadrús Aprovados por Lei".
(De spacho de G/5/9ó4)

Es tahalac

inan tus llosri t a l a r as

I1tlspital ., :I i tar Pr incipal
Furriel

do S.S.Antúr·io
Te ixe ir c dos Santos Meixedc, de,
2" .C. C. S.. Vence pe l.c ver+ c. "Pessoal dos Quadros Aorovades por Lei". {iJ'est,ac!(V de 1/5/%'})

2°.~'aro?,.do S.:". I!orácio

'_ur:lov'no

. VE:HC.....pela verba "Pessoal
dos (Iuadros".
(DeSpE..cIlO

i'losflj

ai !.ilitar

C8

Fer re i ra,

NO!rleaçâ0

do

(,.I..:.T.r.• '

Vrt.a l ícla

alérr.

Je 4/5/964)

ria D08nças

Infecto-Gont3ri'Js''':

'e5ctr:~.uç. ::'. .3., Augusto Lope s ::10 10.r::.C.:~", sua Unídh0C
~obilizadotb,
de~endo ser consIderado fiCSt& situaçio
de~~cl",·1.j!c/%A, po~ te
regr s= ado ,h ttM, de ',loçam~iql.:':•. vence DEla verba "Pessoal dos ÇJaJc0s Apr ovados
por 1 i".
(Le spachc :'e C/5j')ó4',

31.
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*~~~··'*··':·.:*~~~***·~c.
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~. ~:-'~;!: ::~~!d':.:• ~

"a rg,ao SI"
'c.
,A.M. O,kaldo Odorico A menura , d a r'"'0.\"
Moç<tmbique, devendo ser cons ider aco neste" si tuaç::::;")
~? ~O/4/964" Vence pela verba Pr i vat iva ,-.\:,:éll~ 1.~
o

"iv'lh tar ,

ue
tv

cÓ:

(Despacno de 1/5/964)

Fur~iel do S.A.M. ,José Mana Agost.rnho , do B:r". suaUnldade Mobiiizadora,
devendo 'ser cons , -lerado nesta si~U~Ção desde 22/4/964,
po~ t.er roei,ressa~o da F.";\;i.~e
_U;gola. Vence pela verba "?nvatl'Td da l'v,anuten~~;o NliltaL
(L\espacho de 5/5/CYi4)
"
o
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destino

De [J ó S I lo Ue f"! q: ,\d i d IJ S
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de '\,;rneação Vit aloteIa além dos Quadr-os" o (Lespacho
d<:! S/~/964.o)
e
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o

a~,,.1

Geral

de r.i3tarial

03 0udr~

António Manuel Oliveira)
da 8,:
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~esta situaçio
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21(4/964. Vence i.- ~a verba "Pessoal cios Ç'Uaclros 1\01'0vaaos por Lei". (~espacho de 4, 5/

2° .Sarg.

de Cn.,

o
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se;
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e :)l)so~~'·::,c.2°s.Mc:c.~'~tdi0m,
Joãc da Silva MartÍ!lS
':'~J H. ' . .p"
~'l;lUel Si:nao ÁIltune3
do R.C,7,
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3a. Série

********************************************************
respectivos Comandantes:
lO.-Ter a altura de 1,60 no mínimo;
2°.-Não ter ultrapassado a idade de 35 anos
3°.-Satisfazer as demais condições estabelecidas no
arto.70 do B.P.P.I.E. excepto as condições,4a.,
5a. ,6a., e 9a. e alterações posteriores;
,,
b)-Para os militares referidos nas alíneas c) e d) do
mesmo número:
lO.-Ter a altura de 1,60 no mínimo·
2°.-Não ter ~ltrapassado a idade d~ 35 anos
38..-Satisf'azer às condições t«. ,8a. e 13a.do art~:70"
do R.P.P.I.E. e alterações posteriores;
.
c)-Para os IOs.Cabos artífices serralheiros, 'carpinteIros e correeiros; 10s.Cabos ferradores e lOs.Cabos
corneteiros e clarins, uns e outros com o '2°.curso'
das E.R. ou com o C.S.M., as condições estabelecidas
na alínea a) do presente número.

Da abertura do concurso
3°.A abertura do concurso terá lugar no dia 31 de Maio
próXimo e deverá ser anunciada em Ordem de Serviço ,
das Unidades e Estabelecimentos do Continente e Ilhas
Adjacentes, do mesmo dia, e nas Províncias Ultrama- '
rinas logo que seja recebida a presente O.E .•·
4°.As declarações
dos cand~atos devem ser entregues
com a prévia antecedência para que, seguindo as vias
competentes,dêem entrada na secretaria da Unidade
ou Estabelecimento, até ao dia 20 de Junho p/fo.As
mesmas declarações serão enviadas ao Presidente do
Júri até ao dia 25 do mesmo mês, informadas nos termos do arto.73°.do R.P.P.I.E., alterado pela Portaria 8212 de 1935, acompanhadas das respectivas notasdt
assentos. As dos candidatos mencionados nas alíneas a) e e) do nO.2 devem ser também acompanhadas
da cópia da informação a que se refere a condição lIa.
do arto.70 do mesmo Regulamento.

Das Provas do concurso
5°.As provas do concurso serão subordinadas ao programa
inserto na 0.E.no.5-la.Série de 30 de Outubro de 1 §6·
60.0s candidatos das Unidades do Continente prestam a
prova escrita conjuntamente em Lisboa, no local designado pelo res~ectivo Gove~no Militar, perante o
Júri. Nas ProvínCIas UltramarInas, os candIdatos das

3a S' ,
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Unidade
.
J"
s com sede fora da localIdade
onde se reune o
a~~~' prestarão aquela prova pela forma prescrita no
Co ,~2.~0 R.P.P.I.E. e perante, uma comissão com a
menstltuIÇão indicada no arto.83°.do mesmo regula70 A nto, alterado pela Portaria na .8212 de 1935.
.1 prova do concurso a rea I'a zar no Cont.i
nt.men ce so" tera
dug;r quando for determinado
pela Repar,ição
r~ argentos e Praças da D.S.P. deste Ministé80
o,
.A_prova d actl'1 ográfica será prestada
'
'
segun d o pre.scrIçoes e b 1
. .
rida sta e ec i.dasno programa in~e~to na ,O.E. refe'lhe_~o n o :5.,Esta pro~a,não é elImInatórIa mas serre 1 atrIbuIda'classlflcação·a tomar em conta no
desu ;ado final do concurso Com o coeficiente' um e
90 .Se;:r~ constar no mapa de c Iass i Ei caçâo modelo 7.
di a ln,c1uídaa prova física, devendo observar-se. as
O ~POSlções do hO.13 publicadas a pág.328 • 329 da
s~r~t·2>2-~a.Série de 1~58. Não é e~ir:nina:órla.mas
em he-a 19Qalmente at.r i.buída cLass.i f i caçâo a tomar
no resultado final do concurso com o c6efiCl'COnta
ent
.
cl ~ ,I (nm) e deverá também constar no mapa de
s
as lÍ1cação mi?

Da Constituição
0

dos Júris

10 .Serão nome d
'J'
,
-Um'
a os os seguIntes ut1S:
-Um ~unto do Governo M~l~tar de Lisboa
,
c' Junto do Comando M11Itar de'cada uma das,Prov1n•
110.Alas UI t~amarinas onde haja candidatos.
1 n~aça~ do Júri do Continente será efectuada pepart1ção de Oficiais da -referida Direcção, por
..'narma
d' a' que o Júr1 possa ter a sua prImelra
reunlao
O~ J~a,2S do referido mês de Junho.
d urls das Províncias Ultramarinas, serão nomear~s pelos respectivos Comandos Militares que marcadaola data para a abertura do concurso, entrega das
r~c arações dos candidatos, primeira relmião do Júg1de re~lização da prova escrita, conforme for julr: maIs conveniente, tendo em vista que tudo se
120.Ca~ 1Ze no mais curto prazo de tempo.
doia Um ?OS Júris será constituído por um major e
No S cap1tães do S.A.M.
n- chso de nos Comandos das Províncias Ultramarinas
s:~ aver oficiais com a pa,tent,eánd i.cade, poder ão
130.0s o~~~a~os com a patente Imed1atamente 1nferIor.
1C1a1S nomeados para o Júri deverão desempe-
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Cursos

- Averbamentos
Frequenta
'
de Q
ram com aproveItamento
o Curso de Comandante
de 3i~Ç/ão de Cães Militares
que funcionou no C.I.M.C.
nos.
964 a 25/4/964.
os seguintes
lOs.Cacos rúlieia-

2715/63 RAL
2 - Jaime EioJo Ascenço

6595/

6
63 ~I 10
6~/63
RI 10
238 /63 HI 10
A. 8/63 PI 16
Os referidos

- Carlos Fernando de Oliveira
- Vasco Francisco r. Biteiro
de Campos
- Celso Ferreira
dos Santos
- António João Pelo de Azevedo ~!atos
l0s.Cabos Milicianos
deve ser averbado:
-o Curso de Comandante de Secção de Cães

Mi l.i tares

.

(Nota o
-A especialidade
de Cinotécnica
Q.C.
E.M.E~):2072/IP Proc.41.l/63
de 1/5/964 da Rep.lnst.

do

Fr~entaram
eq

com aproveitamento
o VIII Curso de Minas e
/96;dilhas
q';1e funcionou no R.F.l de 2/12/963 e 23/12/
~AP 2 _os se~uIntes sargentos:
Iit 7 _ ~urr~el - Manuel Joaquim Faria Panbosa
BAP 2 lurnel
- António Martins Afonso
RI 16 "
António Carvalho do A. Pereira
kAP "
- ~1anuel António C. Pereira
!iC 7<" ,2°. Sar»
Manue l dos Pe is Per e i r a
Fl ') - Furri;i
- Vrancisco lVI.C. l-at-ropo
iiI
Manuel Fer re ira S.Correi~
~Ab q
Komão AmbróslO Marques MU<1
Rl l' "
- Fernando José da S.Nascirnento
P.1 11)
- Jo~é Augusto ~eonor .
HI i
"
Ul is ses _TrúlUUllTI
Podr i gues relo
1-<116 ."
- Vasco Lino de Oliveira Co l imãv
A. eSt -2° .::3arg. - António Sérgio Lavadlnho Cach i.né
Iliadil~s sar!:;entos deve ser ave r Lado o curso de Minas e Aras,

16

Fl'equentarar"
, . d
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iI,. da Cruz
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>".L. /
,rI.
(,r"í;T
\ ,-{t,(-·
.4m.álio ~:('m,in'u)s
~.r. '."rt-' 'ulUet uoão da \.onccição
Hita
"
I;' ri;,.(":,., "rLJ(Fill.J~
C:t Concei(C;o F.ihargarido
"
!<or
j,.(:~.>
jnf.-,·'~(ln
c;c:. Costa 50r'tos
,\ estp3
sar~':~nto dç,y'j'; ~:f;:- 8; erbudos o ("l1'SO e a especialiti ade de tc:.~cação Fí;,ica
'~,üi
tal'
'IYJRES
li

-;J..7

C~

1.1(... f.:_·~;'j

~(J

t

fl

-~n

ficH 2.erne:feitú
b realizaç:-r!
ei'íJ ele '2onhec 1.if.entos, Di.l

éos'
d

f',

1°3,

~<Í~iGS

de actualizú-

e )0s.Mec.

ele Jnstrum.

::e Pr,,=cisãe é IUilC1Un':\r '._ l.·j.\,.P.l<.. e prevista pelo
"Plano 'le Ti iJc,ínios
(,I]::":1S
e t'stágios,
puLlicaC":, nG
O.l' .!10 .25-3o-:-érie
de 1'';1'''/963,. pá!!. 7pQ.

f '"esgradua';.o d:J posto de

l'')c~arg.lo.\~c~
..Flectric;:.:q:.a;
'esde
18/4/9'):" o p.Sar<).(.ltad.1o.~1ec.Vlectricista,
.fü"~é Luís :la ~llvq' da D,S. t;'.G.~.;
•• Volta ao posto anté;-

ri:.lr c.e 2°.Sar~!c:mt,).(Jet.ermiI.",,;,ões
de ?J/ ,j'-!6íJ, ;Jág. 33).

O.E.no.:?-:'é1.Série

ii - V2nc tn"JIl tos'
Lech1'3-,,"' (,ue '; 10" '-"'ln" . c. Viat.Lagartas
Al.lté,nlo José
Co:rr'~'ia do f.",t. •• P.~(" ('P 1). passa a venCBr pela verba
"Pessoal '::os J,ua:Jros ;~. r'OVd ...O:5 ~j:)r Lei"(no.l
do artO.

1-~~:.:l(~Ja~""-"

'_
:se que ;« lo.::.,arg.ac
. .).~.tvl. JoSé, Pi na Cal.r a I do
,tJ?ssa'(J', V'~T)l··'r pela verba '''Pessoal
de -'omeação
BI }lcla além dos ("uadlo~" {no.2 do ar t.? , 330 do Capa.
--."0 Orç<linentadc
. 1'. > --iesde 1/6/964,
1
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_- •
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~'it~'

Ql-,~-,

a rrece ss idade ;.~ recti ficar> alterar
ou confir1J
.
vert.as por que estFío a ser a.onae·os
os venc re ~o~. dos Saq,eI1tos
Aj d~ntes, '1"s.S~r~s. das Armas
-r'lçosde
. aúde e Adl'lllllstração Mlht.ar do Q. P.
!Jre~entes. nCI I ;etrú.ole,
p:Jt lica-se
uma relação
na
yUô.l.
'.'
L
c
, 'se. .i.fJ01;;;
..,' as vera,';
.. 1<l$ quaIS.' rieven' ser a,-,onaQos
'
,
t.i
, O'"~,VeIJClr:Jentos.
c-os
r e -' e rroos 5, '.Cf'ntos a par'
c,?_y' Ir" "- 1 ce .J un I10 do cor rent.e @1O. r\SSJIJ':
._ Le~cen pe La- verba "Pessoal
uS ("l~·.r JS .' 'I'o,rados
por
A'le~".(no • .l do 'arto.23t>:
do (;:,,0.;'''.
::- VI'cameI'l.to do
11.1<'
t o dos os sargenUJS
. '.,
'
= r ,
Ay.'o~:lt<~.:,>
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. .,,' •.
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. {w") 2..' 'ue s ( senas i..1.l
·h

-;

Ik1[
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gueir!:

-~encfórr, p.=:la verl:a
(JOs

(~.
(d
.,ua~.ro:,;".
,11°.2
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"Pessoal
~e Nomeaç,jc ',:!. ta~ icia Uler.1
o al'tO.3 300. d o Capo.8 Cl' .ao ar ça,,'ento

~o
U,t!Jníl?í! '1
" ..s~rf.cle I~ng. -José Arnaldo oe Ascenção Santos-E.P.F.
(B. Tm. ~'"
""
"-f1nténio
Ferreir'l AiOedas-O.S,F.O.JlI.
""
Ir
-Joaouim Estf!vão da Conceição D.w.rte-F. r~.l
" "
-Fruncisco Ribeiro de ALmeida, e Sc>usa-r.::;' (1 '1;:.3)
""
" -Joaquim' Sonmes Lf)rgcs .oél:.!iria-( ifrr.~
..
-:'.,o'lliel da Vonseco) l;vei r ,-L. T.
-Orlonao ALberto .4lmeiQ(j-GiEPJ'.T
"
'1
-José f'errei,""-' ;1 [,ves-J;-'j.
"
-ln tÔ'tio Conçl,lL l'es da .sdvn-rG.1a.R.!I;.
-Augusto (:a,-;dn.o i uerra-G.C. T.A.
-José hilãrio dos Sentas HodrigtLes-FPF
-Ja(jn ;./artins nodrigues -R°P;.1
-ArLtcr~i() Vieuf1 : ereira-E. 7.
-/lennaue .JOT1·~:O aos San tos-OI"'RF:7
-ílelder Venl1ncio C IraDso-B. '[.
-Lor;nn.gos Úledes ~.arbos(l-R4P2 (OCA .t)
-fo;;,wgos da (onceição lendes (;:erra-B. T.
-Joaquim Nunes ele Oliveira -E.F.I~.
-(ln ténio CU VI Le iro [)ias - F.r. 2
-Joont.:.Lm J0t'~J0 A Lherto F'ron.cc -1.;.,S.C.F.

10. )

Couvei a - r .S.C.f.
Cardoso -;·.~'.Flect.
"
"-Franci::;co
Alme ida Cunlra-E,"},
-Seuast i So da :·)jlva Lar anj e.i.r-a-f .. t>.r.:.
"
"
" -. polinário
Roque dos Vu} to .. - " I.
<lraciano
À'1tónio !orai c- ,,' .~. (1 .1.r.3)
-AU!!IIRto de Sousa ':O:3a- .1.1',.
I!
-,l1t{,nio da ve i aa- ..I.(.T.A ..
"
-Á.l
varo Hodrü1l(~s Fer re i ra-f .F, 3
"
-João Pintá:o "artins-P.
~'.
-~,QrLerto
Augusto
AI
vcs-E.P,
f.
"
"
11
-~~anuel Simões Coe lho-B, T.
"
11
-Eusébio Lopes Correia-E.P.L
(P.Tm.3)
"
-Ál varo àos Santos Bosa-Sen.Cart.do
Exerc .
"
11
"
-João Al.reu Parata-E.P.E.
(B.'Jn.3)
b j -Servi ço de Saúde Mil i t.ar
10.Sarg.S.S.-Américo
Nunes Teixeira-H.M.P.
"
"""
-António Nunes-lo.G.C.S.
"
"""
-Luís Nuno dos Santos Vila Albino-lo.G.C.S.
" " -August o José !-Iosa.H.M. P, 3
" ""
-António Soares de Faria-ftA.L.5
"
"
""
-All:.ino
Vieira-H.M.R.l
"
" ""
-Joaquim Neves Hoque-E.P.f .•
" ""
-António Gonçalves
O.da Silva-H.M.D.r.C.
"
" "" -Luciano
das Neves Vilares-H.M.P.1
"
"""
-António Neves-I1.A.P.3
"
11
""
-Norberto
Manuel Beleza de Pi.nho-ll.ki.Pv L
"
"
11
-Manuel da Cunha Alves-E.P.C.
11
"""
-Fr anc isco ~,lonteiro da SiIva-B.M.I-t1
"
"""
-António da Cost a-ll.M. h. 3
"
" " ·J0sé Simões oos Santos-1° .G,C.S.
e) .~p r v ic o -)e .\ 1m i n i s t r 3r: f ') ~.i I i t ~ir
l0.S<1rl.S.A.IVI.
António Podr i.gue s Faria-2°.G.C.I\.~'.
..
"
"'"
-Armi.ndo lsi be i ro (la Silva-1°.G.C.A
.. I.
"
""""
-José r,hguel M-endes-p,(J.C.A.~;.
"
"""
-I\lfredo
Martins
2° .G.C. A.iY ••
"
"""
-José Augusto Cal'ujo LP.A.'.\.
"
"
"""
-António Joaquim 1ouro Pereira-n.h.M.fl
11
11
-~11anuc1 l.eixeira Nunes-l~. P. A.l';l.
t1
-1\Aartinho da Silva Dias-l~.G.('.A.~1.
"
"
"
11
-.Jo~o ~iartlng Carlo:::;-f)j r. ':lerv. Int.
"
"
"
11
_
ocirigo Correia. àe B'lrros PereIra-Oir.
"
:::'erv.lnt.
" " " -"rancisco
Perdig&o Gaspar-E.P ••\."i.
" "
10.Sart;.rJl~.-Llí&io
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11
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Ü4 - Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos ~adros".(no.l
do al!to.352°.do Capo.9°.do Orçamento do M.E. )
~,o .Sarg.

"
"
"
"
F

de Art.
"
" ,'"
""
"
""
"
""
"
ranc'lscl:l
"
""

-José Artur Guerreiro
- R.A.F.F.
-Alfredo
HiPólito
- R.A.A.F.
-Afonso Nunes Faria - R.A.A.F.
-Raul Serra - R.A.A.F.
-Domingos Pereira
Pina - R.A.A.F.
-José ,Maria Sequeira
- R.A.A.F.
-Franci sco de Medeiros Lemos -R.A.A.F.

05 - Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quedroe". (n? , 1 do artO~59. do Capo. 9°. do Orçamento
do M.E.)
Sarg.AJ'ud
1°
.
" .Sarg.Cav.

"
"
"

"

"
"
"
"

"

"
"

-Armindo Ribeiro
dos Santos
-C.D.e.e.
-Manuel Marques Alegria-C.D.e.C.
-Luís Repsine
Fernandes
- 'C.D.C.e.
-Joaquim COrreia Gonçalves-C.D.C.e.
-Ant6nio José MarcelinoC.D.e.C.
-Ant6nio Beja Martins
- C.D.C.e.

Ü6 - ~encem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
os ~adros".(no.l
do arto.366°. do Capo.9°. do Orçamento do M.E. )
1° ·Sar g. d o S.A.M. -Manuel Rodrigues

Craveiro

-e.D.M.M.

07 - ~e~cem pela verba "Pessoal lias Ç\tadros Aprovados por

M

e1". (no.l do arto.162°.do

1°,Sarg

"
"

"
"
"

"

Capo.3°.do

Orçamento

do

.E. ).

.

de Cav.-Joaquim
de Oliveira
- 1.T.M.P.E.
" Iti], -João Manuel Borges -1. T.M.P.E
" " -José Pereira
Fagundes -I.T.M.P.E.
" " -José Machado de Almeida1. T.M.P.E.

~ - Ve
Le~cem pela verba "Pessoal dos Ç\tadros Aprovados por
1".(no.l do arto.153°.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.)
1°

s

. arg.

de In] , Artur

Peres

da Silva

-COl.Mili.
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l".Sarg:

"
"
"
"

"
"
"
"

de IlIf.-Jorge
Duarte- Col.Milo
" " -Angelo Bruno" "
" Allt -Américo Bruno-"
"
" Inf. -Miguel Nogueira Alves
"Art. -Manuel João da Silva-

-Col.Mil.

"

"

09- Vencem pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por
Lei".(no.1 do arto.62°.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.)
1° .Sarg.

"
"
"

"
"
"
"

de
"
"
"
"

Inf.
Eng.
Inf.
"
Cavo

-Albino Ferreira
da Costa-Acad.Mil.
-José Francisco
Pargana Vieira-:.4cad.Mi I.
.
-António
de Ascenção de Olim Marote-Acad.Md·
-Fronc i sco Viegas-Acad.Mi
L
-Eduardo de Sousa 'Gomes -Acad.Mi l.

10- Vencem pela verba Privativa das Oficinas Gerais de Fardament.o:
1° .Sarg. do S.A.M. -Lu (s Amaral Pereira-O.G.F.
"
"
"
"-João
Ernes to Cruz e Sá-O:C.F.
11- Vencem pela verba Privativa da Manutenção Militar.
1° .Sarg. do S.A.~í. -Aníbal
"
"
"

"
"

"
""
"

"
"

Alves Ferreira-M.M.
-Alberto
Carlos Macecro Alves-M.M.
-António Júlio
de Melo Rodrigues-M.A!,
-José António
Tinta Fina Taniçãs-M.M.

12- Vencem pela verba Privativa do Laboratório Militar de
Produtos Químicos e Farmaceuticos.
1° .Sarg.

""
"
"

"
"

do S.S.

""
" "
" "

-António
de Figueiredo
Rocirigues-IL.M.P.ç·f·
-Pedro aos Reis Varão-L.M.P.Q.F.
-António Narra -L.M.p.n.F.
-José da Silva Saldanha-L.M.P.Q.F.

13- Vencem pela verba Privativa da Secção Militar do Ministério do Ultra~ar.
1° .Sarg.

de Inf.

-A Lexondre

Guerreiro

Ol-Oada a necessidade de re~tificar, alterar ou confi~ar
as verLó.s por que estio a ser abonados os vencimentos
dos sargentos do Quadro do Serviço de Material presentes na.Metrópole, publica-sp
uma relação na qual se
indicam
as verbas pelas quais devem ser
abo-

Sé r i e

~:.
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~ados os vencimentos dos referidos sargentos a partiu
nn e 1 de Maio do corrente ano.
v.:-VeI_lcem
pela verba "Pessoal dos ().ladrosAprovados por
Lel".(no.l do arto.3~.do
Capo.so.do Orçamentà do M.E.)
todos os sargentos do Quadro do Serviço de Material de
~ua~quer posto e especialidade, à excepção dos que se
IndIcam nas alíneas que se seguem.
03-~encem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
os ().ladros".(no.2do arto.3~.do
Capo.so.do Orçamento do M.E.).
Ramo Eléctrico
~,OSa;,g.Mec.,Electr. -José 'Gonçalves
de Matos-B.A.'G. 2
20 ,,"
"-Acácio
Dias Baptista-l\.A.C.
"
"
"-David
Ribeiro
da Si Lva-RiE, 2
"
""
-Francisco
Braz dos Santos-R. I. 4
"
""
"-António
Simão-E.P~A.M.
" I"
"
"-José
Eu ...énio Moreira de Almeida-E.P.E.

:: "::
"

:: =~~~:~

"

"
"
"
"

li:

"
",,"

o

~~r~!sd~~s~~~~~C~·Martins-EMElm.

"
"

"-José
de Paiva Focha-R.A.C.
"-José
Carlos Baptista
Henriques-E.M.Elm.
"-Hermegilcio
Possidónio
Robento-E.P.E.
"-António
José Bettencourt
dos Santos-/X1.1T
"-Jaime
Humberto Velho Faria Cabral-BAG.1
..
-Arme'nio dos Santos Si lva-E.M.Elm.
"-José
da Silva Mourato de Figueiredo-EMElm.

"

"

"

Ilrriel
II

"
"

Ramo

Armamen

1:s!·.4

to

j.Chefe "'le~.A~III~Henrique Fr~cierico Pe~eira-E.P.~.M.
;,g.Mec.Ar.71.Ltgel.. -Joõo TeoU/uo
do Nasctmento
Crujo D5M
20"
"
"
"
-António
Correia
-E.P.S.M.
"
"
"
"
"
-João An tón io Barbosa da Loeba-R. 1.6
"
"::
"-Vitor
Manuel da Costa-E.P.S.M.
""
""
-Reginal.do de Sousa Bri tes da C. -RI 3
.. "
"
"
"
-Joaquisc Aianuel Caiado de Carvalho-RL
2
'I
tt
..
..
"
-Túlio de ALMeida Carvalho-R. I. 1
tI
ti
"
..
Pesado-António
Augusto Coelho Nunes-R.A.P.
3
..
de Torre -José Otstódio
Ferreira
Cordeiro-R.C.3
..

&mo
to
20'

Auto

SQ
~g.Mec. J'iat.Lag.
"
"
I

"

-António
-Eusébio

José Correia-R.A.P.
2 (C/CA!)
Salvador
Afonso-E.P.S.M.

484
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200.Sarg.2°Mec.Lag.E.-Manuel
"

"

"

""

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Furri:e L

"
"
2°.Sarg.

"
"
"

9

Tavares -R.C.7
ruiM:
-José António Ferreira
Cede Oliveira~LM"v
" -Manuel dos Santos Lopes -E.P.C.
" -Manuel Joaquim Aldeagas Malta-R.C.3
" -José Maria Nabiça-C.D.M.M.
" -Bernardino Lopes 'CUapo-R.A.P.3
" -Américo Sabino Canhoto-E.P.C.
" -João Domingues Gomes-R.C.8
" -José dos Santos Gomes-E.P.C.
" -José da Graça Fernandes-E.P.S.M.
" -Francisco Pinto Carvalho-R.C.6
" -Rogério Au~sto Rijo Rola-R.C.3
"
'f1J
" -Joaqu~m Tomaz-C._I.O.E.
Antónto Gomes Caldetretro~EP9 -Franctsco

Artífices
2° .Sarg.Artíf.Serra.
-Manuel de Jesus-C.D.M.M.
"
"
"
"-Henrique
Simões dos Santos-R.A.L.l
"
"
"
,,,
-José Loureiro
Pinto-R.A.P.
2
"
"
"
"-Domingos
Santana-R.I.15
"
"
"Carpint.
-Manuel de Almeida Caavee Júnior-BII
"
"
"
"-José
António Carranca-B.S.C.F.
"
"
"
"-Francisco
Filipe
Pereira-R.A.L.2
"
"
"
"-José
António Raimundo- E.P.A.
"
"
"
"-Alvaro
de. Jesus Alves
-D.G.A.
"
"
"
"-José
Miguel Manita -E.P.A.M.
"
"
"
"-MárioMariaBaptista-B.C.1
"
"
"
"-Francisco
Pena Ruivo-E.P.C.
"
"
"
"-Gualdim
Adelino
-R.I.7
"
"
"
"-Manuel
Antunes
Ventura-R.E.l
"
"
"
"-António
José Alves de Ol iveira-Bi l-B
"
"
"
"-José
Antunes
Vicente
-R.I.14
"
"
"
"-Manuel
Eusébio Guerreiro-E.M.Elm
"
"
"
"-Norberto
António Ricardo-R.A.P.3
"
"
"
"-Amadeu
da Ascenção Neves-B. C.l0
"
"
"
"-João
Batoque Caldeira-E.P.C.
"
"
" Sel ei-Cor-Emgdio
Augusto Ferreira
-B.C.l0
"
"
"
"-Joaquim
Fernando-E.P.C.
"
"
"
"-Manuel
Vaz Trindade-R.A.A.F.
"
"
"
"-Abílio
José Rodrigues
-R.A.L.3
"
"
"
"-A
lfredo Faria Mendes -C.D.M.M.
"
"
"
"-João
Pedro Salgueiro-R.C.8
"
"
"
"-Benj
amim Jorge Pacheco A legre-EPAM
"
"
"
"-José
Joaquim Ganchinho-B.C.8
"
"
"
"-António
Ferreira
da Silva-B.I.I.19

17
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2"C''JQrg Artí

Sel

Correei

Francisco

Soares

-Ade l ino Ramos

João Pires Salgueiro
EPStl
Ce l es t ino José Stno gas
R C 3
José da Piedade Candeias E P A
Manue L de Passos
Gomes da
Cunha
RAL 5

Purnel

b)

R1 2
B T

Ven

Se c~ ainda por esta verba, todos os graduados do Quadro do
~rvlço de Material qualquer que seja o posto da sua gradua
Çao e a especialidade
a que pertençam.

Ü4) (~~ncem pela verta

'Pessoal dos (hadros Aprovados por Lei '.
·1 do arto.62°.do Capo.3°.do Orçamento do M.E.)
~ S,;rg Mec Elec tri ci sta José InáctO Vtegas de Carvalho-A IV!
Vtat Rodas
Manuel da stZVtI Lopes
A M
Artí Se I Correeiro Manuel Peres Folgado
A M
'lO

""

05)'1,
(

I

-.
dos (uadros Aprovados por Le i
Capo.30.do Orçamento do ~1.E.)
Augusto Ant(jlio Marttnho
I7MPE
João Fronci sco P Salvador
17MPE
José Fernandes
I'llrlPE

encem pela verba "Pessoal

~.. l do art°.1620•
do
::rg Aj Chefe Mec Elec
"
"
"
"
t,
'~u tom

pela verba 'Pessoal de Nareação Vitalícia
além dos
adros' . (nO.1 do ar t", 352° •do Capo. 9° •do Orçamento do M E. )

ct)~encem

~~~.A} (}tefe Illec.Elect

-Abel. Costa da Si Lua Azevedo
R4AF
José Alves Moura
R4AF
20 rte L
" Radar Artur dos San tos ClI-ualho
.R4AF
~arg Mec Pred C.de Tiro Mário do Nascimento Alcaritara
Mateus
-lMAF
""
"ElectricLsta
Raul Amaral Silva Matos
-R4AF
Pu ."
"
Pedro Mana Medeiros Vilela
-R4AF
;,rtel "
"
Ant(jno José Martins da Stlva-R4AF
Viat.Rodas
João Puito Rosinha
-R4AF

PUr

rg

""

I'

07) Ve
~

~cem pela verba "Pessoal de l'\omeação Vitalícia
além dos
a ros".(no.l
do arte 3590.do Capo.90 do Orçanento do M.E.)

Sa"1> A .
e J . Chefe
rr

tr

Pt

f'

"
"

de Mec.Au tom ·José Stmões Sousa e
Silva
-CJ)(X;
José da Si Lva Farinha-CJJCC
"
"
José Margalho de Sousa
"
"
Miranda
ClJCC

,~_ .Ir.i.,
'I

"
"
"

"
"

.,."
,."

"

ur"..f'e

"

'1

"
'1-, .
"

"
08-

80T

~xx:

"
"
"
"

t.

,.

"
"

Fanâ-G.[).C.C;.
" -Ade cino de Oliveira
" .isu: RGto Flia&-G.D.r.C.

li-dr

:0

pela ver1.<

s". (no.l

"Pessod~

de Numeáção 'ital;ícia

do arte>. 3660•

cio Capo. 9°.

além

do Orçamento

E. )

ii.

"

r:

IJ

"

"

"

"

lc~art .,tiec. 'u t.Laggar.

2° "
"
"

vovierffCC
SOUS'l-ÚXC

,.

1°S:.r .Mec.Viat.Rodús
:. °5·u7't'. "
"
".
"
"
"
"
"
."
,.
"
,.
""

s Neees

/I

~.AJ . Chefe .;ec.Âutolllrl.

"

rrlLqJ

-~u,·t ~tllo José da r:o/lceLção
-' .. I1JJ. el. •. 11 t6n io Pere: rn de
-Lan.iel. ÇIClS Neves-C.!
C.".

c,'''ed. h 't.,'i.Jmoll. -An tón iCJ I on.ciano de Lr i to-G.D. CC
-ifanue' trlwrdo 1\,<rti.·1.ho-C.D.C.C.
, n'
-José Ar. tón io Bap t i ta Po~!ba l-C. n. C. r:.
-F, anel sco An t6n LO Gemono Canníi.o-G.OCC
-Fcnwrwo dos Santo,,, S'uzano -C.fl.C. C.
"
-Frotcisco
ArseHtO-(,.D.C.C.
"
"

\'encem
r

s,r.

/I

urnel

J

L

Li t ej as AI! lé-~f (
?t>retr'l
C. r ..... '
-,\ me. '( o J
t?(j se Iro Cape la ( 1Cr;
.J) te'
ra -{;.{l.C ..
-An tnn ( C saei< Pul eainlio-t«, . (,.'.C.
JrsP
Jr"('o {"'SÚ~'IO Fns tor- ,rt!l. "i.heLr,J Saldanhr~C.D.r.r.
-:,ar.ru 1 de ~Jato s ~es tia fi/más io-Q;rT.
CLlrt)

"

"..

"
"
"

I,. t'

I

II

"
n

"
"

rr

"
"
"

"

ue etc

""
"1/"
"""

-.!atme Soares dos Santos Xavier-CDI!JH
-Luís ['eretro
Cardoso-C. f);.If./;J.
-~Ilí&lio
Manuel Mira Ganh(í0-rj)\lH
-4méri co Lopes 13ento-r. r .l1.Al,
-llcrmínio
de A legria
Favas-C.D.!v/·/~l'
-.foaquLm Henriques
Capucho-C.D.th.M .
-'/os;: Moi ta :;o'lItngos-C.D.:li.~l,
-João Remédios
Q rques
Ha to-rEMI!
-.10('0 aa ASSllnlr 70 Es teves-C.D.MJI.
-j[;S~
.Jntunes !,I.' ~s-(,.n.M.'~l.
-José J'odrigues
dI' Faria-G.D.M.A'I.,
úlf~
-lladimiroAntá':;:,Carujofernanaes
-ln!
..iria Nabi~'a-C.D.J,.H.

n FI'
1e
0<:,.

..

.."

..
'1
II

I,

"

..
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,.. a e tt
-Fe nvm O (larl. les-(.D
i. •
r as LLgei~Manuel
Nunes C.I i\'.M.
Torre
/l,nt5rnu
(UdJln.ho
1"elho-(OBJI
.. Í.
Armando José Nooo.lnai s -('}\h~í
A rr..lS Pc sa
Car los !tJOrtills Coelno WffM
""
"-José
Migue l Campon€s (une lo-C1'fI;M
I' Iné tPreé
Jo:>é Ameixieira
dos SOlltbS-CJ'MM
"Fll!ctnc'lsta-Artur
José In.a.s ivjorgaC.D.JH.l~.
"Serralhetro
Bemardmo
Aionteiro
F.Casaleiro-(rMol1
"
"
-Manuel
de Jesus
-C.D.M.M.

r

..

..

II

"
"
"..

Vencem peIa verba Pri vati va das Oficinas Gerais de Matef
rial d~ ~ngenllaria. '
·i~rH.A) .Cne]e

Mec.Au tom. -A Lber to dos Santos
Pereira-OClvW
" .S'lrg.lvJec. Viat. Ilodas
-Lu Ls Diogo Lança-O. C.M.E.
"
.,'"
"
-Joaquim
do Nascimento
Mir ndo-OCME

IX - DFTER,.I

':\ÇÕES

•

Pa~~ conheCImento geral se publica o despacho de Sua
excelência o ,'nistro do Exército de 14 de Alril de
1964; sobre o desempenho das funções de 1esoureiro.
"Para efeitos do disposto no parágrafo único do arte
2°. do Dec.no.35413 de 29/12/945, conforme o texto
do arto.único do Decreto nO.43546 de 1R/3/961. poderão também ser nomeados para os lugares de chefe
de contabilidade e Tesouraria. Sargentos Ajudantes,
uma vez que no Q.S.G.E. não exist~ o posto de Aspj~
rante ii Ofi.caa.l ".
Ste despacho apenas se refere aos 'argentos Ajudantes
Com o curso da E.C.S •.

x - OJ:lITU~RIO
1964 - Abr i l _ Dia 23 - Sargento Ajudante
dú Cres~o; do R.A.L.no.5.
'

..

..

..

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

..

I

,.

anue I. Folga..
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O Ministro
Joaquim

Está

do Exército
da Luz Cunha

conforme

O Ajudante

,

General

-
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-
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,
•.
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** ......*-*.•* •• *"1< .********* ****"'* **** ..... *"'** ****** **** ***** **
S Silva Moutela do D.R.M.ge José Manuel fszrreira dos
/ntos do R.1. 10 contando a antiguidade desde -18/2/64
ata a partir da qual têm direito aos vencimentos do no~o posto. Vence pela ve'rba " Pessoal dos Çuadros AprovaOs por Lei." Despacho de 5/5/64.

Regimento

tO

de Infant8ria

4

i- S
t arg. de lnf., o 2° Sarg. Joauim de Jesus Morgado, conando a antiguidade desde 15/1/64,. data a j<irtirda
qUil tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pe a verba" Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei."

Regimento

:0 5

de Infantaria

10dSargento de lnf. o 2° Sargento António Oiniz Góis
tO ~.l. 7, contando a antiguidade desde 10/3/64, daa a partir da lual tem direito aos vencimentos do no
VOdPosto. Vence pela verba " Pessoàl dos Quadros Aprova Os por Lei."
2° S
argento o 20 Sargento Grad. Infa. Manuel António Te
~ d e Mota, contando
.
dCeI ao
a antiguidade des de 30/4/64
~ata a partir da qual tem direito aos vencimentos do
OVoposto.
Des.pacJ.1o de 10/5/64.

s,

Regimento

de Infantaria

N° 7

s~;nto Ajudante Grad. Chefe ~:ec. Automobilista, o 1°
26/goentol°. Mec. Bodas António José Nova, desde
CIrn1/63, data a partir àa qual tem dIreito aos venentos do novo posto. Despacho de 15/5/64.

Regimento

de Infantaria

~o

8

2°s S
~ argentos de lnf., os furri~is Albano de Sousa e
lanuel Ribeiro Fontes, contando a antiguidade desde
!O/4/64, data a partir da qual têm direito aos venClentos do novo posto. Despacho de 10IS19M,.

Regimento
2° S
coargento

de Inf.,

de Infantaria
o Furriel

Manuel

~o

10
da Costa Tavares,

fitandoa antiguidade desde 30/4/64, data a partir da

r r.!
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N° 15

3<1. S5ri

i t.o aor veuc i.rent.os do nov
espacho de 1..1/5/64

nepiMnnro
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•

ft
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2°5 "aq:;entos~ e lnfo, os Furr i (is \Htl I :J -om s
gUl>if~do e .roSa da Nasc inent.o n.arque a, coutando
t i cu i dade cic:sde 3[/4/64,
lat
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Cnbr11 d üaul inn d'J
i dadd desde 18/2/64

data a partir
'
do novo posto.

V'e'

nCln,elltos

aa t

i lIao

da qual
Despacho

fie Gf.lçario ras

i!v'l

,r~qlll0,

1Gj3/6 t

e

tew lireito
J€ 5/5/64.

r

ess-

aos

~'o rj

<)0

<

i~~rg.eIlto de lnf.,
o Furriel
João ,Alves dos Santos
elXelra,
contando a antiguidade
desçle, 30/4/64, data
a partir
da qual tem direito
aos vencimer:tos
do novo
IJo~to. Pespacho de lO/5/tJ4.

'11 talhãO

d<l C

ç

ador e s :

o

1 [I

<)~

.. s~argento,
o 2° Saxg -n to ér , , J' s.
ani e l Pires da'
'llva,
contando a untif-Ul I
('sc.e :~ü/4/ó L data
a
partir
QG aual
teu direito
hL
venc r.n ntos ,'o novo
Posto.
ne~pacho.e
10/5/64.
I

•1

•

r i I ha r ia
E <; c o I a P r á t i G a rJ e

~ r t i II

;j

rj

Sa~~. Ajud. Cr,',

Chef~;cc.
Automol.i l i s t a , o 1° Sa rg,
2 meco vr a t., rodas JUf'é ~ranuel Pol:erto,
desde
rn6/ll /GJ > data a par t.i r ,la qual t"'f\ Hei tu aos venCientos etc novo posto.
Despacho de lJrJ/64.

lo S,

c'élrg. de Art.,
02° Sar s-, ·tnniu:lu
hoch& pinto,
ontando a antiguidade
desde 1 ;.,/6', do.ta a partir
da
lJl1al tem direito
aos venc i mentx.s
novo pos t o , Vence
Pela ver! a " Pe ss.oa]. doa Cuadros I pr-ovado, por lei."
Jespacho de 13/5/6';.
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l° Sarg. de Art., o 2° Sarg. Acácio da Silva Varela,
contando a antihuidade desde 15/1/64 data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence p ela verba" Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei."
Furriel 2°
Carvalho
contando
qual tem

meco pred. e centro de tiro, o l°. CaLo João
Gelo, do Pegimento de Art. Antiaérea Fixa,
a antiguidade desde 1/4/64, data ,apartir da
direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 11/5/64.

f-rupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

3

2° S?rg
de Art , o Furriel
~lanul3l ücmingo s Filipe
Perei PI, contando
a antiguidade
desde 27/1L/63.
data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto.
DespaCho de 14/5/54.
hegimento de Artilharia Costa
Furriel 2° meco 1Ted. cento tiro, o l° Cabo Ajud. meco
Pred. cento tiro, Joaquim Abreu Moreira, contando a
antiguid~e desde 1/4/64, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 15/5/64.
Furriel 2°. meco electricista, o 1° Cabo Ajud. meco
electricista Serafim Ferreira Salvador, contando a antiguidade desda 1/4/64, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
Despacho de 15/5/64.
Bataria

de Artilharia

de ~uarnição

!'O 2

1° Sarg. de Art., o 2° Sarg. Luciano N(rreira do
B.I.I. 19, contanio a antiguidade desde 10/2/64, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba " Pessoal dos quadros Aprovados por Lei." Despacho de 13/5/64.
Regimento

de Cavalaria

.0 3

l° Sarg. de Cav., o 2° Sar-g, José CBrlos Quintas, contando a antiguidade desde S/l/54, data a partir ~a
qual tem direito aos vercm-ent.os (10 novo postc, Vence
pela verba" Pessoal Ces çuadros Aprcvados por Lei."
Despacho de 11/5/64.

PROF~ DO FXERCITO
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2.~", Sart;.

dS CdV.
os fur r i se i e [lp1Jt~rJ.o Sa l vador de
João Teodoro f ama lho cont.an o a ant.igui dnde
desue 31/3'/64
data a ,) 1 r i r da qual tem d r ea t.oaos
venCil'lf'Iltos
o novo posto.
Despacho de 14/5/6·t.

Oh v 'Hei

(>

í

0

2

·ar~. 20 m ~. vlat.

rodas
o ~urrlel
peneveputo
Gil
contando a ant ij-ui dade desde 29 2 61 data a
partir de ~ual tE'"'1dIreito
dOS vellClmentos do novo posto.
ene em reforço na R.M. de Angola.
Despacho de 11/5/64.
Na Vinha

Regimento
St"~.

de caval~ria

11°

7

Ajud,

grado Oleie "':ec. Aat omol a l i.s t a o l° Sa rg,
Lae, e Fspec i.a i
Fe rn ndo da Conce i ção
Pe:ena
de8de :(6/10/63
data a partir
qu~l tem di
relto aos vencimentos do novo posto.

10 ~ ec , Viat.

ca

P Sarg. de CIIV.
o 20 ... ar'g, Laurent-ino Fe r re i r a POI'ges
Contando a ant i gui dade desde_15!l/b4
da t a a partir
da
qual tem direito
aos venc iment.os do novo posto. Vence
Pela verba"
Pe--soal dos Çuadlos Aprovailos por Lei."
Despacho de 11/5/61.

Reg imento de Cava 11.ri a

r o

8

lo S

'

r

,

arg. de Cav .• o 2° Sarg. João, unes Ilarna Ihe i r o ao
.1.\'1. Sta. Margarida
contando a antiguidade
desde
15/]/61
data 'a Pi rtir da qual tem direito
aos venci
Qientos do novo po s t.o , Vence pela verla " Pessoal dos
Uadros Aprovados por Lei."
0

2 Sarg. de Cavo o furriel

António Gomes Pina
contando
â.antlguidade
desde 31/3/64.
data a partlr
da qual tem
lreito
aos vencimentos do novo psto.
Oespacho de 14/5/64.

0

2 ~Sa rg. 20 ~~ec.

V'lato L ag. e E speClalS,
..
o ~urrle. 1 J oSe'
afael Matos ~adeira.
contando a antiguidade
desde
30/4/64
data a partir
da qual tem direito
aos venci
mentos do llOVO posto. Despacho de 16/5/64.
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!n s t i tu \;,d e J\ I t ,. Es tu
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j OS.

o ,,0.:: '1;. Joaquim José Gorr,es ~aff'a'mt;_ li ' , le de sde 15/1/64, data a partir da qual ~eir· 'l.r ; t.o é.OSvenc in.en to s ,lo novo pos toVence P' d a v~ f_' " fllh •.::>soal '"ns (11adros Aprovado s por
1 Ú.
e spacho xic 7/S/961.
'nI'-i.

de

\1'0:";

11o, "co ta .• o

ii.

fi

l0

Sa rr . de I r t , , ti 2" Sa rc , ~;!anuel José Ha inha dos
on t andu '" '.lI "igui'da{le de s e 15/1/61" data '1
IJ..lrtir
. oua l tt:'" j' r e'i to aos vencimentos
do novo
.ios to , Venc~ pe l a v et: a
ptssoal
dos Quadr.o;; Aprov-v,\)5 por Le i, " Des•. -cl.o de l3/5/(lll t.

...1~","1tO~,
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ESCIJ11 Lilitar

18 Electrofl1ecânicí1

Sa rg , rJUr'. (!>:1d •• -'hc·~ ~~ec~ ~"at. Elect.~adio(
1. p
L!.ect.rónico,
o l' S rr:. l°. ~!ec. E:lectriclstu
Jose
Gonr; b~~; de ',atoe
1 F.A.G.
~, desde 16/1/64, data a
partir
da Lt" ~ t(~m d 1. I" 2'. to tiOS vencimentos
do 1',WO
posce.
{,t!~;: l.clic
~ 13/5/9(.4.

~st()bel

20.'

ri.

Q

'cimen!'~

losoitéllílfPS
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iliUlr
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ndC<!
:ar ti r
,_,-",v neirr. :lt.os do novo po~to.

'...'«

~ Si v

crne r t PUF!jr.ost"
cnn tan o a l'Inti!tuirll
. ~r.srje 29/2/5 ;4, rJ9ar t i 1'1 ~u"l tom 'li re i tc aos enc imen t os Jo noV'1 ?DstfJ. üe snacho de 5/3/964;
lfuspitnl
,o

S ar "

L. •
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20.S1r!;.t,r'l';.

Militar

H~?lonal

fac;

ri

F li r r i e I doS.
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n «e I '1'"

N° 1

! !11 p i da,

c on t ~n rJ o

a antjl'u:idade
desde 30/4/Q64,
data a partir
tem ireito
aos vencimentos do" novo posto.
Despac 10 (Ie 15/5/964.

da qual

l"Jiverscs
Depósito

Geral

de' Adidos

2°.

,ar~. > o Furriel
de Inf. João de AIOleir.a Cari t,a. contando a antiguiàade
desde 30/4/:16 . at a a pa r t i r da
qual t.em direito
aos venc iment.os 00 .. 11:.>\"0 posto.
Despacho de 3/5/964.

SU' f1nUl11erários
ln fant:ni3
Regi~Anto

~P

Infanta[ria

2° .Sarg.,

~o

7

o Furriel
do S.S.~.lanuel Hosa Soares,
a antiguidade
desde 31/3/964,
data a partir
t"m, dilrelto.
.
1
aos Je~Clmentos
00
novo posto.
r}espacho de 14/5/964.

contando
àa qual

2° :'S arg. ,

Furriel
de lnf. .~anu~l dos Anj os, contando
Blltlgui iaGl' desde 30/4/961,
a t .... partir
da qual
tl!<nüireito
os vencimentos
do novo pos t.o, Serve em
t r
e orço ~ (~uarnição Normal da H.M. de Angola.
::..j:.uchú de 10/5/964.

ii

2o~ (,,:

'" r".,.

:

(\ T'U!!:E'~

,I o.l\L.!.R'"

dI'"

....nrr.

e.f•J!.
e

t

•
t

2'). ':;..rt_t.(;rnt' .àe InÍ. Jodo u inha
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~atalhão

de Caçadores

31

<:ériB

•• **********

N° 5

~os Sar~s. de rnf.
o 20• ~ar~.GraJ.João
0e Alneicl~
oiri~u
e os furriéis
.João da Conceição Sou, Ci Pernardo
João Lope
Surrécio
António Ildefonso
da Si Iva António Fern m e s Cor
reia
Ser-a fim António Nogueira
João dos ,anto' Lopes
Jc.sé
Av i Ia da Rocha Freitas
João ll~muel Lopes Blrtolo'l'lf'u rioa ~ a.itos ~'arcjues Cliver de Matos Estev inha nui Avelino
os S 10 toS
Manuel .Jc ) [ornei ra Azinhal e Mart.i nuo Pr:Jt~s Piteira
CUE rra
contando todos a ant i gui dade desde :~O/4/961,dat-a a pa rt i r
a
qual têm direito
aos venc imeut.o s do novo posto. Servem e: ré
forço na G.:'\:. da R.~l. de "ú'~')h. Despacho de 10/.5/961.
2°s.Sargs.
de 111f. os Iur r i él: FloI'luno Const~ncio I~etolo e
Manuel Hodrigues
Pereirl,
~ rutando a antigul~ade
des
de 30/4/964
data
a partir
da qual tem direito
aos
vencimentos
do novo posto.
Serve em reforço
à G.N. da U
. de Angola.
(Despacho de 10/5/964)

'2'> .:larg. do S. S.,

o Fur r-i.el \~ário Nunes Vi c t.or ino 1":010 con
tando
a antiguidade
desde
3C/4/964
data
a par
tir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Ser
ve em reforço à Guarnição Normal da H.I'.de Angola,
(Despacho de 14/5/964

Batalhão

de ~?çadores

nO.I"

2° .Sarg. de ln:f.,
o Furriel Alcino Augusto Costa, con t ando a
antiguidade
deciee 30/4/964, data a partir
da qual tem djrel
to aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço à l~ar
nição Normal da R.M. de Moçambique.
(Despacho de 10/5/964)
2°.Sarg.
do S.S.
o Furriel
Manuel Carreira
Monteiro cont.àn
do a antiguidade
desde 30/4/964. data a partir
da qual tem
direito
aos vencimentos
do novo posto. Serve em reforço
a
G.N. da rU1. de Angola. Despacho de 14/5/64

Artilh,Hia
Regimento

~e ArtilhHia

Li gel r a 11°

2°.Sarg.
de 4,rt., o Fur r i e I 11anuel joaguim da Graça Cordeiro
contando a antiguidade
desae 30/1/961. data a pnrtir
C'1~ual
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tem direito aos vencimentos danava posto. Serve em reforço na Guarnição norma 1 da R.~I. de Angola.
Despacho de 14/5/964.

Regimento

~e Arti Iharia

Anti~éria

Fixa

2°.Sarg. de Art., o Furriel Adelino Ramos Lopes, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos vemcimentos do novo posto. Serve em
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola.
Despacho de 15/5/964.

Cav~:1Ia r i a
Regimento

de Cavalaria

~u

3

10.Sarg. de r~v., o 20.Sarg. Amarílio .Ics Goncalves de
Torim do F.C.a. contando a ant i guid 11e desde 15/1/964
ata a partir da qual tem dirpito a's venciment05 dq
MOvo posto. Serve em re forço à Guarni
NorrnaI úa R•
. de A Y)~ola.
De spacho de 18/5/9M.
é

ç,

2°s.Sargs. do ,,:;.S.,
os fur r i g i s Ernesto da ,~Üva e Her~ani Alfredo Cardoso Napoleão, contando as ant.i gu'idaes desde r~spectivamente 29/2/964 e 31/1/964, datas
a P. ;rtl
Jr da qual têm direi to aos vencimentos do novo
~osto. ~ervem em reforço à Guarnição Normal do C.T.l.
Ua Guiné.
Despacho de 15/5/964.
2°s
. d e 01avea
. . ra
M' S·<l"'~s.d e C.av,, os furr
ur r i sa.s .José Antónia
Ust.a,António Martins Pires, Carlos v\lberto Hodrig\.!es,
Joaquim António Churra Sapateiro, José Manuel
~nçalves Dias Picoto, Marcos António Dias, Manue l dos
antas Vieira, Manuel Lopes Bossa e António Gregório
~ourinho, contando todos a antiguidade desde 31/3/964,
ata a partir da qual tem direito aos vencimentos do
~ovo posto. Servem em reforço à Guarnição Normal da H.
'" de Angola. Despacho de 14/5/964.
í

2°8t:S~rgs. de Cav., os furriéis João Leitão Bobalo e An-

don10 francisco Caixeirinha Revez, contando a antiguiade desde 31/3/964. data a .~rtir da qual tem direito
aos encirnentos do novo posto. Servem em reforço na
Guarniçíio Normal do C.T.l. na Guiné.
Despacho de 14/5/964.

e ri

j.

II

ia,

1

lO

7

2°.~arg. e Cavo o F~rriel . sé Lau r i.ano Vi de i r
I

dciCls,
e de
partir
da 'lua' tem dieeit
to. ;:,erve "I re Forco à (iuarrti 'ão
çaml ique, I .e spacho - m 15/5/961.

fan-

e 11/3/96'1" btdo

ivo

'''~f--

2°s.Sargs.
-:te Cav •. os furri~is
l"ári') Augus
Leitüo ~lam~€l, Fr-anc i sco
anue l (ort~na
Far r )PO, 'Ant~io
MartIDS Afonso, C. r-Los M,.),ão VIcente,
AntónIO ~org:e Laoe i r as Piçarra e Bemard ino da Costa l.f-.Ill<,Ja, contando ri
antiguidade
desoo· 31/3/%4.,
data a pa rt i r: da, (lual têIT,
....i.r e i to aos vencimentos
do neve pesto. Servem en- r ef, rço à GU!lrT'iç~o NorrnaI da F. . de Angola.
í'E;3pacl,o de 18/3/961-.

"ervt'~O

) OS.

.e Saúde

S a r g S. ri O • S" S.,

os' f u r r i ' i s J o sé"

-. l'raIlC1SCO
. rt~~tl"'''
Seco, ~'anue l'

1r

i a TO r n e i r o ,

A.',
cos ''V1JOS
"1artHls, An'tóll1U
.Joaquim Dórdio, JosP dos Peis, Alfrc10 da Cruz de
Almeida, contando todos a nn t.i gui dade desde; 29/~,/S"1'
data a partir
da qual têm d i rei to a IS veneament.os
do novo posto. Servem em reforço
~, \juarnIçâo NormaI
da R.rI. de Angola.
Despacho de 5/.)/964,

Serviço

rla r\dministr1cão

rito

ar

Furriéis
Gr ads , 2°s.;I/,ec .. Icc t , , os l°.,.,.Cabos Aj •. j~c.Flect.·
José do Nascimento Cor re i c do Í".A.C. > !\ntónio r~arreto
Eartl.m; e Joaquim dos oa 'LC.3 HEi,., "! ,i ú"i it L. ). 1.:-'. ,
con t.an lo a ant.i.gua dade desde 9/S/95t,
d ...ta a !Jartir na
qUdl tqn direito
aos vt::llcilJentu:.> ,o n~vo posto,
pO:
t.erprl cml arca~o p:'IfC\ a R...
de lo. ngola on e vão ::;erVlT
nas tropas de r dforço ~ f.uarnir ão lI,i'Jrmat,
os tcrC"I)'O
d· a~ínea b) do nO.2lt r'a~'íorrd3s
('guiador,
do ll"C.
12.i1:';7 de 22/4/960.
!·e:,rJ' .1 () ,le 1/~!!)/t)t)~.

,$*

«<.

t

·***2!!~
:.;g ~1~!2Ll~*~:.1~~*******.*~q~

flrt.,
o rLlrrfel
f'ntÓnj) .ereira
~artins,
conl.{1t{gu;~,:1
Ijesrle 29/2/"64, da t a a partir
d
tem di re i Lo aos venc imen t ,« do novo p08tO. Ser-ve

fE··C
fi O e

'1l,1
en refurço

un

üí

na Guarnição Nor-ne l da R. \1. de Augola.
~spacho Ce 15/5/964.

t raaar
Região

Militar

de .ngo'a

10.Sarg. de'lnf.,
o 2°.Sarg.
Abel Luís Vinagre,
a antiguidade
desde 10/3/964, data a partir
tem d i re ir.o aos venc iment.os do novo posto.
Despacho dp 1S!S/Q64

contando
da,qual
.

lOs.Sargs.
d! l Art.., os 2°s.Sar
s , Antonio
Joaquim'
de
~usa A'l1o.rim, Vasco Ataj de Rodrigues,
Vi cente furtado
~as
e António Ilodrigues OV di , C~HUhlJo todos a ant~guidade·desde
15/1/964, data a.partir
da qual t@m
dIreito
aos vencimentos
do novo pstJ.
0

2 , arg. àe Art.,

o Furriel
Marclllino
üe Jesus Santa Mar~a, contando a antiguidade
desde 2912/964, data a parta da qual tem di rea to aos vencimentos do novo pos to,.
Despacho de 15/5/964.

2°.Sarg. de Fng.Sap.,
o Furriel
AntónIO Leitão da Silva.
COntan-l0 a antiguidade
d! ede 30/11/963. data. a partir
da qual tem di re i to aos vencarnent.os do novo posto.
!lespacho de 15/5/964.

Região

~,i I i t ar de MOC2i11bi1Ue

lo.,snr/-,. de Art.,
o 2°.Sar~.
António Toaquim Monzelo da
.P.S.\"., con t ando a an t i guaciade desde 15/1/964. data
a
rt i r da qual t.ern direito
aos vencimentos
do novo
POSto.
Despacho de lb/5/961.
lO.Sarf" de TuI. . anue I Rodrigues,
de d.dsde IC/2l '64. data a partir
aos vencimentos
do novo posto.
Ilesp'.lcllO
.1""

.. d)<1

contando a antn gu i dada :p.l;Ü tem àireito

de J2/5/Y6.1

• cre 19. • "'1"
1 ur rs e
cão IIIg'le lLI I r r t a •SOl
J va re s
. e l.o~ var n», contunde a G.lItlgu· dam de ade vl/3/Yb4, dat c; partir
da I mal tem !lireÜ,1) ti' '" ve ci[f"entos do no\I" PO,3t:.>.
l spacho de 15/5/9~4.
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2°s.Sargs.2°s.Mec.
Vi at., Bodas, os fur raz i s Ar,tónio Ma··
tias Gomes e José Pereira Marques, cort&flclQ a antigui
...de d. ede 29/2/964.
data a partir
da qual tem direito
ao<·
vencimentos do novo posto.
Despacho de 18/5/964.
'2°. Sarg. do S. S., o Furriel
do S. S. Manuel de Jesus Nunes
contando a antiguidade
ddsde 29/2/961,
da ca a partir
da qual tem di reito aos vencimentos do novo posto.
I~spacho de 19/5/964
2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Bodás,
o Fu r r i.e I Manuel Torres Ca!:;eceira Dias, contando a antiguidade
ddsde 25/2/96.1., data a partir
da qual tem di re i to aos vencimentos. do novo posto,.
Despacho de 16/5/964.
2°.Sarg.
de In f ; , o fUrriel
José Gonçalo de Carvalho,
contando a antiguidade
desde 30/4/964,
data a partir
l]n_
qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
Oespacho de 10/5/964.

Corrp'llldo

Tp.rritori::ll

Independente

de Cabo Verde

2°s.~,args.
de InI., os fur r i z i s Manuel Fernande sKanue l
Joaquim Trindade Baixa, Manuel Marques, António José
Chamorra Esteves e Antónir José Pino da Silva, contando a antiguidade
desde 30/1/964, data a partir
da qual
tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 10/5/964.

Comando

ter r l tnr t al lndam nden t e rle r.lac;:tu

l°.Sarg.de
Cav., o 2°.Sarg.
Alberto de Assunção Hibeiro
Júnior,
contando a antiguidade
desde 15/1/964, data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 13/5/964

Comando Terri

torial

lndep mdent e de Timor

2°s.Sargs.
de lnf.,
os furr i zi s Ade l ino Mendonça e António .Ioaqu irn Pimenta Gama, contando
»nt.i.gui.dade desde
30/4/964, data a partir
da qual tern° ueÍto
aos vencimentos do novo posto. Despacho de 110/5/64
2°. Sar-g, de Cav., o Furriel
António Manuel Azenha Carolino, contando a antiguida~e
desde 31/3/96-1 dnt'1 a
partir
da qual tem di re.i to
vencimentos do novo poste.
Oes tacho ce 14/5/964.
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2°. ar aen to . i hei unos os Fur r 16i s
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~'anuel dos Santos
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Caca

dores nO 171

uespacho de 25 ~l1Iio/l064 con t.anrto a ant i guidade des
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os .antos f\ m....ica, l' em (11rclto aos venCI.
n"l1cos
do IllVO po to "·::;de 28/ eveleiro/1963.
.,\Jl'

Q~

,cl1o de 25
',,,

ti

li

u"'t:!\'t:';f'i

'0/1'159

a.lo JoZ'o Uaptista

'L()64

2".
.;eno

UI
1\.

contan'o
ú anti!;!\liàalJ(
nto rrlliClU!IO
o furriel
lta.

ijat~lhãO 1e Cac~dore>

r.~

357

dcs
rI

~::.~.-.'.
!' l·c

IlJE
."i.~~.'!:':.':;.:

1 ~~E}CII'
";~:~'~*.-:. ..*#;~~~~
.. ';.:

'o
:;

.'::

.

,

I ou,
"I it·.) .• ~) \. ,.)iti.
A au io , ~~.jI
x 1 Lf' ar»,
ê0! !.~vf'reiro/ I()~."'.

V )Tl(~

1("

.t

~o~;

..) 1,.::

~~,~~Il('~_

Con[(~lt;-,-:)
po st.o
,~S \:~

ln
novo

R

('1. ,~-;

.1' .... _ i.'"

Po r ' ~SPdC~tü '.1.' 25/V .ro !l(p)·~, cont.arr _ B antiguil'd..1t:
~ ,...di' i)/ieveLil'o/l<:Jó:",
2°. ~.a;:·~·llto .ni Li c i ano o furriel
nLi ci anc "ais
lltóllio
Vieira Tri nc.,o. '1(;,l' i re i tc "os vt:nc iruent.o.s do !lUVO poct.o ,les(l:= 'R/h::vf·rcHo/19t.J.3.

,LJPhCliÜ dez5/~
~1i0/ l~6 ri
cont.an 10 ..1 ar. tif'uiüd(le df.\S.le ~~/['pvel·.··iro/1i.1"')·:) o ..:'8.1' en to roi r i.cruno U furriel mi:
I i c i ano ·'r.~ia.T r-:", ",'_C3
• ei.xot.o "~e Ot i voi r a. Tei!' ·!i~
r e i t.o ,:0. 'IcJ1cÍ L. 'os do novo posto eles' e 20/f'everej
rui

POI

J ~;",

1."

·,i'J't'à
Comn"nlii:

hrtilhi~!,:

"'J

'Ie .,rt:!'<lri:J

n(' ~jP
1'1'),

['o r d ....
.spacho

-Ie "Sjr ..ai.I.l;_:"IG'i., (;Ontd~!(()
<'llui'·ui,h.
~'J d .
'~/F:,·vf:aeiro/lt)\}3~
2o .. 3úrg,,·...lt 1t1.ICl
U o fur,_··· ..1 f."1~""
.!:i.~j8no
~ntóniG
,JÜ3
le:I~"
ix··il·~," ';er'! ';l<'!ito aos v~'f]C:'"'1 to;:: -:10 neve l)S,'~"
·'s
rJ/.:·111~11:0/1fl(,i.
'e

pnr .., 'St,acl,c

'!c ~~S/l\1 '0/19,';',
cunt,1I1','l
C:e ')B/,;,_ve~ .. iro/;96"l.
<)O.s::.rp
.rti) .,i.·c·
l-ici- c tenvillCl')'oe
["latos ''';ltieiro,
l'
C' j

nen t.o:; ..iu novo

}.lOS

to

d ,::~,ét:

1R/Nuvernl

J

, ••

,t.l, pi uáe de"'::.,~·I·) i~ll"..:
.,Y" V :1-

..,.

r v/' .......
_•..,."

.~

J'or d '.:;'()u::I,() de 2 li ~olO/ 1 );,4, '_), L 'U • > <. 'Itl,.igu.i. ,ulk '"
.... 2':i/' (;V!" 1.ro/l'·IIj;,
~0 •. I"!,-I,t.O 1"ll.i.Li,.tilo
(j
fl.llrÍe.l. l.~
LO
.iC:i..\f'O t,',e ',110 fJ~l Je!, r:<. ·'.Inlel ;_ h:-ixc·':'"
'~t:rr, (';rei
::I '.
,
nCií,~n!ltÜ" (lO f[('V,) ;'0 '\_o' J ..., 2e/l,'r~lfl!rf·~.r
'/1 fl().
,

.

r.o I .'

!il

:J

I

.• :.~:~~::::~~*~
~:!;.

~I

~::,.1,..:!~~":' :j.:('

"\,..

I

C'-Iati:l

IJO Sef/ico

~t!

Rb,~GilhEhj",:::1
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t" ri~s
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io de Mi.

e Manuel de A cençãú
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. la l~.i\·I.d Anco l a -:levendo
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C ,I :/>(j.!,
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'riIP'l8ria

de Ar t., ~'3nlld da Costa e
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Ita ai r u aç50 desde
22/4/964, por
1 de Allgo.!a Vence pela
verha
\p -::ovaJo8 por Lei", (Despacho de
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"Pessoal
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Ligeira

n°.5

10.Sargo de Ar t , Domingos Ferreira
de Matos, do R,AoPo2,
:SUa Uni dade Mob; 1 izadora,
devendo ser considerado
nesta situação
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(Despacho de 1l/5/q6i)

RSEimellto de ~rtilharia

Desada n°.~

(COITl aest:ioo ao Cl('A ?)
t'urriel Grad,Mec. Vi ec Podas Al Ereilo Ant.óni o do C. To L da
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(Despacho _<:l 1"/5/064)

fie;ri!%i tD de Artil'

aria

:le ~osta

lo i;" ~rg, de Art,
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n".10

1"1 Sargs,

de lnf. António Martins Ramos do R. L 15, e
~aquim da Silva Machado do R.A.P,2, devendo serem considerados nesta si tuaç âo desde respectivamente
28/4/64,
e 10/11/963, por terem sido nomeados para servirem em
reforço à warnÍ<;ão Normal da R. M. de Angola, nos terll10S da alínea
c) do arto.3°.do
Dec,42937 de 22/4/960.

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia

Ligei

r a nO.1

Purriel de In f, Clarimundo António Nunes do R.I., 1, sua
Unidade Mobil izadora,
por motivo ·::li scipl inar devendo
ser considerado nesta situação desc'e 1/ 7964• .Já se enContra no C:ro L da Guiné,

ReII i men to d e A r t i I h a r i a An t i a é r e a f i x a

2

do RA.P.3(ClCA
2° Sarg de Ar t , , António José Marreiros,
), por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
art° 03°. do Deo , 42937 de 22/4/960 para servi r nas tropas de reforço à Guarnição Normal do C, T, L de S. Tomé
devendo ser considerado
nestE situação desde 9/5/964.

Cavalaria
Regim en t o d e L an c e i r o s n". 2
10.Sarg. de Cavo José Francisco Glória,
da E.c.::-'., devendo ser considerado
nesta situação
desde 2/5/964,
por
~er sido nomeado para servir
em reforço
à Guarnição
ormal do C,T,I.
de Timor, nos termos da alínea c) do
arto., 3°., do Pec.42937 de 22/4/960"
2°'~~rg,de Cavo Eleutério
Salvador de Oliveira
do R.C.3,
~r ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.
o.do Dec, 42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de
~eforço à Cruarnição Normal do C.T.l.
de Timor, deveno Ser cons i.Ie rado nesta situação
desde 2/5/964.

Regimento

G'sargs.

20s

,DoC c"

de Cavalaria

nO.3

de Cavo Gabriel de Jesus Magalhães Pascoal do
José Maria Manuelito do CJ~1n, Manuel Cast a-

514
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í5

n 'ira
ves do P..,C 7 e IAanuel Fr
c i s co C~ ~.'1~lú~(?i""G
do DeL); '): .;.arg clarim Sal var.o ('I' Cas t ro do R,.
e 'êurriel PaJio:r • .1050 Fr anc i sc.o (., aves do 1\(;. ' L,
devendo serem cons i de rados nesta si' aç:;o desde 9/'::;(;4
por terem sido nomeados nos ttnnos da alínea. c) elo ar r "
3°,do I}.c 4.')927 dI" 2<J/4/96'
tara servirem nas t.rop as
de r-eforço à Guarrriç âo I\'ormal 13. It~:, de Angol a.

r.e~imerto de Cavalariz nO.7
de Cav. António "1uriallo Gil r~rnardino
do R,LI
(aO\ 3) por ter sido nomeado nos t.errros da a: ínea c)

')~.~arg"

do artn.3".do
tropas
Verde,

'ec.429n

de 22/4/960

de reforço à Guarnição.
devendo ser considerado

para servir nas

'ornrl'll do C T L de Cabo
nesta si tuaç 20 desde

8/5/964,

Gr JOO Div'sionário

de Carros de Combate

10"~·arg. de Cavo .Io aquim Gonçalves Valente do R.C.3, sua
l.'ni d ade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
situação desde 22/4/964, por ter reg res sado da ItM, de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos (badros
Aprovados por Lei",
(Desp acho de 12/5/954)

Serviço de Administração
2~"Gruno de Companhias

Iqlitar
de Administrac§o

"ii

itar

QOs.Sargs.do S,A. ~ .Io aquire Mota Capão da r .I-\A,M., Silvino de nliveira
do IO.G.CA\t
e F.duardo Alberto Rl'Iposo da Costa Oli veira das a.G. f., por terem sido nomeados para serv irerr nas l r opas de reforço à Guarn:iç 50
Nomal do C.T.J. da Guiné, nos termos da alínea c) do
ar t ", 3". do Dec.4·2937 de 22/-1';960, devendo ser considerados nesta s'i t.uaç ào desde 8/5/C)6 .
Furriel do S"A.M Manuel Peixeiro
Esp adi l ha da f,.P,k't
por ter sido nomeado nos termos d:, alínea c) do arte
3°. do l1cc.4.2937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal do C. T I. da Guiné, devendo
ser cous ide r ado nesínas i t.uaçâo desde 8/5/964..
Furriel
Grad,.2° ~'ec>Electricista
António Faria
la laqu i as
do H A, ,F. deve Ido ser considerado ne"ta situação desde 9/5/964 por ter sido nomeado par a SeI'VH as tropas
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df>refnrc(_
termos ,ia

J (,uarniçt'o

Servico

de raterial

Línea

Normal

da P ~ de Angola,

c) do artOo3°,do

Comftanhia Divisj~nãrio

reco4?937

de ~anutenção

nos
de °2 4.160

de ~aterial

2('~~arg. de Art., Joaquim Nini Carvão do RoA.L,5 por ter
s~<h nomeado par" servir nas tropas de reforço a Guarnlção Normal do C, T, L da Gmrié , devendo ser considerado nesta situação
desde 8/5/964,

t10 U I t r am a r

Região Mil itar de AngGI~
por. terem em}arcado para a citada Pro" ínc i a onde vao ser'ln em comissão militar
nos t.ern.os el ... e l ínea c) do ar t?
devem se
considerados
3Dodo Dec.42937 de 2"/4/960
n<::sta situação
desde os dat~s a sec u i r indicadas
os
lo ~argentos
~baixo mencion:dos:
,
2o~arg lnfo -Vi c tor Cago da Câmara Palha-PI
jO ..
, .. 1/5/64
"
" -Manuel Jacinto
Pacheco Júnior-E
P.I .. 28/4/964
"
" -António
Vaz-B.I.12
··
"
"
" -Américo Gomes Martins-R..'P-J15P-ME. . .. .
"
"
"
" -Deo l uulo Polido Marques Pulquério-FME
9/5/964
"
"
" -António Cândido L:arreiros-R.L.1(CJCA
3)
" -Ant&lio dos Santos Thas-P,sp-D';D-M1? .... 1/5/.964
"
"
" -Monue! A I dei as-T', R.M. 3. . . . . . . . . .. . . . . . . "
p"
-Manuel Maria dos Peis-R./!
I,. 2(rlC44)
"
Urriel S<O;; -Antmio
Joaquim Dias-C.IS I r r r ~~ •..••
, •. 9/5/964
" "20M. V. n. -Armondo Mar tins Pin to- 2°. G.C. 8. .
5/1 '2/63
"
"
-Humber to Silveira
dos Anjos-EX 10----..
"
3
""
" "
"
-Manuel Ferreira.
de Araújo-GtCA
-Armindo Prudente
Marques -CACA 2
.
"
"
"
-Arnal do da Po cha Moreira-R
C. 6
"" ..
11

'),
c

,.5'argo de Ar t , Eduardo Augusto da Conce i âo de Co st.a
do 'tAo .,F , por ter eml.arcado uar-a a citada Província
onde vai servil' em comi as âo militar
nos termos da c1íhea b) do ar t' qO.do Dec,4293',
de 22/1.1960,
devendo
ser considerado
nesta si t.uaçâo desde 28/ 4/9fí?,
ç

l-'urrie] 2° .MecoViat fudas Belarrrino Mica~l Sil veira,
da
C D,,\i,~t, dcy;endo ser considerad:i
nest", si tua~ ~o por
ter sido Ilomeado para"
cit'ida Proyú,c; a onde vai ser-
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vir nas tropas de reforço à Guarnição Normal da citada
Província
nos tenJ10S da alínea c) do artO,3°.,do f.ec.
42937 de 22/4/9600 (Despacho de 111/5/964)

20" <.,arg.,clarim José Vilhena do R.A,L 3, devendo ser considerado

nesta situação desde 9/5/964 por ter sido noservir na Guarnição ]\Torwalda citada Província nos temos
da alínea b ) do arto.3°.do
nec,4.2937
de 22/4/960.

meado para

Furriéis
Gr ads , 2°1V!~
..s..tViat"Rodas José Eugénio Ferreira
do R.I.lO e Joãon~õrtela
da E.P.SoM., devendo ser
considerado
ne s t o si tuação desde 9/5/964 por terem
embarcado para a referida
R.,M, por serem do recrutamento da mesma,
(Despacho de 14/5/964)

Região

Mil itar

de Moçambique

Por terem embarcado para a citada Província onde vão serO
vir em comissão militar
nos termos da alínea c) do art
30.do Dec.42937 de 22/4/960,
devem ser considerados
nesta situação desde as datas a seguir indicadas,
os
sargentos abaixo mencionados:
10Sarg.lnf-Manuel
Fernandes Marques-ClSMl
28/4/964
"
"
"-Fernando
de Ascenção Santos-R.l.4.....
"
"
"
"-José
An tónio Ferrei rc-R. I. LI. . . • . . . . . . .
"
20
" -Domingos Correia de Melo-EII 18......
"
"
"
"-António
Joaqu.im Rosa Jantarena-RT
3
n
"-Marcos
SiLva-B.I.I.17.................
"
"
" Eng. -Manuel Ferreira-E.P.E.................
"
"

fi

"

""

-Bui:

RamalJw da Costa-E.P.E

Furriellnf.-Manuel
Ribeiro-R.
I. 6
"
"-Alberto
Pereira-B.I.I.17
" S.S. -Américo António-H.M.P
-Manuel Joaquim Mercês-Félix-E.P.!.
" Inf. -Américo Mateus Lourenço-Ri L. 6
"

fi

.
.
.
.
.

"
1/5/964
fi

Por terem embarcado para a citada Província onde vão serO
vir em comissão militar nos termos da alínea b) do art
30 o do Dec.42937 de 22/4/960,
devem ser considerados
nesta situação
desde as datas que lhes vão indicadas
os sargentos abaixo mencionados:
10Sarg.Q.A.E.
-Laurindo
de Abreu. Viana-axx:
12/5/964
20 " Ln],
-Antálio
José de Azeveoo Chllves do
C.T.S.Carregu.eira
1/5/964
20. " Art.
-Elísio
Gonçalves
da Costa-E.P.S.M.
"
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S
.
(CI8rin'l~e
"ib) 'j:)nu~1 António t e i t e Vinu.;i;k P~[.15 e Fur r i e I 20.~~Pc.V1o.t.Fodas

Alberto ilna~ 1\1ore1ra do F!.C.10, devendo ser considerados
nesta~ituação
desde 12/5/964,
por terem sido nomeados
.
. d a Provínc1a.
Pnara serV1rem
na Guarn1ção Normal da c1ta
2~s termos da alínea
b ) do art°.3*.do
lJec.42937
de

/4/960.
Comando Territori~1

Indepenpente

da Guiné

l° S· arg.do O.A. E. Vir~ílio
d8y d
-

~lendes Beicinha da E.M. Elm. >
o s~r considerado
nesta .situação. desde 8/5/9~4,
N ter s1do nomeado para serV1r em reforço à guarn1ção
aOrmal da C1 tada Pro jnc i a, nos termos di' al:ínia c) do
rto·3°. do Dec.42937 de 22/4/960.
{lo en

r

2\Sart-\. de Ar t , AlLino Martins Cordeiro do I:1.A.L.2 por
ri
.,
Pr ovj nca. a On'l~, va i. serva. r
em81' eml.
•. arca~o.
p~ra a C1taoa
comIssão mi I i tal' nos termos la
_-'11 á C j- do art °.3°
d° C
. cons1derado ne s ta ~c·4.2937 de 22/4/960.
devenoo.ÜJ.

SItuação

desde

8/5/96~.

20.Sa
1" l'g. de Art. Jo~

verreira
Fernandes do PAG 2 e FurC~el Fng. Transm. Jorge Manuel Simões Dias do Q.G_. d?
PrT.~.d?s
Açores por te~em embar~ado pa~a.a
c1tada
t oYIncla onde vão serVIr
em com1ssão m1lItai
nos
d:rtnOi:> da alínia.b)
do artO,3o.d?
lJec.42937 de 22/4/6<;l
v.Yendo s~r consIderados
nesta sItuação
desde respectI<\Olente] 2./5/964 e 8/5/964.

P\j~1'\el 2o.Mec;Mat.Criptogrifjco
Auréelio Figueiredo Marpe o do B.Trans.
por ter sidu nowE·Jo para a citada
~OVíncia onde vai servir
em comÍssgo mi l i t.ar nos terd. S da alínea c) do arto.3°.d::l
Ilec.42937 de 22/4/960,
~vendo ser considerado
nesta situação
desde 9/5/964.
'Despacho de 14/5/964

.coman.jo

Territorial

Independente

de Cabo verde

2° n,Sar'
~,.g. oe ünr,. S ap , MI'
.anue

.1
C'I..G d a 3 a
dos .'ReIS A'1ves oo
a' u, por ter sido nomeado nos t.ern.os da a l jn i a c) do
p1'to.3o.do l)zc.42937 de 22/4/960 para servir
as t roVas de r e f'o rço à Guarnir;;;_o Normal do C. L de Cabo
28~rde devendo ser cocsiderado
nesta
situaçio
desde
1

{.',

r.

/4/964.

5H'

ORDE ~ DO EX

r

CITD N°,

15

3 . S~.~ e

~;."~~;*. '::"".* *~,.* ,,":-:;~*~~::.~:~:( . :.;.:;~~* ~!.'(*~~**
**:,i: ~~

~:~:.((.,:~:!
~'::

Gomando Territorial

Independente

:j! ';:~:

", •

~;~:i(.

de Ti'11or

1°," "';
'e In f , ~lanuel .'e",us Palma do H,L3,
po r ter
embarca-io par a a citada
Proyínci a anele vai servir fd~n.
c.n.i :s5 n.i.l i t.ar nos r e rnos, la al ír.e a c) do artO,,3"
,
I:"c",l,"0'J7 lo 22/1./960,
de venJo 3(T cons i de r a-io nes~r
sitlQç50 dp~ 'p 1/5/964
Pexiga Leandro do P,!, ,
P.,LÍ2
e 2°,':~arg" de Cav
do n,n, , por t.er en élT;b~lronde v~o servir err cor:llSs;'·, ,,~ 1 i ,,8::'- r.os ter! \JS .Ia ai Í1lf;ú L) -30 art 0" ;{ ()" do n~c.
t ,;'-' l~ ~,'71t, ;qrO, '.~vêndo ser considerados ne:,'u 51t.1j3Ç·~0 desde 2/'Vr)6

'J"E .. '-'rg-s
de}Pr..
.Io sé ~;ênue]
1\r,:"C'ic0 i/onteiro
de Paiva do
Apt/lria Fu ar te Camoó.ias roxo
"':;"'0 1::'<:1'-, é! c i t.ada Proy;ncia

v -

Concursos,

cursos

e Est ágius

Cu r so s

~ ti sta

Geral

de

:;!

ossi fi cação

de Ao rovado s

fl ~ r'3 tJS OPVl
,.
fe i
aSaos celtas
se pub l i.c a a Lii s t.a gr'~a 1 deI
e
_
si licação dos candidatos
aprovados no curso ele promo
Ç20 ao posto de 1°, Sar'!, l° oMecoElectricist
a, cons tant~~ lo ·)lano de Tirodnios
Cllrso~ e Estágios para o
l-ectivü 'le 196.3/64, ql1~ terminou em 18/4/964,
j
7
ir .-2°.Sc..rg. '2°}vl.Elect. -Man.ueL Brcmdão F,C,oelho
1c,
'2-.-"
"-Jos~
Carlos Pewrat
Correia ,7!1
da t,.P F
, .. , .. 11
1

fi
Ô

2 - Ai teraGões

nê< freQuênci

a

Atatlr10 ar; ,1_:adro de alunos do curso A ria r"CoS, desdde
0
'''/C:-/c''
'''',
'. :11)"'! nos t"I'mos d'
o paragra f o 20" do art 0]7
" I'. fi-o
ec, iÍ t2,l;e
6/12/955,
!>CJr ter dado 30 faltas
JUSI.-l_ r
C ,,,J::J3 , o ;"':Irg"Ajudo Joaqüim t,olJes,
do fl,L6, [)eyf.. :oe_
l..
,
1a do proxl1flo
,.
presente
A matrlcu
ano l'ectlvo,
!lO s ter
,; 5 do artO
23°"do reierido
r€CT(~to.

VI - fiEClARACÕES
1

(

-

Oesqraduaçõ3s

"~[rl'a:luacJo ,.to pus \.0 de furriel

. s-

?o" '\Iec, !:i a t,.Tlodas, oe

~a:..,:érie
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de,5/5/96-l, voltando à s i t.u aç áo de 10oCabo AjoMecoviat.
rcx:as, o Furriel
Grado ')0 .Mec, Vi at , Bodas José Maria Tei)(elr~ da R.M, de Moçamb i que , que na referida
data passou a situação de disponibilidade-

2 - lnval

i dez

Qu~ no Diário do ('1Overno n? , 124 -II Série de 25/2/964,
or~ publicadas
as pensões anuais de invalidez,
conciedldas aos mi li tares abaixo mencionados estando já deIll~,idas do desconto a que se refere o ar t.? .13°, do Deco
;jf!l n", 3rj. 61f) de 24/11/947,
esclarecido
pelo art,"; 11°,
o l'-ecreto Lej nO.39843
de 7/10/951,
pelo que deMem
er abatidos aos efectivos
das suas li üdades desde 1 de
110 do ano em curso, desde quanoo passam a ser pagos
Eai::cú Gera! de Aposent.açôes
e ~~ ?,"T1 sujeitos
a to" as dlSposlçoes
reguladoras
dos mi l i t.ares reformados:

1

tu:

~:!<)

~:'~Qbg·Mil,

Joõo da En carn.açôo Sousa nl1lno lJio-l1C5
6.888$00
on02825j6t-Francisco
[la Silva. A.'atos-B.C. 5.. 10. '2(J)$('()
.. :: '2854/61-Adelino
d.os Son tos J01'g~-l,C 'í
10. '2(J)$Cf)
.solda" 1027/61-Artur
Augusto Fel icianõ-P 1.14
10.2(J)$00
II
•
1966/61-Humberto
de Medei ros Soares-RI
2 4 09?'fiOO
"
" 319/(J)-João
Cabral de !vI.JÚnior-BII
18
1,.09'2$00
"
:: 1241/61-José
da Si l ua Ol ivei ro-Bi 15
4.092$00
Aqu 1
380/61-Henrique
Barata Pirps-Jl.C. 3
624$(J1
ar es que se julguem abrangidos
pelas disposições
do
/tO, 9°" do DecoLei n'", 45., 684 (Fri ári o do Governo la, Sés:e nO,ICD)l deverão qequerer
a rectificação
da sua penao nos termos do mesmo artigo.
I.

;~

3 - [:ec ti fI cuçõ e s
DeClara
L
,.
EI"
-se que o 1o e'S arg. de °I n fr , Ant.oru.o
.6..ugusto e' con/d~rado
comissão
l un t i a desde 25/1/961 e
e 26/~~9?2, como por laps~ foi publicado pela OoE.
3-3a, E,ene de 10/5/964, pag" 436 ..

11;\

em

vo

ár

n

õo

Decl

T ara-se que o 2°,Sarg.de
InL Vasco Tr inc ão Cr i spim
M~etle~ro se encontra em comiss8o im l i t ar na F\.,~" de
42~1)}que
nos termos da alínea b ) do l'Ict'·,3°,do ~c.>
~,. 07 de 22/4/960 f:' n80 como foi ouhl .i.cado na O., Lo n?
v 3a. ~érie de ~'O/2/964 a pág. l05.

I\clai'a
~ que o :""',
)' SO, argo ,';.0 ULJ;,( A,'.,l' J ti l'20 "os~~
r
' '1' .
Cio -.,e
\1011'0
Ilt;al "es P'~' t.'!õ!barcouparé' a i{ 1 tl" :'\"'ç Wibiqu~, COr.'1Q

52"
rq f.' or EiiFRCITO po. 15
3a. ~érie
*u,~***.~*·~******~;***~. ****'~***'~*~**~~***~·~~~4.:~
cons t.a da O.E.
n .. 12-3"oS~1':ie ao 30/1/96'., rSg.4,CX) ~,ert enca.a ao R.Lno.
5 e n:iv ao b.I.15, como por lapso lOl
publicado.
Declare> -s e que José Gonçal ves Godinho transferido
do H.
C.3 par a a F,.P.C. é 2°.sarg.de
Cavo E: não l°.Sarg.
de
Cav., corno por lapso foi pul licado m;.O.C. nO.12-3a.Sen je de 30/4/964,
f: cig. 388.
Que o 2°.Sarg. de Arta. José Inácio .la ';;;ilva da b , Nt.;'".,
conta a unti~uidaJe
no actual posto, S.:!il dispêndio para a F~~., aesde 31/12/958.
para os devi dos ej ':itos :-;~ Iec Lar-a nue 08 sa rgen t.os a!ai_xo designados
cncont.r am-se no ,. L da (;uiné nos termos da al jn i a Ci e~nr.Ü L) co·( nor oapso foi put •.iicado
n> (L;'. n= , Q-3a.S rie
·le :30/3/964.
2°. "arg. de Inf. Henrique ~il,ídl.o dos Santos
f urr i e l de In f, .Ioaqui I António pimenta Carvão

r.

l)eclara-3e nula e de nenhum efei to a eliminação do 2°·
Sarg.tie Ar t , do i1.A.P.3 - João Freixo Pi re s , puUica,.lp
na O. to -3a. Sér ie !10. -1 de lG/2/964( despacho de Sua Ex:?.
o Ministro do Exercito de 12/5/96!!.
continua a vencer
pela verba "Pessoal dos (u~dros Aprovados por Lei".
(,ue o 2o.Sarg.Gra,Lde
L1g.f'O'l, ".,;,~!<
r:ua,,:'e.c1,os.twJ!te,
,la O.E.no.ll
- >.:'é~i~ ,le 2(/~';Cl64,rc:(?334,
se encontra na situação de '~_3poJl.ih_1i,-h]e
des de 3/4/964.
neclara-se
que o 2° .~ar· .' c O.A.;"' •. Joaqp_in; Pires rjue pela O. L n> .1CJ- 3a. Sé r:i 3 de 10/ ./%4. PM,' 292 transi t.ou
àquele quadro, n , o ceve ZCI' coloca-lo no E",l.r., como
por lapso foi pu1licadc na nesma J. L., mas sim no t:. •
Unir1ac'e a qUf' já pertc:lci'·I.
lleclara-se
que se chama Cranci co Pereira e não I tancisco
Ferreira
o 2°. Sari!.de lrl~, ljue transitou
ao (J.AJ', e~l
1/3/964,
como por 1<1,_''>0 fOl pullicaJo
l~!, O, t" -3a.
~éTlf:,
nO. 13 de 10/5/96'4.
PM?;· ~15.
Deciara- ",e que o 2°. oS I ~:.~'et:.Via t. p()'la2 t\n tónio IIp.11rir~ue
r~rvo~imPachAco
a que se reh~re ,a 0"'0
no.1i'-3a,
érie
"1l/t/9(J4.
conta a antiguidade no actllal posto
desde 29/2/96:1 e não 29/2/96C,
Claro :oi puLica 'o.

31 s' ,
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Oeclara

lati -s~ QUr.,O tur r eat grarl.2°.Mec.Viat.Rorl,as
Feri1f1ndo
j~S C~ndeIas;
a que se refere
a O.E. nO.4-3a.Série
qUe . /2~ '61, pág. lO? , encontra-se
na H.V. de \Ioçambic'ld0~ nao na lt iV1. de l\nllola; como por lapso foi puLli-

Dec1l'
Rnç~~-~c que o Furriel

Henrique
SIlvestre
Vila Nova
fl.\1. de Moçambique, foi p romov ido a 2°. Sarti •
e-I.?a_o a 2°.Sarg.c
.
a r rm,
corno consta d a O . E'.
2
,
"a':::;ene de 30;'1/96t1., pág.379.
Decla .
red~<t~se que o Furriel
de Inf , António Gomes de Figuei!'~fer rlnsferido
do H.1.no.10
para o H.1.12,
a que se
P
Ce Pf!l.a 0.E.n .13-3a.Série
de 10/S/9t.L
pá;:-.423. Ven~l><dr CI verba "Pes soa l de I\lorneal:íjo Vi t a l j'ca a além dOS
de (:~
_;
nO.1 .av

~

q

Os"

".

Para
••
•
FrneSt
Os devid
Fe
i
'1
. 1 .0 S. S.
. os e e i tos se cec ara que o l'urr1E'
C.l.I. °cida S~lva do 8.1.2, embarcou
r forço c,ara o
P,j

le. Co

a GUIné em 17/7/963 e nao para a • • de Ango~á,g'''~o Por lapso foi puLlicado na O. E.nê'. 3-3a.Série
'C.{ de 30/1/964.
Tem como Unidaae
.10 .il i zado ra o

f',

Rl" d

no posto de Furr1e. 1 2°.Mec.E Iec
t.r i ,
ectrIclsta,
nos
necre~ da alínt:a L) do nO. 24 das Normas I~eguladoras do
d~ta o 42937 de 22/V960,
desde 9 de \ aio de 1964,
'~gol~rn qU,e e~barcou para servir em .re,forço na ~:~f._.de
t1<l MaIO f~rnel
C,rad.2°.Mec.Electr1c1sLa
1tóll10 I'aA. prirn' a9U1as do 1°. G. C. A. M••
3'3a ,)~tIva graduação deste mi Li t.ar uLlica1a na or~nv ,
1
"
L aSe ·'éfl·
n ~ ,e ue 30/1/964,
pág.61 e do. ,~a a efeito
com
38 ce~o" ~est
da O.E.no.2
- 3a.Séri
~p.
20/1/960,
pág.
candi isa a partir
de 9 de :.,aio de 196~, em virtude
do
llnlacyato. t~r oLtido no curso de 2°s.Mec.F:lectricist~s
pOisasSIfl.cação
que não lhe permite manter a regalIa
,
Os ca mara d as dI'
~uPer'
o mesmo curso e com c <iSSlf'1caÇa-O
ú".
lor mantérr, o [Jost.o de 1° .Cabo.
-c:1. ara_s
'
Nlanute e _que?
2".Sarg.\ii10.do
2o.G.C.A.M.V';;ucu~sal
da
aCtualnÇao Mllitar
do C.T.I. da Guiné) nromovldo ao
31.7, s POsto pela 0.E.no.1l-3a.Série
de 1964, a pág.
A.rltóllje chama Eduardo Augusto Pereira
Antunes e não
1.Je '
o AJgust.o Ferreira
Antunes como foi publicado.
Clara
se que o 20.Sarg.Grad.
Anl,snio de Oliveira
Pais
Q Uado
t-~t~Q

...

1 I :J

'"
(1....

r1

r. "Ir!" c,I);:
·'a·. -ent
3E:de posto

~

t

rOr"

~Je cleP

-vi ~o ..-.
It)

l.,,·l{'g-r.-I"'O

/0.6~ ," p<"la -\_ r.n
"J

.

i~1-

LI. ').;)'
67'/, corr. direito
ao s venc ireer' I.!:
('t:'~'e ;,r /.Ju,,1 o eh. lqfíl, nos t e rmo s d<.' ')e.!_) da: ,Ln?;
:}-~a::;érip- de }95'.) e c1esp8ê1o
'rJ ['.l~onO,(~-l,
l:-hie de lQ5'l,

,'In

r'.I'J.!'JCtÇSO

ln t nser

I i~}~,

"tic 'li

to

~~'e ::1 .J1.flir
~'e 1 de .Iunl.o ,J,: ano co r r e o t.e , t r an s r tarr
1'," ..'<'1 :... ~itllCl(;~O de re Io rrra, passando
a ser pagos, Ja3
suas per'sões o<,ld Cfii)'.'·' Gerd Je Aposentações,
cop{c>t-

me v ern puLhc",~b no Oi~i"io do Governo nO. 124-II Séril;
de '},)/S!9f.I,
)S nii l it ar es () segn ir mcnc iouado s , cuja
PE'o.".[.(, :;nudl " cti·1l[n
s e ind~ c a, es cando já deduzid?
do de scont.o ;.) qUI se refere o art~.,13°,do
Decreto LeI
)10 .. 36,~1: d.:
't!l] !9,n, rec t i f'i.c ado pelo artigo
11°.do
necreto Lei n? ..~9l'J.3 2-e 7/YV9S4,:
1'O <:;nrg.r:/.p -José (ar las da (onceição-l!:.M.E ... , . . . .. 24 756$CV
r
"
-t-en rieve José Soores-Í\
G.A. . . . .. . .....
24 7:,/j1[f)
"
-,~ otJ7.1(-'i de Almeida Le'nos-P.J 14.........
')4 756'fJ.11
-,'nt(,io
Ja Silva ifíarttns-l":l<' 2
" 24144$01
"
"
" -Manuel Josp nettenClllu·t-n.r~"M.17
24144'f{O
-U:".r, CL if::'irio da Cru z-i ç • G. C. S. - - - - - - -. 24 14iJ'J{O
"
" -.los': .~tbeiro L tmacl.G.C.AJ
" .. "......
235Y:JÜ)
"lrf
-Jos': Maria Pin. to Lei te e Andro,le-OC 5.. 12 ,''7'Jf,o."
<'Iv
"
'')\!i: -5:evcriono Caetono Lopes-D.R. !'. j
, C)'i ~r$.X'
'2'25J25i1J
" " ~·'.f. -.Joomzim dos Peis Silvo-n.!.e..........
"
A
...,
1"
22 '-'"1'l'flJ'
" /." :J~ -r/~t
zHO ;1l1;'.lIStO
. Lnto-l<n. .J."T '"I •...
" .. ,,,
,'!L!i.s"I.co-A'l)U(O-J..,,!
.I
",.............
22 51~'}lJ'1
" (j;í, -lin tá ..io ..Tf)sé h.mes-D.A
C
, .. '21 StN;.:O'
" -(lt.t ,f1enne Ai..4gUs·l.v (~aslmi ro-1J.l1.M. 1c)~. .. :'>1 3P4;;1}
"

t

ri

Por '3eSp:.iC;lG le f,'U3 Fxa .. () ;V'inistro
do F.xército
de
3/4/901-, foi deter illé\C:O que:
D~- ('t.". a~; IlO;IIi~"ç0es d 1"0 Sar!'/'ntos
para os Cursos (la
F.SU'ic Ce:", 1'a1 de ,rTI"éntos
são feitas
durante
o [r-::r
r:ceJ,llleirc
3Dter'ÍoT ,'o início
dos referidos
curso.:;,
')2- (,:ue o", }) ;,>~args. que venl" ..m a ser nomeados para'
fro'lu";r;ci:'l cIos curSOF ,ln r,C, ~"" <> cp_te S~ encont.rE'''
I'O 11 I, "ar ou j Ú nome,H10L para
unidades 3 des r.. a..:ar
')in'a o PI tramar seial" 1ih.;'r\."~
las rf.":iDectivas '.0" i <
",óps

01.'

n es

l't::,'

r.

'H,,;

'eo..,.õt>

Il
:<':!tL

'<

;etr"f'
lJor . T'"

pu.

t' st.o.

I

"e.
,~(

,/.

1

Ji',3f:S

de

('>starerr

.Ju ho send( a('s pr'l,,:'õe::; lilit,.r·
s.
f

rr' r'l fY. FC I TO ..

• f.

(,\.i~

,i"

,n~n:tic'l.ilidade
para <luou a l zun s
J~tE'rrnlna
no mirr.ero s ter; 01', eleve1'':;0
J'" j.3
ar rent.o,s 01 r ans i.dos ser frd.:luado~~ eu, ~'argentQ::i Acludan1,es na clata em que lhes con.pe t i r i a a
prorroçr.o a es r.e ~lOS\O, ::;c normalmenr.e tivessem
í'r eqnentac1CJ Ü r espect i vo curso. Lma vez l ibor cos , freq~entari:'o os cursos C)U L Cc ~., e, no caso de aprovaçéo fincll,sel20
»r-orr.ovi do s e j'ltercalados
conforme
a d(J~~,i:'lcaç~'o nos Cl'I'SOS a que deveriam pertencer,
5""0 vencerem
em 2 8'l.:'S, ou no seguinte,
se vences"<

80~

sem

1

Ü

e·n

"(,,.

"t

SE.'

t~?·

cl~

Fm c <1''''0
"';'eprovaç 80 serão desgrac:1uados
8 ·qt, ":.'-01'8 se de t.e rrrrina ter, aplicação
para os lOs,
sarg:ento~ já noneado s an t e rio rrne'nt.e para o curso C;t:
f\
63/64.
'J,~_ n
\:ue sejam promovidos ao 'posto,
"8' 'f'ol\juda:.,te
para
o Qladro Getalde
f\f'anuenses '-';:-1"'s ...args, que frequenta1'arP os cursos da F ( .::", iI iciados
nos anos
l""ctivos
de lW/Lj6:! p 6:?/{:"
.\1e t.enh om averbado c
luoêno c i'!'~qu;ncia do ~'.dNta
F.sccla ~ que não teO" nham tido aprove it.emen to finaL
J - F'i c a de s t a
r; r ma an Ulla d o o de s ~\a c 11o mi n i s t e r i c, 1
de ·lh de Azost o de 1961 publicado -L~1 o. L nO. 32 ~le
LD/ll/061
(38, ~,érie) pá ,,951..
ouooo

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Jo aouim

do. iu:? nmho.

. .:

I

J

LJ ••)

========.:

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

co -Exércit,
,'o

,lr

--~

10 de Junho

.---~--====:==~~~====~~~

.:;::~----

?ubl i C1-<'c,,~

80

Exército

de 1964

o seguinte:

ft - CondeCOr2çõJ~

j~n1'
t.

'1

Por Pn r t ar i s de 5 de
.
o r iverno d" RepúblIca

~iqio de IgU'l
Portugu"s:",

pa lo Ilinis- -

do Ex';rci LO condecorar
com a Cr uz de' 6uerra cus
~as"es. que Lhes
- l'>
,
diaca d as os rm
" I i1tares a segua' r
'r,~'~
vão ln
l:~l[_'11ado.s, ao abr i go dos artigos
9"'. e 10'0. do Regur)~;ento .da Medalha Wilitar,
de
.ie ~.';aio ele 1946,
v'> ~ervlçOS pres t.ados em acções d" cornLate na Prol.tlCla da Güiné Portuguesa:
/"0

zr

i\ tü

,la.

I'! as

1\' u~o Pó tumo, primeiro-calo

se

,

auxi Lr ar de enfermeiro
d~l)Zlndo C~lrvalho de Pr i to n? . 1826/62 ?h COITl .anh i a
fIe ~avalún",
n? , 489/batalhào
da cavalana
n? , 490 Rlmento de Cava1arid
nC, 3.
krirc2(1. C I asse
c~elro-caio
Joagulrr José WOitd Ganhijo, nO. 3:3/63 da
[r,l-ar l . ,1
1
1
' - ,
1 .
tiO"
h.L. :..e cavar ar i a r.,O. 489/ a t a Lnao oe ca ca ar i a
.: 4?O - tíe,;imento
de C::.\')ldr:!.~ nO. 2. ir.! :st2~ i o -:0
J(~~l:'C~to, ;. de M::tio de l%t.
"~,i,li3t.,..('
'o !..{~..:(.i':,Q)
gl.lllfj oa Luz f~uulJa.
I

B -

LOll'lOfC~
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nnorr no FXERCITO N° lE

~.l.

~ério

**********************************************.****~****

- Praças
Por Portari~

de 5 de M~io rie 1964

Manda o Gove;no da HepÚbl.ica portuguesa,
pelo Ministro
do Exérci to a.lptar para todos os efeitos
legais"
o
seguinte
louvor conferido
a t j i tu l o póstumo em n"ràetl
de Serviço nO. 24, de 29 de Dezembro de 1963. do Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné portuguesa,
ao primeiro-cabo
auxiliar
de enfermeiro
Adozindo Carvalho de Frito,
nO, 1826/62 da companhia d~ cavalaria
nv , '489/l.::atalhão 'de cav'al ar i a n? , 490 - Regimento de
cavalaria
n? . ..:l.
Porque numa accão de fogo na re sri âo de ,r'orés na qual tomou parte o grupo de combate a que pertencia,
abnegadamente se dirigiu
à. frente,
debaixo de intenso
fogo
inimigo, a fim de fazer curativos
a um seu camarada fer1do, o que fez com prontidão,
desprezo pelo perigo
e risco da própria
vida, após o que foi por sua vez
gravemente atingido
por ferimentos
que lhe vieram a
causar a morte. A par da sua grande coragem, manteve
at~ ao fj~ elevado moral e espírito
de sacrifício,
tendo desta forma honrado da melhor maneira a companhia de c~valaria
a que pertenceu,
cujo pessoal,
oficiais, sangentos
e praças,
j amais poderão esquecer I)
dignificante
exemplo daco por f'ste primeiro-cabo
auxiliar de enfermeiro
em circunstancias
tão dificieis.pJrri s t.é r-io do Fxército,
~ ce ~(a·!.o de F'64. C fvinistro
do t;:xérci to, Joaquim d a Luz Cunha.

II

- jJlSTIÇfi

~

'li

CIPLI'

~ - Ccn~ecoraç~~s
- ~argentos
Condecorado com a medalha de ouro de comportamento exe:' "
plar , em conformidade com as disposiç;:;es do regulamento aprovado por Decreto nv , 35.667. de 28 de :'.'Iaio de
1946, os sepu i n t.es s ar gent.oa:
Primeiros-sargentos
do Cuadro de Amanuense s do r.•xfrc1to,
W,rio de Oliveira
de Jesus de F~talhão dn (açadore
n", 6, Jo;:,o Avelino de Sousa ao Pat a lhgc ln ;'=fJen::ient
ce I'd:antaria
nv , 17 e Carlos Al Ler t.o Fer rc a ra Azedo
da ::<cola Prá"ü:a de Adrr.i.ni s t racgo ~úlitm" ..

3a S

'
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. tllcs~sart,?ntos:

enfermei

ro, JOs~ M~rtjn~
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de "d ivei r a

nO feglmento de Jnfantaria

nO. 11, e do quadro oe ama~~nsesl do F.xérci to, Edmundo Gonçalve- Lima do Quartel
era ~a 2a. Hegiio Militar.

e -

Recti ficação

Chama_se
F'r~nclsco
I

US

r i e 1 nu'1".r ca ano d e
o fur
u r ra
d~fantana,
da Companhia de Caçadores nv • 93/Batalhio
d Caçadores n? , 92, agraciado com a Cruz de Guerra
d~ 4a. classe por despacho de 15 de Dezembro de 1962
dComando-C..hefe das fOrças Armadas de Angola, publi~a o na Ordem do Exército
nO. 4, 3a. Série de 10 de
evereiro do corrente
ano.
,
Manue lJe_)tS
I:'erelra

Declara_
' "_
f erra d or.. J oaquam
im M
r'
se que o prlmelro-::;argento
i lap la de Matos, agraciado
com a medalha de ouro de comS~r~amento exemplar pela Ordem do EXército nv , 12,3a.
der~e, de 30 de p,brfl do corrente
ano, pertence à Acaernla hlitar.

II

I - JUOftMCAS DF QUADRO

SargAntos
QU1Qro do Serviço

do Juadro Perman~nte
de SaúdA

l'

êrnpass
"
,
do
a~em ao o.r. d'o Se rv i ço d e SaJ,'d e, ~\'~Iurrlpls
20 Cuauro de Complemente,
Francisco
GO~IÇS <YrartJ.ns do
n n (~rupo de Companhias de Saúde J
,",
e ~,Ianuel Fer. des do P.A.G.2, porque encontrando
-se aprovados
Para
Cc este (!Uadi'1'0 hes competiu o preenchsment.o e Vaga
9jntam a antiguidade
respectivamenLe
desde 1/5/964 e
rn5jC)64 , datas a partir
das qua ls :êm direito
aos venciNentos do novo posto.
Vencem pela verta "Pessoal
de
Otneação Vitalícia
álém dos Quadros".

!V - ~UDANCAS OE slTuaclO
Sargentos

do Juadro

Permnn3nte

Ingresso nos Quadros
Qua~ro

da

Amanuenses

do EXjrcito

~ass.
UI

a ser

cons i ce r-ados nesta

situaçoo

-.!esde as datas

a sepuir indicadas
cada um se indica

p coloca'os
nB3 unl~ E~ que parJ
os s arx en tos aL[1.LXOrnencionados :

FI 'eiã
l°.

Sargento

Cav.,

I

3~imento
l°.

Sargento

Cce Iho

l/5/q6!~

~~ ClvAI~ri8

nO. ~

Jos6 Pi.nhe i ro "arque.s .•• , •..• ".1/5/96·~

(av.,

r:cgião

i. i l i t-r

'~•. Sarj.en to lnf.,

A.l&rico

1".

,illt6nio:1

i>arg?nto

r"·) • or:a"1t;i"IJ'

it

j!

Adelino

1,,1.,

;1p

noçambilUJ

os Sant.os l-<o4rigue::;... 1/5/9ú ~

nr i

ds Garva!ho .. I/5/cr·,

II!']

de ~'úc I US'ltJ (lO ('.~. L~
~'1.r!:.ento I\rt., José Pint.c ,_ Clivcira .......
<.1/5/96~
e::jtlllh~o ·lnd'~r.l"rjentE
ía Iii; nt ar i a n° li
! f!en to de ] nL,
Ccsar ro ~.er re i ra das ~wv ':;" . l_/5/9G,t
P,Pósito
~e a ter t at (ir~ flU'Hrr
Sargento de lnf.,
António i\uf.(usto dos Santus .. 1/5196'
~eg j, ·efi to d 8 ~ r til h'l r i , ~asa r! ~I 2 (~. I. 0. A. !)
~aq;eIlto de fnL,
Celestino
de Pina
l/5/9G~,
(, ·1·;~1

la.
2°.
2°.
2°.

scot a Prática
10. ~'.:lgent0 bl.,

da i:ngf1nh<lri:1

Acácio Augusto Caetano ••••.••••

'Ip,;;imanto

de Inf,mt~i(l

1/5/;;v'~

na 14

dos San tos
l/sri}A
j~ rti Iharla
Pesgd~ 2
1 0. ,-'argento Ar t , , o:;é Figueiredo
Paa s
115/96
~atafhão Inj p8njarte ~e Infqntaria n° 17
2°. <';;,"r~'ento Inf.) Armando Coelho ...•.••..•.••..••
1/5/r;s,t1.
~ fi t r.j ~ B I n s t r II c 5o 1-1:., I, ft i I h a r i í\ Iln ti? é r w: .,~ f' \l::; t .
2°. ~~a.r<-!ent.o
de '~.rt., JUo.>é Lopes de ::.ousa ..•••••..
l/5jQb4

2°.

Sar zen to In f'.

>

Vir~iLo

~Jglr~nto

P'Jqi 20

"ir i t1 r ':e '.,oc"mbi

20. Sal'gen to ln f.; .\m.an lo

~eDiruenta

2°.

Sargento

20.

S1r',6fltn

IJ

fJUP

L._. I·errei

da I~rantarj~

de !!IJ.,
Pc

Ü e 11'0

~o

<';:alva 'r;r António

1'<1..

Far,eca .....

ri ~ ,';r l i I r.~ r ! !! ?, S'I r'., L
,'rtllf ~in!'aj ro \,1"r;:'3 (1njj':.

Pnss8ge~

Inf.,

a

1/5/96'[

i ~j, .Il fi

Hospit.?-l ~"ili tal' 'rincipul
1 0. Sargen to S. _',
loaquilT' lotelj,o
1 'LUle~......•...
ReEi'Hlnto ~i' Inf"'nt'-Hi~ p06
20. ::a; )g~nto ~usicc., i r lindo Lourenço rlraga .•••••.
I

1/,) /Cib 1

3

~itu

cã~ ~e ~j5poni~il

1.1/5/

r·

1/3/<:64

1/sr (;:1,

i11Ja

Passou a ser considerado
nesta si t.t.:i.l,;iloé.es-l" 1/4/61,
~·urríe.i. ~10 ',n . ..!~ JnI. > J03' Adelino !\'UlIes rla f.'.
Mo-ola,

o
de

3a Série

"";'*~ .
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?ass
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00 EXERCITO

i t laç§o de SIlP r anuie rár lc s

Quadro da ArMa de Infantaria

p\"r,ar

?

ser- cons i de rado nesta sJ.tuaç.ão desde
/5/964,
de In f';., Vanue l Cardoso PInto da C_~lva, do
à C
.p_. ter sido nomeado para s e r vr r em re f'o rco
1,·uarnIçéo
'armaI da R ~~ de Anf'ola, nos termos da
a 1ncc c) do ar t 0.30• do flec t2Cl~7 J e 'J?/4/960.
SO~

d

°

p'

Y"

V - PRO:,'O~ÕES
"'AfQN'ID,.

ro

C1 Amp! J lA\Jt.:

rIr

Armas e Serviços
'lir.istérilJ

a

ESCI):

to Ex r ci to

das ArlT'8S e e.J "O::,
i 13 as

ráticas

C8nt~os

de

Inst ruçá) e
Infantari

:scol a Prá ica de !nf~~taíia
')0

de TnL, os Fur r i i s .Ios.é da Sil va Tei xeira,
o<\quim • artins
Pe.i râo , An t.óm o .1p1!sto, António ~ar~âs. de Oliveira
Lemos, An t.ón io ~ a t.eu s Martins,
~'igud
t:drtgues M.ves. e lral~ClSCOi()millg~s Paposo , corlt~p '.)
Os a ant i gu i.dade desIe 3U/,VQ ).j., dat.a a fctrtJ r a
qual têm (li rei to aos venc ime tos
0 novo pos Lo.
(lJespacho de 27/5'96

....~. :aI'I'S

é

RegilJlento

de IIIf3ntari

fiO.

1

Sarl?,s.de fnf . os Fur r-i i s António ~anucl ~tatias "an~s: Jail~e da. Silva (,~a:,o, .Jo<:é Ma~q,:es:-. .T~,,~AltónjrJ

~r,~

é

P"s e Fr-anc i sco Ant.ón io da Conce i.çáo \.3Jl' ea as , con~~ndo todos a antignidaJe
eSde 30/4/l9ó4,
d'1ta a parlI' da qU'11 têl!' direI to aos vlllcimentos
do novo posto"
lespacho dr '27!> '9 )
I

Regimento

20,

de lnfant

rt~

I

1

fi

.

'b~I'go
•
Clro,

11

ue

lnf.,

conl;.

o Furrip]
Abí io
do a <JJlt!gti ade

• t os da

,~iJva

'1.190."

.data

3a. Série
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a partir da qual tem direito aos vencimentos
posto.
Oespacho de 27/5/964.

Regimento
2°

Sarg.

2°.

rlee.

de tn tan t ar ia

RarliomontaJor,

ú0

nov

I

7

~o.

o Furri91

,'ntónio

Gui-

lherme

dos Santos,
contando
a antiguidade
desde
7/10/1962, data a partir da qual tem direitó aos venClmentos do novo posto. Serve em reforço no C.T.l. da
~uiné.
Despacho de 25/5/964.

Regimento

de Infantaria

:lo. 12

furriel do S. Saúde, o p. CaLo do 2 • Grupo de Companhias de Sa~de, Eiuardo Jorge da C~nha Luis, contando
a antiguidade desde 27/12/1964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."
Despacho de 20/5/963.

Re!;(illlento
20. S arg ; de Inf.,
nandes, contando
a partir da qual
posto. llespacho

dA Infantaria

13

tio,

o Furriel Carlos José Coutinho fero.
a antiguidade desde 30/4/1964. data
tem direito aos venClmentos do nova
de 27/5/964.

Regimento

rle tn tant ar i a tI •.

15

Furriel Grad. 2°. meco radiomontador,
o 1 . Cabo ajo meco
radl0m. Joaquim Amaro da Silva Podrigue~. contando a
antiguidade desde 4/8/63, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 23/5/964.

B3talhão

Independente

de Infantaria

r~o. IA

20. Sarg. de Inf. o Furriel Joaquim da silva, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 27/5/964.

BatalhãO

de 'Caçadores

HO.

5

20. SClrg. m,lÍsico (clarinete)sil:.), o furriel Joio Maria
Nit..ülauDuarte, contarldo a antiguidade desde 31/5/64,

1a a
rIO\,a partIr da qual tem direito aos vencimentos do
v posto. Despacho de 1/6/964.
Batalhão

2°

10 Caçadores

roo

10

'

;hSarg. Cf>rneteiro, o Furriel Alexandre José Carapida~-BaptlBta, contando a antiguidade desde 31/1/64,
no~u a p~rtir da qual tem direito aos vencimentos do
o posto. Despacho de 1/5/64.
Artilhari3
,

Ligeira
tO. 4
'
m~~el Gr?d. 20. meco radiomontador, o 1~. Cabo ,ajudo
de d radIom. Carlos Manuel Ruivo Antunes, o B.C. 3,
ve~ ~ 6/5/964, data a partir da qual tem direito aos
CImentos do novo posto. Despacho de 29/5/964.
Regimento

de ~rtilharia

fUr

Regimento
de Artilharia
Pssada tio. 2
FUrr' nul~l 2°. artífice serralheiro, o Furriel ()rad. Ma'7/;/ Martins Pereira, contando a antiguidade desde'
men 963, data a partir da qual tem dIreito aos vencimeatos de;>
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de NoPr Ção VItalícia além dos Quadros". fica na escala de
2oornoçãocolocado imediatamente à esquerda do furriel
. artífice serralheiro, Rafael de Andrade.
.
Despacho de 22/5/964.
PUrr'
dol~~ do S.Saúde, o ln' Cabo José Maria Lopes Henriques
~id . Grupo de Companhias de Sa de, contando á antiaos ade desde 9/5/964, datfa a partir da qual tem direito
sO_lvâncImentos do novo posto. Vence pela verba "Pesa e Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
nespacho de 20/5/964.
Grupo de Artilharia
Contra
ftéronaves
~!o. 3
Furr'
S S " o l°. Cabo AntÓIlIo
. Augusto dOI'
.
doleI
20 do ..
e
rveara,
dat, . G.C.S., contando a antiguidade desde 9/5/964
nova a P~)tir da qual tem direito aos vencime~os do
líci posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitaa além dos Quadros". [)espacho de 20/5/964.
Cava I a r i a

~2
*:,.,:,',

ORDE'

~*:,.

~,.**',.*
~e iJ11ento de lan

ai ros n . ~

.Io sé Ant.óm o
2° .:arg_
2° Art.í f se r ra.lhe i ro , o FUIneI
Pereira,
contando a antiguida
es~e 3n 0/963, i~ta
a partIr
da qQol terr direito
do novo
posto,
(f'e p acho de 1
Furr ie l ? Art íf ser ral he i r , o Furriel
r.rad • .José António Pereira,
contando a anr igu i iad desde 119/961, data
a partir
lIa ,ual tem direito
ao' vencimento", do novo
pos toVence pe l a verbo "Pessoal de Noneaç õo 'italícia
além dos (u8rlros"
Fica na escala de promocêo col ocado
imedi atamente iI esquer-da do actual ')0 Sar"
o Ar t If
serralbeiro,
Fernando
lar.que s Gasp ar IleslJ
lo 22/5/64.

F.nt;enhari a

Escol a Prática

de Enrrenharia

furriel
2°oArtlf
s er r al he i co o Fur r i e g-rad José Fe rre i ra ~'achauo, contando a an t igui dade desdi' 19/7 IOEl,
':lata a parti r Ja qual t~111di rei o aos vencimentos
rio
novo pos r o Vence pe l a ver l a "Pe s soal rJ'~ orneaç âo V tal lcia além dos Quadros"
Fi ca na escal a de pr omoç
irnediatamente
à es jue r-Ia do actual 2°. ~,arg, 2° Artí '
serralneiro,
Fernando Lopes Ili ,.s Â.!:'1Ioo.
(:1espadoo de 2')/5/9
L

Batalhão

Q~ Tele~rafistas

~e En 0;, (Ir ansni s sõ e s ), o l". Caho de En?". "aMar i a Geraldo,
co n t an o a an t i gu i dadc desde
8/5/964,
data a parti r ela
a l t.ern ,''; rei t.o aos venci-

Furriel

nu eI

mentos do novo posto. Vence pela velba "Pessoal
Çuadros Aprovados por Lei" (lJ(>spacho ne 29/5/964)

Se rvi cu d e Administr8r;ão
l°.Gruoo

dos

Militar

de Com!lannias de Adminisu

do

Militar

F'urnel
do ;:.A.',vi,., o 1" Cabo Pedro ~larques, contaTJ.do fi
antigui-1adp desde 11/4/964, data
partir
da qual tem
direito
aos vencimen tos do novo posto
.. "'nce peI a verba "Pe.s"oal dos l.Juadros Ap.Lo" rio;; por Lei"
(Despacllo de 29 -5 Y(4)

3a S' .
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Serviço de Material
Escola Prática Serviço de Material
FuI' .

n~l;l 2°. art,;serralheiro o Furriel grado Carlos Ma7 e Marques Filipe, contando a antiguidade desde
m/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencientos
me
_ d~ novo posto. Vence- pela verba "Pessoa 1 d e Nop aÇao V1talícia além dos {)ladros". Fica na escala de
2~omoçã~ imediatamente à esquerda_do actual furriel
. ar~. serralheiro, Marcelino José pinheiro Rodrigues
Despacho de 22/5/964.

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Estabel ecimentos Mi Iitares
Estabelecimentos

de Instrução

Escola Mil itar de Electromecanica
2°13 S

~. args. 20s. Mec. Electricistas, os furriéis, Benj ada Conceição, Arménio dos Santos Silva, Justino
J rade de Barros, José da Silva Moura o de Figueiredo,
Sorge.Manuel Coelho, Torrão, Manuel J,)sé Correia de
t,a1o Monteiro e Jorge 'Manuel Piçarra São Marcos, condan o todos a antiguidade desde 31/5/964, data a partir
a qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 29/5/964.

~d

2°

B

Sarg. 2°. art. serralheiro, o Furriel João Silvestre
.pran~o, con tando a antiguidade desde 30/9/963', da ta a
tartlr da qual tem direito aos vencimentos do novo poso.

1<'111' •

"rl.,el
20. art. serralheiro, a Furriel Grad. João Sild~stre Branco, contando a antiguidade desde 15/7/961,
no ~ a partir da qual tem direito aos vencimentos do
"o po
.
tal'
. s t.o, Vence .pela verba "Pessoal de .Nomeação
Vlc llcl.aalém dos {)ladras". Fica na escala de promoção
2~ ocado imediatamente à esqueàqa do actual 2°. Sarg •
• art. serralheiro, Alexandre pires Martins.

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Mi Iitar Regional N°. 3
. ,~

..

5~4

ri
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3 ••

rl
c;.",cs
F urrle . I <.i0
•• S., o l° Cal.o José l)Jart~

tando a ant i.guidade desde 9/5/964.
c'&L<" a partir
tem irei to aos vencimentos do novo pO.::>lp.
verba "Pessoal de I orne<.ção Vi tu llcl . aI
!1espachú e 29/S/964 .

• ~ranuFerários

2°. ~ar g.
1:1f.. o r UI ie l JOS-l Carmo • -ol.l'!lu, c n:;an· o
a untigui
ad_ 'es e 2D/4/96 , ilata a , ltir ~~ S a_
tem direito
aos ve. cimentos do no o P~Sto. ;_;er
reforço à ~;.
a
.!:!c Angol a.Lesp , ':!e 18/5r6~·
~P,tj,"ont(l

Ie l n tantar

ir

7

lO

2<'. Sar g , e Inf.,
o 2°, sarg. grado A.'tónio ra("~la Torcato f_ntes.
contan .J a antiguidade
des.I- JJ/1/M4.
dat& ~ partir
da qual tem direito
áu~ ve~ci~e
t 5 o
no c .ost;o, Serve em reforço
G. '.
11. I. de ;':oçu,biQ~·c·. -espacho le 27/5/9S-!.

RegimPilto.rle

-, ~Int nt r is

r>

IS

::.:>.

Sarg, _e Inf..
o urriel
João Afonso .vun
do a '_ntif2uicia~e lesde JC/4/'?b4. data a pa
tem Jireito
aos vencimentos
o novo posto.
reforço
à G.J • da
e ngo l u. esp, 'le

Sa ;". de In f, , o Furriel,\,
t e ro
n,';eu li Li o ,
tanJo a anti~ui~a
e '~s'c
30/./9~4. data a Dqr i~
qual tem ireiLo aos vencimentos do dOVO post",,~
em r-eforço na .~i.de Anaol a, :....sp, e ..!?.'sÍ1C4

2°.

o
I

.:'o~. S:lrp.s. de Tnf', , os Fu rie i . -i' .iquim
ALeI Cer que i ra e Fernando rio Fr i tas,

\

ceut
t.i.gu idade desde 30/4/964,
data ;'I partir da q\l,l
l!ir_ito
aos vencimentos
o novo r-os co, Ser vem .1.
f rço 'a (;. '. l'a l.~. de \.oçall,1 i;jut:.
Despacho ~e 18/5/961.

r

-

L o•

11

rp.

"

I>

ln f .,0.f",r;'l

lQ~

.

UI':!

Cor rie .i r

ena. cor t no d o

a al:ti~" i aoe des,",,, 3< /4/964, data a artir
-la qual
tem di .e i t aos v < c ire nt,o -10 novo posto .. erve em
reforço ~ G. • ela 11.i. de \.TJ.gola.Fesp, de 18/5/6

2~8: S,trgs. 'e fnf., os urriéis
Armando f~erl;erto
íartlns i-i h iro , <\ll ...r-t.o [a ~onceiGão (jones. Henr-ique Esteves :.,a dtles,
~on t ando a an t i.gu i dade Jes e 30/4/
/9~4,dat a partir
dual
túm irejto
aqs vencimentos do nO\JO [los to.
e An~ola. Despacho

er

de

ve-

em

2°. Sar',

!e In f , , o Fur r-i e I ranu...l
tando a antiguida
e ,c
3' /4/9'~.
qual tem i re i to aos VP..llC
rotos-lo
em rei
~ ~ G.~. Cd R,'.

a '! hã

G.

reforço

T.

da F. M.

~7/5/964.

(le C~ç ... lo re

cr.des enlaço. conat:! a partir
da
_ posto. &::rve

•

. c..

j(l

2°8' Sar gs. e lnf., os ~urriéis
1'nuei Alves da Costa,
António Fer re i ra , ·ionisio Po.drigues r,ouçalves Militão,
Ant,)nio Ferreira
~'inões e Júsi
e esus , contando todos
a antiguidade
desde 30/4/964,
~â
a a art~r da qual
tem direito
aos v ic irnen t o s cc
o j,ost . Servem em
reforço à G.:-'.
I de f gola.

10. ,urg.
a Silvi.l,
!~"ll tem ~ire.i to aos
• o

de '23/ /
I.

4·

r

nll'lllistPl.ãO

Ii l itar

~~h
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lR

~a. Série

*********************

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
Sarg. Ajud. grad.'Chefe meco automobilista, o l°. Sarg.
l°. meco viat. rodas, David lrineu Velosa Ponte Lira,
desde 26/10/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Despacho de 22/5/964.
l°. Sarg. de Cav., o 2°. Sarg. José Maria Marinhas, contando a antiguidade desde 15/1/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 25/5/964.
l°. Sarg. de Art., o 2°. Sarg. Fernando Artur Baptista
Parente, contando a ant1guidade desde 15/1/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novO
posto. Despacho de 26/5/964.
2°s. Sargs. de lnf., os furriéis Octávio Manuel de Jesus
Machado, Arménio dos Santos Anjo, João de Jesus Sobral,
Manuel Caldeira Maia, Luis Carlos Chaves de Sousa. José Custódio Rodrigues Neto, José Pereira da Graça,
Joaquim Almeida Rossas, António Manuel dos Santos,
Carlos Magalhã~s Moreira, José Manuel Gonçalves Carvalho, Aventino Portela Alves, João da Fonseca, Hugo da
Fonseca Ramos Carrilho, Fernando Monteiro, Alvarinho
Cabo Gonçalves, Manuel Martins Louro Carrilho, Luis
Alberto Vilhena de Carvalho, Ramiro do Nascimento Nascimento e Victor Manuel Catela Geitoeira, contando a
anti~idade desde 30/4/964, data a partir da qual têm
dire1to aos vencimentos do novo posto.
20. Sarg. 2°. meco torre, o Furriel Angelo Pedro Garcia
Laureano, contando a antiguidade desde 31/3/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novO
posto. Despacho de 22/5/964.
20. Sarg. 2°. meco viat. rodas, o Furriel Custõdio Manuel
Rosário Ministro, contando a antiguidade desde,2~/2/~4
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Despacho de 1/6/964.

~!~*Série
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~ur ri é .

,.

' .

IS do S.S.
os lOs. Cabos, José de Sousa e AntonIO
,.l0elho dos Santos, contando a antiguidade
desde 9/5/64
aos vencimentos do
n~ta a part1r da aual . tem direito
ovo posto.
~

(

F'

urriel Grad. 20. meco mato c r i pt.og , , o ]0. CaLo Ajud.
Iliec. mar cr i pt.og, António Augusto Lopes;;-,},(ipa",-lesd~
l!3/Q64, data a partir da qual tem direito aos venCImentos do novo posto. Despacho d 29/5/964.

Peg i o I:i i I i t a r d e
à

2°

l~o ç a !TI b i

Inf.,
os Fur r igi s ~,&llllel Hibe i.ro , ~ernando
San tos ~ orei ra Pernai d ino Mendes, ~ran'
t 18CO I1tó 10 Rego e José Henr i.q.ies da Fonseca
conando a antiguidade
desde 30/4/964
data a partir
da
qUal tem direito
ao» vencimentos do novo posto.
Despacho de 27/5/964.

s,SarfA~gusLo
c

o

Comando Territorial

Indepen

2 S
\

fi u e

ente

da ~uiné

-

arg. de lnf.,
o Furriel
João Eusghio de França, conando a ar tiguidade
desde 30/4/964,
data a partir
da
qUal tem direi to aos venc imen cos do novo posto.
Despacho de 18/5/964.

Pll~r~el Grad.20.~~ec.de Mat.Cript.,
o l°.Cabo Ajud.Mec.Mat.
/lPtográfic::o
P.aldomero da ~i.l~a Teixeira,
. desde 1/3/64,
ata a partIr
da qual tem 'direlto
aos venCImentos do noVo posto. Despacho de 1/6/964.

COl"anrio Territorial

Independente

de

s,

romé

2°s S

~ args. de lnf.
os Furriéis
Joaquim Marques Chaves,
A rninf!os Correia Moreira,
António Joaquim Rodrigues
r~ur Rarreira
da Silva e Raul Wagner Bragança da Con~elÇão Net.o contando a antiguidade
desde 30/4/964
daa a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do noVo
posto.
Despacho de 18/5/964.

Sa

rgentos

do Quadro
üuar te

í

de Complpmento

General

do C LI.

de Uacau

I\)

de l"2despactlo de 5/Junhl)/1964,
7/Dezembro/1963

contando a antiguidade
26• Sargento miliciano
o furriel

des ml-

aa. Série
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liciano António Manuel Gorducho Paixão. Tem direito
vencimentos do novo posto desde 27/DPzemtro/1963.

HO PI~r,L

MILlílIR

I'RI' Clf

aos

L

Por' despacho de 3punho/1964.
contando :l antiguidade
desde 28/Fevereuo/lQ63.
2°. sarcen to miliciano o ·furriel do
Q. F.António Al i.erto r-o se i.r a , por se ter verificado
qlJe
reuniu t.odas as COllàlÇo~'" Jt:: p romocjio exigidas na Lei em
lOftv1aio/lYÓ3. pOltanto~
antes do seu ingresso
no ç.r.
I<ica graduado 2°. sargento
desde a data do ingresso
no
Q.P.(17/.Julho/l':163)e
t-:r" direito
aos vencimentos do no-'
vo posto desd, :;.Oj/,;a.ic/19,::. nos ter~osda
Dete rmi.nc çâo
4) da O.E.no·13-3J.S.~ri~
de 1959 e Despacho 12 inserto
na O.E.no.9-1a.Sérle
do 1~59.

~a1jmento

de lnfantaria

de Luanda

/'

flor de suachu de 5/Junro/196

. contando

a ani.iguidada dt:s-

de 3l/I~~embro/lg63,
2°.~argento
miliciano
o furriel
liciano
Virp:;li
1.~eloDias dos Santos. Tem direito
vencimentos rio !lOVOrosto desde 31fDezembro/l $63.

Regimanto

ri'

IlIfantnfj}1

mlaos

nO,15

Por despacho de :.i/Junho/1961:. contando a ant.i.guiriude oesde 28/Fevereiro/19C,3.
2°. sargento mi l i ciano o furriel miliciano
Artur Manue I Moreira. t,Jar'ques. Tem direito
vencimentos do novo posv« c.es. 'e 28jFevereiro/l
63·

aos

Por despacho de 51 (unho/'.'Ju,1.., contando a antiguidade
eede 29jí~;vpreiro/U6(L
:)Os • a ar gen t.os mil i c i anos os furriéÍ,;; mi Lí c runos J-\in:~::; l\,.. nue , Vieira Fr anco , Alltónio
Al exaudre rhranda Pv~~rigc''::s•. 'mtó io Pires Barbosa e :'10.5
Martins Ie i ,

Por despacho de S/ Jllnk)/196,~) -cont.ando a "nti~'.ui':3de elesde llh.r,.~iro /]1) 59 ~". < ,rf~t:mto miliciano
o fL,) rieJ. mi LiCiWIO ,\111:..,;'110 J,uIles .n.ej "o.

Por' despaêho de 5/.Jun:lc/1J61.
contando a an t igui crade dcs de 29/Fevcleiro/19ó4.
2°.sargcllto
miliciano
o furriel
l!11-

lici

to ano Deocleciano Esdras Ferreira
da Costa. Tem direiaos vencimentossdo novo posto desde 29/Fevereiro/1964

Grupo de Artilharia

de Campanha

de Luanda

Por d
.
de 31espacho de 5/Junho/1964.
contando a antiguidade
lic' IDezembro/1963. 2°. Sargento Miliciano o Furriel

d~srrn>
tei~ano António José Martinho Rodrigues da Costa. Tem dia aos venc irrent.os do novo posto desde 31/Dezembro;1%3

Grupo de Aitilharia

de Campanha

dr ~ova Lis~oa

Por de
..
,
..
d d d
de 3 spacho de '5/Junho/1964.
contan~o . .a. ant i gu i a e . :~lliil.1~Dezembro/1963, 2°s.Sargentos
mi Li.ci anos os furr i ái s
to r~~lan~s António ~erreira
~ofl16. ,~ntón.lv Mari~ Pin~ran ~te1ro,Dulcínlo
Ile rnan i da ;:)11va Conde Pi nhp e
C1sco An ténia
Sahi.no,
. .
Regimén~o de

flrtil.haria Antia9i€::l fixa

PQr d
dI!

espacho de. 5/Jynho/1964,.
contando a antiguidaJe
Jeslic~/Fevereito/1964,
2° .Sargento miliciano
o furriel
mi~lltil.no Vitor Manuel de Ol rve'i ra , Tem di re i to aos vencias do novo posto desde 29/Fevereiro/1961.

Regimento

de Cavalaria

nO.1

~~\~e~}Jacho·:de 5/Junho/1264..
conta,:d? ~ antiguiàa~e
de~lic' I everelro/1964.
2° •.»argent.o mi l i ci ano o Fuz-r i e I ;11ll'lno ~lanuel Alonso de Carvalho .

•irm'ls

I:l

~'~rvicos

Est~rlr, _l;lií1rdi' E::érci

(O

?~ ,
',Urg
de I n f, IJGrri"g':-~ Para ta Cabaço, (, >\ I'. • r1e \'rl_
~;~bigue, devendo ser considerado
nest,: c i tuac, _ ,(c'd:::
ci?/96.1. vence pela verba "Peasoa I de .vc, ,eaç;iJ ',ltal:ti alem dos (.._Jt.w,dri)!;".~';e::;pa.:ho
de 25/5/9(4)

o R1:: ~ no EXE~C ITO !IO 16
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'Na Depenct6ncia
Repgrtição

ro

Ajudante

de Sargentos

P.

fleneral

Prar.as

ln t • ~.ianup.1 Ramiro üonça lvas. do C.T.I
da
r.uiné, devendo ser considerado nesta '1tuação desde
lB/5/9M. Ve~cf pela verl.a "Pessoal, f:' ~omeação Vita
lícia alêmdos
Juadros". despacho ce 2<3/5/964.

2°,.Sarg.de

Bepartição

Ger31

~ Q ii f' JIJ'11uim Antunes 3 "ia lU3S do 1°.n"
S., sua 1 n iJa e ~r,olllizadoru. devendo •er considerado
nesta s i tuacgo Iesde 24/4/964, data e que embarcou de
regresso
~letluJJ()le.
Vence peI a verba Pessoal de IVlmeaçgo Vr t.a
l jci.aalém dos (.!Uadros".
Despacho de 27/5/964.

1°.Sarg.

à

Direcções das Armas

nirecr;ão da Arma de Infantaria
I? .Sargvde Inf , Manuel Joaquim Paulo DIas, ào R.C. 5 su~
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta SItuação desde 1/5/964, por ter regressado da R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro··
vados por Lei". Despacho de 27/5/964.

Escolas

Práticas das Arm~s e Serviços,
Instrução P. Uninades

Centros

de

lnf ant a r i a

Escola

Práticfl de Infantaria

1 0. Sar g, de Inf. Joaquim Ferreira de ~.t,eloda R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação de~de 1/5/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 22/5/964.

Regimento

de Infant1ria

N°. 8

2o.Sarg. de lnf. Fernando da Silva Arantes do h.l.6. por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados
por LeI". Despacho de 29/5/964

ir
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2° ~arg. do (,_)Ao L.
S..O,A" por pedir
o

3a.

Fer re i ra de Passos
(Despacho de 27/5/964)

,J·)ÚO

í1ibú

1'0

Série
da C~

Artilhi1rl2

2°.E:arg, clarim .lairre Diz do RJ!.P.2,
sua l'nidade Mobilizadora,
.:JevenJo ser considerado
nesta si tuaç ão desde
1/5/964,
data em quE' embarcou dê regresso
à Me t.rópo l e,
vindo da H,Mo de MoçarrLiqueo (O:!spacho de 26/5/960

Grupo de Artilharia

Contrí!

Aeronaves

nO 2

Augu st o Pires do R. A. P 2, sua Uniser considerado
nesta situaç30 (leuJe 1/5/964, por ter regressado
da R~l de Moçamhi que Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Te spacho
25/5/964)

] : • Sarg,

de Ar t, José

-Iede ~'obilizadora,

devendo

oe

GrsiOO

e Artilharia

Contra

Aeronaves

f}°.3

'e

10, Sargo de Art., Manuel Morei r a da Cunha e ~ousa do
A,
P,2, sua Urri dade Mobilizadora,
devendo ser considerado

nesta s i t.uaçjio desde 1/5/964,
por ter regres 'ado da n,
de Moçamb-ique Vence pe I d verba "Pessoal
dos (lutd ros Aprovados por Le i ", (Despacho de 26/5/964)

~,4,'

B3't a r i a

ri e •

f., i 1I.,"õ r i a

d e Gil ii rn í ~ ão n ", 2

de Ar t , 'Ianuel Fe r re i rn, do ri A.P.2, sua UI1id_'de ~-:jobili zador a, devendo ser considerado
nesta S1 tuaão desde 1/5/964,
por ter reg-ressado
da R.M. de Moarrbi que, Vence pel a verba "Pessoal
dos l,u2dros Aprovados por Lei ", (Te sp acbo de 25/5/964)

2°08a;:-g
ç

ç

Bata r la Inüenendent

e de Defesa

da Costa

n". 1

2~ •. ar15. de Art. ManueJ Alberto Martins FIalho,
do R.,A.P.
2, sua Uni dade Mobili zador a, devendo ser con ri de rado
nesta s i tuaç âo desde 1/5/964,
por ter regress ado da H,
~. de . ~oçarrbique" Vence pel a verba "Pessoa]
dos Quadros AorovalJos por Le i." (IJt''-'í'acho de 25/5/964)

C?valaria

ORDE~ DO EXERCIB

la.
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ecrime~to de lancei ros nO.2
tn

,

B ~rg

clarim Manuel da Conce i çêo Ferreira
Hibei ro , do
sua Unidade ~1obiJ i zador o , devendo ser consideca o Iles ta si tuaçilo desde 73/3/964., da ta em que embarOu de regresso à Metrópole
(Despacho de 13/4/964.)

r'à,3,

Hegímento
1

Q

de Cavalaria

nn.6

I.'

"'ar

rl

c.

tlnic ~\ .;. C.av.' Al ber to Lal anda CaceIa.'

do P .. 3, su~
l()oe. iv,obIhzadora,
deve .do ser cons í.der ado nesta SIc a ~ çao desde 8/5/964, por ter regressado
da R.M. de
iogo1a Vence pela verba "Pessoal dos t"uadros Aprovas Por Lei".
(Despacho de 22/5 "6
<11

í

Regimento

de Cavnlaria

)

n .~

lo . S a

4 rg, de Cav.Pogério

da Fonseca ,\1 t .. , da t' ~1" de
'i t.uaç êo esde
8~~~~a, devendo ser considerado.
nes t
do 6',
ence pela verba "Pessoal do
uadros A.rovaS Por I i".
(Despacho de ')2/5/964)

GflIl)O ~i vi son ár ia de Carros

~~a~r

de Con1batê

2) "

do.,

~'., José Henriques

Nogueira

da Sil-

Fst.eves

deNOFLrt3,
por pedir.
Vence pela verba "Pessoal
3590 O~ieaçi'ío VitaJ Ícia além dos '..:'uadros", (r:o 1 do ar t.? ,
, o Capo" 9° "do Orç amento do M" E, )'
(Despacho de ')7/5/964)
Servico
p.GrIJPO

de Admini

st ração Mi I i t ar

c'e COI!loanhias

de Adr1il1istrar,ã'J

~ ii

í

t ar

21\ "

;il~l.C,.do ~\A"\~. José António Mor at s do 2.° G.G.J\,~t,
t<i .nldéode ,\lobl r z aoor a, devendo ser cons.i der ado nesde ~ltuaçr.o desde 1/5/96'í, por ter regressado
da H,,:1.
Apto oçambi que, Vence pel a verba "Pe.sso al dos Quadros
Vados por Le i" (De spacbo de 2J/5/96t1.)

2~ 2().nruno

de Companhia's de ArJministraçso

Militar,

Sa~ .

gol; (.lo<.' A:,'. Mat.i a

icent e Larrpreia da l.~.
B/S/;J6rlevendo ser con' lderado
nesta
si tlla(~ão
fJf)l' L 4. Vence nel a ver <l "Pessoal
Jos l)uadros
C.l"
([ ~;;pacho
de 22. slq 54)
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Sup ranume rár i os
ln f an t a r i a
Regimento
20

de Infantaria

n°. 7

dS~g.2o.Mec.Radiom,Augusto António Ferreira Mendes,
yO .1.15, por ter mudado de Unidade Mobilizadora,
deE~do ser considerado nesta situação desde 13/5/964.
NSte militar serve nas tropas de reforço à Guarnição
°nnal no CJ1 da Cminé. (Despacho de 1/6/964)
Regimento

20

de ln t ant ar i-a nO.15

RSjrg,2°.Mec.Radiam. António Go.i l herrre dos Santos do
s~ .7, por ter mudado de lhidade Mobilizadora, devendo
considerado nesta si tuaçáo desde 13/5/964., Este
% tar serve nas tropas de reforço à ~arnição Normal
•T. I.. da Guiné. (Despacho de 1/6/964)

Iltií-

C

Regimento

lo

de Infantaria

nO.15

s,Sa

C~ h~s. de lnf. Antero dos Santos da E.P.I.

e Alberto
ta c .lnho de Sá do B. C, 6, devendo ser considerados nes~arSltuação desde 8/5/964, por terem sido nomeados
da Gu ~ervirem em reforço à Guarniçã.o Normal do C.T. L
429371né, nos termos da alínea c) do art.? , 3° do Dec.
de 22/4/96(\
o

Batalhão

lo

de Caçadores

n". 5

2Sadg,

de Art. António Barbosa Taveira Lobo, do
~~ eYendo ser considerado nesta situação desde
tr~ ter sido transferido
para a citada Unidade.
la -Se em reforço à C~arnição Normal da R,rv\ de

R.A.P,
8/4/64
EnconAngo-

e

20

'~a

A.Mrg.doS.A.M. Manuel Alexandre Vinagre, do 2°.G.C,
tiy" I;>0rter mudado de Unidade Mobilizadora por moÇ~oddlsciplinar,
dexendo ser considerado nesta situaesde 2/1/964. E~contra-se na R.M. de Angola.

lo

Batalhão
li.

de Caçadores

S

Val al'gs. de Inf', António Ferreira
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1 - lista

Geral

de Classificação

de A~rovado~

Lista Ger-al de classificação dos candidatos aprovados no
concurso ordinário para o posto de Furriel do QP
da
Arma de Fngenbar ia Bamo Rodoviário, aberto em 30/9/963
e encerrado em 29/5/964,
Valo
1-CCTA _1° . Cabo-Manuel Fel ício Varelá
14,6
2"
" -Án tónio JoÕJJ Braz
1'2,3
3-"
"
"-Manuel
Henriques
12,?
4-"
"
"-Augus to Fíguei redo Martins
11,9
5-"
"
"-José
Francisco
Henriques
11,8
6-Moçamb "
"-José
Joaquim Castanheira
11, S
7-CCTA
"
" -Jo sé Alexandre
Lopes Batista
11,6
8-"
"
" -Gualdin José Cardei ro Dias
ii,3
Candidatos nas condições' regul amentares "muito aptos" oU
aptos" dispensados da prestação de provas por se encontrarem empenhados ..em missões' de canp anba na R.M. de Angola
91011
12-

Fur.MilO.
1° Cabo

"

"

"

-Amér i a» de Jesus Dias
-José Casaca Pulguinhas
-Fernando Ptnhli ro "alvacb
-Manuel Pereira
de Oliveira

Apto

"
"
"

B - Cu r so s
- Nomeação

de Pessoal

De harmonia com o despacho de Sua Exa, o Ministro de
24/,4/?64(nota nO. 2326 da laRep. do E.M. E. 1/5/964) e
por nao se preverem vagas, deverão ser nomeados para o
Curso A da E.C.S. apenas os ...,argentosAjudantes e
10s.Sargentos das Armas e Serviços a que competiu já a
frequência e que estejam presentes na Metrópole até 30
de Julho do corrente ano"
Poderáo igualmente ser nomeados os sargentos nestas
condições que venham a estar presentes na Metrópole
entre aquela data e o início do curso, se houver vagas
na lotação da E.C.S, e se expressamente declararem desejar frequentá-la,
2 - Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento e as classificações

que

3a Sé'

.
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lhes - . .
nau V80 IndIcadas o curso de Fisioterapia
que funciosar na E,S,S.M, de 18/11/963 a 16/5/964, os seguintes
s
IJ.M.pge~~os :
"
"Sarg.
Joaquim Co rre i a Dias Mateus
Bom
"
"-llorácLO
Ludovino Ferreira
A eSt "An
tónio Teixeira
dos Santos Meixedo
"
Pia~s sargentos deve ser averbado o curso de FisioteraPre
.
lquentararn
hcs . com aproveItamento
e as c Ias SI.f'Icaçoes
que
Yaçã V<'O Indicadas o curso de Operações, PCT e Obse rno COIde Costa, que funcionou de 6/1/964
a 21/3/964
R.A.A.f~ ,~A,C.,
os segu i nt.e s sargentos'
ClMC ·2 Sarg.-Marw.el Edmundo da StlvaPrego
.. Sa]
Aeste -1°Cabo Aprov. Antmio
Frias Vieira...
. Bom
e 01:.s sargentos deve ser averbado o curso de Op.P,C. T.
servador de CQstan
•

3 - Alt eracoes
-

~.
na F requencIa

Abatido
de S ao Quadro de alunos do Curso A da Escola Central
20 d argentos desde 16/5/964, nos termos do parágrafo
30' fOlarto.17°odo nec.~423
de 6/12/955,
por ter dado
Guer a .tas justificadas,
q l0.Sarg.de
Ar t., José Artur
eSlabeIro.do R.A.F.F •• Est~Osargento
perdeu a tolerância
flecr decIda no parágrafo único do ar-t? 8°. do referido
eto

c-

Estágios

1 - Avertamento
Pr
equen.
l},es t~r~ com aprovei tamento e as cl assi f i cações que
nau VllO Indic adas o es tágio de 11uminação , que funcioC to no CIAACde 6;4/964 a 2/5;964, os seguin tes sargen-

1.4.4C·

~~~
r _~o Sarg. -Francisco
P.~"i(. 5

..

A'A.C"

..

"J
eSte
s
•,Ilaçã sargentos
rCq o,

Florênct,'o

. Dante. l L' t.mpo martLns
H

-Sebas t i ão de Sousa
oaqutm. AI.bron tes
dlir're ser averbado

,

Pe ni

Bom
. "
Bi bei ro dos Santos Reg.
.. . "
o estágio de Ilumi·

Uent'l.rar
- s que
lirle~
_ fi com aprove.i"t amento e as c 1 aSSI. f ir c açoe
çõc:,;v o indicadas o Es tági.o de Construções e Ins ts l a
8/S/9~~€' flIDCion?\l no C T. I. da Guiné de 1/2/964 a
. os seguIntes
sargentos.

_1° .Sarg. -Jo aquim Jacob Abelho

Franco
Mui to Pon:
-Sebastião
da Silva Laron gei ra
Eom
-!tan.uelFronciscoP,osa~amalho
"
-Joaquim do Silva
Vilaça
.
-1°."
-T1omingos da Conceição Mendes Serra..
nego
."
-20."
-Antá'lio
Castiço Nunes Glerra.....
..
n<:;CF .:'
-Pogér io Edmundo Vaz.................
"
EPF(EJIm3)2°Sarg.
-lfenrique
Lopes ('.ot to .... '..........
"
A estes s~r~enfos~eve
ser averbado o Estágio
de Construcoeseln.taaçoes com aproveItamento
.
~ que
e as c1aSSIi fiIcaçoes
Frequentaram
lhes
vão indicadas,
o Fstágio de Ar t.i l l-ar-i a de Costa,
que funcionou no C L"". A C. de 6/1/964 a 21/3/964, os
seeu int.es sargentos:
G.A.C.A. 2-2°.Sorg
AntÓ1io de Oliveira
Monteiro.....
Bom
CIMe
"
" Octávio José Hor ta. . . ..
"
G.A. C.A. 3-"
"Avelino
de Sousa
SIlf.
1 estes
sargentos
deve ser averbado o Estágio
de Artilharia de Costa
BSCF
"'P.E.
'1E.1
hÇ;CF
F.P.E.

-l°.Sarg.
2°."
_"

II

VIII

- DECLARAÇÕES

1 - Preterições
Encontra-se
preterido
aa promoção ao posto imediato desde 3/2/964, por motivo disciplinar
o Furriel
2° .Mec.
Electricista
Luís Pires,
da Escola Militar
Electromecâm ca,

2 - Rect i fi cações
TJeclara-se que o l°. Sarg. de Art c.Iosé Trindade a que se
r'e Fere C' O,E nO,13-3a ..Sér i e de 10/5/964,
pág. 435,
foi colocado no Pt j • Ln 4 e não no R A. L., 3, corno por Lap,so foi publicado,
Declara-se
que o l° ,Sarge ele In f , Nicolau Farinha do n.,G,
A" que embarcou para a KM o de Moça'TIbique em 11/10/63
tem por Uni dade Mobilizadora
o R.C 5 e nao o R"C.I0
como por 1 apso fni publicado em O. T'" -3a.Série
n", 13 de
1')/5/964., pág. 4:"8.
ferido para o R,E,l e não par a o H.F., 4 e pO.2
corno cons t.a da O, "nO 35-3i:l.Série de 20/12/Wíl,
páp.:s
995 e lCO:, o Fur r ie.l de Ln zent ar i a da E.P ..K .Ioaqu im da
Co st;a (, -. 1v
Es te Furriel
...·r!"'lrCOll em 22/11í96J para
a H M.. <1e ~loçamhiqlle em re Ic rco à Guarmção NorroaL

roi tran
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('ue o F
.
.
P 1 urnel
de Cav, Francisco Ramalho Franco, p romovi.do
a 0,E.no.10 de 10/4/962, pág. 284, continua na situat BO de disponibilidade
desde a dat a da promoção, (Enconrava-se na R.M,M. )

ç:

3 - Vencimentos

Ilec1
ara
a
-se

.
.
que os sargentos
a seguIr mencIonados passam
Le ~~ncer pel a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
do1 , na•1 do art.", 153°, do Capo. 3°, do actual orçamento
M
lo S'
. ) desde 1 de Junho de 1964:
~a~g.Q A.E, -João Filipe Machado Carreira

t

II

"

-Andronico Paula dos Anjos Poêjo

Oeclara
.
.
a
-se que oe sargentos
a seg1ur mencionados passam
Le~~ncer pela verba "Pessoal dos Vua~ros Aprovados por
dolM,(no,l do artO,330°.do
Capo.8°,do
actual orçamento
• F..) desde 1 de Junho de 1964.
de Art,
"

II

Manuel João ~a ~ilva
Anérico Vieira

I X - O B I TU Ã R I O
1%4

.

G - MaIO - Di a 16 - 2°
lOnça1ves do R I, 10,

Sarg,

de

Inf', Cel es tino Dias

000000
0000000000000

OcoaQOOOOOOOCO
00000000000000000000000

o

''I,istro

do Exército

Joaqutm da Luz C~nha

t3tá

conforme

o

Aj udante

üener al

MINISTÉRIO

DO EXfRCITO

do Exército'

Ordern

20 de Junho de 1964
PUlJlica-se

"O
u

Exercito

o seguinte:

I - JUSTlCA

E OI~CIPLltg·

A - Promoção pur dislinção
Promo .
925v I ~o p o ~ d i s t i n ç ã o a o p os t o de Fu rr i e los

.'
o I da do, n o

ri/6!,
Lui z Moreira Machado da Q)mpanhia de ArtilhaSup n~. 2SO do R.A.P.2. Parecer favobável do Q)nselho
tro e~lor do Exerci to homologado por Sua Exa , o Miniso EXército em 9/5/964.

II

- MlJIW'(:AS 00 (UAlFO

Sargentos

do Quadro Permanente

Quadro da Arma de Cavalaria
Oistri

1'em

to rle Recrutamento

e t.c)(bi I i zação nO. 3

"

'

A~~sdagem à situação de Adido ao Quadro Permanente' da
~orq e Cavalaria,
o 20. Sarg. Francisco Maria Azedo.
na se encontrar
abrangido pelo di spo st.o no Dec.. Lei
. 44.995, Arto.2°.
parágrafo
2°.

SUPfanum~rá r ios
luadro rio Servi ço de Saúde
Região Militar

de

Angola
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3a. S,]rie
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TeT passagem ao Ouadro Permanente da Arma do S. Saúae, o
~urriel do Quadro do Complemento Amadeu francisco,por
encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu
o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde
9/5/964. Encontra-se na situação de disponibilidade,na
R.M. de Angola.
III -

MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Sargentos
Ingressos

do üuadr q Fermanente

nos Quadros

Quadro da Arma de ~rti Iharia
Passou a ser considerad~ nesta situação desde 1/5/64, o
20. Sarg. de Art. José Miguel da Fonseca do HAP 2 (com
deslkino ao ClCA 1). por ter regressad o da R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos ().tadrosAprovados por Lei. respacho de 26/5/964.

Sl'tuação ~e desert cr
uadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação d~sde 15/3/963,
o 20. Sarg. de Eng. António Ferreira Çlaro Maia do
B.S.C •.
F .• Este Sarg. é considerado abatido ao efectivo
do Exprcito desde 15/3/963.

Passagem ~ situa~ão

~e disponibilid~de

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 2/6/964.
020. Sarg, de Eng. (Transmissões). Mantlel Joaquim (110r~o do fi. E. 2. Despacho de 22/5/964 .
.o.uadro so Serviço de Adll1inistração r,lH i t ar
passou a ser considerado nesta situação 'desde 1/6/964.
o Furriel do S. A.M. Carl cs Alberto Ferreira Capela
das O.G.F •. Despacho de 14/4/964.

Passagem ~/situação

de licenciado

Quadro da Arma de Engenharia

17
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Passou a ser conSl.d erado nesta sltuaÇaO,
.
d es d e 1/6 /964,
o 20• Sarg. de Eng. (Sapadores) António Requio Nogueira do H. Eng. 1. Despacho de 23/10/963.

Passagem à situação

de $upranumerários

Quadro da Arma de Infantaria

P

.

aS8soua ser considerado na efectividade de serviço desde
/6/961. por ter regressado da situação de licenciado
l°. Sarg. de lnf. Joaquim Minde de Amaral, da R.M.
e Angola.

d

Pa2ssoua ser considerado nesta situação desde 9/5/964, o
o. Sarg. de lnf. Ant~lio Alves Rodrigues, do B.C.IO,
~or Ler sido ~oa~ado nos termos da·alínea c) do Arto.
da' do Oec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
e reforço à Guarnição Militar de Angola.

Quadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 8/5/964,
o l0..Sarg. de Art. Ilídio Ferre~ra Machado do R.A.P.2,
P~r ter sido nomeado para servir em reforço à GuarniÇao Normal do C.T.I., da Guiné, nos termos da alínea
C) do Arto. 30. do Dec.'42937 de 22/4/960.
IV -

Sargertos

PROMOC-ÜES
do QU3dro Permanente

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades

Centros

ln f an t a r i a
Regimento de Infantaria N°. I
2'; S
~
. arg. de In f , o Furriel Bnérico JoãO Tolentino da Sil~~, Contando a antiguidade desde 31/7/962. daca a parIr da qual tem direito aos vencimenLos do novo posto.
Despacho de 2/6/964.
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Regimento

de Infantaria

N°. 4

20. Sarg.

'le Inf. o 2°. sarg. Grad. José Gorgui Iho,contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 3/6/964.
Regimento

de. Infantaria

tio. 11

-

20. Sarg. de.Tnf', o Furriel Artur Oias Ameixa, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho ele 8/6/964.
R"!9'irnento

da

t

n tan ta r l a I~o. 16

20. Sar g , de Inf. o Furriel Leonardo Bação Fernandes,
contando a antiguidade desde 30/4/964. data a partir
da q.ual tem direito aos vencimentos do novo posto.
,
nespacho de 8/6/964
'
Prgãos

de Execuç50

dos Serviços

Estabelecimentos
Estabeleciment

e (utros

Elementos

'IÍ I itares
(s

Fanais

Casa de Ret::lusão

da 23. l.t:.

20. Sar;;. do S. Saúde, o Furriel Emídio Francisco Raposa,
contando a antiguidade desde 31/5/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Qespacho de 4/6/964.
Suprtlnumerários

tntant ar l a
Regimento

de Infantaria

n°.

20s. Sargs. de lnf. os furriéis Aníbal José. Peixe Fern~ndes, Josi Pereira Cerqueira, Francisco dos Santos Plntú e António Lucas Simão, contam todos a antiguidade
desde 30/4/964. data a partir 'da qual tem dire ito aOS
vencimentos do novo pesto. Servem ,todos em reforço ~
G.N. da Ii.M. de Angola. Oesp. de 8/6/964.
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N°. 2

2°d Sarg. o Furriel Andrp Soares Gonçalves Ri bas , contano a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
te~ direito aos vencimentos do novo posto. Serve em
retorço à G.N. da B.M. de Moçambique. Oesp. de 8/6/64

2°•. Sarg. do S. $. o furriel Haul António Estrada Amaral
dontando a antiguidade desde 31/S/964,data a partir
a qual tem direito aos vencimentos do novo posto.SerVe em reforço h G.N. da R.M. de Angola.
Despacho de 4/6/964.
BatalhãO

de Caçadores

no.

5

2°,Sal'g. de Inf. > o Furriel José Ant...5nio
Alves, contan-.
do a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do n0VO posto. erve em
reforço à G.N. da R.M. de Moçambique.
Despacho de 3/6/964.

2° " Sa rg. d e ln f '. o Fur ri' e 1 Antónl')
.' prna V"aea ra , com.ando a antiguidade desde 30/4/964. data a fartir da qual
~em direito aos vencimentos do ',ovo posto. Serve em reorço h G.N. da .M. de Moçambique. Oesp. de 3/6/964.
2"s. Sargs. de Irif , os furriéis Ivo dos , antos, João de
~us Patrício, contam a antiguidade desde 30/4/964,
ê.td a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Servem em reforço a G.N. da R.M. dt Nlgola.
Lespacho de 8/6/964.
2° . Sarg. do $. S. > o l-u rri.el Adriano Ba tista dos Santos,
dontando a antiguidade desde 30lU%4, data a partir
a qual tem direito aos vencimentos do novo posto. SerVe em re1or.ço à G.N. da R.M. de Angola.
Oespacho de 3/6/964.
Regimento
?o

'.

de Cavalar'a

tiO.

"J

S

.
arg. de üav.: o Furriel
Joaquim B r at a Pereira,
cnn(ando a an t.i gui dade de sde 31/3/9.51. de t a
partir da
qUal tem d.i re i t.o aos venc i.mentos :10 novo pc.s to, Serve.
~fll rero>:'S0
à G.N. r a R.M. de Moçambique.
Despacho d~ 3/6/564.
l

•

Região

I.li I i lar

de Angola

20. Sargs. de In f'; , os furriés
Orl ando Maia Lourei 1'0
e AntÓIlio dos ~)8ntos. contam a an tiguidade
desde
30/4/964, data a partir da qual tem direito aos vwClmeatos do novo pesto. nespacho de 3/6/%4..
20s. Sargs. do S.S., os furriéis
Albino da Silva Pereira e Manuel no Ir-i gues Marques. ccnt.a,n a antiguidade
desde, 30/4/964. data a partir
da qual têm direito
aos
vencimentos do novo posto. Despacho de 3/6/964.
20s. Surgs. 2°. mec, vi at., rodas. os furriéIs
Lrnes eo
Rosa Agostinho,
loão l., uicj sco dos Santos Galrinho e
António Ma r t in s An.{.jo, cont.am todos a antiguidade
dpsde 29/2/~4. daca a partir
oa qual têm direito
aos vencimentos do novo posto.
203. Sargs. de ~n~.~amo SapaQgr, os furriéis
António
Rosa Liberio p 1,.uis Gonzu!;<1~ogtleira de Magalhães, cont an.io a ant i.gu i-ladc
esue 31/5/964, data a partir
da
qual têm d i rer to 3',S v-nc imentos do novo posto.
2C, ~arg. de f:r,g. do rIamo Tr ansm; , o Furriel
Francisco
JOSé Dias Veloso Junior,
contando a antiguidade
desde
31/1/964, dat3 a partir da qual tem direito aos vencJ.mentos do novo posto. ' . espacho de 8/5/ ~f.Í'1,.

P.e~ião

nj I j t ar de .,locambif~ue

l0. Sarg, 'de ('_,av
•• o 2°. '-''''rg. José Tavares.

contando a antiguidade
·Je'3de 15/1/964. data a partir
qual tem, direito
aos venciment cs do novo posto.
nespacho de 3/6/96<1.

l0.

da

Sar~. de lnf., o 2°. Sacg. Emídio António, contando
a antiguidade
desde 10/?/96-::. data a part ir da qual
tem direi to aos vencimentos rio novo posto.
I~"pacho (e ')/6/ %4.

2". Sarg, de Art •• o Furriel

1\\Ignsto .João ('; Lr-ço. Ramos,
contando a antil','uiJade uesdc 2j5/JM,
data :.t partir
de qual .tem dil'~ito
aos v-'flcimento.3 do novo posto.

l)espacho
20. Sarg.

\.\0

S.Saúde,

,I",

8/6/%4.

o [ur-r i.e I Antó~JÍo (.iom~sF.omão,

Il
eO '

tando a antiguidade
desde 29/2/ Ç64, data a partir
qUal tem direito
aos venciment.os do n cvo posto.
nespacho de 5/5/964.

da

20~ Sarg. do S. Saúde, o Furriel

Henrique Fe l ix Trindade,
d~ntando a an.ti~i dade d,;;sd~ 30/.ct!96ft., data a partir
qual tem dIreIto
aos venCImentos do novo posto.
c~espacho de 3/6/964.

20

~~Sargs. dé ln!., os furriéis
Manuel Ferreira
de Azed o e Alfredo José ArduJo Pinto,
contando a antigui~ade desde 30/4/964. dat a a partir da qual tem di rei to
'.Os v enCIIJ1f'ntos
.
do novo posto. nesp. de 8/6/964.

2"

S; Sargs de Cav; , os furriéis
Miguel das Lbres Godinho,
Jl/F,rancisco Gonçalves,
con cando a ....
n t i gui dade desde
rn' 3/964, data a p rtir da qual tPm '"ri i rei o aos vencien tos do novo pos to
Pu!' .
.
d:le~ Corneteiro,
o l°. Cabo múSICOAlfredo Ribeiro
a SIl~a, contendo a antiguid
de desd~ 10/9/963, data
p ,PartIr da qual tem direi to aos vencimentos
do novo
OSto. De spacho de 5/6/';164.
o

Grarluacões
Ho posto de Furri~l
F'ul'ri' .
.
(,t e i s ~raà.uados, os auxiliares
de tráfe.go sup.ra do
J(j~' Jo~o Vi cent e Cabaço , Manuel da ConceIção Vi cen te ,
Maa? AnLullê3 Malga ta, AlIIWS to ~,1'mue 1 Cordei ro, .José
B ~Ia Tornc:itp, José I. nue I Cadete, l3artolomeu Jorge
~rã?
e Jos
Maria Luis. Vencem pelo ',linistério
do
tClto nos termos de Dec , 31495 de 1/9/541.

Sargentus do Qua~ro do Complewanto
negirr.ento

ne

í

ntanta

r i a ~loo 15

~()t'de

.

.d I

'lesde ,spa?ho d~ 16/Junno/l964,
contand<? ~ ~ntlguI
ar e
tiéi ~~/~evere1l'0/1964,
2°8. sargentos mJ.hC13110Sos fur~.
S mIlIcianos
Fr=nc i sco Pereira dos Santos ~;larto e .10.t! At\tf,nio Carolo Pires
o

~t'd

~pacho

d.:- 16/Junho/l.:1.yL

cou can.to

a ant i guj dude

56C

lR!'lC:,' nOIIIXERCIT

t4°.11

3a. Série

.***.*.*** ••*.*~.*.******.**.**.*******.*.*.****** •••*.

desde 29/Fevereim/1964,
2·. sargento miliciano o furriel
miliciano
M~rio José Machado Valente.
Tem direito
aos
vencim~ntos do novo posto desde 23/Abril/1964
data eW
que se apresentou

na sua unidade,

vindo da disponibilida-

de,

-Batalhão

de Caçadores
-üonnanh ia de Cacndores

no. 141
no. 144

por despacho de l6/Junho/1964.
contando a antiguida.dt.
desde '28/Fevereiro/1963.
~o.sargento
miliciano
o furree1
miliciano
António José Carvalho da Graça. Tem direitO
aos vencimentos do novo poSLO desde 2S/Fevereiro/l963.
" ,

BatalhBo

de

S,,~:-r.oresN~. 5

-üennann i a de caçacor es

no. 265

Po~ despacho de 16/Junho/1964,
contando a antiguidade.
1
desde 9/Fevereiro/1964.
2*. sargento miliciano o furr.lt
miliciano
José Augusto Pereira
Gonçalves.
Tem direltO
aos venc imeut.os do novo pos to desde '29 jfevereiro/1964·

Por despacho de 16/Junho/1964,
contando a antiguidade
r
d~s~e 29!:eyereiro/l%I~.
20s.sarger:tos
:oiliciano.; o~ fv
rl~lS rruLi c i.anos Fernando José Saral.va Mendes e ramJ!'u
~opes Chambe l , Têm di r-ei to aos vencimentcs do novo postC
desde 29/Fcver.!iro/1964..
•
Por despacho de 16j Junho/196/1, contando a ant.i guidade .
desde 27/OezemLro/1963, por ter beneficiado
da amnist].a
do Decre t.o-Le i n? , 45467 de 19ó3, 20• sargento miliciano o
Iu r r i e l miliciano
Haul Nazaré Pessoa. Tem direi to aoS
vencimentos do novo posto desde 27/Cezembro/1963.

-Bat?lhão ~e Caçadores nO.~4f
-Companhia de Caçadores "°371
por despacho de 16/Junho/196A. cont.an.lo Q ant.i g i1ade.
desde ~ Cjfevereuoj1964,
2°. ~ .ruento miliciano o fllrr.1.t:J.
miliciano
llomi.c i ano da LuIlceiç50 Oliveira.
r~"1cire1tO
::!OS venc imen cos CD novo rcst.o l.f;sd~ 29/feverpiro/lCj6~,·

-~ ~taihãc

~Companhia

ria Caçair.'r":J n~.357
de racadores nO.304

1

~!~*:érJe
ORDEM DO EXERCITO N° 17
***************************************************

561

p

d~r des~a:ho de 16/Junho/1964, nos termos da alínea a)
ext~OndlçêO 1a.do nO.1°. da circ.14500 de 10/7/1952 da
a ln~a 3a.T/1a,((ME(0.F.,no.5- -La.Sér i e de 1952) contando
Ciantlguidadedesde 19/5etembro/1962, com direito aos venmi77n~oS do novo posto desde a mesma data, 2°.sargento
lClano o furriel miliciano José Manuel da Palma Borges.
Batalhão

de Caçadores

nO.455

Companhia de Caçadores nO.454
p

d~~ddes~acho de 16/Junho/1964, contando a antiguidade

r

Mil' e,2 fevereiro/1964, 2 Sargento Miliciano o Furriel
Q

•

men~clanoLuís dos Santos Barata. Tem direito aos vencios.do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.

v - COLOCAÇÕES E TRANSfERtNCIAS
SAffiEN10S
-rnas

IX)

CUACro Prn.1ANINI'F.

e Serviços
Ministirio

Na Dependência

do Exircito

do Ajudante

Di recção

General

do Serviço

de Pessoal

Repartiçpo de Sargentos e Praças
20
~.Sargs, de Ar t , João Afonso e José António dos Sanvos, ambos do R.A.P. 2, sua Unidade Mobilizadora, de~endo ser considerados nesta situação desde 1/5/964,
lar terem regressado da RoM. de Moçambiqueo Vencem peverba "Pessoal dos (àIadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 26/5/964)
~a Dependência

do Uuartel

Di recção

Mestre

do Serviço

General

de Material

lo

v~rg.de lnf. José Machado de Almeida, do loT.M.P.E.
~r,~e pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
•
(Despacho de 9/6/964)
Chefia

do' Serviço

de Orçamento

e Administração

3a

562

ORDEM DO EXERC I TO N°.

17

*****************************-************.,

2°

série
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R À,PoZ,

Sarg. de Ar t., Carlos Domi.ngo s da Raquel, . / ado nesta
sua Unidade Mobili zadora, devendo ser consi der da !l,fy1,
si tuação desde 1/5/964, por ter regressa
o Quadros
de \~oçambique. Vence pela verba "Pessoal d o s
Aprovados por Lei". (Despacho de 26/5/964)
o

Direcção
<'>0

.

do Serviço

de Fortificações

e ~bras

,.i I it ares
'

•
Frei
r a Laran de Fng, (Sapadores) Rel&Immo er da R)1. de
ger r a e Manuel Frederic~
Baptista,
arrb?s
ão desde
Angola, devendo ser considerado
nes ta Si~~~
s Aprc9/5/964. Vencem pela verba "Pessoal dos '<.tia ro
vados por Lei" o (~spacho
de ~b/S/%'t
<"

c s.-:-args.

Quartéis

Generais

lluartel
Sarg,

Ajud,

General

da 2a.RegiãoMilitar

. . linar,
Marino Nunes, da la Companhia DiSCiP
(Despacho de 1/6/964)

Di recções

das Armas

Di recção

da Arma de I níantar

ia

2° S
.
do p., C. 5
"arg.
de lní. Manuel Franci sco PereHa,
Apropor pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
vados por Lei'" (Despahho de 3/6/964)

Oi recção
l°,

da Arma de Transmi ssões

do lnstiSarg. do Q.S,S,G,C. José Germano Carreiro
tuto Técnico Mili tar dos Pupilos do Exérci to.
(Despacho de '9/6/964)

Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unid3des

CentrO s de

Infantaria
Escola

Prática

de Inf~ntaria

2°. Sarg, de lní. Joaquim Perei ra da P.ocha, d.a R. Mio~~sMoçambi~le, devendo ser considerado nesta situação Vide 12/5/ :>54., Vence pel a verba "Pessoal de Nom6~)Ç
talícia
além dos \\ladros". (Despacho de 2/6/9 .'

3a S' .
*****;r,!,;*
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n°.3

20, ~ar

dade~' ~e. lnf. José Cavaco Peres,
do RC5,
sua Unição d o~Ülzadora,
devendo ser considerado nesta situaÇanbiesue 26/4/964, por ter regressado
da B. M. de MoIícia
Vence pel a verba "Pessoal de Nomeação Vi ta. a em dos Quadros". (Despacho de 29/5/964)

'

qu!",

Regimento
20

de lnfantaria

nO.4

·r,

•'-'ar d e lnf. Carlos Manuel Duarte, da R.M, de Moçambiqug,
12/5i96 devendo ser considerado
nesta situação
desde
líci
Vence pel a verba "Pessoal
de Nomeação Vi taa a em dos Quadros", (Despacho de 2/6/964)

to,

Regimento
20

nO.6

, Sal'
RI,
l~' músico (Saxofone)
, por pedir.

Manuel de Sousa Bisugo,
Desp , de 8/6 f-)64)

Regimento
20

de Infantaria

de Infantaria

do

n". 10

I;!

' ...·arg
S,
't " de In í, Artur Barreira
da Silva,
do C. T. 1. de
tu~~me de Principe,
devendo ser considerado
nesta siNomeO_es.de 22/5 ;964. Vence pela verba "Pessoal
de
açao Vitalícia
além dos Wadros",(Desp.de2/6/964)

Regimento

de Infantaria

nO.12

20
d~a~, de Inf', J-'\ntónio de Figueiredo
Coelho, da F,M.
de 21~5la, devendo ser considerado nesta situação destal' ~5/964. Vence pel a verba "Pessoal de Nomeação Vij;' . lCla além dos Quadros". (Despacho de 4/6/964)
tlrriel
ç:
SUaU .do ...
",S, Fernando Bei• s de Carvalho do 1 ° ,G.C,S.
Situanl_dade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
de M eo de sde 28/4/964,
por ter regressado
da R,M.
VitJ9~blqueo
Vence pela verba "Pessoal
de Nom~ação
aca a além dos Quadros".
(Despacho de 1'6/964)
ç

Regimento

de Infantaria

n". 13

0

2 s, S a
S, 't r~s. de lnf.

António Joaquim fudrigues
do C. T. L de
Ang~le e Príncipe
e Felisberto
dos Ramos da P..M. de
a, devendo ser considerados
nesta situação
desde

564
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22/5/964. Vencem pela verba "Pessoal
líci a além dos Q.Jadros".,

Regimento

~e Infantaria

de Nomeação Vita-

nO.14

2°.Sarg.
de In f , Manuel Joaquim Fernandes do R,Ll,
p~r ..
pedir.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação -Vi, tabela
além dos Quadros" o
(Despacho de 4/6/964)

Regimento

de Infafltaria nO.16

2° oSarg, de In f, José Martins Posado Pi.ç a da R.Mo de Angola, devendo ser considerado
nesta situação
desdi,
22/5/9640 Vence pel a verba "Pessoal de Nomeação Vita
cia além dos Quadros", (Despacho de 4/6/964)

Batalhão

de Caçadores

1-

nO.5

2° oSarg, de In f', Manuel Costa Tavares do R,1.10, por pedi r. Vence pel a verba "Pessoal
dos Quadros AprovadoS
por Lei",
(Despacho de 3/6/964)

Batalhão

de Caçadores

n°.8

2°, Sarg, de lnf. Domingos Francisco
Botelho Gana, do C,
T. L de SoTomé e Príncipe,
devendo ser considerado nesí
ta situação
desde 22/5/9640 Vence pela verba "Pessoa
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros",
(Despacho de 2/6/964)

9atalhão

de Caçadores

nO. 10

2°. Sarg. de InL Luís dos San tos Teixei ra, da R, M, de Angola, devendo ser considerado
nesta situação
d~sde
22/5/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação V1talícia além dos Qaadros", (Despacho de 4/6/964)

Artilharia
Escola Prática

de Artilharia

2°s.Sargs.
de Art. José Augusto Monteiro e Manuel Beiras
Bolrão,
ambos do R.A.P.2,
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 1/5/964
por terem regressado
da R.M. de Moçambique. Vence pe a
verba "Pessoal dos {).tadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 26/5/964)

i
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A;lilharia

/:

ligeira

W'. 1

2*s ,'S~rgs. de Ar t , Eduardo Pimenta Gonçalves Pina e Apat1CIQ Lopes,
ambos do A.A.P.2, sua Urri dade Mobilizadora, rJevendostr
cons iderado nesta si tuac ,o desde 1/5/64.
l~or ter regressado
da H.M. de Moçambique. Ven~em r=, verba "Pessoal dos Q.ladros Aprovados por Le1".
Oespacho de 26/5/964.

Regimento

de Artií'llf'S

Ligeir::l

Il.

2

?o
-. Sa rg.

de Ar t , Manuel Benavente Neves de R.A.L.] > por
pedir. Vence pe l o verba "Pessual de Nomeação Vi talícia
além dos Quadros". Despacho de 6/6/964.

Regimento

de Artilharia

Ligeira

,°.4

~osSa.J
'·1···
..
A ZOla
L'
~. 1'98• ue ~rt. ntónlo' """1'
l1l.'elrO
Sl.
'la, e f,de:-l~lO
lonteIro, amcos do R.A.!?t::,
sua [jni darie MobilIzadora,
tevcndoser
consicl'.!rado nesta situaçiio
desde: 1/5/964,
ter regressc(k
da L~·.
Moçamhque. Vencem pea verb "Pessoal dos (wdros Aprovados por lei".
,
()C~ pacho de 26/5/964.

101'

ue

Regimento

'la

r t lhar la Pesada
í

l°.

2

2)dSar~,de ~1\rt. QSCI.r Augusto G~nçalves [)i~s. Pinheiro,
} R.M. o e Mo.Çc.rr.l.lgue, devenao ser conSlaerac o nes t a
. "'ltuação desde 4/5/96"~. Vence pela verba "Pe s soa I dos
CXtadrosAprovados por Lei". nespacho de 26/5/964.

aegimentv
')0

de ArtllllFlria

Pesada

~

1° 3

~ d" a"p': de Art. João José G.rilo , or rege , ~o

c.r.

I. da
~cvendo ;;e>: cons idecado nest,a ;S1 tuaçac. ,desde
18/')1%4.
ence pela verba "Pessoal dos [uadros Aprova,)os por Lei". Despacho de 2/6/96 1.
"
1 \,:IH~é,

1

Regimento

r.I'.

2.°.Sarg• de Art.

ria Ar.ti Iharia

;lnti1é'rI3

fixil

Albino E,hardo da Silveira do R>\.L~l
pedi r. Vence pela v~rba "Pessoal dI" Ncrneé:: <.:ãu\ti tac!.lclaa1ém
dos Çuadros". (no.1 doal't·.35~.dü.
Capo,9°.
o Or'çameoLo UO M.l::.) 08spac 'o de 3/6/%4.
'
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2°" Sar g

de Art. António paulo figueira
do R.A.P,2. sua
Unidade Mobilizadora
devendo ser considerado
nesta
si tuaçgo desde 1/5),%4
por ter regressado
da R.M. ,de
a
Moçambique. Vence pela verba e pessoal de Nomeação VIt
]ícia além dos Quadros",(no.1
do arto.352°.do
Cap~.9°·
do Orçamento do M.E.) nespacho de 26/5/564.

20.Sarg. do. S.S. António Simões Isidoro da R.M. de MoçaITlbique, devendo ser considerado
nesta situação
desde
4/5/964.
Vence pela verba "Pessod
de Nomeação vitalícia além dos QIadros" ..(n= .j do arto.352°.do
Capo.9°·
do Crçamen to do M.E,") Despacho de 26/5/564.

Grupo d~ Artilharia

Contra

Aeronaves

N°.2

:C

p
20'?Sarg. de Art. António Oinis Lucindo Cebola, do R.A..
2, su~ Unidade Mobilizadora,
~evendo ser considerado
nesta situação desde 1/5/9:64, por ter regressado
da R·
M. de Moçambique. Vence pela verba' "Pes~o~l dos Quadros Aprovados por Lei". nespacho de 26/5/964.
J

20.Sarg.
de Art., Joaquim Mena Mourato da R.M. de Angola,
devendo ser considerado
nesta situação
desde ,8/5/:964,
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Lei
nespacho de 26/5/964.
li.

Grupbde

Artilharia

Contra

Aeronaves

HO.3

20.Sarg. de Art. Alvarim de Jesus FDsinha do ·R.A.P.2,
sua unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 1/5/964,
por ter regressado
da R.M·s
de Moçalllbique. Vence pela verba "Pessoal
dos {)ladro
Aprovados por Lei".
[)espacho de 26/1/964.

Cavalaria
Régimento

de Cavalaria

JO.R

10s.Sargs.de
Cavo Oionisio de Matos Ferreira,
José 'António 8oberto e Silva e 20.sarg.
de Cavo António Joege
Geraldes todos do R:C.3. 'sua ~nidade Mobilizadora~ ?evendo ser considerado
nesta si tua'ção desde respectl,vamente 22/5/ S641' 31/5/ %4 e, 15/5/964,
por o s dOI~
primeiros
terem regressado
da P.M: de Angola e o ter
ce i ro do .c.T.I. da Guiné. Vencem pela verba' 'Pessoal
dos {)ladras Aprovados por Lei".

rR;U100EXERCITON°17
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Engenha r i &
~scola

Prática

de Engenharia

2°1. S args. de Eng.Sap.

Mário Gonçalves Capela, MáEio RoSa Reb elo. ambos do
. R.E.1 e 2o.<::;arg.
~
do S.S. J0<í0 MarqUes da Silva do 10.G.C.S.,
suas Unidades Mobilizado;al, devendo ser considerados
nesta
situação
desde
V7/4/964, por terem regressado
da R.M. de Moçambique.
Le~cem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
elu.
nespacho de 1/6/ ~4.

Regimento

de Engenharia

N°,

2

F'lJ.rri
I de Eng. Sapo Joaquim
1 e

da Costa e Silva do R.E.l,
t~a ~nidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesde Situação desde 27/4/. ~4, por ter regressado
da R.M.
A. Moçambique. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros
Provados por Lei".
[)espacho de 1/6/964.

Serviço

dé Administração

2°.Grupo

Militar

de Companh1as

2Q~S~r,~.. dO S.A.M.

Ilídio

de Administração
Gomes de peitas

i I itar·
da R.M. de Mo-

1;mLlqUe, devendoser considerado
nesta situação
desde
do/S/964. V~nce pela verba 'Pessoal
dos Quadros Apro~a1 Por Lei".
nespacho de 2/6/964.

Serviço

de·MatefiaJ

Escola
2o'~a

ç~t?

Prática
-

doS:erviço

de Material

de Inf. Joaquim Fernandes Pereira
da R.M. de Mo12 lque, devendo ser considerado
nesta situação
~esde
cl'S/St'i4. Vence Rela verba "Pessoal de Nomeação ·Vltalíal~m dos -Quaoros". Despacho de 2/6/ '64.

O~g~os de Exe:cução
Estabelecimentos
Distritos
,Distrito

dos serviços

e

tut ro s Elementos

Mi li tares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e fAobilizapão

N°.10

o

fXt:RGIT
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2°.Sar;.... do '.\ . .'. ,luãu ill';~) d" P060.a, ta P.~,l. de Ao/Ola, deven ...o ;, _r considerado"
n e s t a s i tuaçç o des~"
29/S/964, riO' te r regressado
do ílt &1.1', 'erice pel.
verba "Pes soa l (.1-. Nomeaçgo Vi tal j ci.a ,L~rn dos t uadro=":
DC:::'ll

Est:Jbelsclmeilto-'

icho de 8/6/964.
rilllais

2°,S::.rg. de ~'Í. '\u&,'U"ro da Costa r,racio do E.C.S, ;;'UG,
n idade Mol.' 1 . ",ddon" devendo ~'.r cem 'it,,_r:.!..lO nest.a S't..uaçíio desce l',_/5/9ó1,
flor t r J"e.,r~ssa'o
L-C' c:r. , ,~cubo Verde.
'.'nce pe l a ve r l.a "[JF)3.:JO'.11 rl_ ~:')!T\e<Giiü , . t.e l j ci a alónl
IS (Juólc1111S".
rtsP'lch
de /6j96J,·

s t ane: 'pimentos
Centro

de Instr!.!Gão

! i I c l-mu s de Infantilri~

de :r;st:'lIl.ã~ de Sar~,f:ntos

í

10. -.,arg. de . '.v. Uomin~os oa Conceição

Santos do H. C. r ,
sua !.!ni.dade .' Lilizu<il'!'",
devendo Sel. consider':l.lb ues,ta si tuação (', sde lS/S/9(~tl" por ter i'eol'essado do •'),
L da Guin;. Vence pe " vc: L" "~)e;,soal ~10S (,1: .·'r.v~:;Aprovados po .. Lei", f),'.!sp2'.dw r:e l/G/9C t.

20s. 'args. do;;lnL António dos Sa..'1to;' ,j.J.,eiro e FrancJ,rco Pe'~
~IOlrnna '-'111t os d'l
. r"1, rlc A:o-'01<1., devendo ser
cons ider acic n>~sta situaçãu
des(;c ?li~ l.'{ 4. Vencem pch verl:.a "Pt_~,'oal ,~".flo~eb.ç~o iit':\l{CÜi alérn ~O~' ç.ue.dros".
Desp?cho rIe 4j.)/S0,t.

r,

Ccnt O do In$'_fICaO

Ij'

ltJer(lCõe~

spllcj~i;,

Furriel
do ..).:-, ~;"lvador Hodrigues
o 10.G.C.S.,' S! R {;nidade ~'\OL:'].lL)d':lL·<J., (Lvt:n~o ser censiderado nesta sitUação des ,~ ,)i/4/9ti,~, - por Ct::! í'egr<.!s;"r.lJo da n.':. rl.L,
çarrbique.
v'CI,t.:8 y,,]u verba
"pes" aI de 'or..C,1f~':o .vital {cia ai 'n' (~03 ,>ladros". nespacho ue lY6/964.

FstBteltcjm~ntos
ND~)j!

20'".,arg.20
biqu~"

Hnspit~iaras
I ~i 1 itar

Principal

S' ' • l,.l
"} lemo (\OS
',,' i'\f\J
....
dever, -lu .5...:r cünsi(~~

,)$

C'h
,a

vo=s

8do nesta

a

.~,N.rle.'MOÇ:'!l~,
d

situação'

des, e

f*a*., H r i e
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4(5/964. \leuce pelo vel a "Pessoal de Nomeação Vitalíera além dos Onadros",
[lespacho de 26/5/ %4
2°.Sarg. do S.S. José Marçal d~ Silva Seiça
do lO.G.C.
S. sua unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
~esta situação
desde 1/5/964,
por ter regressado
da R.M.
te. Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Via1íCla além dos Qradros ". nespacho de 1/6/964.

Hosl1ital

~ilitar

Regional

1-10.2

2°.Sarg• do S.S. José de II'agalhães do 1° G C S., sua ~nidade f,Jobilizadora,
devendo ser considerado
nesta situaÇão ?esde 27/41 ~4, por ter regressado
da ~.M. de.Mor~rn~l1que. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vr t alCla além dos Quadros", oespacho de 1/6/964.

Hosp i tal

Mi I i tar

de Doenças

Infecto-eontagiosas

2° ~arg do ~.s. Francisco
da Cunha do l°.C.C.~.,
sua {j.
nldage MobIlizador,
devendo ser cons i.der ado nesta situaç~o desde 24/,tj964
por ter regressado
da H M. de
~~ç~m~Jlque Vence pela verba "Pessoal de Nomeaç.,» Vi ta
i ci a além dos ()w,'ros".
Despacho de 1/6/964.

li iv a r s os
Oepósl
2°.Sarg

de Art.

o Geral
Hélio

de Adidos
Fernando

~ioreira

J1'S,P"
Vence pela verba "pessoal
Os por LeI".
I):>spacho de 7/5/~4.

11orgado da O S.P
dos Q.1adros Aprova-

2°ct§arg. de Art. >~sé Luciano Puli.do da H.M. de ,Angola,
Vevendo ser cohs i.der-ado nesta s i tuacgo desde ,815/%4.
Le~ce pela verl::a "Pessoal
dos 1uadros Aprovados por
el".
Di!spacho de 26/5/964.

,,~
,. ~

Depósito

Geral

de ~,:aterial

Snnitário

.
do ::i.S. Fernando Henrique
de Carvalho Mauhln. do
l°. G.C.S., sua Unidade moLilizadora,
(levendo ser conside~ado nesta s i tuaç jo desde 20/5/961,
por ter r egr=s sado da
V:M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
ltal ícifi além do s Quadro3".
·0....
1'g.
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de Nomeação Vitalícia
além dos {)Iadros",
)(kspacho de 26/5/964)
20.Sarg,
do S,S. Joaquim Boqae Franco, do l°.G. C, S., , sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
situaç~o desdé 27/4/964,
por ,ter regressado
da R"M. ?e
Woçanbi que. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi :
t al ci a além dos (\ladros",
(T'e spachc de 1/6/964)
í

Sup r anune r r io
á

Infanttlria
Regimento

de Infantaria

n". 15

20" Sarg, de Inf', Joaquim Soares Duarte do R. I" 7, por ter
sido nomeado nos termos da alínea c) do artO, 3°. do Dec,
42937 de 22/4/960, para servir n as tropas de reforço à
Guarnição Normal do C. To L da Guiné, devendo ser considerado r-e.st a si tuaç ão desde 23/5/964.

. R e gim en t o d e ln f an t a r i a n (). 10
2°s.Sargso
de In f, Casimiro Cor~a:'do Monte Palma do H.L
nO.3 e José Couveia Marques do B.LL19,
por terem sido nomeados nos tennos da alínea c) do ~ntOo3°.do Dec42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço
à Go arrriç âo Normal do C. ToL da Gui.né , devendo ser considerado nesta situação
desde 8/5(964.

Batalhão

de Cacadores

nO. 10

20s.~args.,
de InI.. José Monteiro' de Magalhães do R. l, 6,
Fernando António Pereira
do C. I Y!. S. ~1t, Abílio Braga
Carneiro de Sá do R.lo6 e Furriel
de lnf. António Joaquim dos Santos do Bo1.,7, por terem sido nomeados ,')osn
termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec , 42937 de 22/4/(,
para servirem nas tropas de reforço à Guarnição Normal
da R.M. de P.!gola, devendo ser considerado nesta sit·'.lação desde 9/5/964.
Furriel
de lnf. Francisco
~as Rodrigues
do R.I,3,
por
ter sido nomeado nos tennos da al ínea c) do ar t? 3°. do o
Dec, 42937 de 22/4/960,
para servir nas tropas de reforÇ
à Guarnição
ormal do C. Ts L, da Cilnné, df'vpndo ser
considerado nesta si tu aç ão desde 9/5/964.

~~~*~,érie
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Artiiharia
Regimento

de Artilharia

Pesada n~. 2

2Q~1"ii.lr~,
de Ar t., João Mário Matos do Q"G" do C T L da
dadelra, por ter sido nomeado nos termos da alínea c)
o ar t? , 30, do D~co 429:?7 ele 22/4/960,
para servi r nas
t:opas--de reforço à warnicão
Normal do C,T,L da Guine, devendü ser considerad~ nesta si tuação desde 8/5/64,

~o UI tramar
RegiãD

POr ~t erem

Si.

Ailitar

de Angola

d o nomead os para s erva. r em re f'orço a Gu arna-.

~a)oNormal da citada Pr:ovíncia,
nos, t ermos da alínea
. do artO 03°, do Dec. 429j 1 de 22/4/960,. devem ser con~ld~rados nesta situação desde as da~a6 que lhes v~o
10 n,dlcadas, os seguintes sargentos:
-Augusto lrÍoria ('omes-nrM 6 .....
t .. 29/5; 'I
2o·'-arg.Q.A.E.
"
"
-Jo sé Pedro de Lourdes de J,f.~~o
Xavier-D.S.M.
...
.
29/V64
" S.S.·
"
-Fernondo Maria Afonso-R.l.
2. .. . . . .
" .
r
"
-Amértco Pereira Pimentel-B.C.8
..
" "
-Manud Tomás dos Santos Lúcio-HMP .
"
20S " Ca», -Lu is Cerqueira
da Si lva-R. C. 7 ....
o;"g. ')0fy!ec.Padi. -José de Sousa Chaparro-C. T.Ale.
"<Jaime Eugénio de Oliveira
Pinto
" "
Guimarães-F.M. Elm.. . \
'. "
"11
~.
C.arreta. F'a'Lna- B . T .
Fu . "
- orac'LO
.
lo?1e1"
"<lo ree Oscar Machado Teixeira-RC
6
"
fi'u,o,~g·l°M V.P..-Agostinho
Mendes Vaz-E.M PZm
rrtel2°M. V.R. -Bel arsnno Micael 8ilveir(-r..[J.M.M-9/5/64
t

II

!f

"

II

?or

.terem ~mbarcado para a citada Província onde vão ser3;r em comissão militar
no s temos da alinea c) do ar t.?
"do Dec 42937 de 22/4/960,
devem ser considerados
llesta si t.uaç ão desde as datas que lhes vro indicadas,
Os s
.
205:
egulntes sargentos:
" '-Co,;,g.f.av -Jo sé Maria-R. C 8.
. ..... 29/5/964
Eng -António Magno Máximo dos Santos-DG4
"
(vencendo pelo S C.D.N .....
1/
"
-Narciso José de Medeiros-R
E. 2 ...
,.
"
"
" -Manuel de Oliveira
Marçal-EPE fre 3)
" S.S. -JOaqu.Lm da Si lta Louro-li.M.n.l.C
.
" -Jose Hrrlgança Ferrei ra-C.l.M
.

,
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2°Sarg.S.S.-António
Moreira Cardoso-G.D.C.C
2°Sarg.2°M.A.L. -José Francisco Nicolau-E.P.~·.M .•..
2°sarg. CorneteiroGilberto Nunes da Silva-R.I.4

295/04

3/6/64

Por terem embarcado para a ci tada províincia
onde vaO servir em comissão mi li t ar I nos termos ria alínea
1:.) (1c
arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960,
deveGdo ser consid~rados nesta situação
desde as datas que lhes vão indlcadas, os seguIntes
sargentos.
')oSarg. Inf. -Ces ar Augusto Teixeira-R. 1.13
, .12/5/64
"
" Art.-frap,cis!;o
da fOnte Melo-B.I.D.C.l ••.. 29/5/64
-,Tose' Joã~ Mourat;o Ferreira-R.A.A.t
•..
Mús. -Ho~ério António Serrano Vel.ez-H, 1.16, 3/6/ÍJ'1
II

"

fi

20. Sarg.2°.lVlec. Viat.Lag.
e Especiais
.Jaime Gonçalve~
da Cunha da LD.1'.1.[\"., sua Lnidade Mobilizauora,
deveu
do ser considerado ne.§ta situação
desde 2/12/963
po.
teI passado à Guarniç;o Normal da citada fi M.
Despacho de 9/6/964.
Furdel
de InL .loaquirn Matos Esteves do R.I.7,
por ter
tl~nsItado
p~ra a situação de comissão militar
nos ter
mos da alínea c) do ano.3°.do
Oec.42937 de 22/4/96(
devendo ser consader ado nesta situação desde 21/2/%'4-'
Já se encontra na H.M. de Angol.a.

Região

~,lilitar

de :.ocClmbiqlle

Furriel
2° .Mec.Vi.at Podas Adelino Jacinto Patalh< m t',P.I.,
devendo ser considerado
nesta situação
des~~
2/6/964, por ter sido nomeado para ser ir na Guarnição
Normal da citada Província,
nos te mos da alínea c) de
arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960.
Despacho de 6/6/964.
i

Com~p~o Territorial

Independente

da Guine
l

20s.Sabgs.
do Q2 A.E. Edmundo Gonçalves Ijma do ' ..(;.2a. •
~~., José Augusto Bal e i zgo da E.P.A.,
loaquim Serraw'
do D.H.M.9 e 2°.Sarg.
de In f'. João Morgado do <':[,14,
por ter sido nomeados nos termos da alínea C) ao art"·
30.do Dec.42937 de 22/'!./960, para servirem nas tropas
de reforço à guarnição Normal da ci tada Prov íncia
devendo ser considerado nesta si tua ego desde 25/:i/ %4·
por ter

'r!'

emLarcado para

a ci tada Prov;J.{;iH

onde "~,'

~:.

Série
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servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
arto.30.do Dec.42937 de 22/4/960, devem ser considera~dos nesta situação desde as datas que lhes vão indica10das os seguintes sargentos:
C\oSarg.Eng.
-Jooquim Jacob Abelho Franco-BSCF
-25/5/64
~"
Inf.
"
Ir"
-Armando Martins Magalhães-DwJ,DI.f 9
"
"-Félix
Joaquim Xarope-CIOE---....
-12/4164
:' Eng.Sap. -Gaspar Duarte Mendes.CIMSta
Marga. _25/.5/ t4
I"
"
-Joiio Godinho Júnior
""
"
Fur,rie l Inf.
-L« ís Lavado-R. 1.2
-12/4/64
"
-Angelo de Melo Martins-R.I.6......
"

VI - CONCURSOS.

CURSOS E ESTAGIOS

A - Cu r so s
- Alterações

na Frequência

Abatido ao {).tadrode Alunos do Curso A da Escola Central
~ Sargentos, desde 4/6/964, nos termos do arto.22°odo
c.Lei 40423 de 6/12/955, o l°.Sarg. de Cavo José
An tónio fui do R.c.,7.
2 - Averbamentos
F'requ entaram com aprove1tamento
.
~ que
e as c 1aSS1. f'1caçoes
lhes vão indicadas o curso de Operações de Informações
das Transmissões, que funcionou na GIERFT desde 6/4/64
30/5/964, os seguintes sargentos:
Il·E.A.D. _2° .Sarg.Art.
-Anúpl io de Matos
Mui to Bom

D;

CI' c-t-/
1? ,-"iI
p
",·.C

"

"
"

"Eng.
-Amadis Peralta
Baposo
"
"M - anue, l Cu sto 'd'1.0 P u t r t,.c t o
Cavo -António Meira Peralta
II

.
Muito

Bom
"
Bom

eStes sargentos deve ser averbado o curso de Operações
e Informação das Transmissões.
F'requ
~ s que
1 ent.aran com ap rover. tamento e as c 1aSS1. f'irc açoe
fhes vão indicadas o curso de Radiolocalização, que
~cionou na QiEREr desde 6/4/964 a 30/5/964, os seIIgt!1ntessargentos:
eep.Rec.-20.Sarg.Inf.-António
Ramos
(pJ -:: :: " -Lopo Ribeiro C!ardoso Alves
1? M . Eng. -Ernes to Ferrei ra da Si lva
(Elm."
"Art.
-Mário Joaquim Lopes Pereira

, .. Bom
::
.
II

~~fes sªrgentos deve ser averbado o curso de Radioloa zaç ao
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t requ=nt.aram

com a ~Iovei t.ainen to c as classi ficações
quI::'
lhe", vão indicadas,
o curso de <l1perações de Scguranç&.
das t.r ansmi ssges , que funcionou na QIFf',!:.r desde 6/4/64
a '30! 5/0~i, os seguintes
sargentos:
E.M.I' •• -20. 'arg.Art.-João
Aze i tona Costa •..••.•.
Muito f!om
E.P.C. _"
"Inr.
- í0drigo Ferreira
GOlOé.3 •••••••••
{<t1!1'
E.~l.Fl{f1-"
11
-Joéicj1Üm Augusto Caneco Alma~
..
R.C.3 _"
Cav.-José
r'j", ~{1artins
t
A estes sargentos
deve ser averbado o Curso de Operações
das Tran~m!ssões.
t

V! I 1 - herbamento
~ições

:: ICUR:\C -:. '~

da re 111111 Comem~r~tiw.f ~ tXpedas <orças Arm80aS q nOI~ambirl'13

Comorri ca-ue Ilue por despacho minis t.er i a l de' 6 de Junho
de 1.9G~. fui defiri do o requerimento
em que o lo.Sarg·
do 1. A. M. .T oão ~"altins
Carlos da Di recç ão do Servico
de Intc,l,09r' c i a pedia o averbamento da medalha ém ep
í

r

2- rectificações
Declara-se
que o Sar g.Ajud. ~~radu;,"o Chefe ~'ec.Automobil.
~:a1iuel Martins Guerreiro,
foi !;raduado p'8ra o R.A.P. 43
cnio
p&ra,o C.O.M.M. como veio publicbao
na O.E.no.1
' . 2()/5j961,

la.Série

Pág. 451,.

Ceclara-s~
que' o Sarg. I\jud. (,lud.Chefe
,le r,1ec.1\1at.El~C'
l1adioelect.
e Electr6njco
.Ioaqui.m f'o,'rif'lleS de Olivelri:.! jl,;iranJa, pertence
à F.::.Elm.
e ll:'ío q'-l C.A.C.I\.3
cu-,
mo veio puf l i cudo W1 O.L. I\o.14-3a.:~érj_e
de 21)/!;/6iJ,'
pág. 4·S2
'lU' a IJni"<J";
\"o'iilizanor::.t do LO.Cilrg.<1t.
j"1'.
'
',
1
"n t"ofilolle . I\scenç .jo oe
l).11Jll ti aro t.e era (,O
• _.-11''',) e I'!"']0

Declan,-se

,j

conforme
L2(,·.
Ilec:

'i.'

_:;f-;

;l.ío
•

\1,
C

ue,

1.1,0.

~-3a. ~"érie

a lInti"ui,(lctdf;'
~'!ndt:;o lO 1.".;),

'P!C

r. :: .<~~::,i ~

,J::
II cl

cons ta na ( .

1C;:JJ

11,)

Jo.~,1f

'~10/2/06
.

t.

c~,'1n1'. Antónja

p.,,_)(!Iovjc1o au ·,~tuo.l
postP
par. :,,0::, é (l:'sd..: 1"

1, 10/;/96,L

:lãü CUU;'

l. me

,);)f'

con::;La

!l<l r

ll:.ri riu ~).

~:;.séric
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rlf;~hr"l_~-= ue a antiguidade

do 10.Sarg:Je
lnf. Virgí1'.o
e Agui ar Torres do B.l.I. 18, promov ido ao actual posto lJela O.. -3a.Série
nO.lO de 10/4/:)6"
pág.298. é
d:sde 16 de Maio de lq63 e não conforme consta na refe-

r:..da O. F••
Par~ os àevidos

efeitos
se d~clara que o Furriel
2°.Mec.
Vlat. tag. e especiais
.Iairne Gonçalves Cunha da C. D.M.M.
ue se encontrava
em reforço
Guarniç"o Normal do C.
,.1. da Guiné, transitou
para a R.M. de Angola em
22/11/961, ficando na mesma si tuaçíl:> de reforço.

t

\(I.lea dat.a do de spac o que manda abrir
concurso para. o
Posto de Furriel
do Q.P. do S.A.M. é de 2/5/964 e não
como consta da 0.1:.. no. 14-3a.Série
de 20/5/964. pág.
477 ••
f<:nCOlltra_se a p res t.a r serviço
na H.M. de Moçambique nos
tertr,os da alínea
I, (lo Art o • 3°clo Dec , ,1')937 de 22/4/60
e,não como constr r n C\h. nO.3l 3a.Série
de 1('/11/961..
Pago927, 02°. ~),'t .g. le lu f. Victor Manue l Elatalhã.
que
era do R.I.1G.
'

3

-Vencimet,,-,

I~cl, era-se que os i o".Sargs.
.
dee Eng.
E
José Arna i1 d o d a f scenção San tos • ~'!.:. P.
(B. Tm. 3
Joaquim ts tevão da
rJneeição Luart.c ,.0 H. E. L Frnnc i sco Ribeiro de Almei'ROl e,Sousa da 1.~).E.(B.Tm.3),
.Joaquim Sanches For ges
>OavIda da fllrJ'E"1 '" Manuel da Fons eca Taveira do B. T. ,
~Us3üm a vencer
r;;EL:J. verta "pes soa l dos (\ladras AprovuO~3 por Lei". (:1°.1 do ar t .3300:do r.apo.8°.do
act.ua I
r Çnrnento do ,,1• .1.'. , r' ~j_: 1 de ,I unho de 19' 4.

r:
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I - OfCRnOS

E POOTA~IA~
•

~ - CondecoraCõe~
- ~flrgentos
p I) r p o r t a r j a d P. 2G ~ e r· a i o deI 9 fi 4
~iand

da Heput. Li ca portuguesa
pelo Ministro
condecorar
com a meda l.ha de mérito milil~r ue ta c.Las se , nos t ern.os do artigo
52°. do BeguF,:n:e~lto da Medalha ~l) E t a r , rle 2R d c. ~1aio de lQ4.6, o
IrIel
mi Ii ca ano ele li: ant.ar i e Ar l i ndo \1Urlc Nunes

ti a

,o Governo

tO E.x"rcito

(la,

•

companlna de comando F- s ervr ços 'batalh~lo ele caçado()e~,I)~.3. \Ilnlstério
do Fxército
20 de ~1aio ~e 1961.
lnlstro
do I.:.xército . .Ioaqu i.m da Luz Cunl,éi.
t

Por Po r tar ia de 2

,Ie Junho ~e 1964

~lat1d
portuguesa,
pelo \l1nistro
d '\ () (,o~!:orrlo .ta HepúLhca
o
1 X"'Hll .. , con Je orar com a rneua Lha de col.r e de vaOr m 1.l.I~ar
"
1
rei
COII\ pu 1W<\,
nos t.ermos (,O
ar t.i so 7'.
com
to erencli:! ao par.ágrafo
1°.::10 a r t.iao 51'0. JO l\e!!Ulamenti 'lIa \,edalha
h1rUI''', cie 2[, de .1aio dê lCi/~6, o FurlI'lliciano
~nton1l. [e
ir 1
dá Compa~a de Corr-ando e -...rvi.cos do HRI a 1 h I' .Ie Caçador-;s n?
da - He!-l"r,.ent
,- lufantaria
TI .15
por jue sendo comarinte da es cc.I t '-I <10"'·:1;1 tra",
said<' em 13 de OutuLro de
nh~.

r
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odr

i.uues

57f1
OR0n-i n ( EXEP.C IT (~,IO. 18
* ** ******'i,"ic ** *)j;; *.~** * * ** *** ** * * *** ** *1' * **** * ~*'

3~.

*~ *

Série

** * * ****

1963, para Xitole e Bafatá. e que foi atacado das duas
mar-gens do rio Coruba l, com fogo intermitente de pistola, espingarda e metralhadora, desde as 12HOO até
cerca das 151100 deste dia, deslocando-se os elementoS
terroristas ao longo das margens, ter revelado invulgares dotes de coragem, decisão e serenidade, não SÓdando as ordens necessárias aos seus subordinados para
r i pos t.arern ao fogo inimigo, como ainda vigiando o timoneiro ou tomando até conta do leme, pois quando o {ogo era mais cerrado aquele lançava-se no convés, e promovendo a sUa substituição imediata por outro marítimo
quando foi fendo, conseguindo ãssim manter uma boa
disciplina de fogo e evitar que o barco encalhasse nas
'margens até ser por sua vez, também, atingido nas costas por uma rajada de metralhadora, o que originou a
sua queda para o poq'í0, desfalecido.
A sua actuação consciente, firme e nobre exemplo conE'tltuíu um estímulo dignificante para os seus soldados
pois apesar de não ter sido possível liga~ o rádio é!
solicitar auxilio, não esmoreceram na réplica ao ataque e permitiu que a embarcação apartasse a Xitol~,
tendo sÓf!lentepouco antes cessado o fogo inimigo. ~.hnistério do ExérCIto, 2 de Junho de 1964. O Ministro
do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

Por Portaria

de 5 de Junho d~ 1964

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo ~linistro
do Exército, condecorar com a cruz de guerra de 43•
classe ao abrigo dos artigos 9°.e 10°. do Hegulamen~o
da Medalha Mi litar, de 28 de ~íaio de 1946, por sGtVl ~
ços prestados em acçõe~ Je combate na Frovíncia da Gu~'
nê, os seguintes militares:
~ Furriéis milicianos: de infantaria, Fernando Manuel Raposo da Costa Faria da Companhia de Caçadores nO.274'
batalhão Independente de Infantaria nO.18. AutíIio ftJ1'
drade Gonçalves da Companhia de Caçadore$ nO.4l2/patEl'
lhão de Caçadores nO.506 - Batalhão de Caçadores nO.10,
AbílIO .da Encarnação da Silva Quitério da Companhia de
Caçadores nO.556 - Regimento de Infantaria nO.16; de
cavalaria, António Branco Lopes Gonçalves do FelotãO
de peconhecimento nO.888/Companhia de Caçadores no.411
-Regimento de Cavalaria nO.7 e Artur Fereira Pirt~S ?EI
Companhia de Cavalaria n? , 488. ~,linistériodo ExérCl'
to,5 de Junho de 19{,..!f.
O Ministro do Exérci to Joaquim da Luz Cunha.

~!;
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?érie
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2 - Prnr.ns
Por Portaria

de 2P de ~aio

de 1964

Ma~da o r,overno da República
Portuguesa,
pelo t.in i st rn
o j_<,xérci
to, condecorar com a cruz de guerra de 4a.
classe, ao aLrigo 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 de AngDla,
~ ~oldado nO.6l0/63 António dos Santos Silva da CompaB'l1ade Caçadores n? , 453!Batalhão de Caçadores n? , 455datal~ão de Caça1o'~s nO.5. Ministério do Exército, 20
eMalO de 1964. O Ministro do Exérci to, Joaquim dal.uz

eunha,

Por Portaria

de 2 de Junho

de 1964

Ma~da o Governo da República Po rtugues ee pelo Ministro
10 EXército, condecorár com a medalha de cobre de vaar militar, com palma, nos termos do artigo 7°., com~eferência ao parágrafo l°. do artigo 51°. do Regulamenta da Medalha Mi Li,t.ar , de 28 de Maio de 1946, o seguine militar'
Primeiro Cabo de Infantaria Manuel de Moura Freitas
rd·279/6L da Companhia de Caçadores nO.274 -Bat.a Ihgo
n ependente de Infantaria nO.18 porque em todas as
acÇ. r desem b araço
oe~ em que tomou parte mos trou o maao
irOntIdão e espírito de iniciativa, como ficou bem pafe~te, durante o ataque em 6 de Fevereiro levado a eleIto por um bando de 200 terroristas contra o aquartearnentode -Sa l.acaur 011, onde a sua Secção se encontraVa
I
d d estaca d a, e em que após terem morto o comanLante
a seCÇão, outro camarada e ferido outros tres, soube
d~ganizar a defesa com os restante", de molde a impeolr q~e o referido bando entrasse no .aquartelamento,
t~ anlquilasse, e sz apoderasse do material ali exisDeente •
d realçar também a sua actuação nas emboscadas sofritas nos dias 22 de Abril ~ 5 de Maio' na primeira, denro da zoma d e morte e com o seu mum.ca
.. ad or J"a morto,
n~
aao_deixou de fa~er fogo, contribuindo assim com a sua
r~çao.para que o ataque inimigo fosse mais rápidament.e
lhPâhdo; na segunda, tam!::émcorro apontador de mat.ragOa ora, embora bastante ferido continuou a fazer fo, resultando que da continuidade da utilização da
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sua arma, o inimigo tivesse
sido mais fácilrr,ente
postO
em debandada.
Esta praça pelos seus predicados
de espírito
de sacrifício, coragem, sangue-frio
fora de vulgar,
deci s ;o , de
extrema lealdade,
carácter
íntegra e inexcedível
aprumo
d~v~ser. apontada c<?moexemplo a todos os seus ~a~arad8d~
MUllsténo
do ExérClto, 2 de Junho de 1964. O MlIl1strO
Exército,
Joaquim da Luz Cunha.

Por Pnr t ar ia de 5 ~e Junho 12 1'!l64
Manda o Governo da Hepública Portuguesa,
pelo Viinistro
do Exército,
condecorar
com a cruz de ~erra
de 4a.
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 oombat.e na Província
da GUl'
né, os seguintes
militares'
Primeiro Cabo AcduIai, Çueta Jamanca nO.25/F da la.Companhi a de Caçadores.
Soldados:
-~laTCelillO Ferreira
n? . 2072/62 da Companhia
de Caçadores nO.412/Pataihão
de Caçadores nO.506 - ",atalhão
deac;adores
nO.10, António José lavares
nD.
372/61 da Coupanlri a de Caçadores nO. 274 e Germano aoS
Santos r~rreia
DO.296/6l da Comparulia de Caçadores n~.
274 - Bat.alhgo Independente
de Infantaria
nO.H, JacIW
to Pimentel dos Santos nO.313/63 da Companhia de Caçadores nO.566 - l.eg irnent.o de Infantana
fl".16, Adol~O
Carne i ro Gonçalves Zão n? , 652/63 da Compantu a ele ArO
lhana
nO.494 - hegirr.ento de Art.i l uar i a Pesada nO.2
António João Paulista
Solda nO.I/63 ::la Cor:panhia ~e
Cavalaria
nO. tt17 e João -\nLólllo Amei xa n? , 276/63 aa
Companhia de Cavalaria
11°.-1,88.
'\uxihar
l-ul a João Facar Ja1ó chefe de grupo de cac.;adores auxr l iar es adstritos
ao batalhão
.le Caçario re s nO.
356. ~'iI\istério
UO Fxército,
5 de .Iunl.o Je )~6~. O "i
nistro
io Exército,
Joaquim (la Luz (UlUla:

II - JIlSTP'A,

f

r I~r:, FlI,'

~ - Con1ecor~çõe)

- ~:Jrgentl)s
Condecora20s C0m a medalha de ouro _1econpo r t.anento exe"pl ar eo. conformidade com as àisposlçí)e.:i do re~lanoentO
aprovado pelo decreto nO.35.667, de 2H Je ~aio de )9~~

~~~ Séri e
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Pr~s ~eguintse sargentos
Mmelros-Sargentos do quadro de amanuenses do EXército
anuel Nunes Fonseca do regimento de infantarIa nO. IS.
~artolomeu das Neves Costa Cabral do quartel General
a 2a.região militar, Celestino Falcão Ribeiro do regi
mento de infantaria de Luanda, Vicente Manuel França
e JOSé Maria Merca Rodrigues ambos do BatalhÃo de cadadores nO.8, Joaquim Adelino do grupo de companhias
e trem auto, Domingues Sanches Burgos do distrito de
recrutamento e mobilização nO.3 e Américo Rodrigues
S Moreira do distrito de recrutamento e rrobi Li zaçí o nO.5.
e~ndos sargentos do serviço de Saúde Manuel Santos do
.boratório Militar dos Produtos Químicos e Farmaceu
t~cos; do quadro de amanuenses do Exército, Flávio Mar~lns do regimento de artilharia ligeira nO.2. António
~rrelra dos Santos da bataria de artilharia de guar
nlÇão nO.1 e Saú1 Sequeira Vilaça do estado maior de
eXército.
2 - Praças
Condecorado 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 de1946,
~h~oldado Francisco da Cruz nO.1395/35 da 2a. compa
la do Batalhão nO.1 da Guarda Fiscal.
Despacho de 17/6/964.
III

- r~UDANCAS DE S! TUAÇÃO

Sargent
Ingresso
Uuadro
p

IS

do Quadr,o

I

Rlrmanente

nos Quadros
do Serviço

de Admini s t r ação

Mi I itar

assou a ser considerado nesta situação desde 8/6/964,
o Furriel do S.A.M. Manuel José Fernandes do }D. G.C.
~.M., por ter sido presente da situação de disponibili
ade. Vence pela ve.rba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Por Le i ;."nespacho de 26/5/964.
Fassagem

,
a situaç~o

Quadr (do

Serviço

de supranumerário
de ~~aterial

p
assou a ser considerado nesta situação desde 10/6/964,

Jo2
;:.- *.+;:«

nRn['~ 1'1{1 Ex:.I~Cil
N°.1S
**)IIe
."".*
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'i>:*****.I-;:
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Jt.
x:;':

,j.I ,~;,

Sede
1'.f'

,·tft*~i:

o Furriel
2", meco v i at , rodas Frnnci.sco (103 Pc:! s LeaL
rio Grupo cl~ ('cJ!l'1r'1nhi as ri" Tr~111 ut o , ro r t(><: '-'i '0 l'()meado para servi 1" nas tropas de refo'n;o
{,ltaI'nlÇ;;ó
Normal '}:J C. T.·I. da Gu.i.;'é, nos t.e rmos ,ia .a l rue- ~) do
ur tv , 3°, do Dec, ,12917 de :22j../(t1 "

a

Sar gant os de üuarír c Permannnto.
Armas e Serviços

Ma de~endanc!a

Jo Ajudante ~c~9ra!

Direcção

do

Renartiç50
2",

Súg.

rle lllf.,

~e Pessoal

SeIV!~l

de lficiais

o Furriel

~anuel

canVndO

{lames ilave,

a antiguidade
desde 30/4/ ÇM, data a par t i r da qu"!
tem direito
aos venc iment.os do novo post.o,
Despacho de l7/6/964.

Escolas

Práticas

das Armlls

rle Instrução

e Serviços,

r ent

r os

e Unid1rte~

lnhnt:l r j a
Regiment

2°,

S>H_g. rJe Inf.,

(rJ8

ln

Í'lll t81'i'1

o Furri91

:lu.

r;asimiro

,lU

l'éliCO

Snrrico,

tando. a cn t i gu i.dade desde 30/1/96,1. data a fartir
qual tem direi to aos V,_I cimcnt.os do novo posto.

[)espacho Je 15/5/964.

Sntalllão

tle Caça(lores

'1IJ.

8
,

2°. Sarg,

.

rl-

de Cav., o Furriel António Jos~ A'l\ar~l, CO!lt~ 1
elo a an t.i sru.i dade desde 3l/3/961, data ét p'. ['ti r da qU"
tem 'lirei to aos venc imen L os do novo posto.
1Y:!sfacho

;\úilharia

de

1'7 Ih/fjM.

3a. Serie

OROE
~s c o I a P

DO EX. CITO N°.

íát

1

583

ic ;? de ~ r t i III ~ r i II

'
I c' Ivea' ra n
o 2°.
arg. João ,;~hf!ue,l
partos, contando a ant:í gui dade desde 10/2/9ótl", dat a a pa rtll da qua l tem direito
aos vencarnent.os do novo post.o,
Ve~c.~ pela verba < 'Pessoal
dos Ouadros Aprovados por
LeI." Despacho de 15/6/96<t i :

lOS'
. Art.,
. i:lI'I>.de

Rejimen'o
1°. Sarg.

de Art.,

de Artilharia

o 2°

de Co .ta

ar g. ~1au [c i o Severo

90mingues

dontando a antiguidade
desde 10/2/964.
data a partir
a qual tem direito
aos eenClrr.entos do novo posto.
venCe pela verba "Pessoal dos (j)1 adros Aprovados por Lei ;."
fftspacho de 15!6/964 .

GfUP() !1e
]0.

4rt; 111:1ri1 Contra

•

Aer mavss

, L
,Sa rg. l'~ Art.,
o ,,0. :'arg. Antónlo' Co r rea' a R'1b ea' r mno,
dontando tI antiguidade
desde 10/2/964,
data a partir
a qual tem direi to aos venciment os do novo posto. VenCe pela. verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei."
Despacho de 15/6/964.

SUn ranlmie rá r i os

lr.fani<lria
Regimento

de ln íant ani a

n-.

1

o

da Inf.,

2 ',SBrg.

o Furriel

Joaquim

.~ntó,lio

8fCO sat-

X1nh?, contando h antiguidade
desd
30/4/964, data a
iart1I' da qual tem dirf"to
aos vencimentos do novo poso. ;~êrve em reforço
à Guarn~ãci da R.M. de Angola.
úespacho de 15/6/964.
')0

~ doS~rg. ~e

~!1f., o furriel

.José dos Santos Vaz , ,contandato a parta r na qual
'd t os o novo pOSV .. ;*rvc
'
f"'=!m d'
-H'elto aos vencamen
em re'l'ço à. r.'1arniç~o Normo I da .M. de Ango La,
Oespacho de 17/6/Ç6,~.

~ a ~ntl.gul.dade desde :,')/4/%4,

2°. ' r
l,Sa g• de In1.,

o Fur ri e Vasco Lino de (l ive i ra Cc? l~ã?, contar Jo a antiguidade
desde 30/J.j%4, d::.tta a
t\~r t~r da qual tem direi t c aos vencimentos
do novo POzr-"\Jl1\S~rve f;m reforço à Guarniçâo ;i rOlul do (.. T. r. da
e.

'l)e.sf>Ik..~o ~~ ~'5lkhM
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~egimento

N°

3a

18

Série

************************

de Infantaria

N°

15

2°. Sarg. de lnf., o Furriel José de Matos Marques con
tando a antiguidade desde 30/4/064, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço o C.T.l. da Guiné. oesp. de 15/6/964.
2°. Sarg , de lnf. o Furriel Florentino Pereira da Silva,
contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço à G.N. da R.M. de Angola.
Despacho de 15/6/964.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Antiaéria

Fi~a

la. Sarg. de Art., o 20• Sarg. António Pedro Valadas Lei
ras, do D.F. Alto Duque. contando a antiguidade desd~
10Y2/964. data a Iartir da qual tem direito aos venClmentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de No
meação Vitalícia Além dos Quadros.
(N°. 1 do art. 352
do Cap, do Orçamento do M.E.) Desp, de 15/6/%4.

tJo ULtramar
Região Mi Iitar de Angola
20• Sarg. de lnf., o Furriel Armando Batista de Almeida,
contando a antiguidade desde 30/4/964. data a partir
da qual tem direito aos vencirrentos do novo posto.
Despacho de 15/6/ %4.

Região ~il itar de Moçambique
la. Sarg. de Art., o 20• Sa~g. José Patrício, contando
a antiguidade desde 15/1/964, data a partir da qual
tem direi t c aos vencimentos do novo DlIstO.
Despacho de 11/6/964.
la. Sarg. de Art., o 20• Sarg. José Ricardo Marques, contando a antiguidade desde 15/1/964. data a rartir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 16/6/964.
2°. Sarg. de lnf., o Furriel Manuel José Crisanto Fran

5~5

Q<';:

o ii ant.i rui
qual tc.
i r e i to
acho de 11;6jC 4.

s e 3 >/4/9tJ1.,
v nc in.en tos 00

COIlt.é11l

SargSntos

rio QU~Gro
Oe

.irrento

** *.~*.~
..e s

,(JS

de Comnlement

de l nf antar i a

15

'I.

~~:d~esPllcho d~ 25j.JUll!t0/1964,
c on t an o .1 s.ntiguidade
l'iéi 2~/~everelroj1964.,
2°:.;. sargentos
r l i ca anos os furApol~lI!'I11llIcianos
A1ínio
Gomes
Filipe.
A.
"'1'0 José
Pires,
,
•
Ferreira
da Costa.
l,drlos
Manue l de
0li" ,ar1.0 Bodrigues
elra .Julj aO e Ceraldo
dos Anjos Case, is.

regim~!ito
ri t nt anta r ia da ~u~nj
~or d
desd e pucho de 25/Junho/1964.
con t arido
an t i cu i dade
llCi: 30(Juuho/196L
2°.snr
ento miliciano
o furriel
mj~o nono Elísio
~I rr ae Fraga.
'em direito
aos vencimentos
\'0 POste
Icslle 21/ ,zembro/1963.
a'alhao

de Cacadores

N°.

i"

[l 'C'.ol11panl
'

\)r d
na de Caçador-es n .. 365
Q~sdeespachc de 25/Junlto/10(J4,
cont.ando
a antiguidaàe
~tlic·~8/Fevereiro/1962.
2°,sargento
mi ii c i ano o furriel
~ellcinlano °.Jos,ç LUIS a .;i"a Machado.
I'em l Lre i to aos
'l3a.~:l~~s lo novo posto de sde 2jr1lal'ço;l9_'j.
-CoI11 a? de Caç rdo re s !lO. 358
DOr d PanhIa ie Comando e ier vi ços
i~~deespa<;}lo de 2S/Junho/1964.
contan
o a an t i su r dade
;léis 2?/~p.vereiro/1964,
2°s.sargentos
I'lilicianos
os fur?riel ~Ih~ianos
Fernan o Fer rer ":SPlnll de
vei r a, Ga~Qto (~<ll'tlllS Freit.as
~laia, José Gouveia Aguadeiro,
José
t~ito .JOi11es·
Caetano e Luis ~iorão Lopes
u Silva.
lem di11961. dOS vencimentos
do novo posto dcsde 29jFevel'ciroj

eh

'Ratalh-

~ -Compa

<l? ( e Caçadores

nO. 358

Qllt uesf)ntlla de Ca~adores
nO. 30G
~~sde?; acho Cle 2.5/_ un 10/1964.
contan

,
,
o a antIguIdade
,tlici':.H/l·evereiro/1%3.
'2°. sargen tu r· ).liciano
o furriel
'Il~
"no J\gOStIr.'10
A
•
LI' Jorge
'
, t.c
\'en'
,eIte C.outln. h o •. l' em d It~
h
Clmento" do novo )osto desde 1j\larço/196'3
~ür d

d"ol espucl 0 1
.'
ti~'oe 29/".,1 r ~ 25jyunhoj19M.
tt~ Inj l'
o

cor.tanrl<? ~ ~lltiguidadc
~\.!relro/1961
2°8. salgpntos
mlllclanos
O~ furlC1c11l0S lex<llIdre Monteiro
Vieira,
António Fran-
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cisco de Oliv<>ira Macedo, Lino.Manuel da Conceição Alves
Alexandre e "ia~\..,.l JO~tj'.lj_ 'Barroso
·{~.n direito
aos yew
cim~ntos dos 'novos postos desd~ 29/Fevereito/1964.

BatalhãO

di Caçadore~ de Lourenço

Marques

por despacho de 25/Jun1l0/l964,
contando a ahtiguidad~ des'
de 29/Fevereiro/1960,
2°;sargento
miliciano
o furnc~
_
miliciano
Maurício Viana Gomes. Tem direito
aos venclmen
tos do novo posto dcsde21,C)utubro!1963.

~egimenlo

de ~rtilharia

Pesada

~fo,

2

-Bara Ihgo de Ar t i J haria N°. 291
-Companhia de 'ComanJo e Serviços
_
s
Pór despacho (lp 25/Junho/1964,
contando a antiguidade
de
de 2 S/Feverei 1'0/1%4, 20s, sargentos
milicianos
os furo
r;iéis milicianos
António Mateus Vieira Barbosa e Salazar
da Silva Dias. Têm dt re i.r.o aos vencimentos do novo posto desde 29/Fev'erei 1'41964. ,

Regimento

de Artilharia

Pesada

N°, 3

Por .despacho de 25/Junho/1964,
contando a antiguidade
.: el
desde 28/Fevereiro/19ó3,
20, sargento miliciano
° furr~"
miliciano
Aires de Jesus Alberto.
Tem direito
aos vencl
mentos do novo ~ústo desde 19/Outubro/1963.

Regimento

de ~n~~laria

MO.

3

Patalhão de (avalaria
na, 345
Companhia de Comandu e Serviços
Por despacho de 25/Junhoj1964.
contando a antiguidade
desde 28/Fev:ereiro/1952,
20•sargento
miliciano
o furo
r're l m:iLi c iano Manuel .loaquirn Serrano.
Iem direi to aOS
vencimentos do novo po s to desde '28/Fevereiro/l
%3.

Regimentu

de Cavalaria

N°, 7

Por despacho de 25/Junho/1964,
contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964,
2*, sargento miliciano
o fur~
riei miliciano
Méllluet António Pouca-Roupa Pi'lf\. Tem
direito
aos venc irncnt.os do novo posto desde Z8/Marçoj
/1961,.
/

Ce n t r o d e I I: S t r u ç ã o de Sa r g en t os ti I i c i a nos

de Infantaria

~~;"é~é~i ~
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~or despacho de 25/Junhn/1954, contando a ant-iguidade '
in:i~e.28jFevereIroj1963, 2°.sargento miliciano o furriel
l Iqano
Joaquim Aul'gustoDuarte (;onçalvcs , Tem direito
aOs
v
.
e
enClmentos do novo posto desde 9jSetembrojl964.data
rnque se apresentou ao serviço, vindo da dispombilidade

Regimento

de lntanta ria No. 2

Por d

. .
de espacho de 25/Junlio/1964, contando a antIguIdade

,S~e.29/1<. vereiroj1964! 2°. sargento miliciano o furriel
tnIhclano António (brita Santiago.

Batalhão

de Caçadores

N°.

10

.~~ despacho de 25/Jl1nho>l964 contando a antiguidade
~sde 29/Feverelro/1960,
2°. sargento miliciano o furrIel miliciano António Justino dos Sa~tos Lemos.

Batalhão

Independente

de Infantaria

N°.

17

PO~desPRcho de 25/Junho/1964. contando a antiguidade des
rn~1?8/teverpiro/1962, 2° sargento miliciano o furriel
ICIano JOSé Renato Lucas de Campos de Almeida.

v -

COLOCAÇÕES

Sargentos

E TRANSFERENCIAS

do Quadro Permanente

~rmas e Servicos
Ministirio
Quartiis
Quartel

General

do fx€rcito

Generais
da 28 Região Mi Iitar

20
ioSarg. Enfo. Hípico Francisco de Oliveira Esperto do
s'd G.C.S., sua Unidade Mobilizadora devendo ser cone~berado nesta situação desde 24/4/964, data em que
arcou na R.M. de Moçambique de regresso à Metrópole
Despacho de 9/6/964

ESColas Práticaé das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades
Infantaria

Centros

.,

Iv

2°. '-;arg,
!' l nf., i\L.íJIO LV Castro
(,unçal ve.s d' ,.1\\
de ~,oçamLigu<~, devendo [F'r cons ide rado nes tu n tuaçâO
des.ie :1/ j/Q5i, Vence pe l a verba "Pessoal
de :'Ilorceação
Vi t.a l j c i , além dos Ouadros' , nesp. de 19/0/(164.

Sar g , dr" In f , , AntónIo

2°

Martins

Grilc,

da A.i.J.)

p~r

P ~dir. Vence pela ve rla "PCSSO?.l de Norr.eação Vi talíCliJ.
além dos ()J l(j~os". Desp, de 19/6/964.

F u r r ~e: rl e I n f.,

;.1~ nu

131 f ~r n a r.~!8 S O lia

r te,. d o

I~

",!' ,. '?;

devendo ser cons i der ado nesta
SI tu ",aO
es
"
.'
1 'C1'-'
8/6/9r,~, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação vüa I
al?trI ' cs (11,-" ice ", liesp. d ....19/6/%4,.
gU.ITl,)

""[::llh~o
2°,

de

~8Ç~d

f23

tIO,

10

',.'~. ue In1'*, Carlos José Coutinho Fernandes,
do
_
.~.
t. 13, por pedi r. Vence pela verLa "Pessoal de onlea
ç~;o Vi talj ci a dém dos Cuadros",
nesp. de 9/6/90""
I

Artilllari'J

~dc,

Furriel
de ,L~rt.,' J03.q~u:n José da Si l va naimundo d,o H.
2. sua Un idade Mobl1.1zadora, devendo se r consleler, d
n~st~ -'~tU,~Çâ~ desde 211:)/964,
por ter regressado dr~S
CH LW ~.,. lome. Vence pe l.a verba '-'Pessoal dos Una
Aprova.los por Le.i". nesp. de 9/6/961t.

nagimento

de ~I'ti lha r i a

ig3i

PI ~Io.

I

2°. Sarg.

de !\rt.,
Antóniu da Cunha Sim,)es elo Pr\,t\.F) d)vendo ser considerado
nesta si tuaç5.o desde 24/5/ ç6'1',
por ter regressado
do eH de S; Torn~. Vence pela verf-;" "Pessoal
dos Ouadnls Aprovados por L~~l".
f)espacho de Qj6/9M,

egimanto

00 .•. rti Ihari.,]

tirei

r1 'o.

5

o

(t

*.-.' .' .
2°.

c

C(

ln.) 'q

r ou

E XEP.CITO

• IS

*11****"'*"* ***~*~.***

d

e Art., r omi nacs Franci .sco Vaz do
\,
sua
" dade M0t;.ihzarlora
devendo ser con. i.der ado nes t.a
slt.Jaç;:;o desde 24ft; 964 por ter reeressado
do cn de
d~ [Oalé Vp ice pela' v rba 'Pessoal
dos ().Iadros Aprovas por Lei r.. nesp. de q '6/964.
Regimento

2° S

ia' arg,

de Art ,

>

de Afti lhar ra Pesada
Alni~car

N°.

3

Jias Abran~es da R.M. de AngoSI tuação
'desde 22/5/
Pessoal dos Quadros Aprovados

/96 devendo ser conside rado nes ta
Por 4, ~ence pela verba
Lel', f)esp3cho de 9/6/964.
I

RJ!;lmento

de ~itilharia

d e Cesta

(Com des t.ino ao ClE do

BT)

2\~il'Sarg. dA'
. Lopes P e reara
~
dEI
e r t , Mano. onqulm
a' sco a
do"Iüutar de nectromecGnica,
Vence pela verba "Pessoal
. , adI OS Aprovados por Lei' . Deap, de 19 /964.

r

2° c.:

~i~:l'g· de Cav
r.cdrigo Fe r re ir a Gorflf~s da Escola Pr;lde Cavalariú
Vence pela verba "Pessoal dos. QuaS Apr(Jvados
por Lei.
f',espadlO -1 lQjó/Q61.

tho

Grup C de Arti

:h3ri;i

C nt r a Aer')raves

2° S

s~/rg. ~e Art., ]csé Aucltsto

Costa

N°

2

\10 PAAF. devendo

l'eg~()nsldeI'ado nesta situação
desde 241)j~4.
por ter
qo~ Qss~do ':lo (.1'1 de S. ':omé. Vence pei a verLa 'Pessoal
~aúros Apro 'ados por Lei ". oesp. de 9/6/964.,

~'lV(:la;i a

20
~e

~r~'

R~gimento

ríe Lancei ros N°. 1

d:: ;.'S., lIennenel!ildo

Carrilho

Gaspar

da H.M.

d~'10çamblque> devendo ser conslderado
nesta situação
Vit~i, l?/S/ %1,. Vence pela verta "Pesso'll de J ome3.l;ão
leIa além dos Qu:.:dros". oesp. de 9/6 964
~.

Rp.gimer.

o rle Lance i rilS

o. 2

O', ~

Moçarnt:

e G,'I\'" João António Brj.tés GoJ'rulP da H.~l de
~ 25/1SQUe, deveu'o ser cOIl.-iderado nas.t.3 situação deSlado
196IJ,.e
ce pela v ri ~ 'Pessoal dó::) Quadr~ ÂproS Por, Lei ". Despacho de 19 6
<1
•.
I.
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Es abelecimentos

de

Academia

Instrução

MilitaI

20. Sarg. de Inf , Alvaro José Furtado da R.M. de Moçam
bique, devendo seI considerado
nesta situação
desde
_ 23/5/ %4. Vence pc ta verba Pes.soal dos Quadros Aprova
dos por Lei. (N~. 1 do Arto.62 do Cap. 30, do Orça
mento do M.E.)
Despacho de 19/6/964.

Supranumerários
ln f an ta r i a
Regimento

de Infantaria

N°

12

U'~4

2°.

Sarg. Corneteiro
João Carlos Limpo Alfaiate
do
5 devendo ser considerado
nesta situação
desde9/6.'
o
por ter sido nomeado para servir
nas tropas de reforÇ
h Guarnição Normal da R.M. de Angala, nos termoS da
alínea c) do Arte. 30. do Dec , 42937 de 22/4/960.
Despacho de 16/6/964.

BatalhãO

de Caçadores

~Jo. 10

20. Sarg. Cometei 1'0 Júlio da Conceição Pos i.nha da Si1 ~8
do Colégio MiE tal'
devendo ser considerado
nesta si ir
r
tuaçgo desde 9/6/ %4. por ter sido nomeado para. se
nas tropas de reforço
h Guarnição Normal da B.M· eC
Angola, nos termos da alínea
c) do ArtO. 3°. do O .
42937 de 22/4/960.
Despacho de 16/6/964.

de

~rt i I ha

ria

Regimento
l°.

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Sarg, de Ar t , Victorino
Baptista
Machado do FI.A:?~~
por pedir. Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vl do
l jc i a além dos {).ladras. (N°. 1 Ar t.? o 352 do Cap.9°·
Orgamerit.o do M.E. ) o Despacho de 16/6/964.

Engenha r ia
Grupo de Companhias
lo.

Sarg.

ne Trem Auto

de Cavo, José Miguem Pires

de Carvalho

do O·

*3:,,*:érie
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Engenha r ia
Regimento
1° S

Comarg

de Engenharia

~o

•. do Q.S:S.G.E.,

Afo~so Murt~ ~o lo. Grupo de
Saúde
sua Un idade Mohi l i zqdor a devendo
er considm>arlo nesta situação
desde 27/4/964
data em
que
b
.
"{l
em ,arr.-,u de regresso
li: Metrópole.
Vem e pela verba
eS'>oal de ~)meação Vitalícia
além dos Quadro~
Despacho de 9/6/964.
. 'Punl}] as d

Regimento
2° S

arg

rle F1g

de Engenharia

(Sapador)

Joaquim

N°

2

Borges ~endcs

da

~e~d de A,~ ola
devendo ser cons ider-sdo nesta s i tuaçgo
Ap e 22/5/964. Vence pela verba "Pe05;:;( ,1 dos Quadros
rc,var!os por Iei . nesp
de 9/6/961"
.

Sal lhao de Saoadoles
lo

de Caminhos

de Ferra

si:

ÔnS~t'g de

t.ng.
José Moreira
Borges da F P.L,
sma
ade MoLi Ii zador a, devendo ser considerado
nesta
Mil~ação dCfde 25/5;964
por ter regressado
da Região
NOlJie~a: de ,1oçambique.
Vence pela ver-ba
'Pessoal
de
aÇa9 VItalícia
além dos ()J.adros , I.)esp. de 17/6/64.

ServiÇo

~e Saúde
l°. Grupo de Companhias

20

de Saúde

B.~all do

S.S ..: António Jerónimo Loureiro
Palmela da
tUa'~ e t1oçambique, devendo ser considerado
nesta 51QO
()JaJ
desde 12/5/ %4. Vence pela verba
Pessoa 1 dos
ros Aprovados por Lei' . ~sp.
de Ç/6/%4.

2° Grupo de Companhias

2° ~

~Il~alr
doS.S.,
OiamantinoMartins
ta s nIdade Mobilizadora,
devendo

de S3úde
Braz do 1°, GC.S.

considerado
nes da G~:U~Ção desde 23/5;964
por ter regressado
do (11.
lícia1ni:
Vence pela ,erba
"Pessoal
de Nomeação Vlta
a em dos Çuadros",
!)esp. de 9/6/.q64.
i

Org~

aos de Execução
Estabelecimentos

ser

,

dos Serviços
Militares

e !)ltros Elementos

neat» s t;lI'ç~o
B . n
10, 1evenc1o bel' considerado
desr e /(, 64, por t.e r sido nomeado para servir
~
fforço i. 11' rJ'iGno Normal da I••
de Moçamlri que , nOi'
t.e r-no s d: alinea
c) do Arto•
3°. do Dec . 4'2 ~37 de
L

22<Vt)60.
Fur r i e] 2". Mec. Vi at., iodas,
Carlos .'Q,.'1uel Esteves
da C
D.M.iII:., devendo ser cons ider.edo nesta situação desde
10/01;%4, por ter sido norteado para servir
nas troptiS
de reforço
h Guarnição Normal do 0'1 da Guiné, nos ter~
mos da alínea
c) do Arr>. 30. do !)ec. 42937 de 22/4/60·
Qespacho de 17/6/9'64.
Furriel
2° •• ~ec. Viat. Podas
Celso de tv'elú ApH.rício do
P, I 14, (léVeIldo ser considerado
nesta si tuaçãu desde
6/6/;64,
por t.er s i do nomeado para servir
nus tropa~;
(I;)
ret'cr.,;o 'li Guarnição Normal da H.M. de Moçambique
r.os fenn.os ua al jnea c) do Arto• 3D, do [)eco 42937 de
22/')!'X}).
DeSp1C!!0 de ]7/6/964.

~tlrvrlço

~ohlpanhi3

J8 raterial

DivisiQn~rla

de

tanutencão

de Material

l°.

:l;rg,' l°. Mec. Vi at , ~~odüs Laurentino
N1al'ti:15 M,
e _'p do fl.A,L.2
e 2,0. ';aqr •. ~o. rlec Vi.a t , p,odas.
"!o3i.Ín~,o Diniz do .A.L '2, devendo ser conside:rados
nes ta situaç<;> desde 16/7 /9."'~, par t er em sido n~rn~a
dos para ser vi rem Ih.S t ropaa de f€"íorço h Guarn1çaj
Nor ,-...1 da n. :,,1. do Ango la, nos termos da a llnea c) (o
ArtP.3°. , do l1ec.,t29-l7 de 2U4/960.
L)Cf>p. de 1B/6/64.

Região ri litar

1e .ngol1

10. :sà'r~, de r..r., Antóll10 José Porg0s do su 18, par'l"
ter ewbarcado para a citada
Província
arl e vai
serv~
em coróissão militar,
nós temos
da alínea
c) do }\tt
3t• \;lQ r~c. 429'37 de 22/4/%0, devendo ser consider,
nes ta situação 'rlesde 1/S/9(í4.

ado

'gi;1l
i0.

~

~.,

ar " Je
·por"'·ter

t...
ng.,

Mi I i ta

r de • OCilllciqll.e

'Sel astF,o dd

embarcado

para

'iI va arangeira
a ci lo qa ProvincS,a,

3~ "

,

*".' :'Rfle

.

fJ3i"Er'
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vai
Se rvi r em comrss
:, go rru lia t ar nos termos
d
c~ Arr«, 3°. ?O ()ec. 42937 de 22/4/960.
nSl~erado nesta situação
desde 616/964
~

,

da alíneü' L)
clevenào ser

l

; SarK. de

D:ig~, António Gonçalves

da Silva do Q.G. da
embarcado para a citada
Província,
~6~ Servir
em C01',isSâO militar
nos termos da alínea b )
c~ \!'to. 3°. ~o Dec. 42937 d~ 22/1/960,
devendo ser
n,slderado nesta situação
desde 2/6/ %4.

ltM., por 'ter

oIIÍt":

c.:.,

2,0$.

"

e "',\rgs. l11úSlCOS(trompa de harmoní a ) e (c Lar ine t.e

~i:nslb) ~espectivamente,
Ami Lcar da Fonseca Morais e
c' J~el Li ndo pleno, ambos do I~. [. 12. por terem embar:s~ (J par" a ci taJa Província
onde vão servir
cm comisda~v0luntária
nos ter lOS da alíne~
b) do ArtO. 3°.
Il~s ~c', 42937 de 22/4/9óO,
devendo sel considerados
ta SI tuação desde 6/6/ ~64.
~'llr '

Cr~el músico (oboé) Leoni Ido Fernandes da Silva do B.
v~" Por ter embarcado para a citada
Província
on+e
rno~ ~ervir
em comissão mi li tar por imposiçno nos terQev la al:í.nea c) do Art~. 3°. do Dec , 42937 de 22/4/60,
endo ser considerado
nesta situdção
desde G/ó/964.
Despacho ne 16/6/964

Comando Territorial

lo

,

Independente

de Cabo Verde

p'.~,~rg. de EnSo, r mingas da Conceição ~:encles Serra do
e~ •• por ter embarcado para a citada Província
one) ~al servir
em comi s sgo militar
nos termos da alínea
o
•
3°. do Oec. 1\,2937de 22/'t;' ~O. devendo ser
cOn ,?
Sl erado nesta
útuação
desde 2/6/961.

Qe

/rt

lo

Coma d
no

Territoriíll

Independente

de S.Tomé e Príncipe

.(!3.F
Sarg .' d e L'ung, > 1 varo no d r i' gues Fe rr ea. ru di,'
a r., P <l'L'..
por ter embarcado para a citada
Frovíncia,
ne: Vtll servir em comissão militar nos termos da al jser c~) ~o Arto. 30. do Dec, 129'37 !e 22/4/%0,
devenJo
20
!lslderado nesta situação
desfi.:.: 6/6/%1.

ond" 3),

.~

I\.L~Ig· 2°.

artífice
serralheiro
I1enrique Simões do lt
6Y6/9'. ;d(;vcndo ser ,consHlerado nesta olL~ação desde
Qe re~4. ,por :~r s~do ?~meaJo P' r~ servl~ nas tropas
Illots d. orÇo h (,u.lrmção lorllial do cltado
nos ter,a alíu€a c) lo Arto. 3°. do lJec. 42'137 de 22/4/60.
Desi'acj,o ~ 1r./I./'1H

cn.
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Rectificações

Dec Iaru-se ql!" a Urri dade
-,
r'
r ranca . sco \J1Cg"l8,
era
O.E. nO, 3, 3a. "éne"

~;Iobilizador?

do lo. Sarg.

de Tnf•
na

J
cone
'. o H. L. 2 e não con forme
orme consta
de :50/1/961, l)ág. SI.

Chama-se ';osé Per'ei.r a Fernandes
~ não Jos,'. fereira
Fagundes, o 1"< Sa rg, de Inf. do I.T.M.P.E.,
a que se refere
a O.E nv , H, 3a. Séríe, de 20/5/ Ç64, pág. 481.
o

Dec l ara-ue que o lo, San~. de lnf. José J\ugusto !ppes de
Almei<~a ~Iior:)is, transferido
para o R.L 12, como consta :Ia O.E. nO. 1.1, 3a. Série,de
20/5/964,
pág. 468,
por+ nci a ao R. I. 2 e não ao H. r. 12, como por lapso
fo i publicado.

el,ilo , -~~enoh'rto

\lanuel Beleza de Pinho e não Norberto
~';e1ezn de Pinho, o l°. Sarg. do S.S. do H.M.P, 4
L a que se re Fe re a O.E. nv , 14, 3[\. Série,
de 20/5/6 '
pág.· nO. ~,80.

MaI1uel

íkclara-se
qU0 o 2°. Sarg, de J\rt. .Iaime dos Santos Jesus da C.D.M.M., promovido ao actual
posto pela O.E.
nv , H., 3a. Sérit., de 20/5/64,
pág. 460, serve em re~' .
foc',' -à C:. I. da P.M. dê I ngola.

.

.

,

r,ecJara-se

que o 2°. Su.:g. clar i.n .Ant.5nio ~';elo Sarai va ,
foi culocado no I .A.L -2 e não no 8.A.L. L como conSta da O.E. nv , 14, 3D.. Série de 20/5/964,
pág. 468 •.

ue l
Declara-se
que o Furriel
orado 2°. meco via! I. rodas Man l
d
lo
t .'1
Fra e Guerra,. da 1\.M. de Moçam1ique, graduado no ac v
posto peIu O. E. n? , 14, 3a. Série,
de 20/5/964,
pág. ~ d:
era l0. Cabo Ajud, meco viat.
rodas e não l°. Cabo AJu
meco radiom.,
como por lapso foi publicado.

62

lJecl.lru-s.::

sargentomiliciano
da C. Caç. nO. f.'
5, pronovi.do ao actual
posto pela
de 964, a pág. 461. S~ chama Armén10
t1erw rrles e não Armando como s;e puLlicou.
flue o 2°.

26S/Pat.f.aç._no•
. 'no. 14-:ia. t· rie
" Antunes

ç.

DechH&-Se qu,- o 2°. Sarg. mil j ciano Naul1el [)Iro, promovü\~) uo ',c'.ual posto pela CU'.. nOt 13, 3a. ~érie de
19ó4, a pág. 421, perteLlce ao de~tclcamentp de ManuteIl'
ç::'o de Mat,~rial no, 275.

o

~:;. Sé r i e

nmnM
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Dec'ar·
. 1 f,ra.d 20. meco mato cnotográ.
(
a-:>e que o Iur-r ie
/co Hagélio Duarte Borges, do c.r, 1. de Macau, gradua.-.
~ no actual
posto pela O.E. nO. 14, 3a. Série,
de' .
~/5/964)
lJág. 463, conta a antiguidade
desde 1/3/64 '~
nao em 1/3/963, como per 1apso foi publ icado.

2 - Ven C hum t os
.
..
d
-se que o sarg. a segUir menCIona o passa a ven~er pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além
~~s (luadros".
(N0. 2 do 4rt*.
330°. do Cap. 8°. do
tual Orçamento do E M. \ desde 1 de Julho de 1964, 1°
sar
'
• "
~1'19' CIo S.A.M. Antómo da Cunha Lima do lo. G.C.A.
,1 1tar
.

~clara

~clara
.
•
.'
d
a
-se que os sargentos
a segu~r menCiona os passam
te ~~ncer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por,
1 • (No. 1 do Ar t.>, 3100.
do Cap , 8°. do actual OrçaIIIent
d
l0 .0 o M.E.) des le I de Julho de 19~.
lo ·~Sarg. do S.S. Illérico Nunes Teixeira
do II.M.P.
do.:....,.
S"
A. t"
N
do l° . u:
~ C...S
l0.,• ar".
p'
/"\l}:óI1Io.unes
Sarg. do S.S. LUI:> Nuno dos Santos Vil a Al hmo do 10'

G.C.S.

00000
oooooooOOOOOÇI
000000000000000000
00000000000000000000

o Ministro

cto Exército

Joaquim da

o Ajudante

LUZ

Cunha

General

'

..

"1.,

.,

.

-~" 13 ~

---

MlNTSTfR1D DOt'XfRC~-~~.J

Orden~

do

Exército

S U P l f ~! E .~ T

fi

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ... - -.PUblica-se

ao Exército

l'

Ista dos Sargentos

de harmon ia

COI~

I

-

- - - - - . - - - - - - - - - --

o seg-uinte

do C A E

o Decreto
ingressBr~~

le

referida
I

11('

&

27/5LQ64

45733, da m:srta

no O S S G E

Que
rI~tâ.
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r ~inistro do Ex~rcito
Joaqu im da Lu z Cunha

l.s tá con Io rrn«

I ,/(,A j u ~ a n t e
/

•

G e n e f(~I

;"107ú
MINISTÉRIO

DO txtRC1TO

Or d e m do

Exército

18 Se )~Ih= Se l§ti4

Ii'. 1 §
Pub l i ca-se

30

Exército

o segulnte:

l - :UDHICAS
Sargentos

rE

-ío üuadre

SITUAÇAO
Pe-rmanante

Ingresso nos Quadros
Quadro da Arma de Arti Iharia
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 30/5 ~964
o 10. Sa rg, de Art. Joaquim Martins de Freitas,
do MP
2, por ter regressado
da R.M. de Moçambique, onde serviu em reforço
à Guarnição Normal. Vence pela V€rLa
"Pessoal dos ()Iadros Aprovados por .Lei" .

Uu~dro Ôa Arma dn Engenharia
Passou a ser considerado
nesta situaç~o desde 19/5/ ~64,
o p. Sar a de In r. Franci sco dos Santos Val ent.e .Iunior
da E. P. de I·ng., por ter regressado do C.T. r. de Cabo
Verde. onde serviu em 'reforço à Guarniç80
ormal. Vence pela ve rha "Pessoal de . omeac>( \'l·talícia
Além dos
(Juadro::;"

iI - PRtr.'

~r:an.o:

UES

do O~adro

A r f.1<1 s e Se r 'i ç o s

~rm8nente

o R ilf

I

[I

~ 'f;.- :

r ii

:" ,.

: ;:',:'l>!~:1,~~:(

!"inistérl._
Escolas

In tantar

19

j o,

S

o ;

*~:.
~:.
i.: ~:(;:.:~
.......*- *;.;= *!!':.,~~!
:"* ~:.,t-

rIo Exército

Práticas
das ~rmas e Serviços,
de Instrucio
e Unidades

Centros

la
Esc cl a Prática

de Infantaria

2°. Sarg. de Inf , o Fur r r e I José Henr iques , concando {.l
antiguúh"de
desde 30/4/%4,
data a partir
da qual teo
direito
aos vencimentos do novo posto.
Despacho de .2Q/6/ 564.
2".

Sarg. ueinf.,
o Fu~riel Manuel Costa Carvalho,.
Laudo a an t i aui dade desde 30/4/%4,
data a partIr
qual tem d i rer to aos venc nnent.os do novo posto.
Despacho de 25/6/964.

Regimento

MO.

de Infantaria

CD:;;

1

Furriel
2°. meco radiomontador
o p. Cabo Ajud. meC- ,
radiomont. António Guiomar Grossinho
da G:N.H., coil
tand~ a antiguidade
desde 12/6/ Ç64:' Tem direito
vencIméntos
do actual
posto a partIr
da cata em q"
efectuar
a sua apresentação
na Unidade a que se destna. Despacho de 2JJ/6/9.64.

8~:

Regimento

de Infantaria

tjo.

5

2°. Sarg. de InI..
o Fur ra cl Aloisio Emidio Gertrude:ir
contando a antiguidade
ocsde 27/12/963,
data a par
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Despacho de '/6/ Ç64.

Regimento

rlp,

n°.

Infqntaria

2

s'
2°. ~arg. de Eng. 'Ramo Sapador, o fu rr i 1 Joaquim da ~,
ta e Silva, contando a ant i.gui dade desde 30/6/963, "O~l
.
tos
ta a part i. r d a qua 1 tem dia rei to aos vencarnen
o" rio
- ..
posto. Despacho de 25/6/ ~4.
t

üuaor o do ServiCfJ
Corpélllhia

Oivisionaria

de :i8teri~1
:8nutenri)o

de ~8terial

·,3a: Sérin

".;-:
~.~;:*
~(~o.;*~•. ~~~:~~\~~

* * ..
t~:

nn[f.~ 0(1 E/.EkCII
a~ "'_:,.

'1°.19

** ~:;*>:~*~.~~~~.
~::*i.";":~.~,;.*t.~*..<; ;.~~~ :;:*
c

1335

*

!,!:*::: *::. ~i;
.~~::

t
1C
'''3.
a rrnas p es a'o' as, o .'-'
'ü" ·o
,JUU.I
meco
Je ar" aS pesadas Hermínio i\iart ins 1;s t eveu > contando
a,antIguidade
desde 3/6/064
data a partir
da qual tem
direito
aos vencimentos ,io novo posto.
nespada
de 30/6/964.

F"lfripf
•

j

')r

•••

r'~"'''-'''
"I,''''

i'

SlllJranumerários
Intant

ar ia
Regimento

de Infantaria

t~o. 1

2°~ _arg. de Inf." o furrIel
Antdlio Gomes Gens, contan
do a antiguidade
desde 30/4/964, data a partir
da qual
ter, direito
aos vencimentos do novo posto. Serve em re
iorço no C.T.l. de Cabo Verde. Desp. de 25/6/564.
2°s. Sar gs , de 1nf., os furriéis
Miguel Bartolome~ MosCoso 'lavares e .Jos~ Augusto Leonor, contando a antiguidade desde 30/4/964., data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo p esto. Servem em reforço á
C.N. do C:[.l.
da Guiné. Oesp. de 17/6/964

Regimento

ue Infantaria

N°.

16

2°. S~Iç,> de ln1.. o furriel
Teófilo .Ioaquarn da Silveira,
contando a antirmidade
desde 30/4/964,
data a jar t i r
da qual tem di.cJ.to aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço à G.l • doC. T. I. da Guiné.
Despacho de 25/6/964.

Bat~lhão

de C::tclIdores

N°,

5

2°, Sarg. de Lnf'; , o fur r i e l Car-Los de Oliveira,
contando a antiguidade
desde 30/4/964. data a partir
da qual
tem d i r e i co aos vencimentos
do novo posto. :-)erve em
reforço à (l.N. da ftM. de Angola. [)esp. de 29/6liM,
2°. Sar-a; de lnf.,
o furriel
.jorge Pedro Gonçalves Colaço , contando a antiguidade
desde 30/4/ ~t. data a partir da qua l tem direito
aos; vencimentos do novo posto.
Serve em reforço à C 1\;!iJ
~.:.
de \!!o<;'ilmLi'lue.
~spacho de 25/6/964.

Batalhão

de Caçadores

UO.

1

636
ORfEl' n (~l(~IJIfO
N°, 1,9
3(1, sériE
***~******~:*~;**~******~!*~***~:*******~******~:****h~r.
2°. 5arg. de InL, o Furriel Albino de (li vei ra. conl:jll:
(lo a antiguidade
desde 30/4$'64, data 11 partir da qu~;.
tem direito
aos vencimentos do novo posto. serve em
forço à G.N. da fl.M. de Angola. l)Csp. de 29/6/ ~M
2°. Sarg. de Art., Manuel .loaquim Bonzinho, contando a
a~ti~idade
desd~ 30/6/964, data a ;>artir da qual te,;.
d i re i t.o aos ver carnen t os do novo posto. Serve em refo
ço à G. N. da R.~t de Ango l a ,

En gefllH r i a
Escola

Prática

deJEl1genharia

Furriel de f,ng., o l° Cabo José Martins, contando a ant~guidade desde ~2/5/lli4,
data a partir da qual tem
dlreIto aos venClmentos do novo posto.
erve en reforço à G.N. da R.M. de Angola. ()eSp. de 19/6!; (64.

Se rvi eq da Atlministração

2°. Gwpo de t:ompanhi~s

Wlitar

de AdministraçÃo

~r'iI i tar

2°. Sarg. do S. A.M., o furriel
José Francisco Cunha \'Iabais, contando a antiguidade desde 25/2/;964, data a spartir da qual tem àireito
aos vencimentos do noVOpC
to. Serve em reforço àB.N. da RIM. de f~gola.
nespacho de 2 Y6/, !64.

Ido

1.11

tramar
Região hli I itqr

de ,Angola

2°. Sarg. de Art. 'O Fur r ie l üar lnst-art rns, Gont~nrto a m
e
ant i gui dade desde 31/10/~3, dat a a partir da qual t.
direito

aos vencimentos cio novo losto.
Despacho de .25/6/ !6'1:

2°. Sarg. de Inf.,
,

ui -

o 2°. Sarg. {irado {:flndido Augus tO, 't
res Guimarães, contando a antiguidade desde 30/4/96
Despacho de 17/6/964.

r:~;rt'

'Furriéis,
os lOs. Cabos ~Jlanuel 11artins Vieira, José
ria Cardoso, José Caldeira Gonçalves e Penvi ndo da, .'
ceição Vel ez , contando a antiguidade des: e 12/5/%"

O~DEI( iJO EY.ErtC, T D N '. 10

,~~.: Se r I

*..'***~:;:r;:.,..*~:~~:~*~,<,~.~.~
}~*'~(;;:;*~:~***.e:*)'~~~:::*
.::~
d~tu a tartir
novo posto.

~a qual
l)é:.:;pr.cllO

tém direIto
de 19/6/96,"..

$;:::.:::

aos y n'i~entcs

Furriel do S. A.\' ; o 10. Cabo escri turár:Ío
~:r:ttiguidade desde 11/4/964,
data a partir
dIreito
aos vencimentos do novo posto.
Oespacho de 19/6/964.

Regi ão

r,~i I i ta r

6:1

*:-:~*;',I:*~~*~)~:~t::

»

do

con tand~ a
da qual ;tem

de ~'ocamb i OUFl

2°s. Sargs.
do Pardal

de Inf .• António Carona Batista
e HermenegilRodrigues Mouró, contando a antiguidade
desd7 30/4/964, data a partir da qual têm direito
aos venCImentos do novo posto
nesp. de 29/6/964.

C mando Territorial

Independente

da'Guiné

2°. Sarg. de lnf.. o furriel
Anibal .José Bainho
do a antiguidade
desde 30/4/961,
ddta a partir
tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 25/6 /96"~.

con t.anda qual,

2°s, Sar gs , de In L
os fur-r i.é i s Carlos Pereira
de Maga~hães Arlindo João Verdugo Alface,
Ântónjo da Costa
catista
[h.aman t mo Ferro do Nascimento, Manuel Barata
Centeio, Joaquim António Pimenta Canão,
Joaquim Mendes P.i.teira, José da Conceição Rodrigues, José. lberto
Rodrigues Costa, Josê Bento Ladeira Valadas, .José Maria Alves Batista
e Ludovino dos Santos, cont ndo a
a~ti~idade
desde 30/4j964.
data a partir
da qual t êrr
dIreIto
aos vencimentos do novo posto.
nespacho de 22/6/ ~64.

Sargentos

do Uuadro

PflgilJ1ento

de

m tantar

de Comnlemento
i a N°,

Por despacho de 6/Julho/1964,
con t.ando a ant:iguidade de sd~ ?9;Fevereiro/1964,
2u.sargento
mi Li c i ano o furriel
mihc~ano Luis Fernando de Almeida Milhano.
Tem direito
<los vencimentos do no 'o posto desde 2 _rFevereirojl Q64.
desT;aclJo de 6/Jlll hoj EtJ4, contando a ant igui dade des1~, 2 8/~ev 're rO/1962., SO. sr ,E'11 to 'rilici a~o
fu rI'~el .mi-

~r

Q

létllQ

21:.

stl(\O AntÓ!IIO Per es da Çost.a

Juu. Te, di r ei

>

e3U

~!)::**' ** :::+.

;;~:'l!~:.

tOROS

RC!TO rJo. 1 n

o R 11 H1 DOn::

* :.:.~.
~:~
,* .:(~;,::
:~.*)~.;
~:~:':.
;#:~:.I" '-': "'. ~ ::; :\-4 ~:.;~:~~~~.;:'7!~:I:

'.
vencamenr.os

31:. S ~í i '
:io:~.;t;:;:

*

~::!~

."

O" "::!

it·'!1!

d Q novo posto . d ,eSr1C':'::
' '8'1.:'
. TO I' 19b3'
!L'eVere1-.

.

,

'

-Ba ta J hão dé Cncadores no. 'Vo1
-Companhi a ck! C~llland~ e ~erv.i.çús
"",. cone: 112.0 ~ élntl.,.,u::.(jtl~
.
• , de-'
P or cepac I10 d e (Í/Julho/lQ6!~,
, '.
de ~~8/Fevereiro/1963,
?o.sar"ent.ü
rr,iliciUlLO
o
fUrJ:H.- 1,11
r
....,
e'
,
. ep'"
liciano
Alvaro Luis Rodrigues. 1err·direito
fiOS venOnl
•
tos do novo pos to clesde2H/Fevereiro!1963.
C'

~ler,jmento

rle 'lnfant~fia

tIO. 15

-Companhi a de f .cado res nO., 171
.
bS'
p'o' -eepacho de ú/.1ulho/l<)(;.'l,
contundo a ant i.guidade c i'
1~ ':' o/Fevereiro/l964,
2° .,f,ari:;ento miliciano
o furne~ [J1n_
hCUhlO
Jaime Pereira da Costa. Tem direito
aos venc1me
tos :0 novo posto desde 2-9/Fevereiro/l964.
, ,
. . d a.de deSi'
'
por d espac I10 de 6/Julho/19M,
contando a ant.i.gua
ue 2 8/Feverei 1'0/1%3, 20. sargento miliciano
o furne1 tn
hciuno
Luis t\iuurício da=Si Iva Dant.as , Tem direito
aOS
vencimentos elo novo posto de sele 2 e/fevereiro/1
SG3

Ral~lháo de Caçadores N°. 5
-Companhi n de Caçadores n>, 301..
des'
~or despc-,cho ?e 6/Julho/19!64,
contando ~ ?nt1guldó.de fu'"
ue 2 YFeverelro/1
564,20s, sargentos
11nlle
'mos os
c
~iéis mili~ianos
Ant()~io José Falé Canoa, .António
!:)antos (/ue1roz, AntónIO de ~ousa e José Lu1.s ~<orges tO
Costa Jácorne. Tem direito
dOS vencimentos
do novO pOs
de~de 2~/Feverei 1:0/1 %4.

dd~

-Companhia de Caçadores nO. 372
'des'
Por despacho de 6/Julhó/19{H.
contando, a antigulda~e
rnJ'
de 29/Fevereiro/1564,
2°. sargento 'miliciano
o furne1
s
lic:i:;mo Custódio Manuel Lopes G<)fIça1ves.
dir'cito aO
venCJ.mentQS do novo posto de$de 25/l'evercno/196t.

'rem

-l atalhão de (Açadore~s no. 442
-Companhia de C;çadores nO.• 407
por Gespacho de 6/Julho/1 ~6cl" contando a antigui.dade
d .21,:' 'ev~reiro/l
%3,> 2°. sargento ~il~ciano
o furne1
1 <'),'lfiO ,\1anuel Mar1a Amor. lern d1.rclto aos ,.nC'·'1.~Jl
(
I ovo posto
desde 2R/I'evereiro/1063.

'('5'

._',
t~

38. Sér;e

*

i.~).~~:~
oJ~

* * ~:~).,*~,

*::C:-,~):: .~:*~,;

u.;

1 JCt

.;~k.

rj"

taca 1vrfl:; lIo,

li 9

,:,~;:
~::

lU

.
l:DMpanhi8 de Caç< dores n·. 312
". ".
Por despacha âe 6/;ulho/1064,
contando a ;mtiguidt:tde
d~'sde 29/J'evereíro/1964,
2"s • ..,argentos milicianus
os 'fnriéis milicianos
Carlos Mana Pi I ar Bar-ra 1els,Fernan'o
Carlos ,,!arques AI V{;S e Jos' Manu ~l da CO-3t'l Rodrigui.·:3.
Têm da.r'e i t.o aos vencimentos do novo posto. de.sde29/F~ve
rciro/1964;
.
,
Companh i de Caçadores nv, 381
~or despacho de 6/Julho/1%4,
contando a antiguidaóe
de'SUe 2 S/Fevel'l~iro/1
~4 2°5. sargentos
milicianos
:)s.fur!'lflS milicianos
Manuel Gonçalves Ferreira,
Hui. José· Braga dos Santos e Vitor Manuel Baptista
1\ aia. 'Cm di reito
aos vencimentos do novo posto desde 29/F'evereJ 1'0/1964.
Esc cl» Prática

de· Engenl1ari:i

POrdespacho
e 6/Ju1ho/1964
:::ontando a antiguidade 'dc.sd~ 29/Fevereiro/1964,
20!~. SeV', -n t.os mi Li c i anos os fUT'rIéis milicianos
JOSé da rnst~ (oncejção
e Luis Cardoso.
Têt;J direito
nos vencimell os do novo posto desde 29/Fevere,no/1964.
Por despacho dI:' 6/Julho/l%4,
t;' nt ando a c'ntii--' idade
des d~ 2 ~/1'evereiro/1964,
2°s. s ar sen to s milic 1ctl10S o furrIélS milicianos
A:1tónio Araujo dos Santos, [<rlua:edoFernandu,
Eusébio
ji as Hi.he ir o, João Carlos AnHGO Teodor-o
de Almeida e ~llvério
Mont.e i ro Castanheira.

Ap;ru amonto

do Enga har ia rle

I\O?,

(I

'I

'Por despacho de 6/Julho/19S4,
con t anrlo a ant.i.gn i dade (1(,8de ? /:-evereirojl961.,
2o,srlrgt~llto miI rc i ano (' furr rc l
1 ci'!lo Lj d i o de .Jesus Cor rela. Te.. di rea to ao., vencir.,··:
tos - o :lO~Oposto ~esde 2; /Fevcreiro/1904.
~I'-

Companl"ia de Construção Uo. 355
dcspacl.0 de d/Julho/l
~(L COIlt'lwlo a antigui la E; 11e,'~ ?> Fil eycrej rO/1 %2, ~o. sargE-n to r:1ilÍC:lun::J o f urrit: 1 1Il1l ICIano osé Ferm n e., \lialla. 'e-n di - _it -'o· venci"len' ,
'1" novo
'St0 desde "b/S_tembrolJ.
çlj'J.

Por

Coman O Te~ritorift
,.m"'tel {

,.~

3a. ~érJe

640
***:~*~:~~*********~;~~*:~**~*~***********~'~:*****i:
Por iespacho de 6/Julho/1964,
contandb a antl.guidaàe 'le~
de 29/FevereiroJ1964,
2°. sargento
s milicianos
o~ {u'_
riéis milicianos
Carlos Albert.o dos Santos e JoaqU1W p_
nue l Gonçalves. ~êm di rer to aos vencimentos do noVO po5
to desde 29/Fevereiro/1964.

1 II - COLOtACftES E TRANSfEREMC1AS

no

Sargentos

Quadro Permanente

Armas e Serviços
~inist~ri~
Estarlo

!:'~I

Exircito

do
i)r

'Jo

Exércitu

20., Sa:!:;. de Inf.,
Romeu dos, ~;artires
Gomes, do ~. T. ~~
s
oe Ti.mo , devendo ser cons i.der'ado nesta s i tuaçac de
16/5/964, Vence pela verba: "Pessoal de Nomeação vitalícia além dos Quadros". [)esp. de 26/6/964.
v
.
de
2°. ,Sarg. de Cav , , Manuel Joaquim Carvalho do C.T.l. de
'[arnor , devendo ser considerado
nesta situação
d~~a_
15/5/564. Vence pel a verba "Pessoal de l~omeação v»
lícia
além dos Quadros". Desp. de 26/6/Ç64

UU3rtéis
Quartel General

r-enerAis
rjoGoverno

~,iilittlr

de Lisnon

Furriel
de Inf.,
António Jorge Correia Lopes do B. ~~_
o
nO. 14. Vence pela verba "Pesaoal dos Quadros Apr
dos por Lei". Despacho de 19/6/$)64·

Quartel GeneFlI da 38. Bivisão
20. Sarg.

de Cav.,

Faul Serrano pires Pibeiro,
do G.C.~~
Vence pela verba "Pessoal dos CP
àros Aprovados por Lei". Oesp. de 30/6/96'1..

/ftC. 8, por pedir.

Escolas

Práticas das ~rmas e Serviços,
Me Instrucão e Unidartes

l nf an ta r i a
.j scc

!a fr~trca de Infantari~

Centros

.J

,,9 r,

•

,

::~.~:,.
~::
- ..;:..):~
'~*.,.~
..'.::
~·u

r?,. CO "...

r·i.;~ j ro z

J

~J tlegi ào r. i I is iderado nesta s ituaçiío desde 23j.J/ 64. Vence pela verta "Pessoal deNomeac' o V1talicia
além dos Quadros". nesp. de 17/6/96,; ..
•

t ar de .oçambi'jue,

~aElmento

c even o ser

CJl

de ! íMltaria

N°,

2C• Sarg. do ),~ .• ,G.E.,

mérico dos Santos Bodrigue~
da R.. 1. de ~IOçam! lCf11e dovendoser
co s' derado nes ta
situação
de s . 3 -,/5/964
àata er que embarcou de regr~.sso t ~.
ptro' ioLe , vence pelh v er'La "Pessoal
de Nomcu-'
Çôo Vi t.ol j ca a alem dos (.'Uadros". Desp, de 1/7/ ~4.

RLgimento

de infantar

i&

'0.

20. Sal"

de lnf.
Vasco Pe re.i r a onçalves Lour nço do
. de Timor, devendo s r COIsiderado
nes ta si tuasão desde 16/5/96~. Vence peloa v rLa "Pessoal de ~omeaçaO Vi t al jci.a alélll ·30<': (t.liHlroS". Dcsp, de 26/6/964.

'-'o T.

e ~ j men to de I n f an t a r i;, 1';°,' 11
2°.

a.1"~ de lnf.
J s ac dor
antos
pe 'ir. Vence pela verLa'Pessoa1
nor Lei". I)espacho de 196/964,
Regimento

l°,

,'a,:l"
Unidade
si tuação
An.gola
dos por

N°.

14

de Iil'!.'., ~,1anue] i\iurtins Pereira
do R.r. 7, sua
fv!oL'lizaoora,
oevendo séi considerado
nesta
desde 27/1/564
por te regressado
da R. ,1, de
Vence peía 'verba "Pessoal dos ()1adros AprovaLe"
I)espacho de 18/6/964.

Regimento
20

rle Infantarl't:l

~1afra do D.G. A., por
dos (uadros Aprovados

~e !nTantariA

N°

I~

arg. de Inl.
AntófllO t,stevcs Grilo da !l. .,1 de Mo
çambq ue, de\'endo ser considerado
nesta situação
desde
25/5! %4, Vence pela verta "Pessoal
de Nomeação Vitalicia
além dos (iuadros".
ueSf.'o de 19/6/964.

20s, Sargs.
de InI,
A.'1t ,5."io Joaquim 'oares,
Aristides
de Amorim Dias Artur c1r.. Sil va Carvalho e José Acléri to
Pir'es an,bos da.' H.M. e' oçarnbique
devendo ser considerados nesta situaçeu
d.;:;d'.! 2:/5/ !64, Vence:n -pela verba "PessOdl de Nomeação \italícl'!.
além dos Quadros".
Despacho de 19/6/964.

Batalh,iD

lí'd(,ponl,f:li}a

_I1<lo',l9.

~€'IJ'Ja:n.t.arfa

;~.'i.
b"
-de . 'IiI., Er:nesto'3a,Co:sta
C'):hra1da,"J~:,~ d~
Angol a , devendo ser c "'siderado
nesta": situação
,es, _
r /f! <tJ1;.
Vence pela .ve'r:b np.~sso",li.los: üu:auros At·rava
(:0'; por Lei ", Desp.
de 23/b/564.
I

"

~_..

t·.:'

'I

i-. 3arg.

Ani!hari~

f.eF,iOlento

9geira

de Artilharia

.

~.

Wl·
.

n

de Ar~., > ,Adeli~o
da çr.u~ ll>k:lri"an,o,do UAP·. :S'_
l
sua !.,mdade 1I;1ob~hza(!o:ra; devendo ser conS1dera~o ".M.
tú. S1 tuação desde 26/6/0<'4
por ter re""'es
sado
l,
r
,
-,
>lU,
>;:- ~
_",lO,,o.a
d ~Jl0
de Moçar:1Llque., Vence pela veria
"Pe.,ss'll
.pt ova o
Lei ".
Desp, de 1/7/ <;G.l.

JO. Sarg:

hR!imento

de ~rtilh3ria

de Costa

(C m dest.i no ao C. 1.,-,. ~o S.R. T. )
" -urm
.' e Ji _,'-1(' I'"',ng. (Trnasm}, ~lanuel.Pernar
des
cola Pr~,tica de Eng. O .E. 3). Vence pela
dos Quadros Aprovados por' Lei". r)CSP' de

- (la f.S',
.L"eItaO•
OlÚ
verba "pe;,s
19/6/%"

Furriel
de lnf.,
AntAuio Jorge Correia
Lopes
11. Vence pela ver r.a 'Pessoal
dos (uadros

do T~. I. ::;
Aprova

por Lei", nesp. de 19/6/%4.
c O']

'"

C ~ I

.

de

2 . Saz-so, (,o:; Art.>, Fernando Maraues' !).larte do " •• ' d
Timor. devendo ser cons irlerado .aes ta si tuac ão de~ t~'
lfY5/Q6,:j,o
vence pe I a v _r '8 'P~'=is6al
e l\omeaçao V:l
li,cia al(~m ,,'os Quadros".
nesp. de 26/6/561.
n

B:.tnlhão

da .utlll13ri8

fie Ilunliiçàu

'1(0.

í.

,
, a 'o
1°. Sarp:. de Ar"., Arnaldo 'Maria dos Santos Vi~,lr' .1',
[:1.1. 19. sua U~üJade MohlizaclCira,
.devendo S"l:,~~:e~
:nderado
nesta sltuação
\·sdc 23/5!~;J~,)Jo
t·,
,Cri
sado .10 C,T, I. àe S. Tomé. Vf~nce pela \'81'. d 'ic~.30a
dos {)laàros Aprovados pnr .Lei" •. nesp,
':.~ 8/6/ Ç64.
"

Escola
2°.

frá.t ica ,[Je Ga\r118ri

~arg •. d e Cav •• J03CJuim Fernando

,la

'I,

H.:,'.

,0C(\If,tia'e ~
1',

~ .:,Série
t:..... ,oin:~:).'O"

~~:!,~ :.to-"

• ::

*** ~:~t.~

II

~!';:~::.:!

o!.

ee

EH, C'lO

0.

*** ~~:::
* **,;.~ * ~;;;";'
.~
~.;t:

1.(;

q'. e, deve,
do ser COllSí e rado
ne s
25/5;' 964. Vence pela verta "Pessoal
vados por Lei ":rF'sp.
de 196/964.

RepiMsnto de Caval~ria

t

i9

~;~::~

64J

• ,~~~.,

~,'::

,,':,:::*~.:' -,.

a s i tu açs o
e sd e
dos Ouadro s, Apr:'o-'

'

"

..

N°. B

no G. C'. C. )

(Com destino

2°. ",arg. de Cu"".. ~crnardino
pomJ:;o Carmona da H.M., de
Angola, devenuo ser COI. i erarlo nesta situação desde
5/5/ ~64. Vence pela verba "Pessóul dos Ouadros Aprova- '
dos por Lei ", r.,esp. de )/5/964.

Engenharia

de ToJegrafistas

Eatalhão

Furriel de Eng. (Transm) .Iosé Maria Jd úlsta do C.'f.I.
da Guine, devendo ser cOi.si~rado
nt.:pt:>
situação desde
8/6/964. Vence pela ver a "Pessoa_'- (;s ().tadros Aprovados por Lei". D?ti • de'D16/964.

Serviço.

de Aomini

Escnla

Uação

Prátic

l,ilitaf

de Administração

Militar

2° ... ar g , do S.A, 1. > osé António Cunha ubt l da H.~.
de \1oçumbique. d~v.endo ser consi e r ado nest.a si tuaçãlJ
desde ~5/5/ %4. Vence pela verba "Pessoal
dos Quacrm;
Aprúv<tdos por Lei ",
e sp, de 19/6j Ç64',
•
.
í

10.

GfUPOU

.0 r.ljJí.H1hias

de

{ldi<d llÍ

st ração

ii j j (ar

2°. Sa rp , do,S.\.~·.
Anté'lJo Joaquim
""onçalves
p'arroso
d~ R,:. I. de l(l(.Lldiqu.;,
even h ser
onsirl'l'ado
nesta
~l uaG~o de.sd
~5/5/96.:1. Vence n, } ve rl < ".·essoClI ele
Nomeaço "italícic
além dos Qua...rcs". nesp. de 19/6/(,4.
I

Org5o<; Je .Execul';,l

ctos

e

Est'J! elec.ir'entos

to i I; :ires

;~tabelecitentos

~Bn3's

i""

, ~t'tr

s 'lfJl'icntQS

rG~panhia D~ w'plinar
2.

:léf'f;.

da InL,

José <los Heis

Guerra

dt) B.C.

11',

6.

a,.1,
x

"I.[ ,1110

* }~*. * ** * *.~:;*

Jl.

..:.' >f

W'

[X[,(,j1Í)

::'** **;.it

'I'-

* *:t.*

*:'<*;.i<'

3a

1;1

** v oie****..,. * **

*,~",

~.ir:J

** * **lf ~*

por pedir. V....
"ntepela
verba "Pessoal de Nomeação
l.ícia alémàüs
Quadros". Oe.sp. de 19/6!.M,.

Protsídio

(f

Vltl;l-

l.iilitar

2(', Surg. de Inf.,
Fausto Hoque Correú.·do
h.l. nO. 2,
po r pedir. Vence pel a verba "Pessoal dos Quadros Apro-

vades pos Lei". D,!:!.s;.
Estabel ec imentos
Cent ro 'de

í

de 1'9/6/%4 ..
de l ns tluÇaO

nst rução

de sar gentus

S~il i cianos

de

ln f ao t a r i a
C

de In t. ,Manuel Duarte de Sou~a?o C.1.I. d e
I'imor , devendo ser considerado
nesta s i tuação desd
16/.3/964. Vence pela verba ~ Pessoal
de Nomeação vitalíciq
a,lém -dos .Quadros". nesp. de 26/6/ Ç64.

2°: ,Sarg,

Escola

Mi I ibr

I

de Electromecânica

c.t-

2°. Sa7'g. do 'Q:S.S. G.E.) Luis Pereira
Estrela
do
~e
de TImor devendo ser considerado
nesta situação
des r :
16/5/964,
d at-a em que' embarcou de regresso
Met,fO
pole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíClU
além dos Quadros". oesp. de 29/6/964.
à

Oiversos
Depósito
2"

Geral

de ;\'f.!idos

Sarg, r;rad. de lnI.,
Joaquim Gonçalves Dinis da B.M.
de ~:oçamLique> devendo ser cons ideredo nesta situa~O
o
gesrle 25/5/ Ç64. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaça
Y,italícia
alér.1 dos Quadros". Desp. de 19/6/~4.

~Jd~

2o. Sa~g. de Inf.,
Norberto Lemos Vieira da R.M. de
çamblque. devendo ser considerado
nesta situação
des
25/5/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçã Vjta1ícia além dos Q.ladros". 'Oesp. de 1'9/6/964,

°

Des1acamento

tlD Fo,r'tB 'd;Q~'Ho

'dn ~ullue

\

20s. Sargs. de Art., Jaime Francisco l\1aia 'e José ·da Mota,
da H.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta dos
si tuação desde 2S/5j; '64. Vencem pela verba 'Pessoal
Quadros i\pr'wados por Lei", Desp de 20/6/964.

.3,~: Série
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Supu!nurnerárins

Infantaria
ttegiernto de tntantar

ta

N°. 1

rodas Ilídio
António Trindade Sünto5
20, Sarg. meco viat.
do BlI.18,
devendo ser considerado
nesta situação desde 15/10'962,
por ter mudado de Unidade Mobilizadora.
Se r ve em reforço à G,~. da R.M. de Angola.
oéspacho de 27/6/964.

No

ut tramar'
RegiãO ril itar de Angola

20• Sar g , do S.S'. > Romero da Assunção Coimbra Palmeiro
do H.M.P., por ter embarcadô para a citada Província
onde vai se.rv i r vem comissão militar
nos termos da alínea c) do Art.? , 3°. do Dec . 42937 de 22/4/960, devendo
ser considerado nesta situação
desde 9/6/964.

Regrão Mil itar de Qocambique
]0

Sarg. de Inf.,
José de Quintal
do D.C. 5 por ter
embarcado para .a citada Província
onde vai servir
em
comisago militar
nos termos da alínia
c) <10 Arto.3°.
do [jec , 42937 de 22/4/960,. devendo ser considerado nesta sl.tuação desde 27/2/963.

2°. S&rg. de Inf.', Alexandre Martins Gal vão da RSPjUSP/
Al.E., por ter embarcado para a citada Província,
onde
vai servir em comissão militar
nos termos da alínia
c)
do Art>. 30. do {)ec. 42Q37 de 2.V 4/960, devendo ser considerado nesta situação
desde 2/6/ Ç64.
2°. Sa rg, do .~.A.M., Silvio Afonso ~!artins do 2°. G.C A.
M., por ter embarcado para a citada
Frovíncia,
onde
VaI servir em comis são militar
!lOS termos da c l jrri.a b )
do ArtO• 30. do Oec. 42937 de :12/4';960, devendo ser
considerado
nesta sItuação
desce 2/6/564.
2°s. Sarg~. do S.~. » VHgilio
J'o",é Alves Correia
do D.
G.A. E; ,"lnuel Duarte Carregado (10 B.M.H.i, por terem
embarcado para a' citada Província,
onde v~o serVIr em
cOIr.issão militar
nos termos da ulln2a c) do Arto.3°.

do Dec, 12937 de 22/~.j.96(), rI,~v?ndo ser
nes ta si tuaç20 desde6/t)/
~6J"

considerados

,

IV - CXN:1iH$)S, ClJl\SCS E ESTÁGIOS
A)

Concursos

'1)

Al;ertur~

I

Publica-se'
a aber turn (' título excepcional
do concurso
ordinário
para o posto de fur r ie l do O,P. da Arma de
:bnw~nharia - Hamo Transmí s sges
- Da ~bertL1I'(l -

10. -A abertura

do concurso terá lugar em 31 de Julho, o
próximo, e deverá ser anunciada em Ordem de se1'vJ.?
( as lJni~nll"s e Estabelecime~tos
do Contin~nt~ e
Uns Adjacentes
no mesmo di a e nas Provlnclas
,
'
,
' ,
defll
>ramannas logo que seja recehi.da a presente
(r
do .Exr.>rcito.

hl-

- Das condições

2". -São admitidos

os militares
Ramo Transmissões
a seguir

.

de admissao

-

da Arma de Engenharia.
indicados:

Zo,

a) - Os lOs, Cabos do Q.P. habilitados
com o
Curso das Escolas Hegimentais ou com o CUrso de Sargentos milicianos,
presentes
nas
fileiras;

'
nas
b) - O s lOs. Cabos do Q.P. que não esteJam'aJ1!
condições da a l jnea anterior,
mas que seJbail'
propostmpelo
respectivo
Comandante e ten ~
pelo menos, 4 anos de serviço no posto, lH
c I>
in f otrnaçoes
- , e urn ftJll'
I ouvores ou mm to boas ln
vel de cultura
adequado no exerCício das
Çôes de sargento;
c) - Os lOs. Cabos ivlil*s. com o C.S.M. preseJ1:~s
nas fileiras
para cumpr-imento da obrigaça
normal de serviço;
d \ - Os 2°s. sargentos
e FlIrriéls . MI'1"lC1ano s !la
efectividáde
de serviço;
I

o(

}~. Sérl8
OP.IUl
E":E~C!Tt l° .19
647
~~~~·~~~*~**~~t.**~**~~·*$**~**···
"~~:~·~*I:=~**~.~~**~****~**
,
"'::.-

"ãC "ão

'

este concurse- adrnlLIúos 2°s. sarr;entos c lur1 iéis milicianos na situação de, di~p\1~ibilidaJe.

fi

4° - Cundições de admissão fi que 'devem satisfnzer- os miliLoI'S referidos no nO. 2:

a' - ~ara os lOs. Cabos do Q.P. com o 20' ('urso

da E.n. e rara 0.5 que sejam propostos pelos
res)ectivcs 'Jom1ndantes'
l0, - Ter altura de 1.60 m, no mInimo
2". - N- o ter u Itrapassado a idaile
de 35 anos;
30. - Satisfazer ás condições esta~
belecidas no art .. 700 do 11.P.
P. I. E., excepto as condições
4a, 5a, 6a e 9a. e alteraçõ~s
posteriores.

b )"- Pala os lOs. Cabos do Q.P. e para os 2°s.,
sargentos, furriéis e lOs Cabos milicianos,
uns e outros habilitados com o C.S.M.
lo. - Ter altura de 1.60 m. no minimo
20. - Não ter ultrapassado a idade
de 35 anos;
30. - Satisfazer ás condições Te ; 8a,
e l3a do Arto.70° do R.P.P.1.
E. e alterações posteriores;
.

.

5°._ As declarações dos candidatos acompanhadas da nota
de assentos, devem ser entregues:
a) - Na !'v1etrópole
e Ilhas Adjacentes, com a prévia antecedência para que, seguindo as vias
competentes, dêm "?ntrada na Secretaria da
I~idade até 15 de Agosto, declarações que
acompanl1adas das mesmas notas de af;entos
serão enviadas ao PresIdente do J~ri até
dia 20 do -ne smo mês, inforrr,adasnos termos
do art~ 73° do R.p.p.r.E., alterado pela
Portaria nO. 8212 de 1935, pelo oficial a
cargo de quem estiverem os registos de matrícula dos candidatos.
b) - t~s Provínci's Ultramarinas, as declarações
serão informadas nos mesmos termos, e entre-

ror
"
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gues na data que for fixada pelas ,respect:-.
vas Regiões e Comandos Territ.oriais
IndepsA
dentes
,)0

d

As declarações
dos candidatos
habi li tados com o
curso das E. R. devem ser t.t~mbémacompanhadas
~
cópia ela informação a que Se re fere a oondi çi o 11 .
doartO,
70° do mesno regulamento.
- As provas serão subordinadas
ao programa 'insertO
S'1':':;érie - de 30 de (lutubro
de 1956.

Q 1';.' n? ,

Os candidatos
das Unidades com sede foro. da loca~
lidade onde se reune o J.úri prestarão
prova escrpl~
ta pela forma es tabe lec i.dauo ar tv : 82° 'doR.P, o
J. E. e peramte uma .comi.asão indicada no 'arte 83
do mesmo regulamento,
alterado
pela referida
por-i_
. nv ,, 8212, sempre que d a sua des Iocaçâo r e,;tl
t.arau
.
tu ~ispêndio com a ajuda de custo.
A prova escn ta a real izar na Metrópole terá
em data a prepor à Repartição
de Sargentos
Júri.

lUfPJ{1l
pe

A prova dat.i Iogr-j f ica será prestada segundo pre~crições estabelecidas
no programa deste concurso,
inserto
na O.E. referida
no no. 6"
'
Esta prova não é eliminatória,
mas ser-lhe-á
atrd~
buida classificação
a tomar em conta no -resulta,
final
do concurso
com o coeficiente
1 'oe.devera
constar no mapa de classificação
final (mapa m/7I'
Será incluida
a prova física
devendo observar~se
prescrições
no nO. 13°. pgblicado
a págs. 328 ~
329 da O.E. _nO. 22 - 3a. Série de 1958. Esta pro
va também,nã? é elimi~a~ória
mas ser-lh-á
igual~o
mente aLrlbulda
classIfIcação
a tomar em conta e
resultado
final do concurso com o co~ficiente
1
deverá constar !lO referido mapa m/7.
I

- Da Constituição

12°,- ~erão

nomeados os seguintes

Júris;

dos Júris

-

aa, Série
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a) - Cm junto ao Governo Hihtar de Lisboa
"} _ Lm junto da Região MillvH ou Comando Territorial Independente onde haja candida'tos.

130.- Cada !:j1Tt dos Júris constituido por um major e dois
capitães da Arma de Engenharia.
No caSo dos Comandos das Províncias Ultramarinas e C.T.I. não houver oficiais com a patente indlcada, poderão ser nomeados com a patente imediatamente inferior.

14*. ~ A nomeação do Júri da Metró pole será efectuada pela Repartção de (ficiais Ja referida Diretção,
por forma a que o J~rj possa ter a primeira reunião no dia 25 de Agosto p.f.
Os Jútis das Província~Ultramarinas,
e C.T.I. serão nomeados pelos respectivos Comandos Militares,
,que marcarão às datas para abertura do Concurso,
entrega das declarações 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.
150. _ Os oficiais nomeados para os Júris deverão desempenhar o serviço sem acumulação e ser considerado~
inamovíveis enquanto durar o concurso. '
_ Da classificaçã0'e Intercalação dos
Candidatos Aprovados 160.- Os candidatos aprovados no Concurso a realizar nas
Províncias Ultramarinas serão intercalados, segundo a classificação, na lista dos aprovados do res.pect.i
vo concurso da Metrópole, intercalação que
será feita pela Repartição de Sargentos e Praças.
- Diversos -

170. _ Os Comandos Te rritoriai~ Independentes dos Açores
eMadeira deverão informar a referü:d Feparüção
de Sargentos e Praças. sobre se a 1 i há ou não cnn-'
{liuatos a este concurso.

180. _ Os Júris deverão informar a mesma Repartição, com

650
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3u. série
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J::i••
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d p(·.;;sível
urgência,
d~) número de candidatos
admitidos, data
da~rova
escrita
da
nrova
or~l'>
e aio'r'
1
,~
da, do nur.e ro d-, aprovados em cada urna das provas,
a fim de haver conhec i.mrn to do grau de adi:,1tltamcnto
àos traqalhos.

d2S Provj nc i .:3 Ultramarinas,
serão dissolvidos em segui da à €.Jtrega do processo do Ce)l!eUr- 1
l1
,,),
1 ('.ener i:\ l' ao re spect.rvo Co' mandO, o qt1
$0' no '<,Jarte
, '0
promoverá à sua -remes sa imediata G. mesma l:epartl<;8
de Se rgent.os e .pr<.J!'as.

Fie. - Os .Jl1rÍs

"O

Nos 'casos n-aoprevistos
nestas instruçf'íes
lcvern
, '.
e aS'
ser observadas
as di&posiç6es
do R.P.P.l.t.
alterações
posteriores,
nomeadamente as que conS'
tam das Portarias
n? , 8212 de 1935, n? 12354 de
1948 e n*. 13595 de 1951.
Despacho de 23/6/964.
P) - Cursos
1) - AI terações

na í'requênci a

At atido ao Quadro de Alunos do Curso A da Esco l o centrlllo
oe sargentos,
desde 5 de .Iunho de 1564, nos termoS f
parágrafo
2"do art>!. 17 do Dec. 4{)l1,23 de 6/12/9~5dafre
ter dado 30 fa It.as justificadas,
o Sargento - AJu ente
de Inf. A11íbaldos
S' ntos Portela.
Deve ser pres p8'
li matrícula
no próximo ano lectivo,
nos termos do
rágrafo único do arte.
23 do referido Decreto.
C) - Estágios
1) - Averbamento
Frequentaram com aproveitamento
e as classifica,~õ:s
ltles vão indicadas
o
estágio Contra lnsurrclçr.o
que funcionou
110C.1.0.E.
de 11 de Maio det?64 :l
de Junho de 1%4 os seguintes
sargentos:,
'RI. 1 2°. Sarg. Inf. Armando namos Hibeiro
H.C. 8
"
Jorge J(,Iaquim ~1;OUtét
r.A.C.
11
Jaime de ivloura (jomes
A'tt. José João (,regório .10rais
PAP. 3
"
António do';-..Jascimellto <.:;ilva
"
lnf. José !leis Ferreira
'['nvQ,1r_,
D.A.l.
"
JI
JI
Manuel Vaz Pinto
D.G.M.G.

n"t.

qtle

.flj
6

33.

*

S~r i e

nRDE~1

~::'I!:*"*~"*"","~~~":I**f.tt.:;~;:
~~*":*~:j;*:.~*:(
..:<*<I ~)" ','

l ", G".~..

lO.Cubo

/ . (i.r.A,\l.

A

Mil:>. Amérlc

"

sargentos
Insurreição

deve ser

t;:st~3

r

d..,).':>

an tos

Carmo
eA.P.da..'-ilva
estágio
dE' Contra

' ", Afonsc, ~énriqlles

~

o: ICLA'R

averbado

liff

D

s

1 - Rectificgçôes'
üeclara-se
que a tT,jl1sfer2ncia do ;-ç!rg, -Aj ud , de Art. José Rodrigues Pacheco para o Q.G. do C. T. I. dos Açores'
constante
na O.E. - 3a., Série nO: 5 de 20/2/964. pág.
150, não deve ser considerada
por' pedir.
Declara-se
que o L? . Sarg , d Q.A.e. José Soar-es Barr-a-'
da!" não foi colocado nó
T. 11" • .14"
como por lapso
foi puLlicado
em O.E. 3'. Série .no. Lide
30/5/964
pág.
5(J{~ mas sim no H.l.
4.

n.

•

Declara-se
que o furriel
2°. meco viat.
rodas Be Ia rmi no
~hcael SilVeira
da C.O.h.M.; que, -ernl.arcou para a H.M.
de Ango l a , como consta
da O.E. n? , I!) 3a. "érie,
de
30/5/964 pág. 515, àeve ser considerado
neita sltunção
desde 9/5/964.
'
,
Declara-se
que o furriel
mi l r c i.ano do R.I\.i\.F. Vi tor Manuel Hibeiro
Veríssimo,
promovido ao actual
posto ao
actual
posto ao abrigo ca alínea, e) da Dete rmi naç.;o
inserta
na O.E. nv , 2:..3a. Série de 1963, pela O. L !lo,
22-3a. :'rÍe
de 19b3, a pág. 679. conta a Hntiguidaoe
no posto desde 1/T\!arço/1963, com direito
aos vencimentos desde',
mesma da t a ,e não desde 1/3/962,
como foi
pub.l i cado,
Declara-se
que o lurriel
Grad.
nuel Frade Guerra,
gr-aduado
~o. 14-3a. cérie
de 20/5/964,
Ajud. rrec , viat.
rodas e não
mont.ador , como por Lapso foi

2,fi. meco viat.
rodas Mano actual
posto pela O. r,
pág. 462, erh l°. Cabo
1°. C,>I:1O Ajud. meco r adr opublicado.
.

"

2 - Reformas
Que a partir
de 1 de .Iu Iho do ano cor ren te, t.r an s r t am
para a situação
de re forn.a , passando
a s e r pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de ApOSel1t1iç~eS; conforme vem publi caào no (li' rio do Governo n? , 14d - IT Série de 25/6/964.
os militlres
a seyuir mencionaJo~.
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CU,' q pensão
«nua I 3. cada um se indica,
(.e- t ando j~ d;
duz id do de9conto a que se refere
o art o , 13°·
r-reto-I.ei
nv , 36610, de 24/11/947.
rectificado
pe o
arte
II o. do Decreto -Le i n", 39tl4.,
e 7/JO/954. 14$0::
o :-,ar'-. Fnf.llip.
Cipriano P. R~is •..•. 21< ~1'J$QL1
,
Q.A.E.
E.M.E.Joaquirr, Fernandes ...• :;2·94~(t.l
"_
S". .Jul~ão Heis .•.•......
21· q~S$oJ
,. r t
,
"G.M.L..José
de M. Videirll."~
•94B$cX1
lnf.
m.11 Jose M. de OliveHa:
~e$(X'
o. v, E. 2a.1l1 Alfre~o d~ C. ,Correl.a21. ~4.ScXI
" "
"
A<\P.3 Antómo Bi scai a •....•
1P' 564.i;oJ
" "
"
IThl.5 Ant,ÓIlio V deCarvalho.18.

m.12

.,,;1.

Venc I ment os
.

-rO ls-

Declara-s
,que o 2° .. arg, 20. Artífj ce s~rra!he\
3a.
rae l Domingues do R.A.P. 2. que pela O.E. n . l o fl,A·
\'.rie pág. 511, foi transferido
do H. r. 11 P ra ()1a'
P" 2, continua a venc~r' pela verba "Pessoal °
~po:
dto:; Aprovados por Lei ", (no. I do Arto. 33J
fo~ ptJ
8°. do (r çamen to do M.E.) e não como por: lapsO
blicado.
s8flla
neclara-se
que os sargs.
a seguir menciona~oS
Alé6'
vencer pela verba "Pessoal
de Nomeação V}.tal}. tue.1
dos Quadros" (no. 2 d~ art.? . 31)0 do Capo 8° SC dsttl
Orçamen to do M.E.) desde 16 de J anei ro de ,ldÇ64 rad.!"
da sua graduação no actual posto. Sarg. ~u . rode ()
s
Ch,:fe ~~c. mato electricista
.Ioaqu im p,odngue AjUd.
g
vea ra ~i1randa da E. t Electromecâmca
e Sar ' \'es de
l
Grad. Chefe meco mato Flectricista
José' Gonç~
Matos da E.M. Electromecânica.
v',
,
a "e '1'
," menC10na
,
do passa or t~e)
Oe c I ara-se que o S arg. a segUl.r
cer pela verba 'Pessoal
dos quadros Aprovado:m~Jlto c~)'
(nc• 1 do artO 33)0 do Capo 80 do actual Orç
elect
tvI.E.) desde 1 de Julho de 1964. l0. Sarg. Inee.
cista Acácio Oias Baptista
do B.~.t.

dado

~~ia

,

Oec I ara-se que o
cer pela verba
(no. 1 do artO•
do M.E.) desde
Armas Pesadas>

nec I ara-se

"eV:i

'
'
d
aSsa e. til)
Sarg. a seglll.r menClona o P 5 por ~
"Pessoal
dos Cuadros Aprovad~
80 ·do Capo. 3300 do actual
eS'
1 de Julho àe 1964. 2°.
arg· do 'flY.
António AU!!Ilsto Coelho Nunp.s

que o Sarg.

a~d

r;ec.

el~

'
d o '/ence P
a s~.guir n:enCl.ona

e.

"';'~.*, ...
jJ

s at aen t
pel'; verba "Pe ,
~ (h~ rL? ~
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ell'

LeI" (n>, 1 do ar t ? 3300 do Capo 8° do actual Orçam,_
'.J e l ..
_1 e Abr~'I ce
] 1964, <..tatá
"
11,0
to d~o ~'1~'
Iv.tu ) ues
Cid, s~~ ã
t
moÇaO ao actual posto. Funri.e l 2°. meco electnCls
Serafim Ferreira
Salvador do R.A.C.

Declara-se
que OS sargentos a seguir mencionados r~ssarn
a vencer pela verb, "Pessoal de Nomeação VitalíCla
Além dos Quadros" (no. 2 do artO 330° do Capo A° do
actual Orçamento doM.E.)
desde 4 de Agosto, ~~ 1~63d.
a
data clasua graduação no actual posto. FurnelS
Gr J "
Mec, Radiomont. Carlos Ruivo Antunes'do R.A.L. 4 e o"
quirn Amaro da Si l.v» liodrigues do R. L 15.

' menCIona
ionad os v efl<.c;J!
a segUIr
Oec 1 ara-se que os sargentos
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por LeI")
(n? 1 do artO
3300 do Capo 8° do actual Orçamento ......
0 [.0
~il.f
..) desde 1 de Abril
de 1964 data da sua promoçoo,rr.
actual pos~o. Furriéis
meco Preditor
de Tiro, Jo~quA~C
Abreu MoreIra do R.A.C. e João Carvalho Belo do G.
A. 2.

_. ~
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DO EXtRCITO
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:lo Exército
•

Publica-se

SÉRIE

A

ao Exército
I -

o seguinte:

MUDANÇAS

Sargentos

OE SITUAÇAO

do Quadro. Permanente

Ingresso nos Quadros
Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio
de 1964 data em que embarcou de regresso à Metrópole do
C.T.l. de S. Tomé e Príncipe, o 2°. Sarg. 2°. mec de radar Jaime António Safaneta, do R. Art. Antiaérea Fixa.
Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação ,Vitalícia Além dos
Quadros" (no. 1 do artO 352 do Cap· 9' do Orçamento do
M. E.).

Passou a ser considerado nesta situação desde 24/4/964.
o 20. Sarg. Artífice Serralheiro Zacarias da Conceição
Puga Sacramento da C.D.M.M .• por ter regresf'ado da R.
M. de Moçambique
onde serviu em reforço à ~uarnição
N?rmal. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tah
ela Além dos Quadros' (no. 2 do artO. 330 do Capo. 8°
do Orçamento do M.E.).

Passagem ~ Situação

de Disponibi Iidade

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/7/964.
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o 2°. Sarg. de lnf. Joaquim Soares Guerra Campos, da
OERET.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 1/6/964,
os 2°s. Sargs. de lnf. Manuel Geraldo Pereira e Manuel
Inácio Alface Varandas, ambos da R.M. de Moçambique.
Despacho de 17/4/964;
Passou a ser considerado nesta situação desde 5/6/964,
o 2°. Sarg. de lnf. Octávio Manuel de Jesus Machado
da R.M. de Angola. Desp. de 31/11, ~4.
Passou a ser considerado nesta situação desde 31;'E/~2
o Furriel de lnf. Fernando Manuel Carneiro Martins, da
B.M, de Angola. Desp. de 12/7/962.

Quadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/6/964,
o 2°. Sarg. de Art. António Pereira dos Santos do Agru~
pamento do Serviço de Material da R.M. de Angola.
Despacho de 18/2/ ~4.

Ouadro do Serviço

de Saude Mi Iitar

Passou a ser considerado nesta situaÇi o desde 4/7 / ~4,
o 2°. Sarg. do S.S. Fernando da Cos t.aAndrade do H.IV;.
P. Despacho de 26/6/964.

Quadro do Serviço de Administração

Mi Iitar

Passou a ser considerado nesta situação desde 12/6/964,
o 2°. Sarg. do S.A.M. Luis Lopes Marreiros do 2°. GrU~
po de Comp. de Am. Militar. nesp. de 24/4/964.
Passou ã ser considerado nesta situação desde 27/5/964,
o 20. Sarg. do S.A.M. Manuel Fernando Peres da R.M.
de Moçambique. Desp. de 24/4/ ~4.

Passagem

à

situaçãO

üuadrn da.Arma

de supranumerários

de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/6/964,
o l°. Sarg. de Eng. (Rod) Augusto de Carvalho Guerra,
do G.C.T.A., por ter sido nomeado para servir em reior'

3a. Série
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ço à G.N. do C.T.I. da Guiné, nos termos da alínea c)
do artO. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960.

II - PR (MOÇÕES
Sargentos

do üuadr o Fermanente

Armas e Serviços
Ministério
Escolas

do ~rcito

Práticas
das Armas e Serviços,
de Instrução
e Unidades

Centros

Infantaria
Escola

Prática

..

de Infantaria

2°. Sarg. músico executante em clarinete Sib., o Furriel
Victor Manuel da Conceição Reis, contando a antiguidade desde 31/5/964, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. ~sp. de 22/6/964.
Regimento

de Infantaria

N°

2

l°. Sarg. de lnf., 02°. Sarg. Alberto Domingos Pereira
do C.I.O.E., contando a antiguidade desde 10/3/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 27/5/964.
2°. Sarg. de lnf. o Furriel António Carvalho Simão, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 9/7/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

15

Furriel Corneteiro, o 10. Cabo Carlos Duarte Gonçalves
Ser renho do R.I. 4, contando a antiguidade desde 28 de
Dezembro de 1963, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Desp. de 8/7/~4.
Batalhão

Independente

de Infantaria

N°.

18

20. Sar g, de lnf.. o Furriel Mário Jorge Garcia da Rosa
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contando a antiguidade desde 16/5/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 6/7/964.
Bata I hão de Caçadores

N°.

10

2°. Sarg. do S.S., o'Furriel Marciano dos Reis, contand~
a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qua
tem direito aos' vencimentos do novo posto.
nespacho 'de 2/7/964.
Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°. 2

1 0. Sarg. do S.S., o 20. Sarg. Manuel Soares, contando
a antiguidade desde 1/3/964i data a partir da qual te~
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela vGf
ba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadro~,·)
(no. 2 do arso. 330° do Capo. 8° do (r çamen to do M.D·
~spacho de 1/7/964.
Regimento de Artilharia
(Com destinm

à

Pesada N°.
ClCA. 1)

2

2°. Sarg. de lnf., o Furriel Joaquim Dias Gomes, CdOanqt~í
do a antiguidade desde 30/4/964, data a partir
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Qespacho de 23/6/964.
Grupo de Arti Iharia

Contra

Aeronaves

N°. 3
.
Leal
lOs. Sargs. de Art., gs 2°s. Sargs. José Cristiano
p'
Duarte do R.I. 10, João Freixo Pires do RAP. 3 con~aa'
do a antiguidade desde 15/1/964 e 27/12/963 respe~tlV_
mente, data a partir da qual têm direito aos venclmeP
tos do novo posto. Desp. de 26/6/964.
Cavalaria
Regiment ode Lanceiros

N°.

1

. Laço J eca, contall
l°. Sarg. de Cavo o 2°. Sarg. AntóniO
al
do a antiguidade desde 10/2/964, data a partir da qU
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 26/5/964.
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Regimento

de lanceiros

N°. 2

l°. Sarg. de Cavo o 2°. Sarg. José Manuel da Silva do
C.M.E.F.E.D., contando a antiguidade desde 16/1/964,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 26/5/964.
Regimento

de Cavalaria

N°.

3

l°. Sarg. de Cav., o 2° ..Sarg. Francisco Marques dos Santos, contando a antiguidade desde 15/1/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". Desp. de 26/5/964.
Regimento

de Cavalaria

N°.

B

l°. Sarg. de Cav., 02°. Sarg.·Marçalo António da D.Ade
Cavalaria, contando a antiguidade desde 16/1/~4. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 26/5/964.
Serviço
2°.

de AdministraÇí

o Mi I itar

Grupo de Companhias

de Administração

Mi litar

Furriel do S.A.M., o l°. Cabo Rui Manuel Jacó Pereira
Reis do G.C.T.A., contando a antiguidade desde 11/4/64,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp , de 19/6/964.
Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e (utros

Elementos

Mi I ita~es

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e Mobil ização

N°. 3

10. Sarg., o 20. Sarg. Francisco Maria Azedo, contando
a antiguidade desde 19/11/963, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence p.ela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
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(no. 2 do ar tO . 330* do Cap*. 8°. do Crçamento do M.í.)
Decreto - Lei 4499.5 de 24/4/ ~3. Desp. de ~3/6/ ~4·

Estabelecimentos
Presídio

Penais

Militar

1°. Sarg. da Cav., o 2°. Sarg. António Francisco Ansel-_
mo, contando a antiguidade desde 16/1/964, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo post~
Vence pela verba "'Pessoal dos Quadros Aprovados po
Lei". Desp. de 26/5/.!64.
ntan1°. Sarg. do S.S .. 02°. Sarg. António Mendonça, co aI
do a ~nt~guidade desde 7/3/ %4, data a partir da q~la
tem d i re i to aos vencimentos do novo posto. Vence Ps'"
verba "'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos QuadrE)
(n? , 2 do ar-tv , 3300 do Capo. 8° do Crçamento do M••
Despacho de 1/7/964.

Estabelecimentos
Academia

de Instruyão
Militar

2°. Sarg. de Cav., o Furriel António Cebola Rodrigues!r
tl
contando a antiguidade desde 6/6/964. data a par
da qual tem direito aos vencimentos do novo posta.
Despacho de 2/7/964.

Centro de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e costa

Jlda
2°. Sarg. Ferrador, o Furriel José Cordeiro, conta a1
a antiguidade desde 30/6/964, data a paetir da qu
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despaxho de 2/7/964.

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

1°, Sarg. de Inf., 02°,

Sarg. Da'vid Prates caeir~,C~~-

taudo a antiguidade desde 10/3/S64. data a partlr ce
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. VeJl
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"·
Despacho de 23/6/964
'rO

l0.Sarg. de Cav., 2°. Sarg. Francisco Augusto Cartel
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Contando a antiguidade desde 10/2/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 26/5/964.
2°. Sarg. de rnf., o Furriel Joaquim dos Santos Bidarra,
contando a antiguidade desde 27/12/963. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
oespacho de 1/7/,~4.

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°.

2°s. Sargs. de rnf., os furri~is Abílio de Oliveira Manaia Caridade e António da Costa, contando a antiguidade desde 30/4!.~4, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Servem em reforço
à G.N. da R.M. de Moçambique. Desp. de 23/6/964.

Batalhão

de Caçadores

N°. 5

lO. Sarg. de rnf., o 2°. Sa rg, António Joaquim Eloy Al eIUia, contando a antiguidade desde 10/2/564. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço à G.N. da R.M. de Angola.
nespacho de 27/6/564.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

N°. 3

2°. Sarg. Clarim, o Furriel José Garcia Esteves, contardo a antiguidade desde 30/4/564, data a partir da qu.."
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve eu
reforço na R.M. de Angola. Desp. de 2/7/ Ç64.

Regimento

de Cavalaria

N°. 7

2°. Sarg. de Cav., o Furriel António Domingos Canoco Sal~, contando a antiguidade desde 31/3/964, data a partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Serve em reforço na R.M. de Moçambique.
Despacho de 20/6/964.
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Produtores
Mil itar de Produtos
farmacêuticos

Químicos

e

do S.S., o 20. Sarg. Manuel de Clive i ra Manar:
te, contando a antiguidade desde 1/3/964, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novO post%~
Vence pela verba Privativa do Laboratório Militar
Produtos Químicos e Farmacêuticos. Desp. de 1/7/964.

10. Sarg,

No Ultramar
Região

Mi litar

de Angola

2°s. Sargs. de Inf.,
os Furrléis
Joaquim Matos. Es~ev~!
e António Esteves Ferreira, contando a antlgu1da
desde 30/4/Ç64, data a partir da qual têm direito aoS
vencimentos do novo posto. Desp. de 23/6/964.
2°. Sarg. de Art., o Furriel Claudino da Cruz Alhinho!r
contando a antiguidade desde 2 Ç/2/ %4. data a partl
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 2/7/964.
·a

Furriéis, os lOs Cabos Manuel Martins Vieira, José Mar~_
Cardoso, José Caldeira Gonçalves e Benvindo da Concr.
ção Velez, contando a antiguidade desde 12/5/964, a;
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do nO
vo posto.
..
F urrléls,
os lOs Cabos Leonel dos Santos Nunes e JoasoJ da
Costa Pereira Gonçalves, contando a antiguidade de~~_
11/4/964, data a partir da qual tem direito aos vencl
mentos do novo posto. Desp. de 27/6/964.
Comando Territorial

Independente

de S. Tomé

2°. Sarg. de Inf., o Furriel Luis Lavado, contando a a~
tiguidade desde 27/12/963, data a partir da qual t
direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 9/7/964.
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I ti - COLOCAÇÕES
Sargentos

E TRANSFEREHCIAS
do Quadro Permanente

Armas e Serviços
~in;stério

do Exército

Estado Maior do Exército
2°. Sarg. de InL. Armindo Santiago Gomes Pereira do Colégio Militar. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos Quadros". Desp , de 6/7/964.

Na Dependência
Direcção

QO

Ajudante

do Serviço

General

de Pessoal

Repart1ção d~ Sargentos e Praças
20. Sarg. de lnf., João da Rocha Marquei ~e Sousa da
R M. de Moçamhque, devendo ser considerado nesta S1tuação desde 30/5/964. Desp. de 22/6/964.

Na Oependência
Chefia do Serviço

do Vice-Chefe

do Estado Maior

de Reconhecimento

das Transmissões

Sarg. Ajud. de Art. Alfrédo dos Santos Viegas da Repartição de Oficiais da D.S.P •. Desp. de 6/7/964.

Ouartéis
Quartel

General

Generais
da la. Regiãotllilitar

2°. Sarg. de Eng (Transmissões)
Ant6nio Mjrio Ribeir~
Pinto do Q.G. do G.M.L.) por pedir. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 20/6/964.

Direcções
Oirecção

das Armas
da Arma de Transmissões

l0: Sarg. do Q.S.S.G.E. José Esteves de Sousa da R.M.
de Angola

devendo ser considerado nesta situação des-

de 22/6/964, data em que embarcou de regresso à Metró-
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pole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao Vitalícia
Além dos Quadros". Desp, de 4/7/964.
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de Instrução
e Unidades

Centros

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

20. Sarg. do S.S. Manuel Fedro da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 22/6/964. Ven'
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"·
Despacho de ,8/7/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

1

10. Sarg. l0. meco viat. rodas Felisberto dos SantoS pe'

es
reira da R.M. de Angola, devendo ser considerado n '
ta situação desde 8/5/964, data em que embarcou de r::.
gresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos OU
dros Aprovados por Lei". Desp; de $'6/964.

l0. Sarg. de lnf., José Paulo Carapinha Chamorra da ~.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situaçãO
desde 22/6/964. Vence pela verba 'pessoal dos· Quadros
Aprovados por Lei". Desp. de 7/7/964.
Regimento

de Infantaria

N°,

8

20. Sarg. de lnf. Adão da Silva Martins Rodrigues do B·
C. 10, sua Unidade Mobilizadora,devendo
ser consided~
do nesta situação desde 22/6/564, por ter regressa a'
da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nome
cão Vi talícia Além dos Quadros". Desp. de .8/7/964.
Regimento

de Infantaria

N°, 10

'niO
20s. Sargs. de lnf., Alcino dos Santos Ferro e AntoJo
Joaquim Lageira ambos da R.M. de Moçambique, deven;
ser considerado nesta situação desde 30/5/964 e l5/6No,
/964 respectivamente, Vencem pela verba "Pessoal de
meação Vitalícia Além dos Quadros".
20. Sa rg, de Inf , Jerónimo
sua Unidade Mobilizadora,

Domingos Tavares do flAP· 2s'
devendo ser considerado fie

3a Série
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ta situação desde 8/5/964, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". Oesp. de 9/6/964.
Regimento

de Infantaria

N°

11

l°, Sarg. do Q.S.S.G.E. Josquim Antunes dos Santos Marques, da Rep. Geral do M.E. por pedir.
oespacho de 3/7/%4
10. Sarg. de lnf., Joaquim Pereira dos Santos da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 15/6/964. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Apro
vados por lei". Oesp. de 7/7/ f$j4.
2°. Sarg. de lnf., Domingos Rico Lampreia do O.G.A .• por
pedir. Vence pela verba "PesStJal dos Quadros Aprovados
por Lei". Despacho de 7/7/964.
Regimen to de ln fanta r i a N°

12

2°, Sarg. do S.S. António Martins Pinto da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 22/6/
/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". Oesp. de 8/7/964.
Regimento

de Infantaria

N°

13

2°, Sarg. de lnf., José Maria Pinto do B.C. 10, sua Ilnidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 14/5/964
por ter regressado do C.T.l. de
Timor Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vital:ícia
Além dos Quadros". Oesp. de 6/7/964.
Furriel Grad. Artífice Serralheiro José da Silva Saraban
do da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado n~
ta situação desde 27/4/964, data em que embarcou ~
regresso à Metrópole, Vence pela verba "Pessoal de Nc
meação Vitalícia Além àos Quadros". Desp. de 2/6/964.
Regimento

de Infantaria

N°

14

2°. Sarg. 20 meco \Íat. rodas Abel dos Santos Cavaleiro Marta do C.T.1. da Guiné devendo ser considerado
nesta situação desde 18/5/964 data em que embarcou
de regresso à Metrópole. Vence pela verba' 'Pessoal dos
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Quadros Aprovados por Lei ", [)esp. de 2/6/964.

Regimento

de Infantaria

' .

N°. 16

2°. Sarg, de rsr.. Manuel João' Vieira da R.M. de Ango-;
la devendo ser cqnsiderado nesta situação desde 22/?
/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíClll
Além dos Quadros". Despacho de 6/7/964.

Batalhão

Independente

de Infantaria

N°. 16

20. Sarg. 2°. meco electricista
Fernando Paulo Faria ~a
Silva d~ R.M. de Moçambique, devendo ser cOhbsiderad~
nesta sItuação desde 25/5/964, data em que em arcOU
regresso a Metrópol e. Vence pela verba "Pessoa I de N4omeação Vitalícia Além dos Quadros". Desp, de 15/6/ Ç6 •

Batalhão

Independente

de Infantaria

N°. 19

Furriel de lnf., Luis.de Sousa do C.T.I. de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde 17/5/%4. ven~
ce pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia Além do.
Quadros". Despacho de 24/6/964.

Batalhão

de Caçadores

N°,

2°. Sarg. 2°. meco viat. rodas Leandro Augusto W.ouratOnRosado da Escola Prática de Engenharia, por pedir. ~~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel .
Despacho de 19/6/964.

Batalhão

de Caçadores

N°. 5.

de~;

2°. Sarg. músico (oboé) José Alves Garcia da F..M.
gola, devendo ser considerado nesta si tuação d~sble.
22/5/964, data em que embarcou de tegresso à MetToP
Despacho de 6/7/964.

Batatnão

de Caçadores
\,

.,'

~o.

6

1,1. ~

!~

2°. Sarg: de Inf.: ~tóniQ IFe~reJ:r.~~~P~fst~. do E.C.
sua Uni.dade MobIlIzadora, drv,eÍldo~,ser çonslderado n C.
ta si tuaç~o desde 16/5/964, "por ter regressado do ãO
T.I. de TImor. Vence pela verbn "Pessoal de NomeaÇ
Vitalícia' Além dos Quadros". Desp, de' 6/7 /964.
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BatalhãO
0

de Caçadores

N°.

8

; • .;

2 . Sarg. de lnf., António Chamorra

Esteves do C.T.l.
de Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação
d~sde 26/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos Quadros",
Despacho de 6/7/964.
Batalhão

de Caçadores

N°.

10

2°. Sarg. de lnf., Domingos dos Anjos Morais da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 15/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Qaadrcs". Desp. de 8/7/964.
.
2°. Sarg. de lnf., José Alves Teixeira da R.M. de Angola, devendo ser considerado neoca situação desde 22/6/
/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". Despacho "de 6/7/964.
Arti Iharia
Escola'Prática

de Arti Iharia

1°. Sarg.Grad.

l°. meco viat. rodas Ant6nio José da
Fonseca da E.P.S.M .. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos (hadros". [)eSp. de 1/7/964.
Regime'nto

de Arti Iharia

Ligeira

N°.

1

l°· Sarg. 10. meco de Armamento Ligeiro Ant6nio Diogo
Gouveia da C.D.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 1/5/964, por ter regressado da R.M. de
Moçambique, onde serviu em reforço h G. Normal. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 6/6/964.
2°, Sar~. 20, Art. Ser. Fernando Marques Gaspar da C,~.
M,M~ devendo ser considerado nesta si tuação desG3
1/5/964, por ter regressado da R.M. de Moçambique, onde serviu em reforço h G. Normal, Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia Além 110s Quadros".
Despacho de 6/6/964.
Furriel Grad. meco Armamento Ligeiro José Joaquim PeiXoto Carronha da R.M. de Moçambique, devendo ser con-

sa. sériB
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siderado nesta situação desde 1/5/964. data em que em'
b arcou de regresso h Metrópole. Vence pela verba "pes'
.
soaI de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros", ,
Despacho de 2/6/964.
Regimente

de Artilharia

(Com

destino ao OCA.

Ligeira

N°.

2

4)

1°. Sarg. do Q.S.S.G.E. Joaquim Augusto Silva Rodrigues~.
da C.D.M.M .• sua Unidade Mobilizadora. devendo ser CDS,
siderado nesta situaÇão desde 30/5/964. por ter regri
sado da R.M. de Moçambique. Vence pela verbá "Pessoa
de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 24/6/964.
Regimento
(Com

de Artilharia

Pesada N°.

destino ao OCA.

2

1)

2° Sarg. 2°. meco viat. rodas José Barbosa de Lima eoelho do RAP. 2. por pedir. Vence pela verba "Pessoa!
dos Quadros Aprovados por Lei". [)eSp.de 3/7/964.
Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

2°. Sarg. de Art. lldeberto da Costa Pinto do C.T.I. da
Guiné. devendo ser considerado nesta situação desde
23/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vit~lícia Além dos Quadros". (n? 1 do Art.?, 352° do CaP •
9° do Orçamento do M.E.). Desp. de 8/7/964.
2°.• Sarg, de Art. Francisco Anto'nioValadas VermeJ.hud~
ldo C.T.l. da Guiné. devendo ser considerado nesta s
tuação desde 23/6/964. Vence pela verba "Pessoa! de
Nomeaçã~õ~italícia Além dos Quadros". (n? 1 do Arto.
352° do rçamento do M.E.). Desp. de 9/7/964.
Bataria

de Artilharia

de Guarnição

N°.

2

2°. Sarg. de Art. Alvaro Ezequiel de Andrade da C.D.M.~:
sua Unidade Mobilizadora. devendo ser considerado °M
ta situação desde 1/5/964. por ter regressado da B ..
de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos QuadroS
Aprovados por Lei". Desp. de 1/6/964.
20.

Sarg. de Art. José Jacinto Rodrigues da R.M. de MOde
çambique, devendo ser considerado nesta situação des
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15/6/964. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros". Des pacho de 6/7/964.'

de Nomeação

Além

Cavalaria
Regimento de lancei ros N°. 1
(Com destino ao CICA. nO.3)
2°. Sarg. 20. meco viat. lagartas e outras viaturas especiais, Arnaldo José Sequeira Capela do G.D.C.C., por
pedir. Passa a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros".
Aprovados por Lei". Despacho de 17/61964.
Regimento

de lancei

ros N°.

2

2°. Sarg. do S.S. Orlando José Flores Vilar do 2°. G.C.
Saúde, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/67964, por ter regressado
da Região Militar de Angola. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 8/7/964.
Regimento

de Cavalaria

N°.

3

2°. Sarg. do Q,S.S.G.E. José Pedro Ramos Piçarra Vilar
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação desde 23/5/964, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". Desp. de 23/6/964.
2°. Sarg. de Cav:'Marcos Manuel Carvão Tendeiro da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 22/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos ()ladros". Despacho de 6/7/964.
Regimento de Cavai ar i a N°.
(Com destino ao G.C.C.)

8

2°. Sarg. 20. meco radiomontador Manuel Maria Calretas
do R.A.P. nO. 2. devendo ser considerado nesta situação desde 1/5/964, por ter regressado da R.M. de Moçambique, onde serviu de reforço à G. Normal. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/6/964.
Grupo Divisionário

de Carros

de Combate
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20. Sarg. 20. meco radiomontador Albino dos S~tos perei'
ra da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
situação desde 22/5/964. data em que embaeeou de re'
gresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de No~
meação Vitalícia Além dos O-tadros" (n? 1 do art.?. 359
do capo 9° do Orçamento do M.r.). Desp. de 16/6/964.
20. Sarg.2°. meco viat. lagartas e outras viaturas es'
peciais José Vila Mendes da Paula, do R.L. nO. 1, p~r
pedir. Passa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeaçt
Vitalícia Além dos Quadros" (no. 1 do Ar t.? 359° o
capo 9° do Orçamento do M.E.).
Engenha r i a
Escola

Prática

de Engenhar'ia

Furriel Grad. meco viat. todas Narciso Lúcio Maçanerde
do D.C. n? 1, por pedir. Vence pela verba "Pessoa 4.
NornQeção Vitalícia Além dos Quadres", Desp. de 19/6/6
(Com destino ao B.E. 3)
20. Sarg. de Eng. (Sapador) João Sanches Galvão da R.Mje
s
de Angola, devendo ser considerado nesta situação de
a
22/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vit '
licia Além dos O-tadros". Desp. de 8/7/964.

2°. Sarg. 2°. mec. viat. rodas Manuel Luis' Fimenta ~~s
C.D.M.M., por pedir. Vence pela verba "Pessoal
O-tadros Aprovados por Lei". Desp. de 19/6/964.
Grupo de Companhias

de Trem Auto

2°. Sarg. 2°. meco viat. rodas João Carlos Bastardo ~~
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta pitua~~
desde 9/5/964, data em que embarcou de regresso h M a'
trópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro\'
dos por Lei". [)esp. de 29/4/964.
, aS
Furriel Grad. meco viat. rodas Fernando Matias Candel,_

da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta s~s_
tuação desde 27/4/964,data em que embarcou de regr~o
so à Metrópole. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeaça
Vitalícia Além dos Quadros". Desp. de 6/6/964.
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Batalhã

(de

Telegrafistas

2°. Sarg. clarim José Luis Medeiros da R.M. de Angola.
devendo ser considerado nesta situação desde 22/6/964.
data em que embarcou de regresso h Metrópole.
Despacho de 6/7/964.
Serviço
IO.Grupo

de Administração
de Companhias

Mi I itar
de Administração

Militar

J_P~~

Furriel do S.A.M. Luis de Sousa da R.M. de Angola.

,

devendo ser considerado nesta situação desde 22/6/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos <)Iadros". Despacho de 6/7/964.
2°.Grupo

de Companhias

de Administração

Milit'lr

2°. Sarg. do S.A.M. Luis Lopes Marreiros da E.P.A.M.
por ter passado h situação de disponibilidade. desde
12/6/964.
Serviço

de Material
Escola

Prática

Serviço

de Material

2°. Sarg. 2°. meco viat. rodas Alberto Alexandre Viegas do R.E. nO. 1. devendo ser considerado nesta situação desde 27/4/964. por ter regressado da R.M. de
Moçambique. onde serviu em reforço h G. Normal. Vence
pela verba "Pessoal dos <)Iadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/6/964.
2°. Sarg. 2°. meco viat. rodas José da Conceição Lapa
da R.M. de Angola. devendo ser considerado nesta situação desde 21/5/964. data em que embarcou de regres~,
h Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros I,·
provados por Lei". Desp. de 15/6/964.
2°. Sarg. 2°. meco viat. rodas José Infante Paulo da C.
D.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde
22/5/964, por ter regressado da R.M. de Moçambique,
onde serviu de reforço h G. Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/6/964.
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Sarg. 2°. meco viat.
rodas Luis Augusto Esparteirodes'
da C.D.M.M., devendo ser considerado nesta situaçãO
de 22/5/964, por ter regressado da R.M. de Moçambique,
onde serviu de reforço h G. Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despaçho de 2/6/964.

Furriel Grad.'mec. viat. rodas Manuel da Silva Filipe
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação desde 24/4/ Ç64, data em que embarcou de re~ ea'
gresso h Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de NQIIl
ção Vitalícia Além dos ()ladros". Desp. de 15/6/964.

Furriéis Grad. meco viat. rodas José Pereira Jorge, ~o~
sé Manuel Ferreira Pratas e Francisco Sabino çorreda~
todos da R.M. de Moçambique, devendo ser consIdera o ti'
nesta situação desde 12/5/64, 24/4/yr e 1/5/64 res~e~le.
vamente, data em que embarcavam de regresso h Metro~ lll
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Ale
dos Quadros".
Furriel Grad. meco viat. rodas Fernando Gabriel Piscar~l
reta da C.D.M.M., por pedir. Vence pela verba "Pessoa
de Nomeação };'italíciaAlém dos Quadros".
Qeá~acho de 29/6/964.

'n!l0

Furriel Grad. meco viat. rodas Carlos Alberto Casqu~de~
, das Neves da R.M. de Moçambique, devendo ser conSI f'
rado nesta situação desde 24/4/Ç64, data em que ernbaal
cou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "pesso
de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 15/6/964.
Companhia

Divisíon~ria

de Manutenção

de Material

20. S~rg. 2°. meco viat. rodas António Gaxdel Pe~eir:do
COXIXO da R.M. de Moçambique, devendo ser conslder de
nesta situação desde 12/5/964. data em que embarcou
regresso h Metrópole. Vence )ela verba "Pessoal doScapo
Quadros Aprovados por Lei". (no. 1 do ArtO 330* do
80 do Crçamento do M.E.) Desp. de 16/6/64.
20. Sarg. 20. meco viat. rodas Luiz Augusto Esparteidos
da E.P.S.M., por pedir. vence rela verba "Pessoal ~po
()ladros Aprovados por Lei". (nO 1 do ArtO 330° do
80 do M.E.) Despacho de 29/6/964.

3a. Série

ORDEM DO EXERCITO N°. 20

675

********************************************************
Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi I itares

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto

de Altos

Estudos

e Outros

Elementos

Militares

20. Sarg.de lnf., Gil Roseira Cardoso Dias do C.T.I.
da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 23/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". Desp. de 6/7/964.
20. Sarg. 20. meco viat. rodas José da Ascenção do G.C.
T.A .. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Desp. de 29/4/964.
Academia

Mi I itar

•

20. Sarg. 20. meco radiomontador José Pinto Ferreira do
B.T., devendo ser considerado nesta situação desde
22/5/964, por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serviu de reforço à G. Normal. Passa a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (nO 1 do
do ArtO 620 do Capo 3° do Orçamento do M.E.).
Despacho de 17/6/964.
Campo de Instrução

de Santa

Margarida

2°s. Sargs. de lnf •• Antero Barbosa de Oliveira Bentes
da R.M. de Moçambique e António José da Conceição Realinho da R.M. de Angola, devendo ser considerados nesta situação desde 30/5/64 e 22/6/64 respectivamente
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros".
2°. Sarg. de lnf., Geraldo Cortiço Ventura do R.I.2. V'nce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 7/7/964.
Centro

de, Instrução

de Sargent

os Mi I icianos

de Infa.

2°. Sarg. de lnf., Rodolfo Valentim Oliveira do C.M.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos (Uadros". Desp. de 6/7/964.
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Furriel Grad. meco viat. rodas José Manuel Brás Avo d~.
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
tuação desde 24/4/964. Vence pela verba "Pessoal 64'
Nomeação Vitalícia Além dos {)ladros". Desp. de 6/6/9

d;

Centro Mil itar de Educação

Física Equitação

e DesportoS

2°. Sarg. Ferrador João Castilho da extinta Escola Militar de Equitação. Despacho de 2/7/964.

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital

Militar

Regional

N°. 1
e-

2°. Sarg. S.S. Francisco da Cunha do H/M.D. I.C., por P'a
dir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita!íc].
Além dos Quadros". Desp. de 20/6/964.

Hospital

Militar

Veterinário

2°. Sarg. Enfo• Hípico Joaquim Manuel Brigida Flor d~
l° G.C.S., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser CO~
siderado nesta situação desde 30/5/964,~tlata em, ~le.
embarcou na R.M. de Moçambique de regresso ~ MetroP
Despacho de 22/6/964.

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

2°. Sarg. de Inf., Domingos

Fernandes

Trindade

da R.~_

de Angola, devendo ser considerado nesta situação d~i_
de 22/4/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
talícia Além dos {)ladros". Desp. de 24/6/964.
C 1°'
2°. Sarg. de Ilnf., Joaquim Lourenço Canena do B •.
ssua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
ta situação desde 16/5/964. por ter regressado do ~~
T.!. de Timor. Vence pela verba "Pessoal de NomeaÇ9
Vitalícia Além dos Quadreis". Desp, de 6/7/964.

Pê

Depósito

Geral de Material

de Guerra

~
~o

2°. Sarg. 2°. meco viat. rodas José Pereira Geraldes ado
C.T.!. de S. Tomé e Príncipe, devendo ser cons1'd eru de
nesta situaQio desde 22/5/~4, data em que embarco
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regresso a Metrópole. Vence pela verba "Pessoal
Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 2/6/964.

dos

Supranumerários
Regimento
20, Sarg. do
R.l. nO 8
de 23/5/964
ço à G. N.
do ArtO 30

de Infantaria

N°.

1

Q.A.E. Manuel Miranda Nogueira Vilaça do
devendo ser considerado nesta situação des
por ter sido nomeado para servir em refor
do C.T.l. da Guiné nos termos da alínea c)
do Dec. 42937 de 22/4/960.
Batalhão

de Caçadores

N°

5

10. Sarg. l0. meco viat. rodas David lreneu Velosa Ponte
Lira do B.C. nO 10, devendo ser considerado nesta si
t~ação desde 21/8/963. por têr mudado de Unidade Mobi·
lizadora. Despacho de 22/6/964.
Artilharia
Regimento
1°, Sarg. de Art. Abel
derado nesta situação
meado para servir em
nos termos da alínea
22/4/960.

de Artilharia

Pesada N°

2

Seco do RAL 2 devendo $er consi
desde 20/7/963 por ter ~ido no
reforço à G.N, da R.M. dt Angola
c) do ArtO. 3° do Dec. 4~937 de

Cava I a r i a
Rpgimento
2°

Sarg

de Cavo Victor

de Cavalaria
de Matos

N°
Lopes

3
do Q.G.

do G M

L.. por ter s...
do nomeado nos termos da alínea c) ~
Ar t>, 30, do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir na
tropas de reforço a G.N. da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 9/6/~4.
No Ultramar
Regi ão Mi I i tal

de Ango la

la, Sarg. de Art. Alexandre Rodrigues do G,A.C,A: 2 p~r
ter embarcado para a citada Província
onde vai serVir
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em comissão militar nos termos da aljn~a c) do Arto'do
3°. do Dec. 429 37 de 22/4/ %O. devenao ser considera
nesta situação desde 9/6/964.
lOs. Sargs. de Eng. (Tm) Graciano António Morais dOdR.E.
2, e Joaquim de Matos Barradas do G.C.T.A •• deven 0/64
ser considerados nesta situação desde 9/6/64 e 19/? em
respectivamente, por terem sido nomeados para ser~~~~
nas tropa,"!de reforço à G.N. da citada R.M •• nos /9(fJ.
mos da ali~ea c) do ArtO 3° do Dec. 42937 de 22/4
.. RodrIgues 01"lvelra. do R·
2.° S arg. de Art. José AntónIO
on~
A.P.
por ter embarcado para a citada Provínclai'~
de vaI servir em comissão militar nos termos da a
nea c) do ArtO 3* do Dec. 42937 de 22/4/960. deven o
ser considerado nesta situação desde 9/6/964.

?

d

2°s. Sargs. de Eng. Transm •• Manuel da Silva Mendes ~~
B.T. e Parcídio José Antunes do R.E. 2. por terem
bar~ado pa:a.a citada Província, onde vão servi~ e~o.
comIssão MIlItar nos termos da alínea c) do Art.
eSdo Dec. 42937 de 22/4/960. devendo ser considerado n
ta situaÇi o desde 9/6/964.
2°. Sarg. do Q.S.S.G.E. Francisco França do ~.R.M·dno~ai
6. por ter embarcado para a citada ProvíncIa, on e do
servir em comissão militar nos termos da alínea b) .~
ArtO 3° do Dec. 42937 de 22/4/960. devendo ser consl
derado nesta situação desde 19/6/964.
2°. Sarg. do S.S. António Júlio Lopes, do 10 Grupo ~~uaCompanhias de Saúde, por ter transitado para a ~IArtO
ção de comissão Normal nos termos da alínea b)
rado
3° do ~c. 42937 de 22/4/960, devendo ser conJI etO a
nes~a si tua~? desde S/7/964, se~do-Ihe no entan/96lt
comIssão consIderada por voluntarIado, desde 9/9 nde
'
data
do seu embarque para a Província de Ango la o
se encontra.

'd

Regii 'o Mi I itar

de Moçambique

2°s. Sargs, de Art. António José Luis da DSPyRSPyME~~_
e Martin~Leonardo
Montez do R.A.L. 2, por tere~r em
barcado para a citada Província, onde vio servIa 30 M
comi asgo militar nos termos da alínea b ) do Art 'neS))ec. 42937 de 22/4/960, devendo serem con~ider~~~:
ta

,it,uac;ao

oIe-sde

2./fóIQÇ4.(

r;jçj"'J'4,

f'(Z.Sf>ect,v"",q
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2°. Sarg. de Art., Saul Ernesto de Jesus da Silva do B.
I.D.C. 1, 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 situação desde 6/6/~4.
2°. Sarg. de Cav., António Adriano Gaspar do G.D.C.C.,
Furriel de Cavo Mário do Céu Santinhos do R.L. 2, por
ter embarcado para a citada Província, onde vai servir
em comissão militar nos termos da alínea b) do ArtO
3° do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 6/6/964.
2°. Sarg. de Cavo António Serafim Calça do R.C. 7, por
ter embarcado para a citada 'frovíncia, onde vai servir
em comissão militar nos termos da alínea b) do ArtO.
3° do Dec. 42537 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 2/6/964. •
2°s. Sargs. de Cav., Jacinto Lâiz Catarino Lageira do
R.L. 1, Augusto Verissimo do G.D.C,C., António dos Santos Paulo do B.C. 6 e Francisco Serafim Gois do R.C.3
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, devendo serem con~
siderados nesta situação desde 6/6/964.
2°s. Sargs. 20. meco viat. rodas Manuel Pereira Bessa do
D.G.M.G. e José dos Santos da E.P.S.M., por terem embarcado para a citada Província, onde vão servir em
comissão militar voluntária nos termos da alínea b) do
ArtO 30 do ~c. 42937 de 22/4/960, devendo ser cons~derado nesta situação desde 19/6/964.
2°s. Sargs , 20. meco viat rodas, Ventura Lopes de Sousa da E.P.I., Albano da Cruz Ramos do G.C.T.A., Furri.'
Moisés Laranjeira Cruz do C.I.M. e 2°. Sarg. meco ele
ctricista António José Martins da Silva do R.A.A.F.,
por terem embarcado para a citada Província, onde vão
servir em comissão Militar nos termos da alrnea c) do
Dec. 429.37 de 22/4/960. devendo serem considerados nesta situação desde 19/6/964.
Furriéis, Manuel Rodrigues Alves de Eng. Transm. do B.T.
e José Guilermino Santos dos Loios de Art. do R.A.L.1
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por ~erem emb~rcado ~a:a a citada Província onde v~~
servIr em comIssão mIlItar nos termos da alínda c)
Dec. 42937 de 22/4/960, devendo serem considerados nes
ta situação desde 6/6/964 e 2/6/64 respectivamente.
I V - D~ ClARAÇÕES
1 - Inval idez
Que no Diário do Governo n? 148 ..II Série de 25/6/?64
foi publicaâo a pensão anual de invalidez, concedIda
ao militar abaixo mencionado estando já deduzida do
desconto a que se refere o ArtO 13° do nec.-Lei nO
36.610 de 24/11/947 esclarecido pelo ArtO. 11° do
~c. Lei nO 39843 de 7/10/954 pelo que deve ser aba
tIdo ao efectivo da sua Unidade desde 1 de Julho do, a
corrente ano desde quando passa a ser pago pela Çal~
G~ral de Aposentações e fic~ sujeito a todas as dIspo
SIÇõeS reguladoras dos militares reformados'
l° Cabo nO 1181/5 do RC 3 Alexandrino Alfaia
$00
Horta ........•.•........•..•.•..••..•••...• 13.968

2 - Rectificações
Chama-se António José Nona e l1ãoAntónio José Nova o
Sa rg , Ajud. Grad. Chefe Mec. Autom. do R.I. 7, a qu~
se refe~e a O.E. nO 15 3a. Série de 20/5/64, pág. 47~'
Chama-se Fernando de Assunção Santos e não Fernando de
Ascenção Santos, o 1° Sarg. de lnf. do R.l. 4, que e~
barcou para a R.M. à~ Moçambique, como consta da O.E.
nO 15 - 3a. Série de 30/5/64, pág. 516.
Declara-se qu~ o l°. Sarg. l°. meco viat. rodas David de
lreneu Velosa fonte Lira, que foi graduado no postO
Sarg. Ajud. Chefe meco automobilista, pertence 80 B·o
C. nO 5 e não h R.M. de Angola como consta da ~.~. n .
16 - 3a. Série de 10/6/964, a pág. 536. Este ml11taía.
serve nas tropas de reforço ~ G. N. da R.M. de Ango
Declara-se que a transferência do l° Sarg. do Q.S.S.G.E.
Custódio Martins da Costa do R.l. 8 para o C.D.M.M.
conforme consta da O.E. 3a. Série n* 13 de 10/5/964,
pág. 414, deve ser considerada sem efeito.
Declara se nula e de nenhum efeito a transferência do

aa.
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l0 Sarg. l0 'meco electricista Rui Pereira Nave do C.D.
M.M. para a Escola Militar de Electromecàniêa,' conforme consta na O.E. nO 2 d~ 20/164, pág. 41, pelo que
o referido l° Sarg. continua co19G~do riaC.D.M.M;.
Continua a vencer pela verba "Pessoal dos Oladros Aprovados por Lei". (nO 1 do ArtO 330° do Capo 8°,do Orçamento do M.E.).
'
neclara-se que se chama José António Dores Úiase
não
António Dores Dias o l°. Sarg. que transitou ao Q.A.E ..
conforme consta da O.E. nO 15 - 3a. Série de 30/5/964,
pág. 490.
Declara-se que se chama Francisco Pereira e não Francisco Ferreira o 2°. Sarg. que tr,ansitou ao Q.A.E. confor·
me co~sta da O.E. nO 13-3a. Série de 10/5/64, pág. 415.
Declara-se que o 20. Sarg. de.lnf. Moisés Ferreira, da
R.M. de Angola promovido ao actual posto pela O.E. nO
, 14 3a Série de 20/5/64. pág· 461. era 2*. Sarg. Grad.
e não Furriel como por lapso foi publicado.
Declara se que o 2°. Sarg. de lnf. Rui Avelino dos San
tos do B.C.5 promovido ao actual posto pela O.E. nO.
15 3a. Série de 30/5/64 pág. SOO, era 2°. Sarg. Grad.
e não furriel como por lapso foi publicado.
Chama-se Manuel António Tecelão da Mata, e não Manuel
António Tecelão de Mota, o 2°. sarg. de Inf , do R.l. 5
promovido ao actual posto pela O.E. nO 15-3a. Série
de 30/5/964, pág. 493.
Chama-se
Cabral
vido ao
20/5/64.

Luis Guilhermino Cabral e não Luis Guilherme
o 2°. Sarg. de lnf. da R.M. de Angola, promoactual posto pela O.E. nO, 14-3a. Si~ie de
pág. 460.

Chama-se Ant6nio José Pisco da Silva e não António JO!-;é
Pino da Silva, o 2°. Sarg. de lnf. do C.T.l. de Cabo
Verde, promovido ao actual posto pela O.E. nO. 15-38.
Série de 30/5/64, pág. 904.
Declara-se que o 2°. Sarg. de Ar t . António Maria Gomes,
do R.1. 3 sua Unidade Mobilizadora a que se refere a
O.E. flJ 36 de 30/12/63. pág. 1184. foi colocado no G.
A.C.A, nO 3 e Não no G.A.C.A. nO, ~, como por lapso
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foi publicado.

Decl.ar-a-se que o 2°. Sart~. de lnf. Félix Joaquim Xa~ope
do C. LO.E. e os furrieis de lnf. Luis Lavado do 11.1·
a
2 e Angelo de Melo Martins, do R.I. 6, embarcaram Pjr
o C.T.I. de S. Tomé e Príncipe e não para o C.T.I. a
Guiné, como por lapso foi publicado na O.E. nO 17 de
20/6/64 pág. 573.
. 1 de Art.
Para os devi
eVl dos e f eitos se declara que o Furrle
-da'
Raul Augusto Alves do Presídio Militar tem como UnI
de Mobilizadora o R.A.L. nO. 1 e não o Regimento deo
lnf. nO. 15, como por lapso foi publicado na O.E. n .
7 de 10/3/64, pág. 219.
Declara-se que o Furriel de Eng. (Ramo Sapador) Joaqvin,
da Costa e Silva, que foi promovido ao posto de 2°'
Sarg., pertence ao Regimento de Eng. nO. 2,e não aO
Regimento de lnf. n •• 2, como consta da O.E. nO. 19
3a. Série de 10/7/64, a pág. 634.
Dec~ara~se.que o Furriel 2° meco viat. rodas Belarmino

M.

Mlcael SIlveira, da C.D.M.M., que embarcou para aR·
de Angola, como consta da O.E. nO 15, 3a. Série de ~o
30/5/64, pág. 515, deve ser considerado nesta situaça
desde 9/5/64.
3 - Venc iment (S
â'
Dec~ara-se que os Sargs. Ajud. Grads. em Chefes de meC ,
nlCOS automobilistas a seguir mencionados, pas~am_a/m
vencer pela verba "Pessoal de Nomeação VitalícIa Ale
dos Quadros". (nO 2 do ArtO 330° do Capo 8° do OrÇa'
mento do M.G.):
Sarg.Ajud.Grad. Fernando da C. Pereira do R.C. 7
José Manuel Roberto da E.P.A.
António José Nona do R.I. 7
"
"
Antero Basilio T. da Silva do RAL·5
"
"u
" João Jorge de Lemos da G.A.C.A.2 C}. Z
"
Fernando de Almeida Madeira do ~
.
"
t1

tt

t

II

II

11

11

Declara-se que o sarg. a seguir me~cionado vence pela
verba Privativa das Oficinas Gerais de Material de
Engenharia, e não como foi indicado na alínea b) da64
relação publicada na O.E. 3a. Série n* 14 de 20/5/9 '
pág. 485.
fi
10.Sarg.Grad. Mec. Viat. Rodas. José Curto Esteves

3a. Série
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dalgo das O.G.M.E.
Declara-se que os Sargs do Q.A.E. abaixo designados que
venciam pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros" passem a vencer pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei" desde a data que papa
cada um se indica:
10Sarg. QAE. Manuel António Buinhas do RI.6
1/3/64
""
"José
Faustino de S. Oliva do(G2aR1 "
20 "
"José
Camilo Mendonça do RAC
"
1° "
"Victor
Hugo A. Cordeiro da E.P.C.
"
""
"Mário
Fouto Póvoa do R.L.2
"
20 "
João Ferreira P. Ribeiro do C9JA.
"
""
"Artur
Rodrigues do B.C. n? 10
"
""
"Inácio
Ferreira da Silva do RI. 8
"
11"
II
Joaquim serrano do D.R.M. 9
"
l0 "
"Luis
Ferreira Graça da D.A.C.
13/3/64
20 "
"José
Virgilio da S.Frangolho,RI.4
"
""
"Jorge
Carlos Sarai~a do R.A.P.2 25/3/64
1° "
"João
Pedro Ribeiro do R.L. 1
i/4/64
20 "
"Rui
Fernando de Oliveira.R/Just.D.3/4/64
II

v - DElE RMINAÇÕES
1 - Promoções a Furriel Miliciano
Estando a ser remetidos à RSPjDSP/ME requerimentos de
l~s.cabos do Quadro Permanente com o Curso de Sargentos
Milicianos. que foram autorizados a frequentar nos term2s do nO. IMO dQ ~.G.I.E .• pelo~ quais é pedida a pr~oÇao a furriêl miliCiano, ao abrigo do que se preceituava
na nota-circular n*.15344 de 28/7/1941, da extinta 3aRep.
da la.D.G.M.E., esclarece-se, para os devidas efeitos o
seguinte:
10._0 assunto é, presentemente, regulado pelo n·.172 do
RFGJLM1ENIE GERAL PARA A INS'J1ix;AO 00 EXOCI1D apr
vado e posto em execução por Portaria de 4/Abril/9<'1
que, alterado pelas circulares 13/1 de 7/7/1959 e
3196jPM de 16/6/1964, ambas da la.Repartição do.EME,
é do seguinte teor'
N0.172 -Terminado o tempo de serviço a que se refere
o nO. 170, os 10s.cabos milicianos passam à disponibilidade no posto de furriel, se tiverem informação favorável dos respectivos Comandantes ou Chefes, para a
promoção.
Parágrafo l°. -Os lOs. cabos do Quadro Permanente que
tiverem frequentado o 2°.ciclo do C.S.M.,com aproveitamento
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mantêm-se nas fileiras
'como 10s.CaboJ do Q.P. e, a~o'
abrigo das dispo.sições
regul~ment~~~s .em vigor
o
a I-Pas sados à s i tuaçgo de dIsponI~lhdade
quan se
requeiram ou terminem' o tempo. de 'serviço a que
obrigaram;
....
.
h do
b)-Promovidos,
na dispopibilidade,em
data Igual
curso em que foram integrados;
e."
's te'
c) - Promovidos na ~a ta ~o. ef!1ba:rque, 'quando, ap~()Ille3'
rem passado à di sponi.hi.Lidade,
.ve.r~~m a ~er a pro'
dos para o Ultramar.
e não tenha ~ompetIdo
m?ção ~o seu curs?,
.
_
I.E .•
20. -A? di.spos i çge s ant.eraor-es a pubhcaçao
do R.~ ..caraJ11
dip loma que passou a regulamentar '0 assunto,
.1.
1 ro3'
sem efeito
desde a data da publicação
deste dlP o fof
3°. -A promoção a furriel
miliciano
processa-se
pela so 3
ma normal para o que as Secretarias
de Mobiliza9a t~5
1S
cargo das quais estiver
a esc ri turação dos reg oS.
..
1
.
ocess
d e matT1.cu a, organização
os r-espect.avos pr
so 3
com os elementos abaixo designados.
que submeter~re5
despacho do Comandante da unidade ou entidade
CO
ponden te (Chefe, Director,
etc.).
te de
a)-proposta
de promoção do respectivo
comandan
i~
batalhão
(Grupo, Companhialjl etc.)
devidamente
formada e documentada·
o n~'
b )» Informação para a pro~oção conforme exige
172 do R.G. LE.
rte
c) Informação da E.Rec. em que houver tomado
do
como monitor,
elaborada
nos termos do nO. 9 8 de
1:1, G. L E. e esclarecimentos
da circ. 22804 de 1.tui
t1
Junho de 1962 da RSP/DSPft'E ou, em sua subs iz3'
ção, qualquer das equ.iva lênci.as a E.Rec. autOr
das pelas disposições
em vigor.
de
4°. -Na casa "Ocorrências
extrordinárias"
da folha
rá
matrícula
dos promovidos nestas
condições
deve
ser exarado o averbamento
seguinte:
1i~e~
"Promovido a furriel
mi liciano
nos termoS dde:pac~o
.... do parágrafo
l°.do nO.172 do RGIE, por
de.. ··
· a antlgul . d a d e des
d e •.• d e .....•.•...
contan do
de .••.• de .... " (O.S. nO .....•..•....••
)

,S::8

p;

2 - Ir ans Ier ênc l as de Sargent (S por motivO
mudança de esca Ião

de

,
. onibl
_A transferência
dos sargentos
na si tuação de dlSP l~o
l i.dade , para os D.R.M. por motivo de mudança de escê (lo.
nos termos do Decreto-Lei
nO.38917 de 18/8/1952 (O..
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aa, Série

6-la.Série-de

1952) e alterações

posteriores,

processa-

-se pela forma normal estabelecida na 34é.Disposição Geral das I.E.R.M., enviando-se os respectivos documentos
de matrícula aos O.R.M. para onde forem transferidos pela
forma estabelecida na regulamentação em vigor, sem que
P~ra tal se torne necessária a publicação da tra~sferênela em O.E.- 3a. S~rie-.
.
~ efec~ivação das transferências deverá ser comunicada à
:partlção de Sargentos e Praças - 6a.Secção - em conform:dade com o que se preceitua no "Capitulo IV-Comunicaç~es de alterações" a pág. 6 das Instruções para a execuÇao das disposições relativas aos C.S.M. e ao Q.C.- Sar·
gentos, relacionadas com o Ficheiro de Mobilização.
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O Ministro

do Exército

Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

o

Ajudante

General

,t' ;-;CH~J
~

..

•

JV:~()1'B?>

MINISTtRIO DO EXtRCITO

o .Exército

Or d em

30 de Julho de 1964
Publica-se

ao Exército

o seguinte:

I - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Sargentos
Passagem

do Ouadro Permanente
•
11 situação de disponibilidade

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado.nesta situação desde 20/6/f~
o 20. Sarg. de lnf, José da Costa Sousa, do b.l.l. 18.
Despacho de 24/5/64.

Passagem
Uuadro

~ situação

de Supranumerário

da Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 6/7/64,
o l0. Sarg. de Cav. José Figueiredo Assis do R.C. nO 7,
por ter sido nomeado para servir em reforço h G. N. do.
C.T.I da Guiné. nos termos da alínea c) do ArtO. 3°.
do [)ec. 42937 de 22/4/960.

Uuadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situat:ão desde 1/4/64, o
1° Sng. de Eng ...Joaquim Escevão da Conceição Duarte

•
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do R.E. nO, 1, por ter sido nomeado para servir
em r~
forço à G.N. da R.M. de Moçambique nos termos da a11
nea c) do ArtO. 3° do Dec. 42937 de 22/4/960.

Quadro

do Serviço

de Material

Passaram a ser consi derados nesta si tuação desde 9/7;64
os furriéis
2°. meco radar, Antero Leal e João LUIS
Filipe Chaveiro Brunheira
ambos do R.A.A.F.,
por tja
rem sido nomeados para servirem nas tropas à G. N.
R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do Arto. 3°'
do [)eco 4297 de 22/4/960. [)esp. de 16/7/64.

II - PROMOÇÕE S
Sargent

cs do üuadr o Permanente

Armas e Serviços
Ministjrio
Escolas

do Exjrcito

Práticas
das Armas e Serviços,
de Instrução
e Unidades

Centros

Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°

2

o 1°. Cabo António Joaquim Ferreira
d~a
contando a antiguidade
desde 9/5/564. da
a pa rt.i r da qual tem direito
aos vencimentos do novdoS
posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
por Lei". Desp , de 11/7/964.

Furriel

do S.S.

2°. G.C.S.,

Regimento

de t nt an ta r l a N°

6

2°. Sa rg , de Inf.

o Furriel
~~anucl Podr i gues de Fari~r
contando a antiguidade
de srle :1')/4/964 data a parO
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
nespacho de 16/7/964.
I'a tal.hão Independente

2.°

de Infantaria

N°. 18

S~rg. muSICO
' .
. rne , o F'
executante
em C1avrco
.ur:l el epor
deS
fírlo Manuel Casaca Serrano.
COI' tando a antIguldad
c
de 31 /12 /963 data a partir
da qual tem direito
a~
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venciroent.os
do novo posto, Despacho de 14/7/964.

Rdtaihão

Innenendente

de Infantaria

N°

19

20• Sarg mÚs. executante no instrumento "Fliscorne" o
Furriel Leonardo Pereira Lopes Vieira, contando a an
t~guidade desde 30/6/964
data a partir da qual tem
dIreito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 15/7/964

Batalhão

de Caçadores

N°

10. Sarg. 10. Art. Serr., o 20• Sarg. Paulo da Conceição
Ladeira da Silva contando a antiguidade desde 1/5/964,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei". Desp. de 21/7/9~4.
200 Sarg. de lnf., o Furriel Manuel António da Silva,
contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
nespacho de 13/7/964.

Batalhão

de Caçadores

5

~o

2°s Sar gs', de Irif , os furri ái s Gui lherme Teófilo da En
carriaçgo Antunes Joaquim Manuel Lopes e António da
Costa contando a antiguidade desde 30/4/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. \):!spachode 16/7/964.

Engenharia
tsc cta Prática

de Engenharia

l0 Sal' ]0. mpc electricista o 20. Sar8. Rui dos S"",
tos Pa;.;toscontando a an t i gui dade desde 16/L 964 da
ta a lürtir da qual tem direito aos venci rentos do no
\0 posto. Vence pela verba
Pessoa l dos ',uadrosApro
vado por Lei'. Despacho de 21;7;'%'-1

Serviço

de Material
Escola Pr~tica

!O. Sarg 10. Mec

do Serviço

de Armas Pesadas

rle Material

020•

Sarg. Fernando

'e

~!!~*
I

69'Jv
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Resende dos Santos" contando a antiguidade desde 19/6/s
/964, data a partir da qual tem diTeito aos venciment
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
provados por Lei". Desp. de 21/7/964.

%.

Orgãos'de

Execução dqs Serviços

Estabelecimentos

e

Cotros ElementoS

Mil itar~s

Co Iég io M i I i t a r
2°. Sarg. João da Silva Láza:
ro contando a antiguidade desde 1/7/964. data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novO postO'
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovado' por
Lei". (no. 1 do ArtO. 330°. do Capo. 8°.)
Despacho de 20/7/964.

i-. Saxg. Enfo. Hípico, o

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria N°

2°. Sarg. de Inf., o Furriel Virgolino José Martins, coil
tando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço à G.~. da R.M. de Moçambique.
eespacho de 13/7/;~4.

Regi~ento

de Infantari~ N°. 7
I' ei'

2°. Sarg. de lnf., o Furriel Manuel Gonçalves de O lVda•
ra Marinho. contando a antiguidade desde 30/4/964, O'
ta a partir da qual tem direito aos vencimentoS do n
vo posto. Serve em refórço à G.N. da R.M. de Angola.
Despacho de 13/7/964.

Engenhar ia
Regimento

de Engenharia

N°. 1

20. Sarb' de Eng., o Furriel David Teixeira, contando
a antiguidade desde 30/4/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve ~4.
reforço à G.N. do C.T. r. da Guiné. nesp. de 13/~/7V

aa
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No Ultramar
Regi~o

Mi I itar

de Angola

Furriel do S.A.M., o l0. Cabo escriturário Carlos Patrício Martins, contando a antiguidade desde 11/4/964.
data a aprtir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Despacho de 19/6/964.
Região

Mi I itar

de Moçambique

2°. Sarg. de InL> o Furriel AntÓIlio Alves Pombal, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de !/5/964.
Comando

te r r i tu r i al- Independente

de limor

2~. Sarg. de lnf., o Furriel Manuel Correia Vicente, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 3/5/964.
Graduações
/No

Posto

de Furriel
Estação

postal

N°. 9

Furriéie graduados • os auxiliares de tráfego supra:
- José Augusto Fernandes .•••desde 20/5/964
- João Baltazar Ramos .••.•.• "
26/5/964
- Fernando Pereira .•..•...••
"
26/5/964
- Francisco Cabaço Pires....
"
. 2/6/964
- Elídio Raposo Martins •••.. "
5/6/964
Despacho de 7/7/964.
Sargentos

d ( Quadro
Regimento

do Compl emento
de Infantaria

N°.'6.

-lIa. Companhia de Caçadores Eventuais
Por despacho de 16/Julho/1964,
contando a antiguidade
d~sde 28/Fevereiro/1962,
20.sargento miliciano o furriel
rn1liciano Virgolino Soares. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/1962.
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- 'Batalhão de Caçadores no. 160' ,
- Companhia de Comando ,e S~rviços
Por despacho de 16/Julho/1964, contando a antiguidade _
desde 29/Fevereüo/1964, 20s.sargentos rm li cianos ps fur
riéis milicianos Gabriel Fe lix DàhierRoxoe
Manuel Famas Sequeira. Têm direi,to aos vendimentos do novo postO
desde ~/Fevereiro/1964.',
'

- Batalhão de Caçadores-nv , 185
,
- Companhia de Caçadores n? 190 )
por despacho de 16/Julho/1964."contando
a antiguidad~el
d~s~e. 29!Fevereiro/1964, 20• sargento miliciano o Jurrldi'
mi Lic i ano Manuel Alberto Ribeiro da Silva Hocha. Tef!l/
reito aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevere1ro
:'~~i'

BatalhãO

de Caçadores

N°. 5

- Companhia de Caçadores nO. 263
Por despacho de l6/Julho/1964, contando a antiguidad~ 1
,à~s~e 29/Fevereiro/1964, 20•sargento miliciano o. fu:r~e
m111c1ano Fernando Correia dos Santos Boto. Tem d1relt
aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.
- Batalhão de Caçadores n"'. 380
Companhia de Comando e Serviços
.
Por despacho de l6/Julho/1964. contando a antiguida.oe
d~s~e 2 S/Fevereiro/1964. 29• sargento miliciano o fur~le~_
m1hciano Francisco Manuel El i as de Carvalho. Tem àHel
to aos vencimentos do novo posto desde 29!Fevereiro/1964.
10

Grupo de Companhias

de Sa6de

- Pelotão de Auto Macas nO. 35
Por despacho de 16/Julho/1964, contando a antiguidad~ 1
desde 28/Fevereiro/1962. 20.sargento miliciano o f?rrl~
miliciano MoiSéS Co.elho Nor te , Tem direito aos venC1meJl
tos do novo posto desde 28fSetembvo/l962

Distrito'

de RecrUÚlme~:{~!:~.,u~iiH-Z~Çãtl

de Luanda

Por despacho 'de 16/julho/1964~ con t ando ~a";_antigúi\d~d1
desde 3IjDezembro/1963. 2°.!3argento miliciàno o fur~1e.
miliciano Arlindo da Costa Rodrigues Brunido. Tem dHel

as. Sé r i e
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to' aos vencimentos do novo "posto desde 31/Dezemb.'ro/1963.
":t'l.

~, III

"

'

..,

-t (lOCAf{lES

E TRANSFE RENCIAS

,'\

SargentoS',lI~'Qu.adro Permanente
~,'

Armas e Serviços

;..

.-., ,~.

,

.

Mi n i s t ér i,o do E x.ê r c i to

Estado Maior do Exército
(Com destino à Secçào de Publicações)
~ ..'.,
2o, Sarg. de Art. João Azeitona e Costa,do CDlégio Militar. Vence pela verba "lPessoal dos Quadros Aprovados
por Le1". Despacho de ~l/12/ %3.
..
'

(Com destino ao ~P.E.M.E~)
i

2°. Sarg. de (av. Flor~ncio Serafim Raminhos, da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
d~sde 25/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
V1talícia Além dos Quadros'. Oesp. de 17/7/964.
2°. Sarg de Cavo Joaquim Francisco Santana Trovão, da
R.M. de Moçambique devendo ser considerado nesta situação desde 25/6/964. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalíci'a Além dos Quadros". desp , de 17/7/64.

N~ Dependência
Repaltição

do Ajudante

General

de justiça e Disciplina

2°. Sar g , do O.S.S.G.E.. José Joaquim Ma rum da R.M. de
Moçambique
devendoser considerado nesta situação
desde 15/6/964 GaLa -em que embarcou de r~gresso ~ Metrópole. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". [lesp. dê' 10l17/~64..

Na Dependência
Ohefia do Serviço"de

do'YiGe-Chefe

do Estado Maior"

Recópi1f~cimento das T;lffi~missões

II"'~~"~
)r

"

2°. Sarg, de Eng. (Tr-ansm;) João Pereira Borges do C.T.:
l. da Guiné devendo ser considerado nesta situação
desde 23/6/'964, \'enlC~'
~ t :-,'.:
~:o-

•• 'ii

'L'f>ss0aldos Quadros

~

',Ti

!~~
'e
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Aprovado por Le i ", Despacho de 13/7/964.
Quartéis
Quartel

Generais
General

do Governo Militar

de Lisboa

2°. Sa rg, de Inf., Gualdino da Luz, do' B.C. S. sua ~~~:dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta SlAn_
ção desde 22/6/964, por ter regressado da R.M: de, ia
gola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VltahC
Além dos Quadros". Despacho de 14/7/964.
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de Instrução
e Unidades

CentrOS

Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°.

. . Cabe1°. S arg. do Q.S.S.G.E., Alfredo Dias de Ollvelra
nesças da R.M. de Moçambique, devendo ser conside~adt ado
~a situação desde 24/6/964. data em que foi JU ~talncapaz de todo o serviço militar pela Junta HosP~a_
lar de Inspecção. Vence pela verba "Pessoal de N04
ção Vi t al jc i a Além dos Quadros". Desp. de 20/7/96 .
(Para efeito de reforma)
bi2°. Sarg. de Inf., Carlos de Freitas da R.M. de MoÇ~de
que, devendo ser considerado
nesta situação de 'Ço
27/5/964, data em que foi julgado incapaz do se:,p~s_
activo, por opinião da J.H.I •• Vence pela verba
soaI de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 16/7/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

2

Furriel d~ Inf.. José Júlio Martins Pa~al,
do B.C,s~!
sua l!nidade Mobilizadora, devendoser considerado n~.M.
ta Sltuação desde'22/6/964, por ter regressado daV'tade Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
1
lícia Além dos Quadros". oespacho de 14/7/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

3

20s Sargs. de Inf., Eduardo José Cardoso da Sjlva

pin-
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,,,d.to e Francisco José Rrço, Abegoaria, ambos da R.M. de
. Moçambique, devendo ser ,considerados nesta' si tuação
desde 25/5/964 e 15/6/904 respectivamente. Vencem pe~
la verba "Pessoal de NóJiJea9ão Vitalícia Além dos Quadros".
".
' .
~ ".,
;

20. Sarg. de lnf., Joa~di~ pinto Baeta do S.C. 5. sua
tnidade Mobilizadora,
dê'vendo ser considerado nesta
situação desde 22/6/964. por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". Desp. de 14/7/%4.
20. Sarg. de lnf., Qlivtrio da Piedade Santana, do R.I.5.
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". !)esp. de 14/7/964.
Regimento

de

Infantaria

N°.-4

2~. Sarg Corneteiro, J~~é Jacinto Ouarte do B.C. 5, sua
Unidade Mobilizadora/, devendo ser considerado nesta
s~tuação desde 22/6/964, data em que embarcou na Reg1ão Militar de Angola de regresso ~ Metrópole.
Despacho de 14/7/i~04.
Regimento

de Infantaria

N°.

5

lO. Sarg. de lnf.m Artur Domingos da R.M. de rVloçambique
devendo ser considerado nesta situação desde 15/6/~~4.
Vence pela verba "Pessoal' dos Quadros Aprovados por
Lei". Despacho de 9/7/564.
20. Sarg de InL. Arlindo. Tiago de Andrade da R.M. de
Moçambique, devendo ser ,considerado nesta situação
desde 25/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos Qladros". Desp. de 17/7/964.
Furriel'de lnf. Guilherme Teófilo da 'Fncarnação Antu '~
do S.C. 5, por pedir. Vence pela verba "Pessoal d,):,
Quadros Aprovados por Lei". nesp. d~ .14/7/964.,
>

Furriel de InL, Pedro T\íanuelCoelho Ribeiro Amaral 'do
S.C. 5. sua Unidade ~1obilizadora, devendo ser cons i derado nesta situação desde 22/6/964. por ter regressado
da R.?vI. de Ahgola. Vence pela verba "Pe'Ssoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". Desp, de 14/7/964.
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2°. Sa~g. IllÚs. "Fl.aut.in vem'DóM,,/MàÍlt!ellA:f.onsoTeixelra
Per ei r a do ;R. r. nO. '16, }pol" pedü~ .Desp, de, 14/7/964.
Furriel
de r-r., Eduardo dos S'~ntos Pal.h~ do,R.I. 7, ~cr
Pê,di~. Vence pela verba '''Pessoal dos Quadres Aprova as
porrle i "..'Despacho de. 14/71964. '
'

.

R'egiment ( de 'Infantaria

2°. Sarg .. de I~f..'

.

,NanneJ Francisco

."

N°,
1
~
A~tun~:s.do

S.C. 5;_

sua ~JIl1cladeMobí l i zador a, devendo ser cons1dera~
ner:.
ta Sl tuaçgo desde 22/64954, por ter regressado ca ~.~_
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçãc Vlt
lícia Além dos (~uadros'\. Oesp. de 14/7/964.

118gimento

de Infantaria

N°. B

i-. Sar)<,. do (I.S,S.G.E.,

António de Sá Ruivo da R.M. ~es
~,íoçam!:aque, devendo ser considerado
nesta s i tuaçã?
e
de 27/5/964
data em que foi julgado incapaz de todo~~
serviço militar.
Vence pela ver.ba "Pessoal de Nomeaça
Vitalícia
Além dos Quadros". Desp, de 21/7/964.

Regimento

de tn íanta r ia tJo.

12

2°. Sa rg , do S.S.

Va Idemar da Silva buerra do l°. G.ç.·
de Saúde sua U~idade Mobilizadora,
devendo ser cons1-_
derado nesta situação desde 30/5/964, por ter regresd:
do da R. iii. de Moçaml.i que. Vence 'pela verba "Pessoal 64.
Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". D=sp. de 26/6/

Regimento
2°. Sarg,

N°. 13

de Infantaria

de In
Carlos de Oli veira ~O B.C. 5, sua Uni~,
dade M01ilizadora,
devendo ser considerado nesta si tU
ção desde 22/6/964, por ter r egr essado ca R.M. de ~
gola. Vence pela verba "'Pessoal de Nomeação Vita!ícJ.3
Além dos Quadros". Despqcho de 14/7/964.
í

•

Regimento
l°.

,

íj'e'lnfanttlHa'

r

tj°,'15

Sarg. mÚs. "Clarinete
em Sib". Carlos Ro~a Morais
da R.M. de ~loçambique, devendo ser consitlerado
nes;~
situação
desde 25/6/964, data em que embarcou de r

3a. Série
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gresso

Furrlel
E.LI.

~ Metrópole.

"

Desp.
de 16/7/964.'
,

'

,

mús . '''Tuba em' Sib''. \João Gaspar 'Cid' Garcia
19. por pedir. ~;pacho de 16/7/964.'
'

Regiment'o

de')n!antarja

dé(

N°. 16

2°. Sarg. de lnf.,
Antón1b M&rtins Grilo do B.C. 1. Vence pela verLa "Pessoal 'de ,Nomeação Vitalícia
Além dos
Quadros". Despacho de 10/71'964.
'

mús- "Flautin ,em 06" Luis Soares de Abreu do
R. L 6. por pedir. Oes'p,~cho de 14/7/964 ."

2°. Sarg.

BatalhãO

Independente
,

2°. Sarg. mÚs. "Tuba em Sib",
R.l. de Moçaml.j.qu e, de'1endo
tuação desde 25/6/964.' da ta
ao à Metrópole
nespachb de

Batalhão

de Infantaria

N°. 19

João Silvest~e
Tavares da
ser considêrado nesta s~em que embarcou de regres-

16/7/964.

de Caçadores

N°

5

2°. Sarg de lnf.,
Francisco Ribeiro de Azeve10 do R.l.
nill 6 por pedir.
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros 'provados por Lei' . Desp. de 14/7/964.
2°. Sare. de lní.,
Jorge Rodrigues do B.C. 5, sua Unidade hol:ilizadora,
àevendo ser considerado nesta situação desde 16/5/061, por ter re~re~sado do C.T.l. de Timor. \ence pela verta "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além UOS Ouadros ", Desp, de 3/7/964.

Batalhão

de Caçadores

N°. 6

Furriel o e InL, Joaquim Vaz Sarzedas do R.1. 2, por !'
d1r. V ',ce pela verba "Pessoal dos (,'uadros Aprovar.,
por Lei". Despaclio el e 14/7/964.

Batalhão

de Caçadores

~o.

8

"

2°. Sar], de Inf , . António Manuel Melo Ralo do D.G.M.G;'
por p8dir.· Vence pela verba "Pes sea]. dos Quadros AproJ vades por Lei".
Desp , de 20/7/964.

rl ·~
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ArtilhafÍa

!.

'
R~gimento'

~

de AtUlharia

(f:om destino

de Costa

ao ,Ç.LE •. do S.R.r.)

20.. Sarg, de .Eng. (Transm.·) Aht~~o Ar),dré Júnior,
~a ~~
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta S1tU
a
ção d~sde'30/5/9641
Vence pe Ia verba "Pessoal dosOU dros Aprovados por Lei" .l)esp.
de 10/7/964 .

Cavalaria'

•1"-,

,
Regimento

de Lanceiros

N°:

pe;

20. Sarg. de Cav., José Fróis Ribeiro do R.C. 3, por
dir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovado
por Lei". Desp, de 16/7/964.

Regimento

de Cavalaria

N°.

3

2°. Sarg.,de
Cav., Jacinto
Soares Pires do R.L. 1, p~:
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro\'
dos por Lei". {)esp. de 16/7/964.

Regimento

de"Cavalaria

N°.

4

l0. Sar g, de Cav •• Dionisio
de Matos Fe r re i r a do R.Cn~ 8, por peóir. Despacho de 10/7/964.
(Carros

de Combate)

d
Por Dec, -Le i n? 45735 e pela Portaria
n? 20608 ambos
29/5/964, publicados n~ O.E. na 5 - la .. Série ~de 30 de
s
/964, devem ser cons1derados
nesta 's1tuaÇao de
1/7/964'
C
Sarg.Aj .Art. Francisco de Oliveira Cardoso - G.D.C, ,
"
Armindo Ribeiro dos Santos
"
"Cav.
"
Manuel Marques Alegria
1o.Sarg. "
,1
" Luis Bepsinà Fernandes
" "
Joaquim
r.orreia~
Gonçalves
'1
"
" "
~tónio,
Jo$~
Marcebno
"
" "
Antóni'a Be) â'~~Í'tiiÍls"
;",
"
" "
,
Joaquim
Gonçalves
.Valent~"
~,tI
" "
,I'
" 'Dionisio de ,Matos Ferreira'.
" "
Artur
Mariano
'~~C.C.jRC
8
"
" "
'I ' José
Rodrigues
de
Fonte
"
" "
Joaquim Saramago Segurado
"
"

/51
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r. de Cavalaria

N°.

8

1°, Sarr.de
Cav , , Sezinaqd~ José Lamprei~ da KM. de'
Moçambique. devendo ser considerado
nesta situaçio
desde Fi/6r'64. Vence pela ~erba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". De sp, de 9/7/%4.

Engenha r ia
Regimento

de Engenharia

N°

2

Furnel
de Eng. (Sapado r.}, Joio Mendes da Escola Prática de Eng., por pedir,
Vence pela verLa "Pessoal
de
Nomeação Vitalícia
Alérr dos Quadros". 1Jesp. de 5/12/64.

Serviço

Militar

da A.dministf1çãO
Escola

Prátiça

20, Sar~

do S.A.M.,
Moçambique, devendo
de 25/6/964. Vence
Aprovados por Le i ",

•

de Administracão

Militar

PerJs de Cliveira
Neto da R.M. de
ser considerado nesta situação des
pela verba "Pessoal
dos Quadros
[jes p. de 17/7/964.

20, Grupo de Companhias

de Adm'inistração

',1ilitar

do S.A.M., José de Jesus .Fi l i pe Rodrigues da
R.M. ,;'" Moçambique, devenào ser considerado
nesta situação desde 25/6/964. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Desp. de 17/7/564.

20. Sar g

Orgãos

de Execução

Es t sce leciment

dos Serviços

ElementolS

ts t,~i1 i tares

. i s t r i to de Recrutamento
listri

e {utros

e Mobil ização

to de Recr~t1~Bnto

20.' Sar g, de Ar t , ,A'1t(Jnio

e Mobilizaç50

N°,

8

hibeiro ;;te Castro da R.M.~e
\'Moçambique, devendo ser cünsiderauo nesta situação 'd~sde 15/1)/964. Vence pela verba "h3soal. de Nomeação,Vi- ,
talí'ciCl Além dos Quadros". Desp. de 13/7/%4.
'
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Estabelecimentos

Penais

Casa', de.ilecfusãodo

.f

GQv~rno J,H:II~Ja'rde"Lisboa
",

"I

,-(.

Angelo Ferreil'~ de Re'$ende"'do s.c. i 5:
sua l!nidade ~obilizadorl;t.,
devendo ser cons ideradô ne~
t a. .s:J,tuaçã,oaesde
22/6/%4, por. ter regr-essado da ,~.~:
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VJ,t!1
lícüv.Além dos Quadros". [)esp. -de 14/7/64. ','

2°. Sarg , de Ini.,

Estabel ecijrentns

de Instrução'

.' "~"

"

(;Olégio(.iilitar
2°. Sarg. Corneteiro,
Joaquim Marques da Silva do B:~' ,
ll
n? 10, sua Unidade Mobili'zadora,
devendo ser consJ,oer
coo
do nesta situação
desde 16/5/964. data em que embar
no C.T.r. de'J;'imor de regresso ~ Metrópole.
Despacho de 14/7/964;
Centro
1

dr, Instrução

Sarg. de Inf .•
que, devendo ser
15/6/964. Vence
vados por Lei".

0.

de Sargentos

Milicianos

Int.

da

José Maria Barata da R.M. d~ Moçambiconsiderado
nesta situação desde
pela verba "Pessoal dos (,uadros Apro
Despacho de 9/7/964.

Es t ahal eciment

(JS

Hosp i t a I

Hospitalares
gj

i I it a r R13 g i ona I N°.

1

2°. Sarg.

do S.S •• José de Magalhães do H.M.R. n? 2 t 'por
pedir. Vence pela veria "Pessoa.l de Nomeação Vitali~
cia Além das f)uadros".
Jjesp. -de 13/7/964.

Hospital

f!ili.tar

Rsgiona,l,N°.

2.

2°, Sarg.

do S~S ..> Armando da Silva l.oureiro 'da 1<.1'.1. d~,
.w:oçambique, devendo ser' considerado
nesta 'situação derO'
de 15/6/964. Vence pela, veria. :!p,essoal dos Quadros M
vados po~ Lei" '.' Desp.. de '13/7 ~9.l>4~.: ,.,' .
,

.•

.,'_'
,

'2°.

,-,

~-.:\~.-I",I,

"~.'~JJ

.~:,

'r..-

.Hosp.ita,I~·LI.i.ta(:r.~J~,hon<lI.·t!o,
:;~'It,

t'

,

.

3
'.'.~~~,

•

"
"

~

•

1:1

Sarg , do S.S., José Marques Cos-ta da Escola ;Prátl-G ade Inf.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos (1Il
dros Aprovados por Lei". Desp. de 7/7/964.
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DhofSOS

Arouivli

Geral'

'.

do Ministério

~o Exército

.,

.... " .. I

\

,

2°. Sarg. de Inf ; , José dos Santos Oli velta do R. r. 5.,
por pedir. Vence pela v~rba "Pessoal dos'Quadtos,Apro'VaJ
dos por Lei". nespacho de 1:~/7/964.

Oep6sito

Geral

~e Adidos

2°. Sarg. de Inf., José Marques Carvalho da'R.M. de Moçambique devendo ser cpnsiderado
nesta situação
desde
25/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalía:ia Além dos Quadrós,l~ [)esp. de 17/7/964.

Oepósitn

Gernl-dc

Material

de Gue(.ra

2°. Sar-g, do Q.S.S.G.F .• Agostinho da Cunhada R.IVI.de
MoçamLique, devendo sei considerado
nesta situação
desde 15/6/964 aata em q~ embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela venci "Pessoal de Nomeação Vi t.a l jc i a
Além dos Quadros". Desp. de 15/7/964.
2°. Sarg , de In I , , Manuel Torr,é Medeiros da R.M. de Moçambique, devendo ser c~rrsiderado nesta situação
desde
25/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". Desp , de 17/7/964.

Sl!f)PlnUinerários

In íaut nr i a
Regimente'

de In'fantí.lri::l

N°. 7

2°" Sa rg, 2° .. rrec. viat .. rodas , José Carlos da Silva do
i' "V. P. • ' c, evendo ser considerado
nes ta si t.uacgo desr'
lO/S/llo.:L por ter sido nomeado "ara servir nas t.ro, ,<,
de reforço à (;.;L da R.r,Jo de AI1~üla> .nos .rermos da a1.1
nea c) do Arto. 2".- do !)t:c. 4~9:~7de 4.2/4/96ü.
Furriel
de Iuí., Inácio Ambró~ic ~lo'n.c..'.no 5, por ter
mudado de Unidade Mobilizadora,
':Jcvendó"ser cons ider a- ,
do, n en a situação
desde' 4/7 /96.~. -Fncont.r a-ise na 'R.M. '

de

AJ'lt:,01a'

c

BatalhãO de Caçador!s N°. 5

.794
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10. Sa r g
,

de Cav, Ludgero Augus to :Vlalvei ro do R. L 5 >
devendo ser considerado nesta situação desde 10/4/64,
por ter transitado
de Unidade ~;obilizadora.
Encontra'
-se na R.M. de Angola.
i

Artilhari::!
Regimento
Furriéis

de Artl Iharia Antiap'ria Fixa

2°. nec.r aõar.

l'iguel Viega's Afonso do CIAA~ .•

João Domingos Belchiorinho
Faro Ia da E.M.Elect.,
Vlr~
gilio Rodrigues Fernandes do B.A.G. 2, Anatólio Bapt1:ta Marreiros da E.M.Elect.
e 2°. Sarg, meco preditor
Cent.ràf s deTiro, José Alfeiate
Ramos da E.M.Elect. ,de'
vendo ser considerados
nesta situação
desde 9/7/964
,
por terem sido nomeados para servirem nas tropas de fe)
forço
G.N. da R.M. de Angola, nos termos da alínea c
do Arte. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960.
Despacho de 16/7/964.
à

Companhia

Divisionjria

de ~anutenção

de Naterial

l°. Sarg, l°. mec', viat.

rodas. António Geraldes Freire do G.C.T.A .• devendo ser considerado
nesta sitU?'
ção desde 9/7/964, por, ter sido nomeado para ser"l:
nas tropas de reforço
à G.N. da R.M. de Angola. na
termos da alínea ç) do ArtO. 3° do Dec. ,42937.
Despacho de 14/7/964.

No UI tr anar

,Região ~iljtar

de Angola

20. Sar g, .de InL.
António Mário Gomes 'Flor da C.Caço
307 /13.
357 /13.{}'. 5, por ter transitado
{lara a si tUa- 9

c,

ArJ

ção de comissão normal nos termos da alínea 1) do
3° do n~c. 429 37 de 22/4/960, devendo ser oonsidera ~
nesta sa tuaçgo desde 22/6/964. 'Este Sarg, já se enco~
tra na R.~I. de Angola, .onde a comissão lhe 'é contaOa
por vo Iunt.gr i a ,
.
~/

:

20. Sarg. ~s.
(Trombone), J~~~ ~rl:la~do de Olivei:a
d~Jl
H.I. 16, por ter embarcado para' 'a ei.r.ada Pro~ínCl.a, ,
de vai servir em comissão militar
'Voluntária nos te~
mos da alínea b) do~rt •. 3à~ào Dec, 42937 de 22/4/6 '
devend~ ser considerado nesta situação desde 8/7/964.

3a.
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Despacho de 16/7/964.
''!

I'

2°. Sarg ..do Q.S.S.G.E':. MandeI Armando Gonçalvli!s-Fer rérra do l° G.e.A.M., devendo ser considerado nesta situa~
ção desde 1/1/964. por ter transitado para a G.N. nos
termos da alínea c) do ArtO 3° do Dec, 42937 de 22/4/60.
2°. Sarg. de lnf., Rui Avelino dos Santos e Furriel de
lnf., ambos do B.e. n? , S.' e em serviço na R.M. de Angola, por terem transitado para a situação de comissão
normal nos termos da alíne~ b) do ArtO 3° do Dec. 42937
de 22/4/960. devendo ser considerado nesta situação
desde 2/3/964 sendo-lhes no entanto a comissão voluntária contada desde 2l/ê/961.
2°. Sarg. de Eng. (Transm.), Tomás de Sousa Ferrão do Batalhão de Telegrafistas, por ter transitàdo para a situação de comissão normal nos termos da alínea b) do
ArtO, 3° do Dec. 42937 de 22/4/960 desde 2/7/64, sendo-lhe no entanto toda a comissão contada por voluntariado •.
Furriel de lnf., António Joaquim Nito Cartaxo do B e.
10 por ter transitado para a situação de comissão nor
mal nos termos da alínea b) do ArtO 3° do Dec. 42937
de 22/4/60 devendo ser considerado nesta situação desde 22/6/64. Já se encontra na R.\l, de Angola, onde a .
comissão Il.eé contada por voluntariado.
I V - CONCURS (S, CURSOS E E STKGI OS
A - Estágios
- Averbamentos
frequentaram com aproveitamento e as classificações 'qu
lhes vão indicadas. o Estágio Laboratório Sanitário
que fumcionou no H.M,p. de 2/1/963 a 29/6/63. os segUlntes Sargentos,
2°.Sa'f" H.M.P., José Marcelo Feliciano
-Regular
,. ,
".
Joaquim Maria D. Toscano ~ "
Aestps sargentos deve ser averbado o Estágio de Laboratório·Sanitário
Frequentaram com aproveitamento e as classificações -que
lhes vão indicadas, o Estágio Prótese Dentária, que
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funcionou
no H.M.P. de 2/1/63 a 29/6/63,
os seguinte;;
sargentos
2° .Sarg. H.M.P:, Vasco Manuel Godinho Paulo,
- Bom
""
.',
Joaquim António G~eirci Godinho ..M.I3OiJl
P.GCS , Carlos Rosa, Pombo,
Bom
"
'18..1:..'12
António Jlodrigues
Ferreira
- M.Bom
"
"
H.M.H.l,Manuel
de Almeida
- Bom
A estes
Sargs.
deve ser averbado
o Estágio
de Prótese Dencg r i a.
Frequentaram
com ap rove i t.ament.o e as 'tlassificações
q~le
lhes vão indicadas
o ES,tágio Radi o Iogi-st.a \ que funcJ.onou no H.M.P. de 2/1/963
a 29/6/963
os sev;intes
saf
gentos
"
2°. Sarg. IUI.'R.2,
Alcides
Pedro
- Bom
Furriel
S.S. B.M.R.l,
AntóniQ Al.Lert.o Floseira-Sufic.
A estes sargentos
deve ser averbado
o Estágio
de Radiologistas.
'
Frequentaram
com aproveita~ento
e as c l as s i f i caçées qUe
lhes vão indicadas,
o Est~gio
de Sala de Operações.
qu~ funcionou no H.M.P. de 21/1/963
a 29/6/963
os segUlntes sargentos
'
2°.Sarg.
H.M.P .• António Henriques
Felicidade
- Bom
"t
t'
• Manuel
de Jesus Nunes
Bom
A estes
sargentos
deve ser averbado Q Estágio
de Sala de Operações.

v'I - Promoção

DEClAffAÇÕES

sem efelto

a
Nula e de nenhum efeito
a promoção a 2°. Sarg. milici -,
no do Furriel
miliciano
Lino Manuel da Conce açâç A~,
xandre do 2°. G.C.A.M., . publicada
na O.E. nO l8-3a
rie,
de 30/6/964,
a pág. 585.

2 - Rectificação

,)

Declara-se
que fica sem efeito
~ rectificação
T,espeita.yte -ao 1°. Sarg . .de Inf , 'oosé Penei ra ~agundes do 1.'
M.P.E.,
pub l i.cada na O:E. ~ô·:V3:~a"Sérire. de 30/6/964'
a pág. 594. ' ,
"
"'~' . "', ~"
','",
"
.

Declara-se
que o 2°. Sarg.
por Unidade Mobilizadora,

,\

~ '" ,J. '

"

lb

'do ('.A.t'. Jos~ Mendes, tiJ1l
o 1° G.C.A.M. e não o 2° J;.

3a.
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.c.A.M. como foi publicddo na O.E. nO 10 de 10/6/64"
pág 541.'
" .
Cl.amu-se Teófilo .l(ls~Lanç~ Milho Raposo e não TeMi lo
José Lança Raposo, o 2° .Sa,rg. do S.A.M. que embarcou
para ~ H \L de Moçambique, como consta da O.E. n? 16.
3a ')érl':)de 10/6/64 •.p..4g· ';547.
l)pclara-se que o 2°. Sal!.:: 'ltlicianc António Justino rios
Santos Lemos do H.C. nO' 10, prorrovido 8,0 actual posto
pela O.E. nO lp-3a ~prie de 30/6/964. a pág· 587, Con~
ta a antiguidade desde ~9/2/964.
Declara -se que se chama Ar'íto Cabrita San tiago o 2°. Sargento Mi I? do R.I. n? 2. promovido a este posto pela
O.I~. n? 18 '3a s r ie de 964, a pág. 587. e não António

Cabrita Santiafo, como foi pub~icado.

•

~eclara-f;e que o 2°. Sarg. 2°·mec. viat. rodas Custódici
Manuel Hosário Ministro, promovido no actual posto pela O.E. n? 16-3a Sérit::de 10/6/<;64 pág. 536. pertence
ao R.l. 15. servindo em reforço na R.M. de Angola e
não como por lapso foi publicado na referida O.E.
Declara-se que o 2° Sarg. 2° Art. Serralheiro João Silvestre Branco da E.M. Elect., promovido ao actual posto pela O.E. nO 16-3a Série de 10/6/964. pág. 533.
conta a antiguidade desde 31/7/963 e não de 30/9/963,
como por lapso foi publicado.
Declara-se que o 2°. Sarg. 2° meco viat. rodas Manuel
Torres Cabeceira Di asda R.M. de Moçambique, promovido'
ao actual posto pela O.F. nO 15-3a Série de 30/5/64,
pág. 51"'4. conta a antiguidade desde 29/2/964 e não
2S/2/96l. como por lapso foi publicado.
fllama-se l' erij amlm da Conceição Faustino .Margar'i do e n;::
Penjamim da Conceição, o 2° Sarg. 2° meco elect. da E
M. Elect. promovido ao actual, posto pela O.E. n? 16-3a SérIe de 10/6/964, pág. 533.'
,v
Para o devido efeito se declara quê 02°,

Sarg. de Inf:
Manuel Joaquim Mestre da Secç. Mil. do M. do Ultramar,
'a que se refere a O.E. nO 30/10/963, pág. 923. não segtiiu para a R.M. de Angola, conforme consta dá citada
O.E.
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Declara-se Q~eo

2° Sa[g'rde In4. Joaquim Almeid, ROS-

sas da R.M. de Angola, promovido ao ílct).lal posto pela
O.E. n? l~-~a S~:ie de 19l(,i/964"p,ág,~:.5~ôh~. 2°,. Sarg·
grado e naO Furr i.e L, ço~o ,porj1<l;ps.? fOl>pi.Iliflcaâo.
[jec l ar-a-ae que .os 2°s Sarg~. d~'~nf.,Jaime
<la Silv.a,G.~avo ~o R. I. '1 ie ,Ant.ero AmadeuIhlip'e
do B. I;. L' 17 , . pfde
movi.do ao. .ac.tua I posto, pela O.E. n? 16-3a' Sérle
fllf'
10/6/964
pág. 529 eram '2Qs. Sargs.
Grad. e não
riéis como por lapso foi p~blicado.
,.

"

•. /P'.\ ...

Declara-se
que o 2°. Sarg. de Jnf.
.Ioaqu.im da Silva do
B.I.l
18 promovido ao actual
posto pela O.E. nO.
16-3a Sérle de 10/6/964
pág. 530 era Sarg. Grad. e
não furriel
como por lapso foi publicado.
Declara-se
que o 20 S~rg.' de Inf. Bernardo Mendes da fl·
;v;. de Moçambique, promovido ao actual posto pela O.E·
nO 16-3a Série de 10/6/964 pág. 537. era 2°. Sarg·
Grad. e não furriel
como por lapso foi publicado.

2°i

Chama-se Arnaldo Gomes Gomes e não Arnaldo Gomes, o
Sarg. de lnf. da R.M. de ~gola,
promovido ao actU8
posto pela O.E. nO 14-3a Serie de 20/5/964 pág. 461·

'o

Declara se que os 20s Sargs. de Inf. Floreano Con~tâncl
Rebelo e Manuel Rodrigues
Pereira.
ambos do S.C. 5
promovi do ao actual posto pela C. E. n~ 15 3a Série de
30/5/964
pág. 500. servem em reforço na R.M. de Mo:
çarnbique e não na R.~l. de Angola, corno por lapso fol
publicado.
Declara-se
que o 20.
A•.I. 11, promovido
Série,
de 20/6/964
furriel,
corno por

Sarg. de
ao actual
pág. 556,
lapso foi
.

.Inf , A.rtur Dias Ameixa do
posto pela O.E. n? 17'-38'
era 7°' Sarg. Grad. e nãO
public~do,
. ..

o

Chama-se José António Gorgu1ho e não José GorgulhQ, o 2
Sarg, de Inf. do R.I.4.
promovido ao actual posto pela O.E. nO 17-3a Série de 20/6/964,
pág. 556.
Declara-se
que o 2°. Sàrg~" ~e'.Ca,~~ Ant6nio Joaquim cal-o
deira,
que embarcou.pa~a
a~R.M. de Moçambique, com
consta da O.E. n? 16-33. S~rie de 10/6/964,
pág •. 541,
coú
pertencia
ao R.L.l (C. LC.A.)
e não como se publi
.
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,.Qj!l}!~).a--se que os 2°s Sargs., de Inf. Casimi rc.üo rua do
l'lonte'Palmado R.1.3 e José Gouveia Marques, do' 8.1.1.
19, nemeados para serv i rém nas tropas de reforço à G.
N. do C.T.l. da Guiné. dem como Unidade Mobilizadora
o R.l. 16 e não o R.l. ~O~ como por lapso, foi publicado ,naO.E. nO 17-3a Série de2Ü/6/964, pág. 570
~-,

Encontram-se na'R.M. de Angola nos termos da 'alínea b) do
Art0. 30 do Dec , 42~ 7 de 22/4/960 e não como consta
na 0.1:..que a cada um se indica, os seguintes sargentos,
2°.Sarg.Art. -António Azevedo GaIvão - O.E. nO 4-3a.Série de 1b/2/64, pág. 130.
lnf. -Horácio JÓlio José - O.E. nO 34-3a Série
"
de 10/12/963, pág. 1104.
" "
" -Serafim Novais Moreira - O.E. n? 18-3a
Série de'30/6/963 pág. 564:
-Miguel Rocha - O. E. nO 1-3a Série de
"
"
10/1/963, pág. 7
-Qldemiro Fátima Teixeira de Almeida O.
"
E. nO 17-3a Série de 2Ü/6/963 , pág. 534.
-Ricardo Carlos DeI Negro Parrança - O.E.
"
"
nO 18-3a Série de 30/6/63, pág. 564.
"
Art.
-Anibal
Victorino Martins Teixeira - O.E.
"
nO 1-3a Série de 10/1/64, pág. 7
., Cav, -João Alberto da Silva Ferreira - O. E.
"
nO 29-3a Série de 20/10/63, pág. 904.
lnf.
José Maria Sardinha - O. E. nO 35-3a Sé"
rie de 20/12/63, pág. 1150.
-Manuel José Constantino Marcelino - O.E.
"
"
nO 8-3a Série de 20/3/964, pág. 259.
Furr.S.A.M. -Luis de Jesus Maria - O. E. nO 4-3a Série
de 10/2/%4, pág. 101.
F~g. -Marciano Augusto Pereira - O. E. nO 4-3a.
"
Série de 10/2/964, pág. 130.
20.Sarg.S.A.M.-Augusto das Mercês Pereira Veloso-O.E
nO 27 -3a Série de 30/9/63, pág ..856.
li

'

Chama-se Balduino Bragança e não Ealdviro:Bragança, o
Furriel da R.M. de Angola a que se refere a C. E. ri? ,
13-3a Série de '10/5/964, pág. 429.
Declara-se que os furriéis Grad. João Vioente Cabaço,
Manuel tiaConceição Vicente, João Antunes Ma1cata, Augusto Manuel Cordeiro, José Maria Tornei'ro, José Manuel Cadete, Eartolomeu Jorge Beirão e José Maria Luis,
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a que se refere a O. L n? 17 -3a Série de 20/6/64, pág·
559 contam a antiguidade
ao actual posto desde 2Ü de
Abril de 1964.
Para os devidos efeitos
se declara que o Furriel
20• niceviat.
rodas Carlos Manuel Esteves é colocado na c.D.M.
M. (Supranumerário)
e que pertencia
ao G.C.T.A. e não
como consta na O.E. nO 18-3a Série de 30/6/964,
pág·
592.
Chama-se Manuel José Abreu Fernandes e não Manue] José
Fernandes
o Furriel
do S.A.M. do l° G.C.A.M .• qUe
passou à disponibilidade
pela O.E. nO 18-3a Série de
30/6/964,
pág. 581,

3 - Transferência
Declara-se
que por despacho de 14/7/964,
o 20• Sarg. ~e
Eng (Sapauor j Fernando Tomaz dos Santos Vieira da ~~
P.E. passa a pertencer
ao B.E. 3 da mesma Escola pr~
tica
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tal:íOa
!\lém _dos Quadros".

4 - Vencimentos
Declara se que os sargentos
a seguir mencionados pass~
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados P _
ell
Lei". (n? I do Art. 3300 do Capo 8° do actual Orçarn
. to do lVi.E.) desde 1 de Julho de 1964.
4Sarg.Ajud,
Art Francisco de Oliveira
Cardoso do R.C,
l° Sarg, Cavo Manuel Marques Alegria do n C.4
Luis Heps ma Fernandes do R C.4.
Artur ~;ariano do n.C.4.
José Hodr igues da Fonte do ftC.4,
Joaquim Saramago do H.C.4.
.
dos pJ. ssa.n1
Oec 1ara se que os sargentos
a s cgua. r menc rona
a vencer pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitul.í.cJ.do
Além dos .~uadros
{nO 2 do Ar t ? 330· do Capo 8°
act.ua l Oq:'ctmento do 'i. L ).J esde 1 de Julho de 11" ..
Sarg.Aju.Cav.
Armi n.lo Hibeiro dos Santos do R.C 4·
l~.Sarg.
Joaquim Correia Gonçalves do li C.4·
AntóJlÍo José Ma rce l ino do K.C.4.
AntÓJlIO l ieja \~artins do fLC.4.
.Io aquur Gonçalves Va l ent.e do !:{,C.4·
[honi31.O de i\latos Fe r re i ra do h.C.4·

3a,
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14 de Julho
bardino).

- OBITUÁRIO

de 1964, 10. Sa rg, Músico executante
Joaquim Manuel [lapt i st.a do R. r. 1.

00000000000000000000

em (Bom-

00000000000000000000

OQCCUC

000000000

Joaoui.m

UI!

• , "

,

f:s t,Z conforme

o

Ajud~nte

Generai

f

t..",-MINISTtRIO

DO ExERCITO

Or d e rn do
3 ....S.lt~IE
,J.\..

'ublicB-se

-,

.:

•

ao Exircito o saguint~;

I - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
.Sa rgen t os do Qü"adro :f~rmanente
ln~resso nos Quadros
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser conside~ado nesta situação desde 15/6/964,
Q 10. Sarg.
de Inf. Júlio Dias do E.C.5 por ter regressado da R.M. de fl1oçamb1que, 'onde serviu em reforço h
'Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal dos Qua...
dros Aprovados por Lei",

nU3GrO do S~fviço
Passou a ser considerado

de Material

situação desde 22/6/964.
António Martinho Marques
Mon.t~iro da C.D.M.M. por ter tegressado da R.M. de tAngola onde serviu em r" forço 'h Dual'nição Normal. Venr
-pela verba "Pessual rI!! Norne~,;ãoVital{.cia Além .do~ (hl'
dt'bs (ln0l ',do .artO .366°" do Capo ·9° -do Orçmento mo ~,L
'o

10 .5arg.l

"t!: gT esse

nas 1fH'e iras

'lllftl'i.lro 110 SflTV;çtlile
~~

'6

~·~tos

nesta

o .Mec , Viat.Rodas

'sel:' conside~s

.:Admin~str:ação iNp'1'UI'T
:neste. situação des'de 1'0;1/64.";;"
do S.A.M. e wnttllld9 a

de f'ut'tieldoQ.P.
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antiguidade
desde 30/5/964;I;'cÚm di~ito
aos "en~~
tos ~o actual posto 'desd~ -a mesma ~a:ta '~3~/5/9~) ~'Pllsegumt.es alunos do InstItuto
Técm.'co ~'Íl.htar ,,{]OSb'rp~los do Exérci to, por terem ai.do ancorporadosP?
~,
c i to em cujas fileiras'ingres~aram,:nos
t.ermos do ~LLei nv , 37136 de 5/11/948 e Despacho .de Sua ,Exa. .o ~
Secret.g r i.o de Estado do. Exército de '9/5/~2 "e
Vencem pela verba' 'Pessoal de Nomeação V1tahCla A
dos Quadros";

??/S/iéIJI

Escola
Furriel

Militar

do ,5.A.~~oJosé Manuel Bento da Silva

lO.GrupD
Furriel

Pr át i ca de Administração

de Companhias

de AdministraçãO

Militar

do S.A.M. José Manuel da Encarnação Leal pires

P8ss~gem ~ Situação

de Disponibi

I idade

Quadro da firma de Infantaria

r assou

a ser cons ide rado nes ta si t.uaçgo . des~e 3t/l/~6jo
o 2°.Sarg
de IIlf~Carlos DuartE: Perelra hodngue
T J.L. da h'l:'ião lI,iilitar
(V, Angola.

Passaram a ser considerarias nesta s i tuaçj o c~sdei%7j6e4
os ::'°s, o.i r ~, de; InÍ
Tomás l e rr o c e 1 r i to ta
Virbilio
i~ntónio Aranha, ambos do :"...
Despacho de 3/7/964,

Quadro da Arma de CavBI~ria
P'4ss0u

a ser

.,'.'.. l::$t:a

cons i d erUIO

"S1tuaçgo

.

",,/,",/r6
i t«

" êSCle Lo;;;

c 2°.Sarg.
de Cavo Alf"cdo Teodoro de Jesus
F 1\:. E.
Despacho de 3/7 /Q54.,

i

.<0

;.:;ilvlJ.<
,,.,

Passou a 'ser considero
..',s,ta si tuag:; c. ,1es;Jc .,
;:-'p {'
o 2° .Sarg, de Cavo !.}flltngos 'Alves Fllipe da •.
,:,',
Despacho ele 'iO/7';':%:4
~,

4 •

\

~;ut.it1·Ô'\tl( Sen i'ço ~ [,~3;t'Ef.ia I
4
..,ta 's'.t....
-~., uação ••
1
a , "Ser cons iid era .da Il<.!S
es d e 23/51';
.' 96,I'
C ~'') ..''Ul;: ,2°,\1ec,\'iat
rkdu,' '.lnl':'o !>lOiO r:i\ I'. '
1\.1:';01"",

P a~30U

Seri5
ORIIM D (EXERCITO
N°. 22
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Pessov
ser considerado
nesta si t,!-~ç~ desde2e/7 /964..
o turrielGraduado
20 .Mec. Vi at., Rodas -Joaquiin Pereira
tones. do GI\G\ 2. Deve ser desgraduado do posto (~eFurriel .desde é, cata ac ima referida
voLt.ando.sa ant.er i or '
'situação (praç&).
, .,"
<i

PaSSOl.. <i ser considerado
p~ ta si tuação desde 1/7/Ç·v4.
o FurrIel Graduado 2°.~ec.Viat.Rodas
José Lu~s Alves,
da R.M. de Moçambique. Este Furriel
deve ser desgrenuado desde a data em 'C,ue passa a esta situação,
voltanéc
à anterior
situação -(praça)
.':....

'r:~ggem ~ Situação

de Supranumerário

Arma . de Infantarir..
~

ill"'roda

"

Passara", a ser considerados
nesta si tuaç~o desde 9/5/964.
por terem sido nomeados para servir em reforço à Gua~
nIç'(, \ormal da R.M. de Angola, nos termos da alínea
c' c, art*.30.("0 f'ec.42937 de 22/4/960, os lOs.Sargs.
de InL Antório - .r re ia de Mendonça e Cándi.do Augusto
Rodrigues,
ambos do R.I.l.

'viro:
I

~epend~ncle

~1

:ir(
,

'I

Bc:,';-Jrt

.·.!!;tério do Exérci

O

rlo 'jtidânte General
,r~.n

do serviço

ç;::

de Pessoal

le Sargentos

~ Praçb~

1 ();~ffr~::- dt: Ir. '
u::' . .:-arg. Hei tor 1 r anci.sco Nunes
nando a ant i » i '''ri" ('E"-:cle 10/3/964,
data q par"
'-qual t e:n ,~Ir u " _, vencimento" Jo .novo .os t.o, \
-pela verba "PessPdl dos l)Ja.dro~ Aprovados por Lei

, _. t
-, .$f'Ü~T

Oespocho~e

tê i s

21!?

~M!

'1~

Gene r a i s~,f

~\:ft

<t1 ~

~uartel

Genúal

do C. T.1.

~iJS

Ac n!.

-j

,

716

ORIEM

DO EXERCITO

N°

22

s&ri"

3a

* ** * * ***** *** ***** ** * **"***,*** ...**..*..** ........"*******. *...*

il7f.)f.~#

, OS

1°.Sarg.
de In.f., .o 2o~·Sar.g. lfer-manoCabral
de ,Mede.l1'de
Fre i.t.as do
ccauando B. 'alltiJguida:de rle5,_
1/4/%4,
.data ~partir
.da -qual "t.emdireito.:aos
''V-efl;;s
mentos .do novo .po.s't.o, Venoe pela verba "'Pe.ssDal
Ouadr-os Aprovados 'por Lei". ~pcho
de 15/7 /9.64·

s.r.r.is.

Escn J as PI.lÍHc:a'S nas Armas ;~ S8TVj.çn'S~ :_C',en-t:r.Ds.Df
il1s'tn:llJllD

,etUn'i't1a1h!:s

Intánta rÜl

!~DjaPrátj~a4~inJ~ntarla
2~.t,arg.2°

.Artif.Serralh-~i~.

r'd:l

o Furriel ,JoSé ife

'1'8

t;8

Machado, -conuando .e -anüguu1arle desde 31/7/%3,
o
a partir
da .que.l .:tem :rliil'eito ;,aos vencimentos do no:,
1'OS1:0. .Conr.inua a W1Icer ~la
verba '1l.essoal de 'None
«;,ão l it.al;i'Ci.a Além dos Quarlros".
'-0

S;:

l'ls.:Sargs. .de .In~ •• os 20s.5ar,gs. ,Horácit;> Mourão ,de
sa da mesma Urri.dade , João An~Ól110 Made'u8 .e Manuel,d s'
drigues ambos do C.LO.E .• contando a antiguidade
~,;
, de respectivamente
1/4/964. ID/3/964 ce 7/4/964. da o'
a Iartir das quais 'têm rlireito
.aos vencimentos do ~o
vo 'post.o , Vencem pel:a verba "'Pessoal dos Quadros AP
'\Fados por Lei". Desp. :rle lSn /%4.
]~'gÜll11nt{) ;de 4Jrf~fltl!Tja

'N"'. ,5

ue

1.o~'Sa'rg.
'I,nf., 'O 2°.:Sa:ri!;.Franci."sco:ll~iJr.:i~es ~~;
ra do ('G -na 2a.i\:.l\L,
cont;ando a 'l:I.nt..~'3:da:de!!le
3/4/9:6'4, 'data a p8ttir da :qual 'tem'rlu:ei'~
;aos ~s
'Wentos ,do ..ROVOpOEto. ~e
lle~.'a v-érba 'tpessoal
,=('-A.ladr<ls
Apro~s
;por l..-ei"~
'[J)e5;pa'Cho lie 1'5/'7/44lffiig~11I:'!n:HPl.1,f '~;Jl'hmts:.ria

l~..SaTg~,&h! .•..,
.T'~.
, , .la

Cln~&dede_

tem d1'rel.'t-o

verba

'ii

}JIr=..e3 ~u:i~..a.
"c~
,
l&t..'a·;a ::pmti'r ide '!:'ú

:zro)'.3~~"

'.. ~
~o.
Vence;pr-,.dos 'QuadFos ~p-r.bvarlos :por 'Lei" .
Despaçho~e lSn 7964.

aos ~martbs

"Pessoal

"~«l.

"

3<1. Série
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de Inf~ntaria
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N°, 12

20 .Sarg.músico executante no instrumento clarinete SiL"
o Furriel músico Manuel Santos Lucas, contando a antiguidade desde 31/7/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 22/7/964

Regimento

de Infantaria

N°. 13

10.Sarg. de Inf., o20.Sarg. António Ledo Teixeira, contando a antiguidade desde 10/3/964, data a partir da
qual ten direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 15/7/964

BatalhãO

Independente

de Infantaria

N° 18

7;' c,~r<t:'

l0.Sarg, de Inf.,°António Pacheco de Melo. contando a antigUldade desde 10/3/964. data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 15/7/964.

BatalhãO

Independente

de Infantaria

N°19

20,Sarg.músico executante no instrumento "Clarinete Sib"
o Furriel músico Alexandre Joaquim, contando a antiguidade desde 31/7/964. data a partir da qual tem direitQ
aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 22/7/964

BatalhãO

de Caçado~es

N°. 5

20.Sat;,g.20.Mec.Viat.Rodas, o Für:tie1 Romualdo Gonçalves
Di $~~:'lContandoa anr ' llid:'lde"des'de
2 9/2/%4
da t o '
p?rt"_;d:laqual tem r,''''''ltr
<,,5
'vencimentos do novr n
to ::~,V:e em refere
• a R. ". 'e Angola.
<,J.
_spach ,.dE' 22/7/964
_e lnf. I O' 2° Sarg. . ~. Ilerr iq leGonzalez (os
i" j" 11Mffi, contando ,,'-;:,gtl!d"'l.de desde 18/2/
ii' pak1 r da: qua 1
- 1rei t'o uos ve n, ir~

'0 po, to. Vence pela ve l'a 'Pesso::tl
dos Quadros.:.A
.~ " ~or Lei", Despacho rI 15/7/964
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1 ° .Sarg,

de IIlf., o 2° .Sarg, J'osé 'Domingos de Sousa Fra!l"
co , contando a -ant.igui.dade desde 1/4/964, data a par't rr da 'qual tem direito
aos vencament.os do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal
os Qladros 'Aprovados por
Lei".
Despacho de 15/7/964.
lirtilhari8

Reg'imellto.de

IirtilhiHiCl

(Com destino

Ug.flir.a

'lo. 2

.ao CI(j\ -4 )

P .Sarl:,

de lufo, o 2° .Sar~ . .viétoT 'Camilo 'Rosa do 'R.l;?
contando a ant i.gu'i.dade tlesde 3/4/ ~4. .data a partir
a
qual 't1:!fi1 direito
aos 'vencimentos do noVOpoSLO. Vence
p:e18 veroa "Pessoal dos Quadros Aprovados -P0T Lei".
;1cgim'Bllto de ArtLlharia
Pesada N°. 3
.(Com elestino ao ClCA 2)

10.Sarg. delni..
o 204Sar,g. Armando de rv:elo 'RodriJgues•
contando a -ant.i.gui dade desde 3/4/964, data a partir
da
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 15/7/964.

:Regimsntn de Ar1iIÍl.afÍ.3IAntiaérj,n'fix~
2° .:SaTg.:2'" :ÍVlec.liadar. o Fnrriel
Josécandido
CustódiO
Tl.er,eira, cenaandaa .antiguidade .rlesde 31/7/964. ·.:data a
'partir ria qual :'tJem....rreito .ao s venc'imerrtos no novo ~s'
to.

Este 'fb:rTI':el-encorltra"'se

de Angola.
Sflf1YiiÇ()

~'Sp!8cllO

:a;pxes târ serviço 'na:1."1. ~.

.de.:7B:n /%4

idf! ~Saútl€
l~.

C'fU1YO ;!:I'.e trm$annÜts

-1j'e':S~,Ú~ie

:Furriel ;do S.S., .0 ?-o.~:cabo·'bn.idio :rlIJlS ~
-!<eis .~g~
contlllilin .a. aJit;l;gxn.darle -ICie&:de
:'9;319.64 • .mt.tll.,t8 ~r
e
qual ·t:em direito
-aos v-en'é~US
-do ntJ':o '~'Sto. ~~n'C
pela 'Verba "Bessoal -dos {~d:ros 'AlJ:rovano$ por l.e1 .
nes"p8chode "2.~n1'954

Ja."'~:\"*****,;:*~:*,~**<::*******************,******'*************
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719
us 'r'9ter'ai

Serviço

Escola

Prática

do S-ervico rI::"'fl~t.erial

Sa:t?Ajud"~raà
•• o l° .Sarg.l o.Mec , Viat.Lag.e
Especiais,
~.ino Leitão da Costa, desde "A/ aY964-, data a partir
ca qual tem direito
aos vene iment.os do novo posto. Passa Q vencer desde a datd da gradua<;ão pela verba "?essoaI de Nomeação Vitalíciu
Além dos Quadros".
Sar~.Ajud.Grad."
o P .Sarg.l ° .Mec,f.1ectricista,
FrancisCraveiro,
desde 16/1/964.
data a partir
da
Co Josp
qual t.err direi to aos vencimentos do novo posto. Passa
a vencer pela verLa "Pess6al
de Nomeação Vitalícia
Além dos t).ladros". desce a data da graduà,çãO•

Companhi2 Divisionjria

de ManutençãO

de Material

Furriel 2",~'ec.de Preditor 'Centrais de Tiro, o l°. Cabo.
n.104/RV: -Ajud , Mec.Pred.Centrais
de 'Tito António Con- '
ceição
pes do r .A.A. F, I contando a antiguidade
desde
9/7/964. data a partir
da qual tem 'direito
aos vencimentos db novo posto. Passa a vencer desde a data da
promoção pela verba "Pessoal 'de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". (no. I do att* ,'366°. do Capo. 9°. do Orçamentu do M.E.) Despacho de 28/7/964.

Orgãos de Execução d cs Serviços e 'Outros Element cs
lstabel€cimentos

~ilitares

Est~h~l~cimentos'PenaiS

!2°~rg.
'dI:; Art.
o Fur r.ie '.lanuf"l da "piedade .Moura
'tallco,z, enti~ü:iade
desde 29/2/964. :ôwt& .a 'Partir
tfual "I:-e" da re i.t.o ao s ~entil%l:êntos ,do ~vo ~nsto.
Ues:pacho -de :28/7/%4,

~stl:lt"l<ecimentos de tnstrução
t:llfltro
r a.

r~;J

1..'1\

de EdUCAÇão fisfca;fQt!ltaçã,Q

f1;'lHar

lO.'Sarg.

.1...... I· ..... I'"

Inf.

COnUlll<10

I

o

2°.sarg

a antiguidade

ttipólHo

C",~-

i

""

e De'Spoftns"

Fernsntlés tlogu,ai·

desde 10/3/96-.,.

data a

par-

,

7?O
"':ti

nRDEIl

00 EXERCITO

N°.

3a·Ji!~!
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ti d
I
di , .
.
d

Ir
a qua tem IreI to aos venCImentos o novo postO
Ve~ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
LeI" •
Despacho de 15/7/964.

Estabelecimentss
Hosp,tal

Hospitalares
Militar

Pr inc ipal

2°.Sarg.do

S.S., o Furriel
António Teixeira
dos santO! a
Meixedo, contando a antiguidade
desde 14/4/; ~4j dat~5
partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo
to.
Diversos
Oepósi10

Geral

de Adidos

doa
2° . Sarg. de lnL,
o Furriel José Gomes Duarte, contaJl tef!1
antiguidade
desde 30/4/ <;64, da ta a parti r da qual
direito
aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 28/7/964.

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°,

15

do a
2° .Sarg.do S.S., o Furriel José Vargas Revez,cont;an teJ1l
~til?'llÍdade desde '29/2/964, data a partir
da qual efof'
dIreito
aos vencimentos do novo posto. Serve em r
ço à'GuaT.ni~ão Normal do C.T.l. da'Guiné.
Despacho de'2Bl1j964.
l'l;),,~el

Batalhão

de Caçadores

N°.

10

cQP
10.;:,arg. ,de ~nf.·, o 2°.Sarg" Ar'..lrra1O Augusto VIla~esdfl
tan J •• !~t.igu'idade, desde 10 I~ '964, .dat.a a partIr
r: e
(lU:
..JIJ_~ii-.'to C\.OS vflI1cimen: ,5,-d9 ~ovo';'posto., Se
e, r O'I'.w~â tiuamiJ;,ão l'jorrra
Ia i\.'M~deAngoJ.a.
,,
Qespach'O de 21 7/961;', .-'
< ..... ".

-

I

••'.

','

'.

s •

A

..
,o

2° .,arl-, ,

I!1f., o furriel
Cl ar imunoo Ar tónio rxune s ,
a ant.i.gu i o a+e des e 30/4/964,
na.t.a a par t i r
t U'Ü
1. TI di r ei tc i10S vencunen tos do novo no at.o , Se1'v : to', rcfor co ~ Ijuarniçf:o Normal do C.T.1. da GUlflé.
Uespadw de 15/6/964.
COutem;)

liegifc~

i i t ar
í

Qf'

Angol:

IO-.Sares
de blf.
oS.2°s.~arg.
José Pereira,
Hor,cio
t"erei~<.J-sodr i.aues .,;anuel Alves Carneiro, Manuel lOont'Ues Lo-rrcnco
e t"l,l) Auzus t o de Alme rda, contando a a,,tlgui:L 'lo de sd e lJ/3/%.1,
data a par t.i r da qual ter
threlLÜ "ns venciment.os ao novo posto.
Uespacho de 15/7/964
IO.Sar •. 1(·,\'ec.Arma::- Pesadas, o 2°.Sar!!.2°,Mec.Armas
PeSB",as, ')sé l'r anc i sco Nicolau, contanao a ant.i gu idace
des. c 1 ~/6/964 data a partir
da' qual tem direito
aovencimentos do novo posto. Despacho ,de 23/7/964.

2° .Sarg. 20 .~'!ec.de Torre,

o Furriel Manuel Rodrigues.
tando a ànt.i gui dade desde 31/3/ %11 data a partir
qual tel direito
aos vencimentos do novo posto,
Despacho de 22/7/964.

2° .Sarg.ÚG S.S,

conda

° Fur r i el

AntÓIlio Joaquim Dias, contandata a partir ,da qual
ten. ::lirn:l.to aos venCImentos do novo posto.
De spacno de 28/7/964,
do a aptiguidacc

~:,.~arT~
. ~e.nue'
lU/~/~\.·
{'cntú'i

desde 29/2/964.

0e Jnf
'0<' ''2cc;,'-;args.
I\Januel·tia,Cost'a Cruz,(
Se r a "L'
r n t ando a ant1j.!:UI.QItdI:! -aesd
m,t<.. a -,,·rrt t
u,d'f:j\Ia: :t~.. d1Ce1~(HaOS -C\'enC-l'lI) nove
1)08:1;0 .• i.':::.3't;a:ct.o de
J.5/7 /-9(:;4,
.it,~t)

T

. . 'VGrnL~maçana
,n_
1'"
4"
ce I1.~. o>' h~rrl~lS
~en't1eno e
&'llHin- -ent.o ie 1;<' Ç'l
Calendáno, contattdo.:;J anti ...~)~<
~l.oarl ·J:!s;.e 3~/4/9,."
,.aU1 a par'tir
da qual'~
di ..
"eiuJ ..,..,.; venciment')" .:,. novo postv
Dc:suac
de 21/7 l(~,.

"c
"'-'.
, S.~ttf,

t",:

r'.5arg.
de 1:nf., -o 2°.Sarg.
Jos{~loor.a. !Contando .a 31:1tigJridacle desde 3/4/964. ·<lata ;a par.t.ÍT ,da .qual Icem ~h-:re:tü tanS ~enc.i4llentos rio 'novo,pos:to.
:2°.Sarg.
de !InI." o Furri~l
Ant,6nio1)\ugu:st,o Vaz, 'CDIlicaw
.do ~ ·,ant-.igalidade desde 3(;/4/964 • .il.ata a partir ria ~al
'.tem' mT.e"iÍ.;to ;aos veacarnerrtos do novo post.o .
.!Je~cho :de 21/7/'%4.

:S~r~to'S 'l."!'[l·"!lll:athllJ :0'0 :DDmpl~nmnto
4!lH:;~,lln'1ríD

'(i~

Jnfarlt'élT,i";:l l1o• ' 2

'l"OT,.de-Spiicho tie 4jSeternho 11 %3. 'cootc:tndo:a,antigui<dadc
'l'eSCe,:28/FeV€Tciro/1962,
2° •.sargenco miliciano
o furrie~
.rJ0 ( .P.. ,:HarniTo do "NasCi'lJl6Jlito Nascimento, por se ter ver1:ii·cado .qt.ie ,Tmmi.át.~J· condit;&es 'de -prómoçãoexigi.gas
na
.Lei <em.2B/,2/llJ62 , portanto:
".áÍ1t.esdo seu angres so no O.
-F. fica .graduado 2°. sargento desde .a ,Gata do ingresso
'no O. P. (:2/4/];1311)2), tendo ,di'l'ei.to .aos wencamerrtos de 2°'
.saraento 'miliciano -:desde 28/ Fevere i'roy 19.62. .nos 'tennoS
àa Determinação 4) da O.L n>, 33 - ·3a. :SéTie~de 1959 e
Despacho 12, inserto na O.'E. n= , :g-la.. $é:rie.-de 1~9

Ji,flg~en to El:e 2 ntall'-t!lT iTI '1l'O.

lA

ri0r .de.spacno .rie2'J IJUl'ho/19:64~ <CUIitant'lo a .antigui-dade
~~s?e,-29!F~~TO!1c)64
..,,2o~m;~nto
"ll'liliciano o .furriel
m.di.'C'l..aD.o ~'1amrel FeFlt.wluo '!A:t'eXai!di"t:.

~ ;:lmen't~.~ 11~B-r,~.<i

,1-fI>:'1!j'

Por 4:es,~hv ;Ue'.2'7 jJ;ul-\to 11%4
'fCOm:rai1:do aanti1nl'iue.,1.c
desde 28fr~~TeirDjJ.9t2,
:~=:sa'r~1;~, lf,ihciano,o
furr1 '0,:.00 Q.P~:J<I-\l'lf'oJsto~fuio aP."pê.S'V:u:em;.e,~pót'tk1:!;~!~..i~J·
cadoque -retinia 'tu~as
aS.l;:.mcl1ç'f:>.-e-stie ·promoç~'O:E.xi~ ..éa:o
na ,Lei :em 213/2/1962, :p-ar~
'ari't<!s do '.seu .ingresso !'lG
'P•• F~ca ,\~aaG
w.~W.uiesde
il,·'dacta 'do "inf.'I'les.sc
no O.P~~{2/4~)
'~~"'iSiej(tti~~~ti,sr'C:~o.
sargeniü ~ili:~~a:lO._,
4-e's~(; ·~7'f,:~:r.o.{19B2'1 ":nos.teTllI'->.:ó,,_
da f)f:teT.rn1nflt<eO
~laa ú.C.'T''' .•33-~a~n~Ue
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d.~Spl:iCllO de, 27 IJu ÜlO/1964 , c-ontam:l<:, ~ ~tigioaàe

eS:Qt; ,2;3jeverelrp

/1962. 2°. sargento

mlJ.1CHIDO

por.se

o

, .
fur r.ie.I
que rreu-

.J?S0 ruis Vilela I'arracas,
'ter verificado
~Il::', todas a s condições
de promoção exigidas
na Le r em
,2B/2/11f)ó2\ oor-car-t o, antes do seu, ingresso no O.P' •. Fie,).
P'~:uado 20.san~I:to
desde a data do ingresso no O.r.
q/.~/19.,.n) tené;'O di re r co aos 1'ellcimentos de 2°.sa-rgerit:c
~lilciano desde 28/revereiro/1962.
nos~termos da ,DetermInaÇão 4) da O.E.no .33-:-;á.Série~cle 1959 e ~spacho 12. in:;;.ena na 0.~.n'O.9-1a.::'érIe·.de
1959.

Rt)gj1".t.:ito!l
Por

Infantaria

'de Sá-d-a Bande'ira

de 27/Julho/1964.
contarido
a 'antip;~idade
Ij·f:'vereiro/1963.
2° •sa rjSen te rtl'i.'licitmb o furriel

de!",,:Ya,c.' o

,ti~l:'l'e 2'

anue I [Inatos Marques'. Tem direito
tos de nov.. posto desde 28/Fevereiro/1963..

.acs vencimen-

1l111;1~1.ano

Batalhão

deCaç'adores
.

,'I'

"~:''1'1rl'"
:'_" .'
to',... '1. "
.: •

..~

'''oi·· ...

C.Caç. nv , ~oejPat. de 'Cáça'dore~' nb~h3'5'8
PO'r despacho de 25/Junho/1964. contando a' antíguidaru.
q~s~e 29jFeverelfo/1964
20.sargento miliciano o furriel
Tnlhciano ~ojrigo
Albuquerque da Purificação.
Tem díreito aos venc iment.os do novo nosto'des?e 29/Feveteil'o/l
~4.

ftegimen~o de lBnceifo~'N°.

2

policia

Militar
11''''.222.
Militàr
nv , 37 1:,'
"
0 ~8~a(
.) -0"- 5/Agosto/1964,
córitàndo a ant_igtiidacie
desr;~ '2( / ._verea.r .::/1963,2° .~al'o!:!ento;ffiilicümo 'O fur-r i c
'lnlnC,H.110 ~'JS':: I en~3.nQO !VJorelTa,Ara\ljG:'?_
Temdireito ao.,
-f {;!i1n3 hiade

_, f.Lde ~olícia

°

~eIJc3:me

,~,p

tu::' ao nové.

Oesj)"iclw

(':CS:h..

~'anc

211'

~ ,-t._

~o~'rio'no>f~

{J e

1 :nO/1
~

deSile" 25/Julho/196,'

,-51",gost'e 11 \i6l1, ,.cb.ntllT!do ii _nntl. gt:l1oack
.t0... ',.",~rf!ento 'mll.l.c.binO o fUrl'J.el Jl,i-

CarDú.3'

;,Gstv

:,o13\'o

CÍ" U'1lbs.

d'es,jf:

íerr dire'i'i.'O~

31!Jul~li~~.....
~ ~ .•

~~,~,?"

'

~ )~" ~~:

-ve.ncimer.,(

~,.",~.~.j'.'

,~7 ~.

....
.... ,

...l.
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'v

ou condição la. do nO.l

0" Dct crr cuIar
l45(X) de 10/7/1952
da extinta
3a. la.fX;vtl:" contando a antiguidade
desde
2}/i'evereiro/1962"
t
com di rea to aos -vencimentos do novo
1JOSto desde 5/julho/19ó3.,uos
termos da Det.erminação 4,)
(U
O.LnD,
3-3a.Série-Jc
lSS9 e Despacho .12. inserto na
O.L.no.9~la.,,:::,0r1e-de 1959, 2° •.':largento mi Ia ci.ano o fur
riel rni.Li caanoCar Ios Ai Ler to Varão Alves,

Por despacho de 5/Agos'to/196IL contando a antiguida.de.
desde 23/Fevereiro/1963.
~o.sargento miliciano o furr~el
rm Li.c ca,.c AniLaI José r.e rna rdes da Silva.
Tem dire1.tO
aos v encimenr.os co novo 'vosto -desne 2UFevereiro/1963.

'Campo de Ti TO

,li8

~e r Ta na

:Ca[~I-:'

'por nespacho de 5/Agosto/l
~4 contando a antiguida?e
cesde 2;9/f'everelTO/.lÇ64 2°. sargento miliciano o furnel
miliciano ,José ,Guerr'eiro Cardoso da Silva. Tem direitO
aos venc iment.os do novo posto desde 23jMaio/1964.

t II - .GUIlOLAÇÕ: JS E TRAMSf,EREt!C IAS
Sargant os ii O Uuadro fenmment e
I

'Armas e :Serviços
t,li:n is t é r i 0110 fl.,én::; i t o
,Na 1}ellilnn'fln.ci.a

!ln Duar,tfll.iAe'St:re

11i r BtlJiiu
,.'OS.,S~1TFS.

IIn

~B!l'.y~I;1l

llD :).J\.~,L -Al.ví.lTO

.ne

rnes

Gan8.fôl.

Ini:~:J;j4fmc.j

3

;j.os :S.a:ntos re~1'1'!J"

Ouartt: !P.er.ei',ra. .ambos '(Id I~.i\·. f."~:I 101:;.allJbi qu e , :dev.eu:.C
ser conside-redos nes tê:! 'Srt.1!IIl~iio~es~.25/-6;'.!J6~. \t~=tcen
pela werll1:l. ''.Fessoal :de'~~~~c
,'Ni-ts.ii"C':il&
Jl..l{;'R'"~
(~-",drm,
Hespa:cho ,de .2l/71964.

1 o • .sa~-:'Iio ,~,.
Lui:s ~D.Bclo,~
1)ii,;es\1Uiita dG:2°·
~).C.• t.l.;_. 'sntl.lUIliàade,l\m .•
--iJ.i;:z:arl!lre, ·~àó
'Bercóns).[léTaaones eL. .siUlaçiio .d.es'i':lli 14/5/964 '~r t,·e;r ~ssB('u(,
do (',,1,1·

'\c 'jirnor

.. ne':'l!"o;,,'_

V-ellC-r· Vl':'ln'veT
1 ':;.:)

c·!n

,-

t

/ . ./.~

_

'~e ~ol!'

\2ri"

J:;

:"''ln'
",

_, I" .,'

~I'"

'(",I'

, ;"";,

:J,

cbo

• ,.. ,.".'

"-.',

<J'~

U[!

•

(f·~rG1F·

·t:r~·'·!'-":·'

,.!(:,

:,;~.:.~., '.'~".~ ';:!'

2',
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~,::"
.•,.•·:~~~:I")('1·~~~'::::~':~'~:··~'·~':*

. r~ •

le9r

!i!

pjrecçijo

U~

r.

Arma das Transmissões

;',

',,'~

"

',~

d a Concelçao
. ~ B.Japturr.:a
.
d a n"
.
der
ad
ser con s r er aao nesta SI. tuaç;-:o r:lNdf" ?5/f./96t.i- dat e em que embarcou de regresso
à
:\\ t-r6[....) 1" v·!"'r( pela verba "Pessoal
de !\O'11ee;_;"o Vi tal íct .. "J'':'i1' do~. I..'tH .. dros"
Ü'espact>o de 21/7/96-1,)

J

1 ("
Ç'
r=
(O
V. ",
... J., Tr .., • 0;0'0
_,
'1
j.
•
'l
oe I' oç em 1 ~'UL, uevenoo

:?o:...,erg..
c,
",'
1

fvcLl-L~

.i.-'T0~i(D[~

c.....
j~

N

,.~s:r;n'ls e.. Sprviço~,

Centros

pp

lu~lruç~~ c Uoidade&

lo,~-,~~:-c t.nt0r;Ío
"ll:,ílio
I/-endes Jo R C.,5, sua UrtírlarJ~
MuLi 11 z ador o, \:;Vd"~'O s er eons irler ado nesta
s i t uaç âo
,\::d"
"'?/ (;';<:<'L,por t e i regres::3<.>.v'c da R..M" de AnJ!Ola
V',CJlc,:,-l-"" 1a ve r:.d. "~'E'''",o~' 1 dos (_n_1:,·i ros Aprovados
por
l.ei'·
('.:_.-"rac1<, de 15/7/:164)
C)O

r"

~'ll2.ico

, ...~r,.
-'~

1!,'S~_0t'O:G.~1I

(, h:.~pacl\0

r'( ..IiI

} l'

, r..' ~ . i'

I_' ."

rro .. ':.\:._.,.çlus

~arg

;0

,'.:
',0

,?O

i\n~,(,l~,

"(r

.)

,

] i

lei

'"

v('v,,'':'~

Francisco Arr,ante Rico do I:..
d.,· ~7 I .....:9(4)
~t"

r; LI .,~ 'l'v~ ·P';r.,':la,.le do Q,G, da :~
pel" 'Ver} ci "Pessoal rlo~ \)\1;\Ve(lC'!
(Pe~;.)acl.o
de 3O/7/9(;~·)
['.:i

f:','-:- (

'l_';

::'c.r

da ·R.r,~,
'-O!1s'idendo ne·s,ta sit.UflÇão de-,;-

~rm·a:tl\.'o Ar.-'l"~{> Martins

,
\
d' to?.. FefJ!eSSO
.'
. C" .....teK;.t:~
1__
'
r,e'.
c.:. qll<_' Gfl.carcOU"
.."':
;"'01".; ""[lei:> p-.;)
vcri ;., ":"essoal (IaS ~fue::l:ros ~·rov~.tlCf~.""~
por ,l'
.. (J~..:;w:J.,') de 8/7/964)
-

,')"

, '_C, ~~

I

i

Iro""

.I"_"

1.,.:"

.l(- .. Sr:r,~
df'V

,{o l'·

{1·_iC

'I

t.'l'

(,'i,'

<~"f',l,
ron

St:T

" ,

ql"

t'_'i

J'lPttCO

.; •.~L'l·(.~:,

, ;

1111,!U

,

t ar .. \el'C("
:_",18 'fed,é' "f'essoal
a}~·:r.· d~l:~(.\,,:,'11"0.:-.11
(l\~~~l,~acl.o

1

;;'. 'L

....

'1,1..

Cj·--:-!"!~'::·
t1};'C;>-O

·\.i:"ut>··

11_;:

;:;.1(",1

J

i i !.::~,:lOl';_I~
'~,?16jI.J64,

Tj",,~,le

\.I~~Y'·i;)

I" é'

se r

1\; i \'0

do lL C:.,:-, ~u~
I

t'onsirJl:."'ra~l-o

n,:-:,~~"~l

':;j_""'

ter

hrnen!:el

Faustiw;

.??/7/l)6'i)

(1(l'

rellrr'~~sa(lo cl~l 1', -: .. ,'~
"Peasoa
l ~Jos Cnadros r\UOV'olde 15/7/964)
,
,

'UOT

Ar-col
a. \'éi1('{' r:,,);.. ve+I .
.Jo~ por Le~'; '. '(r_~sr~'sh-

2° ..~.'<'r\i" 3co 1nf.

,J" todo o Sf'I'VJÇO
rl'~'
ele l\iar!'e<'t;fíO Vi te i íCl<

~~~r

:_lev~ndü

~;k,ç[lJ-:--iLiq~l(,
df'sd.e-'1/7/96.1
,
,
' 1 L"

P.~!.

s i tuac âo

lrIC"'~'''l

'-'

dn

:l['~\~

lie-sti:i

da ('0St.'~ do

C,T. L

ele

C,,'(> e ric , ,lt"VéWu s'"" cons'i der ado I,e<:t,' ::"jtuaç3o,d~"d,_ ll/7/961,
VE'Pce l-'e 1.-, ,,,~r"<: "Pessoal
ck NO!T\eaç~ío Vi :
t el íri.a a] ,Sr;; c1osl.1Jarh-c",".(t'lespacho
de <)]/7/964)
~egirnento

de infuntaTi

a 11° 15

;!:c.;'3I.s,.~·'),~'e('Yadim'. ("un6dio dos Santos Simões dog·
c,.:, dr>V '2!'
se r CODS iierado
nesta
si t.uaç ão deseJe
'l~'/ói9C i, por t-:.(' le~'ressado deI n,~~.de Angola onde
s;:-rvj u em r" {fn'ço
Guarnição NoI'IV a I, Vence pel a ver-vlol
'Tessoal do." I.,lJ adros l\provadoó' por l.ei" .
CL1.,::spachoele 71/7/964)

':c.

Bat.alhiio
,!o.f)êr~
TO

.. 2°,Mec"Padio.T

de :Caç,9{-«;,1'e's''1I°10

Fe,mando Gon~alves nias

do Cruzej-

ela R~1.. de An~ol c, (, '!",,:arE' ..';?O,Mec..Viat,,&das

Ma-

nue 1 dos Santos rL-l i..~ -'ile \,loç~rrhH1U'=" tlevendo ser considera,los
ne~ta sltu8'C';::o desde ':'2/6i964 e 30/5/964.,
resvect1 vament.e, Udt a:; e", -aue emba~a,ralTl' de T€7r·:ssO
~;
Metrópole" Vellt:em 'l'C la v~ r'r;" 'rpessotll nos .(uadro, Aprovwl·:)s -oor Lf' i"

~:rt·i:Url',"'tl·',L:i<~'Pi"r.\",," '2
{Com tle:stino ,-ao C3.c';\
-i.)

~{'1-':-1r.I"!"n"O!'I't':'

·.Jt':~-tiniml'O 1mr.aZ
ser ·,-a)nsi~e!t.>.do'1lesta si-

,~:ar:·.,\i"'~
..·O,!:.'fe' d'." ~\ :" l\,Jtt'ri:Dhi1i:i~

~1c'1:-' ,f .' 'di..' Tl1T;o;, de'ier-dc·

::~.~~)ê",~~~,1~1~~/Z::~;~~')'
'~~:-~".:::l
::"~,!_,~~~_:~lT-;,;(.ll~{
\/~;

._, ;"'3..1:'

2l1/:·-

.:.:~...

.',1

_ (} ~.~:~
....<~I .....

0-

;_!7/Q(!.,)

r"'f"

{ll'

f:(f'~i':" t''',

h~~*~~~'"

*h~.~'
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r"rrir:l
(-rt>0" \'fC. Viat.,Hodé'sManuel
A~ostínho r«iimaüt-~
I er r ei r. u d b p" ~" Ú· ~ioçefT\biqut, deven·.lo se-r -cons ide rac' . )
"esta
!'ttua',3"
desdf.' 3Ol5/964,
data ·err· 'qucerntarcco,
.~e T _ sre sso ~ [\'-et;'t'(vpol e. Vence pela vert-a "Pe's soal d~
"('>f"~)
Vita1JC1E
al érr. dos (~adT'()"-'"
(ilespacho de 1/7/964)
Regilllf'flt.O Úe Ari ii baria. ·Pesada. ,.0,.3
.(I.orr, eles t inoao
C. I:C. A" 2)

"n,,~an' ..<;n ~ieC'Vi at.r:odas Manue l Joaquim GOQçe1vet' ::1<.. ;,
~:.:. ,~", "ü,<'iT.t,íqUE,
devendo ser consideradomesta
SltU8',.r'c' (l<~ '-;' 15/6/964,
data.-em que'1.embarcou de I'egresso:
::etr~<-,~. " Vence pel a verba "Pessoal
dos .(:Uadros -Aprov!;t·jos " ,),. Lei".
(Despacho de 8/7/964)
Reg1mento

« -ou

de ,Artilbarj"o

Co'S-ta

<tlE'

de st.ano ao C. L Lo doSRTiJ

2" .Sar,e de ED" " ransn. . .Jbsé Morais ela Cost.a da :r!.;\t "_'.
'Moçal1'lri ffil€ , devendo ser tonsiderado
nesta SitU·aç2 de:;.,:;:1l 2~,!6/964,., Vence pe a ve rba "Pessoal. dos (_Juadros 1\pro'iC'rlo~,:~'~'7" Le:í".,
(~s.t'ac1,o de 17.'7/964)'
í

i
')0

rupu

dE' -Artill'aria

contra

Aeronaves

11°.':::

Sar.'
A.rtíL CarplnteIrO
Humberto AugustJo ,dos Sal"te", cL {' T Iode
Timo! E' 2°. Sargo de Arto Lauro 'PaI ta'",., eh. ÜYl'ta da FU.'o de Moçalnbique, devendo ser con's';.-.',k
"esta situ8Q-âú ('psde respectivamente
]6/5/9(, I
. '15/( / ..[,4, \'el'ce p~l a "\ierbc- "Pessoal de Nomeação Vj tal ir) <t .. '~'T; d0~ f.)J?-1ro;:.'1

e".-~
.~,~

\;r:

'(~riit.

F"scolll
P1'"'c<tica d~ (;av9.1ario
.';'I-t,].f".s-err81hf]'1r':_~ I:lomin~os ,Sant9T\n do ! ) T
l-.(cJ1T'
tç.r~tinu2
_~ -:.' -.C2!" 'P~j? ve-rb:'-:i 11Pes"S()f4'
~

,J

i=:tG~')

.

.

1tS,
J~...

Vital leio al~m .. l~_...~ .~:tJn!...~"·"-.I,"
(~spacho d-e .-:.)/7 /1.) fA}
l,;-

• "~~"I'" ..,.:'r

...

Retrill'en~ê ~l' 'l;~~cei't06

ç

:>fJ

.,1

'Cóm tle~t"i:no~o C. I :C.~A" 3

, ......

,., •

.I

.. "; ~ J'

1.'

.

'

•

.

1

•

'::,

't' :\!1!!,ola,
(k~v(i')o ser coas i der o.Io Ik~;ta BIt.··
c181...·
ç;r) dFo"'" 2'')/G/9i:,,1.,
d'",(:] em que ernl.arcou ,1::;, r'?!.!Tf:'SSO '
~1etró:,01.::, "euci:> ·[;(õla verL" "Pe ssoul JD~ (''uudros J\prl'v3,108
por I i~í".:,(H,'spaef,o.
ele 10/7/9(1)
'?Q(~:<HV;,

')fJ

1

J ..

ser

'J.tVI:;I'(O

.!oac1lir,r·. \'aria Coel bo ,io.

~'Gê,V_latl'órJBS
.,

cons

...

i

...

"

cer.aoo.

nes

ta

~]

.

t uaçao

-

r

ue

sre

I

I' (',:5.
oc,/L:/o(.,·
",

l', /'

ter reQ;té'"sI'".lo rl" !',"' de /'11120.18, onde serviu em r"'forço à ("J8rni.;~o i\'oúT'81, Vence pe l a verba "Pe"'~oal (:0:'
(\1<><3ro.8Aprovt..los p01' ! ei" {llespacho d~ 21/7/9r"j.)
por

('l ': ,'(' ri" ~b:.,,_!~-,l:dmo AutomoLil í,;tico
Joaquin
Fer~eira' I.h (' 1': '-1,:. " ,1'v~'nllo ser considera'io
Tlest.::'
sit.t1açí1o cle~,',':·''}?/'/(), • ,-.,)1' ter regressç'do du !\,'\' .de
Al1'mlt-i, onde se-rviu en, r e forço a Guarniçf.;o Norme l , 'iene'·' ·!'tela 'V ("rk, 'íPessoal de Nomeação Vitalícia
a16,,, do:;

~;UI'>. \íu'[

,,"t:

l

(I_ ~espacho de

aôrQ~

II

f'ü~il!lE'nto

rCarros

(;ü

10/7/961)

r:.w?,larilJ. nO .. 4
ri? C'.orJ.bate)

Por l1ecreto Leíno,4573"
E pela
Portaria
nO,20(OR Dmbas I
de 29/5/964,
publicados
na o.,C.,no, 5 - la Série de 3()~~'
. cons ruerr.oos
"
1
J
1e 1/7 ' r'"
./9f,'1
'-', d evem ser
nesta 51. tuaç-o IJesr
N

~.- ,Sor{.('av.,-i[eí'fJrmdo
"

".

"

"

"
"
"
"
"
"
II

"
"
"
"

"
II

II·

"

II

"
"

"
"

Perei'r'a

de Sousa

l.Jones licente
- ..:i.:.;;_"'r·~coIPonue·l
f"et.IJlo
-.J:.JE~-; l~torL(J

-.kr-.·ce .Í_;uís ií,üN.lhães Mendes
-An t6rl.'io G'f)~'50n tos
-JOGO Nuno Cov,ciaho
-ri r.tor Monvel Per>eira da (hi (,
-Lu ís de J-esus C.onculo
" -1:Vi Joaov'ifl. '{ rtnf'/~de'{'clX"(
" -...Io'sé Cru.z (Ie OI i'Jei ru.
·-.louou·iro «,;e ,f!eu s"Heret T'C
-Cip~iano ,d.o Sil"va Santos
-Francisco
.JosP JOTolho ArvorLc;,
-.José f1odrigru!s Droncc
" ·....Jos€ ,'J?i"c:lc.l,go·CG1td~iTv- .'
-José Vicente'tr.'1l'1tr.!o Fc'kõe
" -João Rap() se. ri rleir'u
" -José An,trírân C"mei rir,j!(.1
-MarUtel.
forçu, 'c, POrn.i. t'ara.ninn(J
II

.,"IU;·;.. •

"

"

1/

1/

n

-:1. cnue 1

j,(1"

do '(3XC

Ol ...vei,.a, Fari-

"

"
"
/.

"
"

.. ,.,.Jl

"
"

o

"
-70m/ ; ronci.soo (,ar.:val"L
-Ân t6nio Joõo Moeda.s Pisa-Flores
"
-Antmio
I:ocinl!ues Pires
-r ron.cisco Ant6'lio Pedro Saldanhu
-Jo sé oe Mo.tos :Morais
"
-Jo asniun Leal Lourenço
do ·ax;/RC 8
-Antm.ú, C.otre-ta Mateus
''',,''
-Jo sé Joaquim. Jo-emandes ..,
,.~'
.1r"

'/ -A"(adeu. Nunes,.j:,'e-rreJ,,,"Q. ~

"

-rr' ~ n;

-Jocoui» ao ·jI;a.scimert to

1/

"
"
"

(Ie

" - UrtlLPt Son.ch e s Marcos
" -l'enwnro Pereira Rodrigues
" -Fronr i scc '1 ru.vanca de Carva,lho
" - Fronc i sec. de; Cruz

Ir""

-Augusto JosiPaulino-Go;r:-ch
\ ,"
''',
"
-Man.u.el CarNii·ras Ra to .•
"
t,
f.'.0. -José Rodrigues N.Esteves Rato
"'G.D.C.'C.
"
V.encell pc· li vetbá "Pessoal de Noineação.- Vlulícia alén dOE(luadror,' (r.L'.2 do 'art°" 330" do Cap? ...29,,'dt> ~amentb
do,1t{1_')
2" .Sar.g. Cavo -José,.Lopes'Mattins
do :CJXIRC 8
::
"
"-Manuêl
Joaquim. Lopes
" ,",'1.
"
"-Norberto
Caraplnha Zacarias,'""
,rr
I,
" -.Amílcar Teíxeit-a
ti
"
"
"
It
-Bernardino
Pombo Caraono
" "
"
Vê!'lCen 'De ia verba· "Pessoal dosrOIad~'
Apro~b's' por Lei"'
1/

Regimento

,dp Cavalaria

nO .'«1).

l ,:::.arv

~
:av António Ferrei'ra
Alves e 2Q.:,·Sa':t-u-',''-'
j\.,.tíf '~~1"t'1l.roçO'rre~ir:·Jorge
Br~~,MoTé.is,
·anl->osd<,
-';f'. M., ~" ~~çamb1qlle, devendo ser ~Dn:;ide'rados
nest:a situaçp0 '{l(?'c;rle :,'t;/6'(964
date em auê embarcaram de t'f'.~sso
~ f\let'ró'poltc
\' ,",ce ''Pela '~:rba "Pessoal
-de No
'Ill&1T.(eb ·vi tal íci~, ,ah·' Jo's (ltl ....
Jros" ..(lJe5fJBCbn tlt: '21.. .'.)::

0

...:.e.r~

A;uc, CI->ci'f"clp 'i.•.pr:. -"r1n~··.l;;J~lista,:;,

·..108Mal'tin9,~~dBo
d.(:"'1)o'l\1.~!. , p~.>j().~T
~onsitje"I',atlo trest..:. S1 ~u,"~ao- desãi. 221S1~", po!" ~~"r~rlV
-g~~s'2~.o i'if.< lH..M.Angol a.'.61l:de Sér"-';" "E:fI. reforfC
"ti (-iu!~.....
-'n-!l.f;;I:'O",o'tlTltd':,-'" Vence ~l
• \ N'ftrbs ·~"'es.ltoa de 'l\,otneBçao
''VitalícJ8 al~m ~s :(\là(lr'os".(~spdt: 10/7.(964)
->Ct'.im.Ai.be'I"to

fsr:n~íl

.Jlrátü:a

dtl Engenharl"1

Com -des tano .ao 15,lm

:5

'l<o,sarg ..=de ~hng, ,.J(!)séneuto ,Gomes de Sous e do P 1,

sJ"
"tllIjida~€·MobilUa.d1)Ta 'dev-endo 'ser 'considerado
nesta
,$i~çªo
desde 7/7 /964
~r :ter reg-ressado da R M. de
Angola .vence p€la v-erba "Pessoal de Nomeação Vi tal;
óia Al-ém dos Qua'dl'l'ls", T.lespacllO de 15/7/96/.,

2°s.Sa'r~s
de Eng T r ansn. .Ioaquam Serrano Palmeiro di<
~.M de Angola e &i 'Bernardo Claro da EU'!! de MoÇ~
:-.biI:f1i:e
devendo 'ser cons'i de-rados 'nes tasl tuação destll
','!reSTfecüvamente 2:2/6/IÇfí4. e 25/6/~64
Vencem pe l a i;eI
'ba '1f>essoal' dos' (i)uadrOl:;'·',!\proll.oauns
'por Lei
Com des't.ino 'ao SoE

nO

3

2<1,:'Sar,g. de 'mgJSap.

Luis Nunes dos "Reis da R 1\1, de ,()
'devendo ser+con-sí.de rado nes ta S1t.uaç go desdt
:25/-,?/964 Vence pela verba n~essoa~ de Nomeação V1t:l
1ícla Mém'tlos Quadros
flespadw oe 21/7/964

;i;;amuQ\l,e

'IÜI:lf10

'd'8Cf)m~'ailhias

r1e Trem ;~ut[l

Sa:rg.Aiud,Chefede

'Mec.AutomoLihstico
Joaquim V1CenU'
P
devendo ser cons i der ano -nest a ~ntu
ção desde 22/6/~4:
'data em n,u~ -ernbar coo de re~res~o '
,~etTiípo l e. ,Vence pela VErba 'iPes-soal de Nomeação V101
'lícia Além "dos Quadro's,q~'Desp'acho <:!e'10/7/964
-da R.M, de.Ango Ia

,

-~

,\.

Sarg~:<,jud. 'Chefe de Me-C •.Ào11tornoLihstas José LU1s Vil;Jf
dos Santos da C~1tM"1!!'.~-devendo se'r c'Onsirleraao ne.5 l:'
situação
desde 16j5/ !6~, . por .te r Tegressado do C' ,i
~e TImor onde ser-vi u de'~~'f~'rço à 'Gua'ríüção 'NorlTl'" ,
Vence nela verta "Pessoal
ele .l\iomea-çãoVitalícia
/\leU
dos.~il.IaWos
De~pacb'o de 1/7/ ~'"" '

2° Mec"Via,Lliodas (}ani~l FeTmrn:des Coe Ho do : "'~6.
develldo seT.considerádo
nesta -situação desci.,:)lt,_hl J
por tp refressado
do C.'L I de Timor onde serV1U en
refoToo ,i:. Guarl:).iç.80 Normal. !\fence,.l3'C~a<
~rba
"yesso3'
{los Últ1dros Aprô'vailos :por' Lei ". bel;pacho 'i1e 8/7/964"

20"Sarg

-10

Blltalhào
20.Sarg,

de 1eII:JOfafi:;t2_

de l'fll2 Translli

José

Fel..rc ventura,

C'a 1-',<',

" t\~oçamhj_wue, deveaao se-r considerado nesta situ1;l.ção' desde 25/61464.
\'eT\CC pela
verba "Pessoal dos: Quadros, :Av
'PI'Ovaa05 ',por LeI".
Uespacho de 2117/964.
,"~/

.'

S~TVlto ~e Saúd~

-'0

Grupo de Comp.afibas .u,a Saúde
:,

\,

'#.',

fUl'riel do S_~ _ Artur GuiL.eme Moreira
da Fonseca do
tI.M.R~ por mot.rvo di.scapdaaar
devendo ser consideratio nes t.a s i.tuaç..o
.ales e 27/7/96~. Venée .pe l a verba
"Pes soa i de 1 ,ooneaçao V1 tal-íc1.;l ALém dos Quadros' .
lJespacho de 21/7/964.
w

,dHVI"O

.;

1°. GrUOf
'lP "~ar.g"

,c-ü

.....

~

de Adminl.str'a~à~~l!1'

: •.

~",

,,~

tj.t.a.r.

'~'~',~

,J"

de Companh I as;da~·,l.dm

,');

,

,

S.A.~. Lsac Cá:~reiaá~~ri·tda)l·~·~
Despacho de 2~/7/964,,~ ','»'I!,1,;;; ~~

,

pe(".lJ'

2° Grupo de CompanhiaslÍe

~'

~~\~çân;_M; I V~'r,.
. ...t..,,\;, ,. 'I'
•"',.. ':I ~"

Í!{l

...,.,.p'p~,:'
... "-.,

.,~i

~',

Arlministração;:t.\ilhta(t,f.,·~

2° . Sa rg 20, Ar ta r. Ser-ra l hea 1'0 Manuel lJo~i~;s

li1~SGo~'~"

cal ves da C. D.M !'vI. devendo s~r considerado nesta situac ;o desde 30/5/964
por' ter r~gressa<1o dá R:M. de
i\lo<;dlnblQUe 00 e SerV1u.,;,~m. EeiQrçCilt~ Gua-ro.ilção<WpJ'ma.l .• ,
Vence- peJ:.a verba =Pesaea l de Nomeação Vi.tà-l.ici:a Além
dos (lua'1ros".
Despach~de 1/7 /964.
".•",,:~. ':;' -";<,,
-.~,

erv~Go de Materia,.I>,
<I<'~

Esc eía Prática
~

1hJ

1".~

~r>,iço
er: '~

.'

~,.t-~.;

.o.~.Jfaterial,
....\.~(.,•

,
'\:

1°.~ar!ll.brao.
lo'~r.ec -ele \' "t;l~odas An:t6hio Manuel.da Con
Cel(,"(' p.re;;: 'cio rJ A L
lJ' ~
.:fir. 'Continua
a ~é"nCf:
pele:o v"rt.<ó'
'..essoa 1 õ':."umea("
Vlta1Icia
Além Jos li
lre:!'esr,ztlo
·de '29171%4:-.
'.'
2°

Hodas',iasé Avel~o
da Silva Moura e
Arroas Pesapas~lJJili"TP!.Daz Moreira de
(~n_velI'" ~narte
ambos rla~;'M.
de;Atl,~,JOI1
devendo' ~elt..:.:
t'cmgl.'r1eraaos nesta sítua;Ç5.·ó desdé 2Zj6j;'\'!64, ·rdata .e1l1" ••. '.
que err.tarc~ram de re~resso
~ Metrópolet
Vencem ~espeoti vamell te 'pelas 'verÍJi\S ,.!lessoal ~os 'Qttadros Aprovados
lJor Lei
e Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos.,iQu&
Sd

')0 .•

Mec Vlat
ar", 20 t'ec.de

$':

",

.'1."

Fm:-rlÍ.e!

;:(Ul'

:\·{,'C.,Vii.'1

l~i,,8

.JO;"O T(_.,:!J(

.la fL~ ..

l"'rr':.!tn

de ~loça:libivú""Jeven(,Jc.
ser conSl'\"rt":O nes t a si tu",çGú
.·de-srle 15/6!9G,~" data Olr (.11)(;: "'.'flIb~H-(-Ol! <l". re!l!'J!f'::'so t <'tr.t>IXJH.
·\tOCe pela ve rr.a ""1':'.'3:;;0,-,1 <L :\;o"",~açiío Vit011_

'1.

...

,~

H

J

c i a além dos i,>uadro",",

'-_.

(I 'r-spacbo rie

f~ /7/l)64)

Furriel Grs.l Vec Vi at".Fo(~ps V:alll1'el de Sous a Precíl ia
f:urri:·el GTaJll·üdo .c\rtíflce
serr-.al h-eiro Aníbal da ('.oH'
•:c>"
..ú.;ro
'li~i'TO
.\1arqu€s ambos da '-l1;í\L de rvIDÇ.arJihicr"~'
·tft'tnlo -se r "c.onsÜJ.erado6 n(';':st,~ ;s;i't:D~.50 .u~cl'E' 30/5/96'i',
.t;l,at,<ét.em 'que '1':Urf~:8TCarl8H. de

à'NJ.et:T'Ópole,

~~sso

.
~t:'-

VenCt!T'

Yl-

V'eS.j}ectivamenT-e pe l a s ·'\T'e:I'ta.~' "Peseoe l 'de Nomeação
w:;ícia.além dos ,Quatiros' -e "Pessoal de ~I!meação \'1
l -íCoi,," ial>érr do.s Cuadros
(n", 2do a'tt°, 33)° ..,'lio Cap? o '8°. (lo
ü~w
<-lo M.F,) ",

t"-

llis:t;xit:o
~.:o

,i

.!C__
"~~',.,

u_

,<:lU',

,ti!! ,RecrJUta1lle7lt(l,ve.JIiobil:Ji~'6

C) S ';;" ra, L.. '1J<OEe)t.~l)
,

,~"","

1~

;r

r Ór-,

:{'l~~

~;e

71_'

"11°.18

,~:r'!r.e!.-ro

,.l:O

na.,

"

A ..1"

'':lZn 1'64)

:2° ..Sar.!!, ,tJe:'±:lI~,....
Sa1) .. ~M:a'TaJ"I'_·l Sim&t:ii -~ \l;:.!P;E", ''Sua Unl.I'l'
'de 'Mo±-~Ta,~!!n'!:lo
',Sf:r \'Crn',;Sitlttaclo,IJ<eSté!~Í't'1'
-ção !desde .'2516l9~4, ~':r
~'S3:rJo
--da "ft~;, ,j~::.".,.
4;!IIIT1i:ri:tp:e. 'Wenoe~.a
~iOl:';~J
~~04~Ç.ãQ
1'i l'J'7Í:ci'l:l ,.allén. tl1o:s ,(.~~
".,{1)_~;clt4>o .~'d717J<Çf(~,
'~"T

t..Ohr;

.,(j,.,

t ns+r tl~ãc lH!~a l'leil11l~
lo

ltl

tUlft Í'ldflllS
·tI,é;:.t-tit~l/li
(~_.""
,'.
.,.,.~. ~

,.I..'~11t.:

.'Satg~ ''le 'Inf. José Joaquim Nobre :00' B.C. 5. 'Sua -Thida
<le ;••oln.ra zador a , aevendo 'ser considerado
nesta situaÇão desde .22/6/564,
por te'tregres;
ado da B.M •• de AII.g-o::'ü vence pela ve'rb a ~"Pe'$soal dos Quadros Aprovados'
oor Lei

Despacho.de 1'5/r/964:'
#..,

Escola Milita

)

\

.Electr>dnecanica
I

.l' ...

10:_5arg.lo.Mec.Radiorr.'Vict:or
Manuel )Iaiva'~e .Alniei'da
;santos da P.'~ de Ango+a, devendo' ser consifJerado
nesdata em que embarcou de reta "S'ltubção desde·'2/7/%'4.
~TesSO ·a 'Vletrópole.
Venee':"~la' irerba "pessoa}, .deNo'lIleação "'italícia
Alpm do?.';~QtladPds"':'J)esp.
dê 217'7/964:I

..,~..i"

.r. ~

Est3't~1'e'C imen tos Ho s~kt'ttla r es
. ,. HosO'í'ta.'

Mi 1 i ta

r de ~ençad

,.?

\'

....;"

...

I ~<fe~t;.t·~~lPt~i.~sas.',.j\
,.,.
M··iI' .1ió;. ..• "\"""
o.'

20.Sarg.
do s.~. Henrique
Bodr i gues stmõF:s da H..M. de
Angola, devendo ser oÓÍ1~iderado nes ca situa<$ d"de'Stie
22/6/9ó4.
Vence pela verba "Pessbal de Nomeação Vi'ti:tlícia
Além dos Quadros'
'Despácho ,?e 16'f7/964
,
!1 i V" rs ('
\

.,..

'~

.........,11.".,

.{i

oepó~rt{l ner~l de'~gtel'ial
~ '~

";1

de

.'

Uuerra

..

'.

"

YV:V"~'.'

(

~~,'

,.
·~·i'':" '",'
.~.':j;.:t.- .~~ /'. ~;..

.".:.;~~,

'.'
-:.

rI'<

l

Sa1;'g.Al't){ .Grau. •.do Hamo de Armamento Manuel tlémentb_6arcü,'·~,"C.ti.M.I., •. devend~ ..s·er con,sideradô~~-~~<~ituação aesde 23/61 '64... po't,th r~gressado
do.fC:'f.1. da
Guiné, '.b'nde sàviu 'de' l'~'~f't;o .~I~9Jà'rnição Nomal. Veni;lela verb
,~~so' 1 ~e~'i'lOme;;ç90' Vitâlícl:a
AlénYdo<;
QUa·dros'·.
l)eslJaqh.> e lO/7/9tA

;.:ú.

::-'at~.Aj t1:.1.01e:l e de Mec r:o .lia!., ,ut:omol:i'liS'tico
V:ic'c"
n~el (.orréia dôs Sarftc3'~,aWC~_D~):.lrvt'~'e
~~:rg.Ajd.\~l
ciO
t.~I' D \utou1obilistJ.'Co
U8vid lnneu .Ve.l:osa'Ponte Ll,..·" 1.0
R.J
1') -devendo s€rcOÍrsi'efrà:~
.fÕof:sta ~'Í..t.u~Çã tO ,desde
>1'\ '22/b! ~64, por terem.;..regr~sa'lI00~'tMíl.Qe
ÀngoU'''bnde
:'9H'VHam erp Teforço·'~~~iç~
~hillil.~ért~
'P~~tn(er.
"&'~l'PesSoal d~ Nomea~b"\lital:fcia"'Al~
Yd~ OuadrOs"':~'-"
~ .
,.".
~spacho
de J01~796~"
. '~..:" ~~.~,'",o ,

1°Sél.r". de lnL

(lual ter

\lanúel

'J p'Í'Xei'l'à 'de

Alihê'Ími': d.o

oroo! no EHfle nr

12

~!-.

*****~:*~~t!**************~=*.~~:~*~:~:**~~:**~:***~~*~~
~,.:!~,:;

H, C'.., 5,

SIH:i .Uxtic1ade J\!obili.zadora,
devendo ser considef(!dcnest a si"'tu.açÊÍotlesde 2/7/964,
por .te r regressado
c,
'R,j\:, dt· Anpüia, Vence .peh, verba "Pesso-al -.dos (iuilr,:f""
..p~p,royados~T
l...ei. ", Cl.Jel5~act-odf-' 21/7/964)

2° , 5ar9"., ')o,Mec l:adiOi'J1, ArlT'1'l1HJo
\40'['ais do f"C 10, devew
do ,","f:'l cons i c~erado nesta ..sit'lIação
desde 16/5/964, paI
t er .re~ss8':O
da C T, 1., de limor onde serviu em reiof
ço B Cuarniç20
No rmal
Venc~ '1'01 a verba "Pessoal
dos
(.~adIDs Apr.o~fl.dos:pOT Lei"",{f*-,s"
ele 8/7/964)
2°. ~ar'9i 2°,MéC.,~
de to.'oçarnbigue,
desde 15/6/96,t,
1:r.6.poh, Vence
.:o.os 'Por Lei",

'adi orn, Fernanóo .('....
ar-ci.a da f>oçha da R);:,
devendo ser considerado
nesca sl,tuaCao
·data 'em que embarcou de regresso
à Mepel a verba "Pessoal dos (;luadros Aprovo- ,
,(Despacho
de 8/7/964)

Int'á.D1;ar i a
!l.egi'me.llto

.de

Infantaria nO.

1

l~.::;arg, de {nf. .Abei lar-d .de Sousa Brandão do D,G.A, , devendo .s e r cons i der-ado n<l~stasi-tuaç~o desde 9 / 5/96~,
-,p.~T tu
sido nomeado par-a .serwi. Tc.err"refoTÇo
à Gu arn1
.ç,8D
Nurmal da .J:egi ão Vili t.a:r ,·de 'Angol a, nos termos
i:l
;al.:íu·ea c) do artO ;1", do Dec. -42937 de 22/4/9(,["l

d,

F.Io'g-:tmelltõ 'de l'llf a.ntaTi.a'T

o,

15

2° • Sarg, 2° ~Mec,,11adion., :Jo~é' P.anialbo 'PaSsl:rihes da E, p" f!_" ~
f'uTrid ~)O.Mec,Armas.Lig~irasAnt:ónio
Ligeiro
do H,C
e Furriel .com-ete{ro 'Carlos I.h.arte {.onça~ves SerrE'nf'JG
do n, 1.,4, devendo ~<'"T 'consi;rler.ados nes'ta sü;uação desct
15/7/964., 'por t,-e-:rer., ~i.ilo 'l1blJ>eados "?tira 'Servirem P éJ:' ,~
t.mpas de refoTÇo 1 Guami!São'1<IoIlllal do c.:r,I, da (~lJI~"
nos termos .da ..a.lín'ea :c,) .:do .êlrtO ,;30. ':do ,Deç. 42937 (1r'

22/4/960.

(r:.esp.~"Ch•.
...

Aatal'h'iiu

FUTri e1 cometei l'I.J l\Jo
T_Tniô~j1( .. Y.obi.lizI1{~or·;;

•.

,.rlt>
t ("If'

~

.oe -'27./7/9.64,)
,,'1'·

...•

~~~;~~.!}
io Perei

r~~"\~:-,:)'Jo

Fé'

bf:lr

A: é\:_\.c • ,.")
CC1"}":-~IJ~1":I'''-'

n, I.. 7,
r:~~t.;.~

!'L'L'

~~\-

~érie

C"

{i'nn

l

Dl •.. ~*i~fl-~ ~' .. Z~

7::15

*"":'! ** ~~oJ! **:~.
'_"~"
::~
~~!!::t~""*~':""'"
**:J.;~.~.**.t.~~~.*.,,*,,;,N'I~*,J1I!~·~··~~
.~;

::')~ .":~~.:
:J~'k ~;~~~~~

-tuac80

J'eSO(> 16/7/964,

'tr:lht<H

encont ra-ee

mo t i vo' dis(;il>lin-Ar~ "Es t,c
_J(~élS
de reforço 1.
{tiarniçEio Normal da r.,~,~.
de Anpol8,
.
(Despacbo de 24/7/964)
por

en- serviço

',,~.,

':"-;

Refi'imento dI' Artilharia.

Pesada

;:

O

n .2

.,'

lOs,Sar.,-E:.

de Ar!;:, Alr'r~"c Fernandes 'Vieira
Pinto do T:
C9,F~mando
L í,,~1.ri~ Co r reia Ar aúi o da·LP.'A
,
h~nci<:!co Alnaral do (:i,A,C,A,j
e Manuel Ten:eira
Ve!--udo JÚI1iIH' do fi, A,L 4; 2° .-Sarg, clarim
.Io aquaro Artostint!t) .,0 LA,L.-4; 2°,Sar'I?',,~o;;Mec,Rll.diom,
.AmériCO
José ..da
_'.onceiç ão C'-onç131 ve s da \H:~!A., F.·e Purrie12°
Nlec"Arn,am,
1.1'?f-']lD .Iairne
f\,.,té",no tO~é·t\Umbelino da r..P,~~,l'ti" deVé.nt1o~er considerado
rré.st.a si tuação desde ~/7/96':',
~or te"ren' sido nOtl'leadosipara
servirem:p~
t.ropas de re'forco (ln R ~o de An_gola mos t errro s da: ',ahnea
c) .def '8.ttP
"~o"dol.ec.429
7 de 22/4/f)(f).,·"-~·"''''·
.,,' . '.o

f'

I

_'.

1'1.

'.

~

CavaIariP
Ue:: 1mento

.ue CavaI ar

í

o, nO. 7

20 .. Sarg 20,MecY"dion1.
José SàJ,gaclo Ferreira
do Q..G.. -do
C T ..To da MadElT<-, 2°'" Sarg, cl aritr Aureliano
'f"eTreii"a
elo C,1..A.,C
e Furriel
2°,Mec ..Armas LÜ>'eiTa:~i;"Al,'yapo
Antunes l.ucas do 1':0 C 5;" --devendo sererrl .c~sid";'t!ti.dcs
nt'!~to -si tlJaGfío de:;,:de 15/7/964,
por ,terelF sido~nometl:(ID$
'Par!:' 'SE'Tvirerr
re.s tropas de refarc:o à ('.uaro1~fül\'ol'll'lal
do C:l L da Cuine nos termos da?'~1in€'éI c) tJ·~·<,rtO,,?.L'.,
do Dec ..4')937 ú(' 22/4./%0 ... (Oespa~~ de 23/7/964)

.' [:1'7 C)" ..1v~ec..P~-Jimr, '.CuÍlberme
da 0mceição
Pan ,!if,
r(' " 1 14 e Furnel
?o.);-ec,Viato'í-bdé1s
Joiío Pinto P(J_\.
n 1 a do P.. A.. Ao F." devenJ o !ler consi de:r.lldo s nesta ..si·tuac;; PO
_•. fie'!>l '2 15/7/964,
pOI' .:<::'l'eI!1:··sidO.. nof\\e-::Jdos ,para ·se.:V3Jt'en_l;<~s tro:pas de rC':to~'à
Gttariiiçã.o ~'I'ma:l"dó"f'.,-"l:';:'"", \"
L'<<d{l'Í~1,~é, nos teIT""'",' ~ alínef": -c) dó artO .'.~o~ dí:d:téc." •. ',
''42937 ,l. "22/ 4/900,
(T~ap:acho de .24/7/964)'
,

<'I"

I~r

ORIEIIlOOEXERCITtN"
21.
38's~rit
~':l'-**"'********** ******->:,***********x,***********"'''' "'** **,'::,0'
:Ulíe-gi'men t o de En~ntw

r.i a

tr. i

,4°.~.g.,~0

.lyiec"±~ectrici_sw
J.oséGarlos
Henriques <ia L
e i'urrie1'2°
..Mec.\íiát...Lagartas
:e Especae i.s Fr,aW
do
,~~o
Pinto Canaliw
-do lUC.ii. illiev.endo'Ser t:onsidera
',:mes:t-asÜu..a~ãodesde
'9/7/;.!64. .pnr ·terem :51.00 ~~~
mos "t;e·nnos -da ..alínea c) do -\iTt*.'3°. -do J)e.c.42937 -d

'J~jElm

;22/4/ ~C,
tIo UhTflmar
~1!~jã{l

RdH 1t~r jJ:s <~Trg''tI~

i;;·.:::,arg.

de Inf. Sal~~o' de'A~elaT-"'teDc1om;a .do B.C.IO
devendo ser ,consiru:J;ado ~st.a" ·Sit.'U8Çã-o .desde 22/6/.
,pcr ter t.r'ans r t.adovpa'ra a Guantição NUnna1. nos ·termo
''\~ .á.lin~a r-c) do ar t.? , 3°. d,o .De.c...42 'ÇS71t'ie,22/4/960.

16\

l1.~Saxg:'de Tnf

, Alberto da Costa 'Freitas
do R.1.16, de
:~tlo
\lSer .ooaf;i~r.ad9nfj:s~a
1~,itLj.llção des<k-.~.81963, oS
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listas
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Guer-re i ro , pertence
ao I. A,P"v
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.-;\~,,'l4-3a,Série ,d(; ~/5!964"'iPá~,1.l.54.,
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.~~.arii~;$e que o '2",~ar?('o~~teiro
.Al·cxandre José Car
~'fpinh;a Bapústu,do
"G>C lD, .:pr.mrf'ovido ao actual
post
pela 0.1
n? 16-3,aS.cT'i~ de J.0/6/9:64, páJl..531,
serve
nas t.rcpas Ú'" 're f-rr ço 1. GJ', ds, t: IV' :de J\n{!Ola
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da O.E. nO.17-3a.Série de 20/6/964. pág. 572. é 2°.Mec.
Armas Pesadas e não 2" .Mec. Armas Ligeiras, como por .,
lapso foi publicado.
Declara-se que o 2o.sarg. miliciano da Bataria de-Artilharia de Campanha de Timot, Humberto Jorge da Conceiç~o. promovido ao actual posto pela O.E. no.10-3a.SérIe de 1964, a pág.307. conta a antiguidade e tem direito aos vencimentos do novo posto desde 29 de Fevereiro de 1964 e não desde 28 como foi publicado.
Dec~ara-se que o 2°.sarg.miliciano
António da Silva CaPItão da C.C.E. nO.303jBat.Caç.no.5,
promovido ao actual
P~sto pela O.E.no.24-3a.Série
de 1963. a pág. 750, tem
dIreito aos vencimentos do novo posto a partir de 28 de
Fevereiro de 1962 e não 25/9/1962, como foi publicado.
Chama-se Henrique Simões dos Santos e não Henrique Simões,
o 20.Sarg.20.Artíf.serralheiro
do R.A.L.1, que embarcou
para o C.T.l. de S. Tomé e Príncipe, a que se refere a
O.E. nv, 18-3a. ~rie de 30/6/964, pág. 5 Ç3.
Declara-se que o 20.Sarg.2°.Mec.de
Armas Ligeiras Túlio
de Almeida Carvalho do R.I.no.1. conta a antiguidade
do actual posto desde 16 de Setembro de 1963 e não
como consta da)D.E.no.5-3a.Série
de 2O/2/964,pág. 143.
que publicou_ á sua promoção.
Declara-se sem efeito a colocação no R.A.C.(com destino
~,'
ao C.l.E. do S.R.T.) do Furriel de l~f. António Jor.ge . '",-;;;
Correia Lopes do R.I.14. a que se refere a O.E. ~0.19,
3a. Série de 10/7/964. pág. 642.
Declara-se que Horácio Pedro Henriques é Furriel 2°.Mec.
Mat~Criptgráfico e não v_ Sarp.2°.Mec.Mat.Cript .• conforme consta na O.E.no, t·j-3a.
,.ie de 20/5/964. pág.
472. que o passava h sit~~ção de Supranumerário para a
ItM. de Angola.
Declara-se que o Furriel 20.Artíf.serralheiro
José Ferreira Machado, promovido ao actual posto pela O.E. nO,
, 16-31\,.
Sehe de 10/6/964, pág; 532. :,-~ehence',h E.P'.L, e
não h E~1P.E., como por' lapso foipu-b1icado;
~.
;'../
' : ..sr '
3 - Refonnas

',
, ~.
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Que a partir de 1 de Agosto do corrente ano transitam
para a situação de reforma passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, confor:
me vem publicado no Diário do Governo nO. 173-11 Sér~e
de 24/ 7/964, os militares
a seguir mencionados, cUJa
pensão anual a cada um se indica, estando já deduzida
do desconto a que se refere o ar tO.13°" do Dec, Lei n"
36.610 de 24/11/947 rectificado
pelo arto.U
do Dec
Lei nO.39843 de 7/10/954:
1°Sarg. Q\E-José Santana -L.M.P.O.F ••••••• " •• 23,,5Xl!SOO
""
" -João Magalhães da Si I va-1°oc.M1.•• 22.284$00
2° "
" -António de Ol ivei ra-Qâ da la R.M. 25.020$00
""
" -António Manuel Ralha-R. 1.1. •••••• 24.396$00
"lO
" -Carlos Henriques de Morais-IC7 ••• 22.260$00
""
" -Francisco Xavier Palmeiro-m
2•• 21. 384$00
""
" -Manuel Moreira-R. C. 8•••••••••••
19.692$00
" "
Inf. -Salvador António Faneca-R. L 3. ...
8.436$00
""
" -António Joaquim da S.Moutela-OC 5 7.812$00
'l0Qllio 86/EP-Domingos Joaquim Santana- R.1.1.
8.292$00
0.

4 - VENCIMENTOS
Declara-se que o l°.Sarg. de Eng. Orlando Alberto Almeida da OIERET, passa a vencer pel a verba "Pessoal
dos
Qaadros Aprovados por Lei". (no. 1 do ar t", 3D do Cafo. 8°·
do actual orçamento do M.E.) desde 1 de Agosto de 964.
VI - OBITUÁRIO
1964 - Junho ,- Dia 30 - 1°. Sar g, do O.S.S.G.E.
Pinho das Neves do D.R.M. n", 10.
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PUblica-se

ao Exército

o seguinte:

.1 - MUDANÇAS
Sargentos
Passagem
Quadro"da

de 1964

DE SITUAÇÃO

do Quadio Permanente

b situação ~e·.disponibil idade
Arma ~e Arti Iharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 7/8/964.
o.20.Sarg.de Art. Francisco João Vaz Aleixo·daRepart~Ção de Sargentos e Pr~ças.
.

Quadro do Serviço ~e Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 9/7/963. o
Furriel Grad.20.Mec.Elect. António Nóbrega da Silva Ganancia do R.A.A.F •. Este militar deve ser desgraduado
a partir da data mencionada voltando h anterior situaÇão (praça).
Passou a ser considerado "'5t",
,;:'Luaçãodesde 29/7/964.
o Furriel Grad.20.Mec.V~at.Rodas.
João Maria da Silva
Baltazar, da C.D.M.M •• E~te militar deve ser desgraduado desdi. 'B. data indicada voltando li anterior situação
(praça).
Pas~ou a ser considerado nesta situação desde 31/7/964';
o Furriel Grad.20.Mec.Viat.Rodas, Manuelde.Sousa.PrecíLio da C.D.M.M •• Este militar deve. ser' desgraduado
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desde a data indicada, voltando
(praça).

à

anterior situaçãO

II - PROMOÇÕES
Sargentos

do Quadro Permanente

Armas e Serviços
Ministirio
Na Depend@ncia
Chefia do Serviço

do Exircito

do Vice-Chefe

do Estado Maior

de Reconhecimento

das Transmissões

10.Sarg. de Art., o 20.Sarg. Fausto da Costa França, COOtando a antiguidade desde 10/3/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 21/7/964.

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

Furriel músico executante em "Contrabaixo em b", o l°·
Cabo músico executante em "Tronbone'' Armando José Cachucho Pires Reigota do R.I.1S, contando a antiguidade
desde 24/7/964, data a partir da qual tem direito aoS
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
dos OIadros Aprovados por Lei".
Despacho de 8/8/964.

Batalhão

de Caçadores

N°. 5

20.Sarg.cometeiro, o Furriel Fernando Tomás, contandO a
antiguidade desde 31/3/96~, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.Serve na R.M. de
Angola.
Despacho de 5/8/964.

Art iIha ria
Escola Prática de Artilharia
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jo.Sarg. de Art., o 20.Sarg. António Alberto pinto de
Freitas, contando a antiguidade desde 10/3/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimeritos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Por Lei".
2°.Sarg• de Art., o Furriel Virgílio Baltazar do Nasci~nto Çardo~o, contando. a a~ti~idade desde. 30/4/963,
ata a partIr da qual tem dIreIto aos vencImentos do
novo posto. Despacho de 8/8/964.

Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°. 1

lO.Sarg. de Art., o 20.Sarg. Isaac Macedo Martins, contando a antiguidade desde 10/2/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo pbsto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 21/7/964.

Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°. 2

lO.Sarg. de Art., o 20.Sarg. Lucílio Correia Mendes Leitão, do R.A.P.3, contando a antiguidade desde 10/3/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 21/7/964
lOs.Sarg~. de Art., os 2°s.Sargs. António dos Santos Pereira do R.A.P.3 e Manuel António Lopes do G.A.C.A.2.
Contando a antiguidade desde 10/3/964, data a partir
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos Ç\ladros Aprovados por Lei".
Despacho de 21/7/964

Regimento

de Ars'

.,:;,

~igeira

N°. 4

lOs.Sargs. de Art., os 2~s.::'args.Joaquim Alves Guerre;·'
ro e Honório Pereira Lop~~, contando a antiguidade dc~d7 10/3,964, data a part~r da qual tem direito aos venClmentos do novo pasto.

Ragimento

de Arti Iharia

Pesada

N°. 2

Sarg.Ajud.Grad.Chefe de Mec.Auto, o 1°.Sarg.1°.Mec.Viat.
~das, José Manuel Alvadia de 'Carvalho, desde 26/10/63,
ata a partir da qual te~ direito aos vencimentos do
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novo posto. Passa a vencer desde a data da graduação
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 10/8/964.
lO.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Cé~ar Augusto Gonçalves
Dias Pinheiro, contando a antiguidade desde 10/2/964,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 21/7/964.

Regimento

de Arti Iharia Pesada N°. 3

l°.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Evaristo de Oliveira e Silva, contando a antiguidade desde 4/3/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 21/7/964.

Gru~~ de Artilharia

Contra Aéronaves N°. 2

l°.Sarg.de Art., o 2°.Sarg. Etelvino Alves craveiro,con·
tando a antiguidade desde 4/3/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 21/7/964.

Regimento

de Jrtilharia

de Costa

l°s.Sargs. de Art., os 2°s.Sargs. António Fernande~.dos
Santos, Francisco José da Silva e João Augusto Quares'
ma da Rosa, contando a antiguidade desde respectivamente 4/3/964, 25/2/964 e 10/3/964, datas a partir das
quais têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"·
Despacho de 21/7/964.

Bataria de Arti Iharia de Guarnição

N°. 1

lO.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Aires Armindo Alves, contando a antiguidade desde 18/2/964, data a partir da qual
t.em direi to aos vencimentos do novo posto. :Vence ,pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 21/7/964.

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos

3a. Série
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Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instrução

Escola Mi Iitar Electromecânica
2°.Sarg.20.Mec.Radar, o Furriel Domingos Marques BarrisC?, contando a antiguidade desde 31/7/964, data· a partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
continua a vencer pela verba "I'essoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 30/7/964.

Centro de Instrução

de Artilharia

Antiaéria

lOs.Sargs. de Art., os 2°s.Sargs. José
Alvaro Pereira, contando a antiguidade
data a partir da qual têm direito aos
novo posto. Vence npela verba "Pessoal
provados por Lei".

e de'Costa

Maria Lucas e
desde 10/3/964,
ve~cimentos do
dos Quadros A-

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°. 15

2°.Sarg. de lnf., o Furriel Manuel José Torcato, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em
reforço à G.N.-do C.T.l. da Guiné.
Despacho de 3/8/964.

Artilharia
Regimento

de Artj~haria

Ligeira N°. A

lO.Sarg. de Art., o 2°.9k~. An~Aio da Silva Ramos, cantando a antiguidade desde 10/3/964, data a partir d8
qual tem direi to aosve.ncjmentos do novo posto. ~
em rero~
à Guarnição Nonnal da R.M. de Angola.
Despacho de 21/7/964.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

N°. 7

ORDEM DO EXERCITO N°.23
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2°.Sarg.do S.S., o Furriel Belarmino Pires Belo, contando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve emreforço h Guarnição Normal da R.M. de Angola.
Despacho de 5/8/964.

No Ultramar
Região Militar

de Angola

10.Sarg. de Art., o 20.Sarg. Fernando da Silva Amorim.
contando a antiguidade desde 10/3/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 21/7/964.
20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel José Rebelo Cost~,
contando a antiguidade desde 29/2/964, data a part1f
da qual tem direito aos vencimentos do novo postoDespacho de 10/8/964.
(10'

2°.Sarg. de Eng.Transm., o Furriel Alexandre de Jesus
drigues, contando a antiguidade desde 2 <:1/2/%4,data e;
partir da qual tem direito aos vencimentos do nova pOs
to. Despacho de 8/8/%4.
2°.Sarg.de Inf., o Furriel Joaquim Moreira Magalhãe~,
contando a antiguidade desde 30/4!.~4, data a part1r
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 6/8/ Ç64.

Região Mil itar de Moçambique
10s.Sargs. de Art., os 20s.Sargs. Francisco Rosado LopeS
e Jerónimo Vidal dos Santos. contando a antiguidade
desde 10/2/964. data a partir da qual têm direito a05
vencimentos do novo posto. Despacho de 18/7/964.

20.Sarg. de Inf., o Furriel José Maria Tovar Machado,con'
tando a antiguidade desde ?7/12/963. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 31/12/963.

III - COLOCAÇÕES
Sargentos

E TRANSFERENCIAS

do Quadro Permanente'

3a. Série
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Armas e Serviços
Ministério
Na Dependencia

do Ajudante

Direcçã~

"'\

do Exército
General

do Serviço de Pessoal

~epartição

de Sargentos

e Praças

20.Sarg. de Inf. Acácio Pereira da Mota, do B.C.5, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aplovados
por Lei".
Despacho de 3/8/964

Na Dependencia

do Vice-Chefe

Chefia do Serviço de Reconhecimento

do Estado Maior
das Transmissões

20.Sarg. de Eng.(Transm.) José Maria Mestre do Q.G. da
3a.R.M., por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 3/8/964

Na Dependencia
Direcção

do Ouartel Mestre General
do Serviço de Saúde

10.Sarg. do Q.A.E. Reginaldo Nunes da Mota do l°. T.M.T.
por pedir.
Despacho de 5;'8/964:
10.Sarg. do Q.S.S.G.E. José do Carmo RodrigUes
Despacho de 6/8/964.

Direcção

>

da D.S.M.

do Serviço Material

20.Sarg.do ~.S.S.G.E. Di ov» Freire da R.M. de Angola, devendo ser considerado'
s';~")açãodesde 22/7/%4,data em que embarcou de ' ..
Metrópole. Vence pel
verba "Pessoal de Nomeação Vi tal ícia Além dos Quadrot "
Despach, de 6/8/964.

"a

{'Ii' ",~.

Quartéis

Generais
Quartel General da 2a. Região Militar

Furriel de Art. Angelo dos Santos Galrinho do R.A.P.2,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/963. por ter regressado do C.T.

752

ORDEM DO EXERCITO N°.

23

3a

Série

*********************************************************
I. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 29/7/964.
üuar tel

üener al da

aa.

Regíão

Mi I itar

2°.Sarg.de Eng. (Transmi.) Joaquim José Silva Grenho da
OIERET, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 3/8/964.
2°.Sarg. de Art. Victor Avelino Falcato do R.A.A.F., por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos O-tadros Aprovados
por Lei".
Despacho de 30/7/964.
Escolas

Práticas

das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Regimento

de Infantaria

Centros

de

N°, 3

2°.Sarg. de Inf. António José Pisco da Silva do C.T.I.de
Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação des'
de 27/7/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vr
talícia Além dos Quadros".
Despacho de 6/8/964.
2°.Sarg. de Inf. Manuel José Barão da R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação desde 9/7/~4,
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Alélll
dos Ouadros".
Despacho de 31/7/964.
Regimento

de Infantaria

N°,

4

2°.sarg.
do O.S.S.G.E.
José de Sousa CíHrusca Júnior
D.R.M. n'. 3, por pedir. Despacho de 6/8/964.
Regimento

de Infantaria

do

N°. 5

2°,Sarg.de lnf. Agostinho Martins do C.T.I. de Timor, devendo ser consideràdo nesta situação desde 3/6/964·
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Alélll
dos Quadros".
Despacho·de 1/8/964.
Regimento

de Infantaria

N°. 8

20.Sarg. de lnf. José âa Silva Pejão do C.T.l. de Timor,
devendo ser considerado nesta situação desde 3/6/964·
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Alélll
dos Quadros".
Despacho de 1/8/964.

!a Sirie
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Furriel 20.Artíf.~erralheiro
Manuel Mart1ns Pereira do
R.A.P.2 ,por pedir. Vence pela verta "Pessoal de Nomeação V1talícia além dos Quadros". (Despacho de 4/8/964)

Regimento
Furrif!1 de Inf.FernanDo

de Infantaria

nO.l0

GIt Almeida

Martins

da R.M. de

. Angola, devendo sereon;s'i'derado nesta si tuaçâo desde
20/7/964. Vence pela vet''bil'
"Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadroa", (Despacho de 6/8/964)

Regimento

nO.12

de Infantaria

Furriel do S.S. Augusto Nogueira da Silva do C. T. 1. da
Guiné devendo ser considerado nesta situação desde
8/6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 23/6/964)
20'Sarg.músico "Clarinete em Si.b''João,Marvanejo Br ancé
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação desde 9/7/964. data em que embarcou de regresso a Metrópole.
(Despacho de 31/7/964)

Regimento

de Infantaria

nO.14

20.Sarg. de lnf. Joaquim R~mos Gata da R.M. de Moçambique devendo ser considerado
nesta situação desde
9/7/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"; (Despacho de 31/7/964)

Ragimento

de Infantaria

nO.16

20.Sarg.músico "Oboé" Manuel Canelas da Encarnação da R.
M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situa·
ção desde 9/7/ %4, d~ ,..em quI'>embarcou de regresso a
Metrópole.
(Des~'
, 17/964)

Batalhão

de Caçadores

nO.5

2 .Sarg. de lnL António Jorge Pereira do 1.T.M.P.E.
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia alé~ dos Quadros'~. (Despach e 9./7/;64)
0

9,4

2~.Sarg. de ,lnL Manuel Bami ro Gonçalves da D'?~tP~.jI\':.s.P.
por pedir. Vence pela verba' !'Pessoalde N~JlIeaçã.oV11:.alícia além dos Quadros". (Despacho'de 3/87964) \ ..:

f:".
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Artilharia
Escola Prática de Artilharia
2°.Sarg. de Art. José Carreira Pereira dos Santos, do B·
A.L.4. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 8/7/964)

Regimento

de Artilharia

ligeira n°.2

Com destino ao CICA 4
2°.Sarg.de lnf. Joaquim João Gonçalves, da R.M. de Ango'
la, devendo ser considerado nesta situação desde 20/7/
/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícla
além dos Quadros". (Despacho de 6/8/ ~4)

Regiment~

de Artilharia

Pesada nO.2

2°s.Sargs. de Art. Arlindo de Barros Lima da R.M. de MoÇ~'
bique, devendo ser considerado nesta situação desde
9/7/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3)8/964)

Regimento

de Artilharia

Pesada nO.3

2°.Sarg. de Art. António da Silva Carvalho da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
20/7/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 7/8/964)

Regimento

de Artilharia

de Costa

Com destino ao C.l.E. do S.R.T.
2°.Sarg. de Cav. Francisco Ramos Menichas da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
20/7/ ~4. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 6;'8/%4)

Grupo de Arti Iharia Contra A~ronaves

nO.3

2°.Sarg. de Art. Alvaro Marcolino Ferreira da Silva do
R.A.P.2. por pedir. Vence pela verba "Pessoal dé Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 3)8/964)
2°.Sarg.de Art.José da Rocha, do C.T.l. de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde 3/6/964. Vence

~~. Série
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pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 7/8/964)

Cavalaria
Escola Prática

de Cavalaria

2°.Sarg. de Cavo Arménio dos Santos Ferreira do C.T.I.de
Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
3(6/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíCla além dos Quadros".
(Despacho de Ij,E/964)

Regimento
2°.Sarg. de Cav.
bique, devendo
9/7/964. Vence
lícia além dos

de lanceiros

nO.2

Avelino Alberto Pinto, da R.M. de Moçamser considerado nesta situação desde
pela verba "Pessoal de Noml!ação VitaQuadros". (Despacho de 31/7/964)

Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°.Sarg. do Q.S.S.G.E. Dionísio de Ascenção Matos da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 25/7/964. por ter regressado ~ Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qutdros".
(Despacho de 4/8/964)

Regimento

de Cavalaria

nO.4

2°.Sarg. de Cav. Joaquim Gonçalves Lopes Monteiro, do R.
L. 2. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 3/6/964, por ter regressado do
C.T.I. de Timor. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 6;'8/%4)

Regimento

I'.:

-' J \'fll
<I i la

nO. 5

2°.Sarg.de Cav. Jerónimo Pires Alves da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
9/7/964. Vence pela verba "Pessoal de Nqneação Vitalícícia além dos,Quadros". (Despacho de 31/7/964)

Regimento

de'Cavalaria

nO.7

2°.Sarg. de Cav.José Claudino Fernandes Luzia da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação des-
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de 9/7/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia além dos Quadros'.
(Despacho de 31/7/964)

Engenha r i a
Escola Prática de Engenharia
Com destino

ao B.Tm. 3

2°.Sarg.de Eng.Transm. Jorge Alberto de Jesus Alves ~a
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta sl'
tuação desde 15/6/964. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 24/7/964)

Regimento

de Engenharia

nO,2

l°.Sarg.de Eng.Amadeu Ferreira Mandes da R.M. de Angola
e 2°.Sarg.de Eng.(Sap.) Artur Machado Nunes, do c.T.I.
da Guiné, devendo ser considerados nesta situação des'
de respectivamente
26/7/964 e 23/7/964. Vencem pel,a."
verba "Pessoal de Nomeação Vi t.alj ci.a além dos QuadrG18

Batalhão de Sapadores
IO·Sarg. de Eng.
R.M. de Angola.
desde 26/7/964.
Vitalícia além

de Caminos de Ferro

Guilherme Mário Cabanas Conceição, da.
devendo ser considerado nesta situaçãO
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
dos Quadros". (Despacho de 28/7/9(4)

Orgãos de Execução dos Serv(ços e Outros ElementoS
Estabelecimentos
Distritos

Mi litares

de Recrutamento

Distrito de Recrutamento

e Mobilização
e Mobilização

nO.4

20.Sarg. do Q.S.S.G.E. Joaquim Guerreiro Baptista da R.M·
de Angola, devendo ser considerado nesta situação des'
de 22/7/%4, data em que embarcou de regresso à Metr~'
pole. Vence pela verba "Pessoal de Norneaçgo Vi talícla
além dos Quadr os'", (Despacho de 6.$'/964)

Tribunais
1°. Tribunal Militar Territorial

~a. Série
*** **********
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lO.Sarg.do QOS.S.G.E. Leonardo de Almeida do C.T.l. de
Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
3/6/964, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 1/8/964.
Estabelecimentos
Carreira

de Instrução
de Tiro

da Serra

da Carregueira

Sarg.Ajud. Henrique Hildegrado Rosas, do R.D.M. nO.IO.
Despacho de 8/7/Ç64.
Estabelecimentos
Hospi tat

Hospitalares

Mi I i tar

de Doenças

ln feto-Contagiosas

..

2°.Sarg.do Q.S.S.G.E. Joaquim Sacramento Fura do C.T.l.
de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
3/6/964, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros".
Despacho de 4/8/964.
Estabelecimentos

Produtores

Manutenção

Militar

2°.Sarg.do ~{Á.M. José Oliveira Barão da R.M. de Moçamhique, devendo ser considerado
nesta situação desde
9/7/964. Vence pela verb& 'Pri~ativa de Manutenção Militar. "
Despacho de 31/7/ Ç64.
Diversos
Depósito
Gef
de Adidos
Com dese in- .' ~ "t.'\1"N.
nl

2°-Sar g, de Art. Edmundo da Costa Borges da R.M.- de Moçambi~le devendo ser co~siderado nesta situação deb~e
9/7/ fl:J4. v...:,nce
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 3/8/964.
Supranumerár
Companhia

i

OS

Divisionária

de Manuten~o

de Material
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10s.Sargs.lOs.Mec.Viat.Rodas Carlos Ferreira Fonseca do
C.I.A.A.C. e ijumberto de Jesus Rebelo da E.P.S.M. e
10s.Sargs.los.Mec.Lag.e Especiais João Ilídio dos San·
tos Coelho da E.P.E. e Humberto António Igrejas André
do G.D.C.C., devendo ser consid~rados nesta situaçãO
desde 31/7/~4, por terem sido nomeados para servirem
nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de
Angola, nos termos da alínea c) do arto.30.do Dec.
42937 de 22/4/%0. Despacho de S/S/;M.

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
por terem embarcado para a citada Província onde vão ser'
vir em comissão militar por imposição nos termoS da
alínea c) do art~.3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, deve.'
ser considerado§ nesta.,situaçgo desde as datas que
lhe~.vão.indicada~, os seg~intes militares:
/64
Sarg.;c\J
.C.M.Auto-Cnstóvão SlII!Õesda S.Marques-!XMG-31/7
lO.8arg.loMRadi.-Amilcar Nogueira da S.Félix-E.P.E.- "
lo • " II1úS1CO
,.
B C 5...•.••·
-"
-J'OSe Augusto Carnei
rnea.ro-••
/64
2°. "Iní.
-António Moreira-B.I.I.17 ..........-19/6/64
"
""
-Carlos dos Santos Vieira-CIOE •.•••- 6/7
"
"SAM
":JoaquimPedro Galvão Bento-M.M ....- "64
Furriel 2°M.V.R.-Américo Ribeiro Diogo-E.P.S.M .•.•.-31/7/

Por terem embarcado para a citada Província onde vão ser'
vir em comissão militar voluntária nos termos da alí'
nea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devem ser
considerados nesta situação desde as datas que lhes
vão indicadas, os seguintes militares:
,
Sarg.Ajud.C.M.Arm.-Fernando Rodrigues-C.D.M.M ..••13/7/6/~4
1°.Sarg.1°M.V.R. -Apolinário Joaquim Grilo-R.I.4.31/7 6
2°Sarg.S.A.M.
-Germano António S.Ramos-E.P.A.M24/7/6 4
2° " Art.
-Abel Freitas-Q.G.la.R.M.......
"4
" "2°M.Radiam -José Inverno Amado-R.I.lS ..... 31/7/6
" """
-JOsé Leal-E.P.I...............
"
" ""Arm.Pes.
-Carlos Martins Coelho-C.D.M.M.
"
I
" "2°Artí.S.Cor-AntÓllio Ferreira da Silva-BI! 19.1/8/6~l/1I
Furriel 2°Me.V.R.-Policarpo dos R.Santos Laranjeira-RE12°.Sarg.2°.Mec.Radiom.Manuel Mendes Rodrigues do G.~.C.
C. e Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas José Alexandre Tr1ndade Magro da E.P.S.M., àevendo ser considerados nesta
situação desde respectivamente 1/5/964 e 11/4/964, por

'.
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terem sido nome~20s para servirem nas tropas de reforço à Guarniçãot,J'ãitcitadaProvíncia nos termos da alínea c) do arto.3°. do Dec.42937 de 22/4/960.

Região Mil itar de Moçambique
2°.S arg. de Irrf, Manuel Rodrigues Lourenço do R. L 4; 2°.
Sarg.do S.S. Angelo Miguel Faria Cerqueira da E.P.A. e
2°.Sarg. corneteiro AntÓIlio José Calças Góis do B.C. L
~r ter embarcado para a citada Província onde vão serVlr em comissão militar por imposição nos termos da
alínea c) do Arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/g)O, devendo Ser considerados nesta situação desde respectivamente 19/6/964, 24/7/964 e 5/12/963.
2°.Sarg• de lnf. Francisco José Assunção do G.G./G.M.L.,
p?r ter embarcado para a citada Província onde vai servrr em comissão militar nos termos da alínea b) do arU>. ,
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 15/7/964.

Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°s.Sargs. de lnf. CGndido Jonas Chimangana Timane do
~I:6, Samuel Marques da Rosa do Q.G.do G.M.L. e José
uum~ngues de Sousa do E.M.E., por terem embarcado para
a Cltada 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 os
do1S primeiros desde 25/6/964 e o terceiro desde 10/6/64.

Pu rrlel
.
do S.S. Eduardo Jorge da Cunha Luis do R.l.12,
P~r ter embarcado para a citada Província onde vai serVlr em comissão militar 'lOS termos da alínea c) do art.?,
3°.do Dec. 429.37 de 22>" 1')60.("1 'vendo ser considerado
nesta situação desde I' ~/904

IV - CONCURSOS.
A -

C,lRS (S E ESTAGI OS

Cursos

- Convites
FaZ-se cOA~ite para a frequencia'no ~frente
abaixo indicados ao seguinte pessoal'

....
dos cursos

aa. Série
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-los.Cabos Ajudantes de Mecanicos, Furriéis e 2°s.Sar~
gentos milicianos pertencentes ao Q.S.Material, 20s
cabos e soldados habilitados com os cursos de Ajudan~
tes das respectivas especialidades;
-2°s. _Mecanicos de Radar
-2°s. Mecanicos Radiombntadores
-2°s. MecAanicos Preditor e Centrais de Tiro
-2°s. Mecânicos Instrumentos de Precisão
-2°s. Mecânicos Material Criptográfico
o'

1 - Indicações
a)-Sôé admitido o pessoal que se encontra no serviço
tfectivo
,
b)-Todos os que desejem frequentar estes cursos, e qu:
satisfaçam hs condições de admissão, devem fazer
respectiva decla~ação por escrito.
d S
c)-As Unidades devem providenciar de forma a que tO o
os candidatos tenham conhecimento desse convite.
rd)-Como a nomeação é feita por ordem cronológic~ dos ~~~
sos e dentro de cada curso por ordem de mérIto, c m
siderando-se como curso u'nico todos os que terminare
ue~
dentro do mesmo ano, não são considerados os reqd S
rimentos já deferidos, devendo todos os interessa o
fazer,nqva declaração.
e)-A cada curso Só podem concorrer os militares da res'
pectiva ,especialidade.,
'
2 - .Declarações _
a)-São feitas em meia folha de papel comum; e devem ~a~
entrada impreterivelmente, até ao dia 24 de Setem~_
do corrente ano, para os candidatos em serviço ~ao na
trópelo e 30 de Novembro para o pessoal em servIÇE nO
Ultramar. Devem ae r devidamente informadas(ver O. ~ a
23-3a.Série de 20/8/958 pág.34l) com excepção par
condição la. que passa a ter a seguinte redação: te~
la.-Ser Furri~l ou 2°.Sargento miliciano do Q.s.Mati.
rial, ser 10.CaboAjudante de mecãn i.coou de ar oU
fice do Serviço de Material ou sendo 2°.cabo de
,
OU
soldado ter o curso de ajudante de mecânIco
artífice das respectivas especialidades
luta'
b)-Chama-se a atenção das Unidades que se torna absoin8,
mente necessária a informação da data em que term'rn 8
ram o curso de ajudantes de mecânicos e, bem ass1
respectiva classificação média final, visto esteS

eie'
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mentos servirem de base à respectiva
nomeação.
Para os Furriéis
e·2°s.Sargs.Milicianos
indicar o ano
em que teITllinaram o C,S.M. e classificação
final obtida,
3 - Outras Indicações
a)-l'\;)o devem as Unidades dar seguimento aos requerimentos
ou declarações
para a frequência
de cursos
que
b n:o const en desta nota,
pelo que só
}-Nao são admitidas admissões condicionais
devem ter andamento as declarações
dos homens que satisfaçam, à data da abertura do curso de todas as condições legais para serem a ele admit.i dos ,
c}-Devem ser arquivados quaisquer requerimentos que se
refiram a admissões condicionais.
2 - Listas Gerais de 0l~8sificação de Aprovados
Frequentaram com aproveitamento o Curso de Instrutores
e
Monitores de Op.Fspeciais
-C2 que se realizou no C.I,
O~E. de 4/5/964 a 6/6/964 os seguintes 10s.Cabos MiliC1anos:

R.I.2
-João Manuel Vieira
R
-Arlindo Nunes Parreira
B·I.3
-José Augusto Ferreira
B·I.I.i7-Hélio Natal Santos Araújo
C·C.8
-João Severo Parreira
R~~ 3 -Domingos Moreira Leite
R·I.S
-Lúcio Costa Rocha
R·I.8
-Joaqu.im da Silva Correia
C·I.iO -Domingos António P. C~rreia
;?:::MI -Antálio Catarino dos San tos
.C.8
-João C~roa C~elho
R.I.iS -João Fragoso C; n
'I

Aos referidos
10s.Cabos
H
'S
deve ser feito o dev
do averbamento nos tel ,'" da •. "a nO.2449 de 1/8/964
Rep. de Instrução do E.M.E,
Frequent • ,.Jn com aprovei~amento e as classificaçges
que
lhes vão indicadas o curso de Operações Especiais
que
funcionou no c'I.O.E.
de 24/2/964 a 21/3/964, os 2°s.
. sargentos e Furriéis:

R.I.8
_2° .Sarg.José Alfrecw Cordei ras .
AC.M.
_"
Faustino Manuel Conceição :José
.D.C.C..
"
José Cruz de Oliveira
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E.P.C.
R.I.3
R.I.5-Furriel
R.A.P.3

"

3- AI terações

-Norberto
Anténio Rodrigues
-An t áii:o Henrique Cristo Carraça
-António
Romão Maria
-José Fadigas da Silva

na Frequência

Abatido ao Quadro de alunos do Curso A da Fscola Central
de Sargentos, desde 30/7/964, em harmonia com o arte'
23°.do Dec. 40423 de 6/12/955, por ter reprovado
nos termos do arto.21°.do mesmo Decreeto, o lO.Sarg~da
Guarda Fiscal João José Simão. Este lO,Sargento perdeu
a tolerância preNQsta no parágrafo único do arto,8°,
do referido Decreto.
Desistiu da frequência do Curso A da Escola Central de
Sargentos, nos termos da última parte do arto.7o,do
Dec.40423 de 6/12/955, o Sargento Ajudante do S.3.M.
António Correia Vieira de Castro do 2°.G.C.A,M.

v -

DECLARACÕES

1 - Rectificações
São graduados no posto de Sargento Ajudante Chefe de Mec,
Automobilistas, desde 4 3/964, os militares abaixo meU'
cionados, e não desde 26/10/963 como consta da O.E. _3a.
Série que para cada um se indica'
lOs.Sargs.los.Mec.Viat.Rodas
-David I rineii Velosa Pon te-D.'G.M.'G. (nO. 16-10/6/64,pág.
-Jo sé Manue L Roberto-E.P .A. (n? . 15-:JJ/5/964, pág. 495)
-Joõo Jorge ,d~ Lem~s-'G.A.C.A. ~(no.14-X>/5/964,pág.452)_535)
-Antero Bastlto
Tetxetra
da Stlva-RAL
5-(no.16/10/6/64
lOs.Sargs.los.Mecs.Viat.Lag.Esp,
Manuel Nogueira Pin to-R. C. 4- (n? . 14-X>/5/964, pág. 453)
-An tôaio José Co rreia-RAP 2- [n? .14- X>*5/964, pág. 452)
-José Mari a Dini z-B. C. 4- (nO .14- X>/5/964, pág. 453)
Fernando da Conceição Pereira-RC
7(no.15-:JJ/5/64,497)
lO.Sarg.lo.Mec.Viat.Rodas
-Daniel Simões-C.D.M.M.
-{no.14-X>/5/64,pág.454)

536)

Declara-se que o 2°.Sarg. de Inf.'~orge,Rodrigues, cooS'
t~te da 0,E.no.2l-3a.Série d~ '.!JJ/7/964, pág. 699, te"e
mudança de situação de reforço .ao C. T.!. de Timor e
não foi colocado no B.C.5,
virtude de já pertence"
a esta Unidade.

em
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Declar~-se que o Furriel de lnf. José Júlio Martins Pardal e 2°. Sarg, Grad, de Tnf , ·e não Furriel de lnf. como
foi publicado em O.E., nO.21-3a.Série
de 30/7/964-pág.

696.
Que seja rectificado o nome do 2°.Sarg.Grad. de lnf. do
C, L S.M. L Manuel António para Manuel António Horta.
Para o de~do
efeito
se declara que o 2°.Sarg.de lnf.
Mar,lUelJoaquim Mestre da Sec.Mili.do M.do Ultramar, a
que.se refere a O.E. nO.30 de 30/10/963, pág.923, não
seguiu para a R.M. de Angola conforme consta da citada
O.E ••
Declara-se que o 2°.Sarg.Miliciano Joaquim Augusto Duarte Gonçal ves do C. 1. S.M. 1., promovido ao actual posto pela 0.E.no.18-3a.Série
de 1964, a pá&.587, tem direito aos vencimentos do novo posto desde 9 de Setembro de 1963 e não de 1964 como se publicou.
Encontra-se a prestar serviço no C.T.l. de Timor ~os termos da alínea b) do arto.3t.do Dec.42937 de 22/4/960,
e não como consta da O.E. nO. 15-3a.Série de 15/3/964
pág. 518, o 2°.Sarg. de lnf. do R.l.3 José Manuel Bexiga Leandro.

2 - Vencimentos
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
.Lei ", (nO. 1 do art;", 330°. do Capo. 8°. do actual orçamento
do M.E.) desde 1 de Agosto de 1964:
~o .Sarg.M.Arm.Lig.
-Joõo An tálio Barbosa da Lomba-R. 1.16
"

"
"

"

"Artíf.Ser.
"M.E'lectric.

II

-Victor
Manuel da Costa-E.P.S.M.
-Manu/" de J esus-C.D.M.M.
-Jus
A".,..'. te de Barros-E.M.Elm.

Declara-se que o Furriel Mec. Armas Pesadas Hermínio
a •.
t inx Fs t eve s da C.D.~· 11., passa
a vencer pela s-;•• L I
"Pesso.rl dos Quadros Aprovados por Lei". (N°. 1 do ar-t?',
3300.do Capo.80.do actual orçamento.do M.E.) desde 3
de Junho de 1964, data em que foi promoviqo.ao actual

~~.

.

.

'Declara-se que o Furriel Mec.Radio~.
António Guiomar
Grossinho do R. I. 1, passa. a vencer pel a verpa ·"Pessoal
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do~ (;Uadros Aprovados por Leí ", (no.1 do art003300,do
Capo o8°., do actual orç amento do MoK )desde 12/7/964,
data da sua promoção ao actual pos to,
~

Decl ara-se

Ca.-

que os 2°so Sargs, 2°soMec.,Insto de Precisao .'
mue1 da Conceição Baptista
de'Miranda e Manuel de Je:
s';ls V~z. Palm~, vencem pel~ verba "Pessoal de Nomea~a~o
Vi. t al Ici.a alem dos Quadros 'no o 2 do artO, 330°. do Cap'
do actual orç arnento do M..E.. ) desde 30 de Maio de 1964,
data a partir
da qual contam a antiguidade
por tere!l1
ingressado no exérci to vindos do L ToM,P, E.

Declara-se
que os sargentos
do C~Mo a seguir
vencem pelas verbas seguintes
"Pessoal

dos Quadros

Aprovados

por

mencionados

Lei".

A)N!;'.,l do ar t? .153°. do Capo 03°, do Orçamento do MoE.
2°.Sarg,de
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
""
"
"

"
"
"
"
"
"
"

Inf.-José
Rodrigues
" -Ju s tino Ferre ira
" -Júlio
Vicente Pacheco
-Manuel da Conceição Gonçalves
"
" -Domingos José Mi rones Riço
"
" -Joiio Sobreiro
Moreno
"
"-José
Eusébio Colaço
"
"-Joaquim
José Nunes
"
" -Manuel Augusto Pires Barão
"
" -João Jesuino
"Art.
-Hernâni Alberto
Nascimento
Cardoso
Cavo -Jo sé Diogo Tomaz
"Art.
-Pedro Maior Sequeira
"S.S.
-Valentim
Jorge
" "
-An t ávio Lu ie Fri-e zce
" "
-Joaquim Manuel Nero Barata
"Ilif.
-Manue 1 F~ 1ipe André
" "
-Rogério 'Gomes de Matos
"Cav.
-Si.dávio Antunes Dias
II
"
-Joaquim António Baptista
Moedas
Eng. Rod. -Francisco
Augus to da Si lva
1/

"
"

"

"

"
"
"
"

"
"
"
"

"

"

,,.

~t

"Pe sscat

II

dos Quadros

Aprovados

por

l}-..{N'.i',l do a;rt003300odp, Càpo,8°.do
,.',.

,

.

'

2° .Sarg.

,

Lei"

Orçamento do M,E,B
'.~

"''';'

"','

do S.S. -Joaquim

de Jesus

f,ial
!
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1963 - Outubro - Dia 18 - 10.Sarg.do Q.S.S.G.E •• Ârtur
Costa Figueiredo do D.R.M.no·.6
1964 - Julho - Oia 31 - '2° .Sarg.do Q.S.S.G.E.

Afonso da

tosta do D.R.M.15.
o~~ooooooooooooooooo
o~C>ooo
00 000'000

00

n ~inistro do Ex€rcito
Joaquim

da Luz Cunhe:

Está cen to rne

o

Ajudante

General

.,

K' .2 o ·1...3..._..3~._~
MINISTÉRIO

DO EXtRCITO
r

»:

r e n~. do

cr..
N' .=;:;;:~.,

Exércit.o'

~'j dr Agaste
~~====~~=====~~~~~~~~~~

PUbl ica-se ~o Exjrcitc

Se

t@§ li,

n seEui~l~:

I - JlJ~'í!:', :

nls.t r,PLI NA

..

A - CDn~ecoraçõ~s

C.on' aecorados

com a nle~dailb de ouro ce COi'c:orLanlento ext;!I'pIar, em conformidade
con: as disposições
'úo reguIarr,el!to aprovado por lkcr~to
~a.35.667. d~ 2f de Maio de
Pr~94~ > os seguintes
s,argen LU",' ' •
"
"
,',
lhlelros sargentos:
00 se r vi co. ne :-'dllL~e,AntonIo [\eves
do regimento
de ArtiL;url<.i.'::.-.;sadii
11".3,
do (L!2:~!'O dê
~r?entos
do s~r:viço ge;al :.d~ t~.xérci tQ; Artur AlJgus~c
mIneues do RegImento Clé",La~.e].ros nO.L Jos( Faus t s no de Sousa Oliva do (JUançJ,(1eneral, da ~a.t<e,üão i'lilitar, lI'iar,uel Marqui lhas 'Barque:ta do Quartel
Generni de
('..ornando .'::!'!'ritorial
InJep<c:1;\dente r" ~lacau. Paulo Per e ira d~s Sant.os do Tr i bune i Mi.lntar lI;rntorial
ao Porto
S ~ Antónic (tOnr::alves '1;., i'°:Gri, 'D c.e \.·c":)unhias de Saúde.
elflndo ~;,r:~ento cio \.ll.:!LLr('· r:'e sargellLQS do se rvi.ço feral
00 ~',xéJ.\Cll.C I\ugust'; ddo '.~ j ....4 - \'1\.lartel (-enerd.l .la 2a
Be~~15c ~.'üa r.ar ,

,

"!<,I'aCi1iftos com a Cruz. "e j.\'fJt:T'r~~e ...~.'Clas",·c, f.03 ter
~o -arttfi< ~20 .do rer~i111H:..,to Ca ..'7.'=' __ fÍlé! {f.' J.ít:'T dnrov"
~o Por Ot:creto nO<)~'" ,~::•.\,;:, ?q '~ê • "io de l'i,+v, L,Jr
Ce'Sj:acllO. do Co'!>:ailj-s:: ,:;, ;";tJ,~'e I das,,1ID~
.~!llâ.::las i:i~. ,'ID~
gola. -Cu.]as datas lfãoiT,j~,i~í:la&),' ;tl's'Seftt'in:tes p:r<!.;1i-.S:
'1

.p.ór despad1',d.,~,:3 ~~ ;~Unhorle
. '5~'

19M?· '
'.~-

,.,i;

' . ..::,
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Primeiro~~o
Américo Pere1ra Figueiredo, nO.415/63 db
~anhia
dé'Caçadóres nO.459/batalhão de caçadores n~
460 - Batalhão de Caçadores 'nO. 10,
Por despacho de 14 de Julho de 1963
Frimeirc-Cabo Fernando Vitorino Ferreira, nO.8S/6l de
Grupo de Heconhec iment.o de Angola mTagÓe~}.
2
PrimeIro-Cabo Rento Navarro Soares, nO.l095/62 da Co~P~
nhia de Cavalaria nO.43tl/batalhão de cavalaria nO.431
Regimento de Cavalaria n(\.3
Despacho de 13/8/ Çó4..
I i - Mudanç3~
"'Sargent
Quadro

de Quadro

os do üuanru

Fermanente

da Arma de IHtil!léHi!l

/f..

Tem passage~ ao Q.P. da Arma de Artilharia, ,o 2o.sarg

V.L... hvar-i.st.o Lourenço Alves Fortuna da SIlva do R'd o
n".3, porque encontrando-se aprovado para este ~a ui~
11e co~netiu o preenchImento de vaga. Conta a antlg'tO
dade desde 9/7/~4, data a partir da qual tem dIreItO
aos vencimentos do novo posto. Fica graduado no
de 2°.sargento. Vence pela verba "Pessoal dos Ou
Aprovados por Lejll
, 1 du
'l em passagem ao Q.P. da Arma de Ar t ilhar i a. o I'urrl,e
pJ\
O.C. Celestino da Conceição das Dores ~'lendesda b. Ine
porque encon trando-s'_ aprovado para es te Qua,droda(1
, e
~ompetiu o preencllimcnto de vaga. Conta a aI_1tl~UIaOS
~esde 14/4/Ç64, data
partir da qual tem dIreItOs o~J
venCImentos do novo posto. vence pela ver..,a'pes
dos (luadros i\!Jrovaclos p or te) ".

~d;oS

Q

,

,

III

- f1iUOh~ICAS

Sar gentos
,Ingres.s.o
'QuB:dTD

,,'

<

Of S ITUACÂf\

dI) Utl'ld r o fe rmanen te

nos ,Qtlad r u;

:na .:ITlI1'lI tl1! JM.!J1 taria

,
',"
.
,
" .8(1J6~'
,Pass~.a ser consideradz <D~~Uação
,td~sd.e,2~''F.C·
·0 :20.$ar;g.
,de '11i1'. 'An~()"~"
' "êlHre' '{h Vél~D "da.A'10/i';Sí6a'llnidaàé,',Wbiliunora
'.ter regre~
(')o1lxif1'$
:wI...' l~
'~ola.
lVênee "pela' v.erl:ia -'IPessoal
,s.

' !Pro:

~.
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li

~1'
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Aprovado por Lei".

Ingresso
üuadro

!)espacho<ie.:2

8/71%4.

nas fi leiras
Serviço

00

Mi I i tar

de Admiristração

Passou a ser oons i ie r ado nes t« Bitutição desde ,14/(,/°64"
no posto a s e gu i.r' im.!icaJo e contando a antiguiciade
<1esde 30/5/%4.
com direitc
aos vencimentos no actual
posto desde a mesma data (3G/5/Çf.4). por ter sido incorpor auo no l'x~rcito
em cuj as fileiras
ingressa
nos
termos dos j ;~cretos-Lei
na s , 37.136 de '5/11/948 e 4263:2
de 4/H/S59 e despacho ct€ ~ua Exa. o Subscretário
de
r.stado do l'xército
de 9/S/952 e 30/5/964. o aluno do
r.r.u.r.. .. , a seguir 1J1d;l.cacto

IO,Crupo

de companhi:ls,.da,Administração

Militar

Furriel do S.A.M. Carlos Manuel da Silva I\f.odesco. Vence
pela ve rl.a "Pessoal dos Quadros Aprov.auos.por Lei".

Pnsí'lr._ni 11 s i tuacão
Uuadro

de,disllonibi

I itl~jiÕ:

da Arma ris Infantari-

Passou a ser cons i.ner ado nesta sa tuacão desde 26/H/96th
o 20.Sarg.
de 1n1'. ntónio Gonçalves da t1epartição
dt..
Sargentos e Pracas da O.S.Pessodl.

{}l';'\dro da

Arma de Artilh3ri:J

Passou a ser cons i.deraoo nesta sa tuacão oe sde H~r,/06
o 20.Sar1<. de Art. llário l'tlarques Antunes da' h.~;!.'..,

PaS:'iLUa ser

o 20.Sarp.

Quadre.

~a~s
'" ou a ser

o

20.~a.""l!.

clesde 20/5/964,
l-larat? da n.M.~,~

cO'Isidcraoo'neslta'iSltua:..;':;o

de Cavo .io quir
dO

•

Serviço

lj~.

,'16:·;:

",tl',!:.f1Caíl

cous rc er aco ner

<10

'->.i,'"

.Jo..

Mi I i t ir

t: .s i t.uacg~o <l~.?1"C't:OT Ii<.~ri;ru~",

:2 0/7/ Só 1d:J. H.~1.~1.

,

'
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Passaram a ser-cons i.derados nesda s i tuaçgo rlesde9/7 / Ç64,
por tert'1l1SMO nomeados nos tenros da -aI ínea c) doart".
30.do Dec.42937 de ,22/4/960, para servirem nas tropas d~
-reforço à Guarnição Normal da ·R.M. de Angola, os 2°s
Sar~l:). de Ãrt. António Waldemar Frederico
Von Doellin.ger do B.A.P.2 e Armando-de Deus Cor.re ia do H.A.A.+·
o

nuadro

Arma de Cavâlaria

da

Passou a ser considerado
nes ta si tuaç ão desde 6/7/964 ..
por ter sido nomeado nos termos da alíneu c) do arte.
30.do [)ec.42937 de 22/4/960, para ~erVlr nas tropas de
reforço
à Luarn i çgo l\ormal da P.M. de Ango l a , o 2°·
Sarg. de Cav. Edmundo Brando Ismael do H. L. 2.

I V - PROIdOCÕE S

Sargentos

Armas

€

{lo üuanr e Permanente

Srrvicas
Ministério

Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Servicos,
InstruçaO e Unidades
-

Inf antar

í

Centros

oe

»

'Regirrer.t~.d6 Infantaria

tlC,

l

2°.Saq,.cometelro.
o Fur r i el António Porlri!!ues dos heis,
Santos, contando & antiguidade
desde 31/1/964. dat8 8_
s
partir
da qual tem direíto
.aos vencimentos
do noVO po
to.
Despacho de IS /e /964.

'~e'giment(l·de Infantaria

tr.

ti

o Furriel
i\1fredo Luís Séri{),contanr~
a an t i.guirlade-desde 3v/4!964. data a par.t i r oe aU'"
\'~em direi to-aos venciment.os do 'novo posuo.
:iJespéc'hotte'B/8 r964.

2°..:Sa:rg. de InL.

'FÚ::rri.el "2°31ec .'Radiom.. 6 :F.u'rri·~ l·'Grã'd. 2'0 :'Mec.t-adi/~Z
,.lülió :F.'el"rci.r.a~ .contando .Q an't~idade
'desde 1/11 do
ilat-a a ':partir
novo posto.

da qual "tem ,_dire'l.'toaos
vencimentoS,
(.,"
'. aOS
f lassa a vencer rpe la vert.a " PesSOl:! ...

3a. SériE'
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dros Aprovados por Lei
Ls ee Furriel
fica na -e sca l a
de promoção colocado imediatamente
~ esquerda do Furriel 2°.Mec. Radlom. Manuel João Lopes.
li.

Regimento

de Infantaria

5

~o.

Sarg.Ajud.Grad.Chefe
Mec.Auto, o 1° . Sal'g. l° .'Mec.Vi a c.Hodas António de Sousa Simões, desde 4/3/964, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
passa a vencer pela verti" "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Qu~dros',
desoe a data da graduação.
i~spacho de 17/8/964

Regimento
Furri~~

N°. 6

de Infantaria

2(!.Mec.Rarjioir,.,

o,.funie)

'Grad.ZO.Mec.Radiorr.

J(~quirr. Mar-ecos Pedro, .con tando a ant i.gp i dade desde
4/8/%3
data a partir
d~ qual tem direito
aos vencr mentos co novo posto. Passa a vencer pela verba "Pe~soaI dos Ouad ro s Aprovados
por Lei'.
desde 1/8/964.
bte l-urr i e.l fica na escala de promoção colocado imediatamente ~ oireitu
co Furriel
2ooMec.Hadiom. EmílIo
José Cegueira de Maceuc
Despacho de 12;' 8/964.

Artilt!i)ri~

Escola

H;ític::

de ArtiltPHia

Furrii>is c'e Art ,
s l~' .Cabos Joaquim António Mirandor
~atalha e .Ios , : ,1íf" )i~ ::;arriço, contanou ü an t.i su i dada~sa~ respcct.i vc.reut., 14 4/964 e 9/7/964
datas a partIr ca s l1lJa12 V'," GIreI'
a<12 ver.c i+eo r.os do novo poto venceu. n( 1. L. V' _ I o ", ·SS()~
'0';' ,Ud oros Aprovados
POr Le i
l es pacv
re 1,
t,
I"

·r r J t' l ••e .ir ;
v J.
tdlld r ant i su idc
1ual tv direi
()

{>eh

V'_'(j a

.Iac i nt.o l
(1_,;.

'd_
lJeSPbtllú

'~('):,~('"

..t

I'

oe
'

l4/~)~4 .... ~'..
,

1

Furriel

' 1.LVa

PI '.''''''1 H,

r-li

I> q 17/(/'
{j. tu ti
~<lrt,ir J
"l'entn
,'0 novo I'tl~ Lu, \tenr','
,.I ~clros t>~1roV<:..:it'"<I!(_1~
1~1.'_

,,·ê r Ia.'

-,

...

I

afltf!!...

",'

'!..~~

.......

1"'"
f~

" ..
• ,$lo.....

a· An.

( ] .(

Jd.,[. Androu'_ pr:T.elra;'

t:ontall-
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Artilhnria
ESC01~

Pratlcn

~e Artilh~ri~

~o ."ar~ .. ,k Ar t , José Carr-er.ra Pereira
dos Santos,
do ~.
/\.1..4. Vence pela ver La "Pessoal
de Nomeação VitalíCIa
a1;:m dos (,ua Ires' .
(Despacho de 8/7/961)

B<;fl;irlanto

!li:

Artilh3f1a

Ligeira

Com .le.s t ino ao Cl()\

nO.2

4

Ang~í

?o.Sarg.dc
ln I. .Joaquin João Gonçalves,
da R.M. de
la, de ven.to ser considerado
nesta situação
desde
, l'cIfl
/961. vence pela verba
Pessoal
de Nomeação V'i t a I
além dos ("uauros.
(Despacho de 6/8/ ~4)

'iJ1.

I

Regimento

de Artilharia

Pesada

n° 2
8fI1'

208.~urgs.
.
llque,

de Ar t , Arlindo

de Barros Lima da R.M. de Mdo~
d even d o ser conSIdera
ider ad o nesta
,,., o
des fi
slt.uaça
o
Q/7/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apr \'
dos por LeI.
(Despacho de 3/8/964)

Rpgimento

de Arti

Iharia

nO

Pesada

3

de
2°.:-:'arg.
de Ar t . António
da Silva Carvalho
da R.~· esde
Angola.
devendo ser considerado
nesta
situaçãO
A rO
20/7/96'L Vence pela verba Pessoal dos Quadros P
vados per Lei.
(Ue spacho de 7/8/964)

He8,lfllento

de Artilharia

de Costa

Com des t.mo ao C.!. E. do S.

(-1. T.

d AI'

2° ,:-;ar~~ de Cavo Francisco
Hamos Menichas
da B.M. de sde
J
1"olu
devendo ser considerado
nesta
situaçã~
20/7/ ~G4. Vence pela verba
Pessoal
de Nomeaçao
licid al~'m dos ()uadros'.(Oespacho
de 6j.P/Ç(4)

\7;t

Grupo de Ar t i I har i a Cont r a Ae ronaves
,

20

'

nO

.~alg. de Ar t., Alvaro Marcelino
I erreHa
da
a
H:A l~:2, I~O~ ped~I'. Vence pela verba
Pes.so ]
ÇaO \ I tal1 C1.a alf'nl (lOS Quadros"
(De~pacho de

3

SOl

vil

1 de

Ir

l

,

8/964)
Je"efl
do C.T,1. de TlmO\.
veflCe

2°,<":aq/.de .\r~.Jos~
da Rocha,
do ser cons ide r ado nesta situação

desde

3/

3/6/96

8

[Il()!1e

"

3~. Série
~"'**** "*******
pela verba

,.'
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"Pes soa l do: Quadros Aprov.adospor

L.

1".

(Lespacho de'7!6/964)
C8valarta
ESCúi

Pratica-de

Cavalaria

2°.Sarg. de Cavo Arrenio dos Santos Ferreira
do C.T.Lde
Timor, deve! do s.vr cons rde r ado nesta situação
desde
3/6/964. Venc' 1'\;;;1 d ver La "Pessoal c.e i~omeação Vitalíc ia além dos t)ué;l til .,3". (Des pacho de l! Ej964)

R!!gim~ ite ';'. í.ancei ro s n~ 2
2°.Sarg• de Cav ,
Ligue) devendo
9/7 ji-'64 Vence
lícia além dos

Avc l inc

\.c
erto Pinto
da H.M. deMoçams"
cc ::;;..erado nesta
si tuação desde
pe,;. v e ri,., "Pessoal
de l\omeação Vi ta
Qu . íros • (Despacho de 31/7/%4)

He~if;, -r te

r':J

Cavalaria

n° 3

2°.Sarl2'. do Q.S.S.G F. Dic:l'3Ío de Ascençâo Matos da IV'.
de l\loçambique devendo se r considerado
nesta situação
des Ie 25/7/964
p)!' ter
r ~gressado à ~Ietrópole.
Vence
'pela verba
Pessoal de No.. eação Vitalícia
além dos Qua
dros .
(Despacho de 4/8/964)

R':1G.ime;lto

,,' Cavalaria

n°.4

de Cavo .Ioaqui..
-or ça lves Lopes \;ontei.ro
do 11.
sua l'm-\ ...d,:: .\ 01 i_1 zadora
devendo ser considera
~o. ne st a !:> tu&ção l:..! _ 3jõ/964
[Jor ter regressado
do
~: 1. 1. de )TOr. Ven
tieht verba t'['es"oal de Nomeação
P tlíc'
f'~rJ los (\ "iros'.
(Despact,o de 6j.8/Ç64)

2°.Sar~.

L. 2

Regim:ot.::
')0

-.

:1;;,,1:'403

0°

6

i[·."d~ ~."\. ler('
'res Alves da l..
de ~10çaJ1'\i
rl·....
~~·.I'.(.der ct..ll.dcl rado ne!':to. s]ttlélção
desue
I" /Cl64. \'êIlC~ ue 1 ( \!.:d a Pessoal U ')(leal'nO
Vita i l
c: "
"<
1'1, a~
J.s (lU UI'O
rDespacho d,
~ %4)

9'1.

.

Re g ime. ,c. ~ _ Cavai a r i 2 r. o. ~
~. ar~. de Ca\.José
( lauóno fernaT',~':
Ll;zia de. 11.!I:. dI.:
I tOc;alT\l.Jiqll.:
deven 10 .,er considera 1 nes tu situação
,~,

20 "

TJ6
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a 'antiguidade
desde 19/6/964.
data a partir
da qual.
i to aos vencimentos do novo posto. passa a vencer pela verba =Peseoa l idos Quadros Aprovados por Ilei '.
(nv , 1 do ar t;? • 330*. do Capo. 8° .do Orçamento do M.E. )
desde a data da promoçgo -ao actual posto,
Despacho de ll/8/ %4.
t-etil di.re

c

Furriel
2°.Mec.cie Inst.
de Precisão,
o 10.Cabo Ajud.Me •
Ins t.vde Prec rsgo l1enato da Silva Fialho, contando a ali'
ti~idade
desde 28/6/964,. data a partir da qual tem dJretto aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba
"Pessgí<\l dos Quadros Ap-ovados por Lei". (n? , 1 do art~'
330~8o.do Orçamento do M.i'..)
Despacho de 7/8/964

orgãos

de Execução

dos Serviços

Fstabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instruç~~

Camoo de InstruCão

Mi litar

e

Outr os ElementOs

de Santa

Margari~~

o
20.Sarg.20.Mec.Elect.,
o Furriel
Camilo da Conce1çã ,
a
Duarte, contando a antiguidade
desde 30/9/962,
aat
:partir
da qual tem direito
ao~ vencimentos do noVO r~
adro
to. Continua a vencer pela ve r].a "Pessoal dos VU
Aprovacos por Lei"
Despacho de 14/8/%4.

Esc cl a MIlitar

Electromecânic~

e
Furriel
2°.Mec.oe Inst.i de heC1SãG o ]o.Caoo Ajud.tv.
de Inst.de Precas go Fernando Silva Gonçalves
conta~,
a anti~u~dade
desde .27/6/9M
data a partir
da
tem d1re1to aos venC:lmentos do novo posto
Vence P de
verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".(no.1
arto.330*.do'Ca:pO.'So.do
Grcan-ent.o do M.t', )
Despacho oe 7/fl/96t1

d0
qU;í~

0rn.'
. 1'2° . Me c ••R,a.10m:.
di
Furr~e.l(
,o Fur r i.'e l (Jrad.~O •.Mec-r Dad1esde
e
JOgO' AI. f-I'e'\10 J"~ega'S .'.con t.ant!o u an tl gUldad
d eJl'
,J.,3/10/-962/ dat.a a partir
{1:' r-ua] tem direi to aos,;cM
cnnefuo: b'do 110'0
'f!;~"<, I ,ia' l:l-·",..bt
'.l~/~:
. , 'loôI....i:l'Uo~
i"V
'1t t ..,. ~.,
')l~}.
pe 1a.;:_.er ~ l'Pe~al
'dos (:uudrõs AtlTÓ:vados' por o i~E~t~.l''Órnel
flQli na esn.lu de",prt.JmOç.~o colocad dio01.
d1atamente à esquerda do ectua] Furr1cl 2o.Mec.~
.y,~

.·l

"

~

,

,~~ae

no
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José Oscar IV!achao0:reIXeIra.

Despacho de 12/8/964.

Furriel 2°.Mec.Radic".
o Furriel Grad.2°.~ec.Radiorr;.
tv,iguel Veríssimo Ve l ez de Cliveira,
contando a antiguinade des.Ie l/UPC:". data a par t ir da qual tem direito
aos venc imeut.os oo ;10VC posto. Passa a vencer pela verba "r'ess0<d aos ()uadros Aprovaáos por Lei".
desde
1/8/964. este Furriel 1:]ri:t na escala de promoção co IoeaC!oimediatamente h escu",rda do furriel 2°.Mee.Badiom.
Manuel Jtlf"ge Sol.r I & irei ta do furriel
2°.Mec.Manue I Cor reaa da COneelç<1o. íJespacho de 12/8/ ~4.
c,

_stRbaldciment~s
ii'!CI

'JS

?rodutores

G(lr,ds

de

r"s »r ial

de Engenharia

Sarg.i\juci. 'rad.Olefe de Mec.Automobilistas.
'O lo.Sarg.
1° .r,iee, \ lato Rodas Luís Diogo Lança, desde 26/10/963
data a ~artlr da qual tem direito
aos venCImentos do
novo pOdtO. Continua a vencer desde a data da graduaÇão pela verba' r'rivatlva
das Gficmas Ge ra i s de Material de Engenharia' . Despacho de 10/8/ %4.
O I ve r ses

Deposito

Geral de Material

das Transmissões

d arg.1°,~!ec.Hadlom.

~s

.

.Io rrre
o 2°.sarg.2°.Mec.RadlOm.,
a Luz ~~an() contando a antiguidade desde 7/6/964. da
ta a partjr da qual tem direito aos vencimentos do no~\~..posto \...ontlnUd a vencer pela verba "Pessoal dos
YUQdro~Aprovados por Lei.
l)espacho de 10;' 8/ Ç64.

Suprnnunlerárt
Int?qt

Ir

r!:;!

R~fIi",e-"t.,
~'Utrir-'l

-4a

'

de 'nfantaria

11'0

2

·1 Grad.corDeteiro José Pinto
dade desde 31(7/;%4. data
. p par tl ~ da qual tem d ire i to aos venc iment cs do novo
• 1
.l
faOSto., I' 1~ FI! rt"HI
pr.: ta erva. ÇO nas tropas ce
rerço,. (,u:::l.l'niçãt• orma l do C.T.r.
da Guiné'.
Oespa~ho de 13/8/964.
'
a

,r"-IIPtelr0,

Cos~"

.',.lU

fUrT J

nri_'l.;Jt

.i gui

178 '

ORDEM OO EXERC I TO N°. 24

******** ** ,***************.**************************~"I'*
, .,~o ti Itr ama r

on

2°.~ar!i.'Cie r,n!-t.TransIl1.. o furriel
Manuel Martins de
vea ra. cont.ando u, antl~uidade
rlesd~ 29/21.-9'64, -data [<;_
par-t i r da uua, tem cn.rea to aos vencament.os do novo poto,
Despacho de 8/.(;/%.Furr iz i s de Art , os lOs.C.abos António da Rocha de (11
ve i ra Cruz e ~lClno EUg~hlO dos Sant.os do O Fausti~O de
cont.anuc a ·é.'llU!;!uidadt: desde 97/;64. data a "(Brtlf
qual têrc da re i r, aos venc rmerrtos do novo posto.
lJespacho oe 14M/ $64.

Região

Mi I itar

De Moçambique

2°.-sarg.de
1nf.
o Furriel
Manuel Ribeiro,
~tigu:icdade desce 30/4/%4.
data a partir
tllrelto
aos venCImentos do novo posto.
Despacho de 5(, fi $64.

Comando Territorial

Independente

contando ~
1f
da qual te

de Macau

w
F urr re
. I d e Art., o 1° .Cabo Antéru o iViadeira Machao
..
o, codi:!
-tendo a an t.a gui dade desae ;9n /Ç64
data a partIr
qual tem ClTeIto aos venCImentos do novo posto.
IJeSpaChO de 14/8/964.
furriel
de Art.
o 1° .Caco José Luí-s Iuas Merca
cio a antigUIdade desde 14/4/'964 oata a partir
'tel!. direi to aos vencimentos
ao novo 1Josto
Despacho de 14/8/964.

V - CJlL I:CAÇlE ~ [ TRAt!S Ff..Rf~C I A)
s<"r~entos dO'(~ac!['o Permanente

,Arm2S es.;ervicos
f' 1(.

i stef.i

Na DependPnftia
("

i

I 'f

lI)ÍG

jo Q~a tel
~

Exén.:· to

I. tIa

ks~~;n'
41-

r"-'··

otan'
ua;
oa a

CO

~a. Série
*tf< •.
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2Ç~e.rg.ae :..ng.Sap.

Ant"nio da Silva CalXeiTO"d.a.:a,.M.
de
gola, devendo ser considerado
nesta sit~açãà~esde
.'2:2;/7 / ~4.. Vence pela verha"Pessoal
de Nomeação Vi ta'{lCla ALém dos Quadres".
Despacho de 1l/S/f64.

l1.r,<·

da3a.Regi

",. <,,<~uar·t,et GeflSf3.1
~o

s

ão Mi I i tar

~;L~~,

. arg. ~rt.

~dlr.

o Lei'.

E!;r.~i"

JoõP Fert.:mno

Estnca
do R.A.P.3.
por
dos Quadros Aprovados
de 18/8/%4.
"

Veftee pe i a ve r c. "i-'essoal
Despacho

rráticas
das Armas e Serviços,
J ns tacão ~'" l!nInades

Centros

de

InfLlntôria

:..

'R.egimentO' de tníantar

i 8 flÔ. 2

s.c

2°.'Sarg
dI'"
llUa U·. e
ni..

. h d
C. 1. vi er de Matos Escevin ~ o . .5.
.nlda~e MoLl11zadora
devendo ser cons1derado nesde :;; tu~ÇãO des'~e 22/7/ ,:'.;., por ter reg~essado ~da ~J"':,
llC" gO~a. Vence ,Jf:!lb v rt.a "Pessoal de Naneaçao Vi ta~q,
;,H aos ; niaor os' • Despacho
de 18/8/%4.

tá

'.

l'Url'

Agostinho Rosa Mendes da R.
n
cons r.d era duo nesta
S1. t uaÇa-O
t:r 'pe 2~ 17/ ~4, data em que embarcou de .regresso ~ Meo ú ..
V'
l:ici" 1\ \ Pflce pe re verba "Pessoal
de Non:eação 1tados {_)ua,:'rol"", Despacho de 13/8/954.

~i

1.\:'

\ri"',~,ec.Viat.Rodas

. Oe A1I vo
tlesti
.. i c; , devendo

ser

do C.T.O.b. por moti
,( ",..soa l zíos \)uaar"
'",,!>

-o'

.u.cho

j",

lDj.8'9b!t

la e Furriel
de Inf. Cand ido Joaquim Sotto Mayor e ~ie
neses
do C.T.l. da GUIné devendo ser considerados
"
nesta sItuação
desde respectivamente
22/7/ ~4 e 8/8{b4
Vencem nela verba' Pessoal
de Nomeação Vitalícia
A e'"
dos Quadros ,
2°.Sarg-, de In f, .Jos.; PInto Moraa s do R.A.P.3(ClCA 2),
o
por ced i r Vence p;la verba "Pessoal
dos Quadros Apr vaoos por' Lei::, Despacho de 17/8/964,

Regimento

oe Infantaria

2°.Sarg.múslco(contrabalXo)
da E.P.L
por ped i r .

Batalhão

Noo16

Egídio da Conceiçiío
lJespacho de 8f,f/SM.

de tacaneres

n°,

Matia;:,

ü

2" .sarg.
de Inf . Francisco Manuel da Cruz do H. 1. 2 po~
,
' 1'Cl"
pedu.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação VIta 1
Além dos Quadros'.
Despacho de 19./8/ S64

Rat~lhão

de Cac~dores

N°. 9

2° .Sarg. de Inf . Manuel dos Santos Fernandes
do
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
vados por 'leI"
Despacho de 17/8/964

Batalhão

de Cacadores

N°,

Rfp~~:

1[;

2°.Sarg.
de lnf. Teodoro do Nascin~nto Canelha do P,.1.~3
por pedir" Vence pela verba "Pessoal
dos Quadr os Apr
vados por leI'.
Despacho de 17/8/964.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada N°,

2

ao C. I.C.A. 4
,~!.. ..ira
"
2°.Sarg.de
Art. ~tónio
Caetano do C.T.I.
da GUI~~.
devendo ser consIderado
nesta situação
desde 8/8/
Vence .pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 19;'
Ç64.
:Comdestino

e;

'l~o do
2° .Sarg.
de Eng. {Transm.) João Joaquim Simões VI a soaI
5
H.Tm.3 daE.P.E..
por pedir. Vence pela verba "pe. '(í4.
dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 14;'f/;

2°"I.)arg. de Art. Pe l cm or João- Gonça l ves da E. P.A .• por
;pedu. Vence pela ve rt.a "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei' .
Despacho de 19/8/964.

Prgl~antJ de Artilharia

ligeira

N°.5

2°.':J3rg.de Art. Manuel Mana da Silva da E.P.A., por pedIr. Vençe pela verba 'Pes30al dos Vuadros Aprovados
Por Lei" ;,.. De spacr.o de 19/8/964.

Re'imento

de Arti Iharia Pesada

Com destino
2° ·sar,

• dr

N°. 2

ao C.I.C.A.1

O.S.S.G.E. Artur Finheiro Adegas- do R.A. P • ..,
Despacho de 6/8/964

2°·sar~. d Art. José Augusto Martins da Cruz do R.A.E 5
Por Dedu. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova.aos por Lei".
Despacho de 19/8/964.

Urupo de Arti IhRrin Contra

Aeronaves

N°. 3

2° I::
; arg de Ar t , rranC1SCO António Pereira Veloso, da R.
,1 de AntTola devendo ser considerado nesta situação
deSde 7/'r/964.
Vence pelá verba "Pessoal dos (juadros
Aprovados por Lei".
Uespacho de 12/8/964.
Cl:lV3

"ria
~egimento
.(..om

d€ lanceiros

destino

2° .'Sa rg. de '{~av José An'

y~r.pedir.
pela
Al~n, {.lOSQuadros'
vence

1<:la

I

~o.

1

ao OCA 3
." Raj anca Valério
do R.C. 3
"~
. a l de .Nareação Vitq
't:sr •. l.de 17/8/964

ba
t~ ,rgs.('~ Cav.hrmiuo .[)avid ij~tu ~ia e .José dos .San'(~ Gonçalves do R:C. 8'. S\I~ 1Jmdade:Mobllilzadora, dePor o ~el considerado n~sta situaçãO desde 23/7/964.
'(e)obte~~ T~rttes$ado do C. T .,1. da Guiné. VerzeeaT"r-1a
a "Pes ca 1 dos Oaadr c, Aprovados por LeiYt• •• ..,
Oespacl.o dI' 14/8/96.:"
"

,20 .

., ~
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2°.sarg.
de Cavo José dos Santos Rozado Laço da E.P.C.,
por pedir.
Vence pela ver1u "Pessoal dos Quadros Apro
vados por LE'l' •
Uespacho de 6/8/964.

Re~imento
.

de Cavalaria , N°. 4

2° .5arg. c l ar im João Maria Gonçalves do 2° .G.C.A.M., por
pechr. Vence pela verba 'Pessoal
dos Quadros Aprova~
dos por LeiP.
Despacho de 17 /8/ ~4.

Regimento

de Cavalaria

N°. 6

2°.Sarg.de
Cavo Vlud imi r o Jerónimo Branco Pires do fl.C.8
sua Lrri dade Mobilizadora
devendo ser considerado
nes
ta situação
desde 23/7/964,
por ter regressado
do C.T.
I. da Guiné. Vence pe la verba "Pessoal dos Quadros p.
provados por Lei".
Despacho de 14/8/964.

Regimento

de Cavalaria

N°. 7

2°.Sarg.
de Cav. Aguinaldo da Graça da R.M. de Moçambj
que, devendo ser considerado
nesta
situação
des e
24/7/964.
Vence pela verba "Pessoal dos Q1adros Aprovados por Lei".
Despacho de 14/8/964

Engenha ria
Escola

Prática de Eng.enharia

2° .Sarg. de Eng. (Sap , ) José Dias da Conceição Marq~:~~
d~ R.~l. de Moçambique, devendo ser considerado
n 1 de
s1tuação desde 24/7/964.
Vence pela 'Verba "Pessoa
Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros".
Despacho de 14/8/964.

Escola

Prática

Com de st.ino

de Engenharia
ao B.E. nO. 3
•

(1.

1o .Sargvj ° .Mec, Viat.Bodas
António Martins Alpalhã:<, ca 80
M. de Angola, devendo ser considerado
nesta s1tu
desde 22/7/964, data em que embarcou de regresso~. ro~trápole. Vence pela verba "Pessoal dos Q,ladros ,~p
dos por Lei".
Despacho de 13/8/964.

:11e-

Otgãos de Execuc~o dos Serviços

e wtros

Elemen1~5

é:ie

Jd.

R!1[ l~EY.Er.CIHN"'.24

'}::;::\~~~
:::~:*~h'<:~;o:.*:;.:..;: ::c~~~t~~:f".:.::"oI;

Estabeleciffientos
Irstituto

~.:~o,:'JI,:

,. ;:~

*~~;;:~

~:;*~t
;;;~:.::
~'}:~::~:':C:;,>:
::~**~~*:.::i,'

is:

';'l'of)::;:~ :

de IGstrução

dp

Altos Estudos

Mi Iitares

2o.~."arg. /e Cav, Si.Ives .r e Car rol a do R~.8,
sua Unidade
,
\.'
•
~tV'?l1do:;cr
"""iJ·""~'!.ut"acDO d"",d~,,/
(r._
.
, oh i l i z..iC:!OTd';- pó r ter regressado
ao .1.!. da GUIné.
\ .nr-e pe l a verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho d e 14/8/%4
Campo de Instrução

~lilitar

de Santa

Margarida

ar'
d. C,lV. Ade l mo Moreira Raimundo do H.C.8, por
peàir.
nce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Le i ".
Despacho de 18/8/964.

')0 ..

..

2°.~arJ'

Eng. (Sap.) Manuel Marques Sarda do C.T.l.

da
ser considerado
nesta situação
desde
23/7/;% •• Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação VitalíCIU Além dos Quadros".
Despacho de 11/8/964
'c

GUÍl,~

: e vendo

2°s.Sargs.
de Cavo Manuel Sebastião
e Joaquim Churro,
R.~í. de .10çaml:aque, devendo ser cons i.de rados nesta
tuação desde 24/7/964.
vencem pela verba "Pessoal
vuadros Aprovados por LeI'.
Despacho de 14/8/964.

C~ntro de Inltrução
2°.~arg.
do HrL

(O

do Sargentos

Q.S.S.G.E.

{. por pedir

Mi IIcianos

da
sidos

de Infantaria

José Virgílio
da Saúde Frangalho
Despacho de 18/8/ ~4·

Escola ~i litar Electr~ccanica
2° •Sarg. 20~'
ú
I'10.....
F'e r r e r r a -1
_ • lllr::C.r,ac
'J na masceno
l~orga do
da C.D.~' ~i:
.. sua Unic\
dOTO.
devendo ser cor
siJerado
r' st.a SItU':":
I· À'-l
11964, oata em que 1".....
I• 1.
(-arcou no
le Caho verde de regresso à Metrópc,'\'
\'enc~ pe i ver a "l'f'~sn'
dos Quadros Aprovado.3 por'{ ,
l)espadJO c 11/8/964-

c.:

h"
-,dl b Oleei

.
'~nlos Hospltaleres

tospita:
2° .Sarg.

Mi I i tar ~lrincipal

LO .:l.S. Orlando Jo é Flores

Vilar

do n.L.2.

Ven-
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ce pela

verba "Pesboal dos Quadros
Despacho de Rf, t/ Ç64,

Aprovados

por

:*.._~

S ' r ie
Lei".

Unidade
2°·sarg.Grad.dú
S.;::'. António Alves do R.C.8
sua,
ç~o
~,
.
'1'
J
d
d
"d
ta
Sl
a
l'lOL~
a zaco ra , even o ser consauera o nes
a tua
Guiné
desde 23/.7/964
por ter r eeressado
do C. T. 1. d,
Al 'H'
V'lta-l I 'Cla
e
Vence pela verta "Pessoal tode Nomeaçao
dos 0uadros".
Despacho de 14/8/%4.

Su franumerár i os
Inf ant ar i a
Heglmento

de Infantaria

N°. 1

,
do
e1ro
d e Inf. Carlos .,fornás dos Santos Caval
_ o da 51'1 k. L 7 > José Gomes Duarte do D. G. A. e Franc1SC
termoS
Vb ~antos
do R.I.7.
por term sido nomeados no~ O pada 'altm~a c) do art0.3°.do
Dec',42;937 de 22/4/ ~.~I. de
T& serVIrem
em reforço
~ Guarnição Norm~l da~o desde
Angola, devendo ser considerado
nesta S1tuaÇa

20 s , Sargs

915/964.
Furriel
2° .sarg. de Inf. Alexandre Camacho do P.1.1.19
e
tereOi
d~ lnf. Orlando Ferreira
da Silva do I-.~. 5, p~r30' do
SIdo nomeados nos termos da alínea
c) ao art • reford
Dec.4!937 de 22/4/960 para servir
nas tropas
e do ser
«o h Guarniçã o Normal da lU,:. de Angola, deven
"Considerado nesta situação
desde '9/7 /964.

devenDo
corneteiro
Domingos {.aula do 11. 1.11
01' ter
s7r ~onsideTado nesta sitUáÇão desde 31/7 !964~ ~ (;tJ8rs ido nomeado para serv rr nas t ropas de reforç
l1, c<l
,
.
da a ft
nIção Normal :da H.M. de Angola, nos termos
c) do arto. ')0. do Dec, 42937 de 22/4/960.
l~spa-cho de 4/8/964.

2 0. Sa;r~.

~l3g
0

2 .Sar~.

i'emntu de 1ntan ta r ia fl

lO
•

'5

e

do B C.S. d

de Inf.' Martinho Paredes de SoU;sa
r~aJl(), e~
de 1111. Carlos \'ladimiro Lavadl:nho ~a ahll
n
t-. I.I.IB. por terem S j do nomeados nos tt>TI11Ossel'",i-re
a
c) do ar t...3°.do Ilec.429S7 de 22/4/'(iO,
~r .doC.1'.l'
rias trepas de reforço
as Guarni~r;es NOTmal.S

Furnel

iXflW I te

~:,,:** ...
dQ

d<. • '.",.

e-

\lUl,,{

~do

Ue"·,.l

nesta

ser r-ons.iocrano
...
.•

1...

Reglluen"kl.1Ul
"

'

i: 3

24

N"

,*::;,..~~::.t:~~f.:*~~}t:t.*.#':,j(,~*~**-:

amín.que resoect r vamcnt.e . de
situação
uesce 15/7/ ~4,.
,~

Jn1.antaria

N°,

I:

~rriel

'
•
nf Ir í, ~loao
rcanJo
dos Santos BárLara do B.C.5.
~~r Le1 .uo nomeado nps. termos da, al:inea c) do ar t > ,
'._w '~L.. 42 ~37 de 1'l,tl!9<fJ. para -servr r nas tropas de
relorço ~ Çiuarnição Norma 1 do C. T.1. da Guiné devendo
s~r ~onsiderado ne~tH SlLuação desde 25/7/~4 .

. • Batalhão

Nº. 5

d~~C~çadores

<"\0

,

~,ú'"
c,
Iuf , Manuel:(te Jesus Maid. da RSP! ffiP! ME. por
{~'. n .o nomeado nos' t ermos da al mea c) do artO.3 °. do
ç c·q2~- ce 22/4/960,""''p~'''servir
nas tropas de re fo reo 1..1Ua't'nip ão Normal d .,R.M. de Angola, devendo ser
onsldera~o nesta situação' desde ,&/7/964

\

'

....

ria

Artil"

Ret1imento

de Arti1haria

Pesada

tto. 2

2°t~:r~: d~ Att. António Clementerr~niDr do R.A.A.F., por
Oe s~do nomeado nos termos da 81fJea c) do arto.3°.do
c·42 ~7 de 22/4/960, para 'servir nas tropas de refor~~ntt,GuarI,içãO ormal do C:r.1. ua Gane. devendo ser
slderi o nesta situação desde 25/7/964.
.

ç

I

2°s ,,_

d e Ar~.

e 'Véltg
I\r),s.

rielt

nlO

'
Jos6 'Martins
Salvaterra

Rodrl~ue~Saraiva do

caCA

do G.A.C.A.2.

4 (RAL 2); e Fur-

rt'tr ~d Arr., José Fadig~s da i!va do ti.A.P.3. por tedo' Si o nomeado. nos" eroos da alínea c) do arLo.3°.
forOeC.4~ 137de 22/4 9
pal'a servi r. nas t ropas de N"
Sel' ç~ . ~ua'rniçi'íO 'i l'\r
da R.M. de AnI4<na dev nrlc
onsldet-Mo'nesta'
"""n d sde 9/7/,Cf:; I

P.eglr~Trtl(
2°s .::ia

r~rl't~ .• d

dt i.A-ftUh&ri!l"~fl1

Art.. Ln 1

.\lb r

b

i~.~·F~,:,"
ves

~usa,

.JosP

l;4 e~a I~arte, ) ttcnrique Jerónimo Dia todo do tU~.
d~ So
tio 1 odol'b
~!.IFerreira do B.A.G.2· Úirlos
iJ

t..A. ~s· Silllões do R;~.L2
Francisco MoraIS '00 G.A.
t) do~.' Por t~'t'em iS nolfleados nds' temos da Iàl~nea
n~ t i'lrto.3°. 'o
.4'937 d 22!4/'XIJ. para. servnem
rn
de r for o
Guarnição" 'o'rm&l dãl R.L ôe
'LI,'

P
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Angola,

devendo ser

considerados

nesta

situação

desdi'

9/7/964.
üavat ar l e

'do
por ter S1 .
nomeado n'JF t,'rmas da aIa nea c) do' arto.3°.do
[)ec.42937
de 22/4/9(;0, r'clrú se rva r H< S tropas ele re forco ll. Guar
nição r,ur:nal da h.II:. de Angola, u(!venao ser considera
co nes t, :Sl tuação desde 9/5/964.

20.Sarg.

de L.".

Franca.sco ~',ares

de R.C.ü.

Regimento de Cavalaria
2°s.Sarg.:.

::lR

tav,

N°

José António

7

Con:Jiro

Lopes

~o r..~.1o

Ser af im ~rancisco
dos ::)antos do r.loS. por terem s1d
nomeados nos termos da a lz nea c) do arto.3°.do
nec.
42937 tl~ 22/4/960. para servirem lias tropas de refor'
co l'I ;uamlção l\orrna 1 do C. T. r. da Gumé, devendo ser
cons i.de radc nest.a sa tuacgo desde 15/7/964.

RGf'im8ntr

íle Cavalaria

n

pr'

20.Sarg. de Cav, José Cruz de Oliveul1 do ~.C.4. por ter
sido nomeado nos termos da alinea c) do arto.3'. do
Oec . .Q .s:n de 22/4/%0, para se rva r nas tropas de re~
forço à .{;,uarmçã o S~on 1 1'0 C.1.1. da tJumé devendo
ser consic>Jrado nes t; r t (fio de sde 15/7/; !64.

En~E!nha r Ir
F.e~j mento de f
Furriel

2~.Le~,Viat.Rodas

!\! t,'uio

,)ves

d~ Cli~eira

~~

li.!. 6, J~v\ellüu ser cons r. e r ado nesta s at.uaç go des c
1/4/ Ç64. f' cr t<er s i do norneauo, p3:r.a servir nas tropa. "
de reforço II {>uarniçào ;-"ormal .;Q,., '} .t,;. de ~locamliqtJe.
nos termos da ali'nea c) do arlt'O,30.do Dec.42937 ,de

22/4/960.
Se[vico

.~arf!.

de

:l

de

dp. Mministrstã«J

( ... • Arnaldo

I,O .,:".r\ ..i,

'~l8/9tí4

Vititaf

ArlministraGãD

fifi ~ompanhias

:t).GfUpü
')0'
L

Despacho

ld

~,

,

~~illt(Jr

Scil'Va }Olit:3S

•

r

CO 10.H'

C'.' i\.

.
,{,,,'
1:" n

k

3r>..
~... r'·

!.L

.. \

I~

\."

,~tu,.:,\,
L>}'.1lS'·".:f/;:'J'·"
~)ec. lt2t}37 >'~
<~f/4/9(,0

11[1

Tn&3·C)

ír nas 't ro(1::~O 1'\ Gú;:,.
~ti(j'Norm ...; do ( 'l , J. de Cabe
lIdo"se~ "'J~I.'''o~a-:::ío ncs t,a El.L .t, ção 0(;S1l'':
,(Ora'

r.

U .•

I

t

a

'\.

8z."rl

!ia

)

'.

~,

' , °

f

';

1o •

rupc.

de Saúde

"rmpaíl~ias

.~&.rrs. 00 , .~).
Ires aa !'osa do H.M.P.• Luis
T'
• r'
no I1.M.P •• ' 4Qt<Alves Fangueiro AO P.M.R.
r i cues cio D.Q:;.A. e Furriel
do S'~" Ade I ino
st; do H.M/Pt}.
t.er-em vsi.do nOlTlcG.dos nos
L ,
,.línea c) do ~.'S(}.do
Oec.42937 de 22/4/60
I" r. ~, .., ~rem nas k'Cpa'!
~e forço ·11(:;UaF~ ~ão Norma 1
d> 'lC
~:!r cons ider-accs-ãée ...ta situa?ão
de&J~ _ /4/964.

_r-

\ . ·1m3;

PO'- terem embarcado

' citada Província
onde vão serl()g~termos -da alínea
d do arte
.,' 1
t2Q37 de 2:::/.~1s60 deve' se r consíderados
. ç .o ~__ S;h. as KhLas que :l \
\ ;:,0 mdr cadas
u::: ~,t
\
:=-nrgeuLos'''' ~
0'0)
2°Sart. ,..."., t'!'nifl'A "llstoo diPS.Honorat.o~E.P,C .. ,":.8/7/64
•
.'rt·
"el
Francisco
Bonifácl.o
C.Azeda-EPA-31/7/64
'':; a N3gt1sto ônçalo-RAP'2(CIC:\'L .. L
..
" ~,i do1:'.San os Ribeiro~I'
'].
d .• 24/7/64
vi

'r
mil'!.

'em c,~~issão

I

~

€

i..

t.~

rw.reir a" di·
,...

'bs t'à-Jl, l' ~2~..01.
';Ü COS~~~
.1.
,.
,....
,..'!' "'f'" I

.....

oitar!

rnin Flodrib'b ~,

'o

'!'

,\,,~

'.'\.~

.•

r t.ferem Wlll.l"""',,
~'r -.I. r ,,,,
~,o;~&'.

(..

• °V ~

.. i'

i

1,

-\.L "

"
lo

......
'......~,

', ..

...

(1':) °:cl
(_., VClr se r

, i'T
.,

"

~"'.l1'V~·Lc'l.°·,m\C(!,vli(

<1/Qü'_

t 'r-r~ .'. ' • ~""~

.1" ~ ..t "",

I

i~ ..'

•• ,....

a~ _, 'lI't.!t,tnl~

{:.l~

J

: )

('o !';J.('''' ra
',ti' °'l'n
j

'j"

,
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2°Sarg.lnf.-João
I',
"
-João
fi

Aires Baltazar
Lopes-ClCA2(RAP3).24/7/64
Felisberto
Rodrigues-""
I

[lor terem sido nomeados nos termos da alínea
c) do arte.
3°.do Oec.42 507 de 22/4/960
para ser vi rem nas tropas
de reforço ~ Guarn1ção Normal da citada Provínc1a
de
vem ser considerados
nesta situação
desde as datas que
lhes váo and rcadas
os segumt.es sargentos
.4
2° .Sarg.Eng, -Leone l Maria Chumlrmho-B. T ....•....•.
24/7/~4
-Ernest;o Ferreira
da Silva-E.P.E
31/7/
"
SAM -António .Ioaqu tm Gonçalves Barroso-l°G:fM
:
s"
"-Matias
Vrcent.e Lampr-eaa-Z? .CJ::PM ••••••
I.
Ar c. -Anúplio de Matos-D.F.A.Duque.........
I'
-João Aze1tona Costa-E.M.E ....•.......
" "
I'
Cav. -António Moreira Beliz-OIERET
". "
"
Eng.-JQSé Freire Nabo Carvalho-B.T ...•....
"II
" QSSGF -Fernando Augusto de Melo Macedo-ru,1. .
' 64
1° :: ~
-Luís Ribeiro ~lcobia-R: C. 7·
31/1(64
2°
Inf.-Manuel
CustódIO PatrícIo-CISMI
......•
31/7r
.. -Ant6nio Ramos-Rep. Rec jIl3P;ME •••.••.•
"
I

,

..

H

'e~iãDMilitar

de Moçambique

2°.~arg.
de Inf. Joaquim Augusto Canoco Almas da·E.~·
Elm. e 2°.Sarg.de
Art. Lopo Ribeiro
Cardoso Alves aa
'E.P.A .• por terem sido nomeados nos termos da alínea
'c) do ar~.3°.do
Oec.4~937 de 22/4/960,
para ser~lre~
nQs tropas
de reforço
~ Guarni~ão
Normal da CIt8 s'
d
-Província,
devendo ser considerados
nesta situação
e
de 24/7/964.
- .

"'C

Por terem ,embarcado para a citada
Província
onde V8
d
servir em comissão militar
nos termos da alínea
b) v
arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/960,
devem ser con~id~ra:
dos nesta situaç~o
desde as datas que lhes vão ~nd~ca
odas, .os seguintes
~argentos; _
64
2 Sarg. Eng. -Manuel Pirrto Carne1T<o-R.E. 2 ....•..•.
24/7 /;64
"
"Art.-António
dos Santos Almeida-RMF ..... 19/6
"
"Ca v. - J OSe,ll.IlY'b~
aos Santos-. R C .8
·· .. · I'
" Eng. -Zef~rino .Manuel ~odri:gues Moreira-RE2
"64
t.
"Cav.
-Jose MeX1a LourelTo-B.C.8.·······
•.. 24/7 ~64
Rosa Neves" •• ~•.......
1S!7
" " lnf.-Arnílcar
"
"Cav ... Joaquim José _Colaç<:>- " •.• _• .• . . • • .
" /64
"
" bd.-Man':lel AntóTllO P.SÜvestre-R.l.2
.... 241'!.
,"
"Cav.
-Bami ro Trindade Carvalho-RL l(CICA3)
/64
"
"Art.-João
'Baptista
Chambel.(i.A.C.A. 2 .•... 31{1

se. ~()r I

:r,Lr:'~; r .,.
íb
~?**~~~*~
·~.·~~1"~~***~*.*~**·

Ir

""'*C<*"'***.*ÜO:<"''f'···'''~''· . c-.

jG<:!~'Jí;
,JriQlItiG:':J·
•. lt,
tlúr ter
~ c r ....ada PI"('vincia em virtude de tet ter.{i,lfii:1(,ú
é' sua COILtssão.c~
sérvi.ço na Metró:lole.
[lara c
QU~. C'J t.av., super-iormente
a1:JtorlzaC:o. o ev ....
nco ser CO;",;'1.1 r",f_,
! ",st,a situação
desde 24/7/964.

,~~#arl:
~çrcs;,',

t'· ..

te'

Inaependentp

Territorial

<"',G

da Guiné

2°s.

args , dó S.A.f\;, ..,n!r.e< Calado Baptista
e Francisco
ambos da _:.' .!-..
-:)T t e rerr sido
nomeados nos
~rmos da alil~a c' .3°.ào :'!êc.42937 de 22/4/960
~f! vi r"lT' nas t ropas
de reforço
~ Guarnição Nor-,.
..."" ~a 1lrovíncia
'devendo ser cons i der-acos nes
t.,
• u.,
) desde 10/8/961.
\otlr(.;.

<T

'.

';t:s,

r- !.

de lnf. João tfiir:gzina Ga lama do. B. 1. 1. 19.
fara a citada
Província
"n(}~ va.i
S te rmos da a ~ne a c) do artO•·
r dI. Dcc .
2/4/960. devendo ser cons idera--io ne st.a S1-

:::0' t ..r' cnl.arcado
t;

Sf!rv lr

.l:o')~

n

tuaçí'u ( sde 12/8/ ~4 ..

Comando Territori21
"'0

«

.Sarg.

de Cabo verde

Ind~pendent~

ce' Eng.

(Tr t nsn.i ) José Pinheiro
de Almeida da
L
, onter emLarcaJo
para 2 c~ta d3 Províncla
Ve'
S rv i r em car.is~;o 'lul:t.'t&- !lOS t.e rmos da a Iãl"e~· ... ,I ,;J aTtO• 3° •Cio péC.42937 de 22/4/%0, devendo.
'Soe consa JZ!rado tl'~'S'eiC :sifuação
desde 10/8/ Ç64•
i)J

,'I"T'
.

l;)r

..... '

~Ot.!l!1tl,

-~rritiHla1
.

'\

fnmip'endente

.
r

de Macau

'

,<

'iat.Rodás ...v rtlaldo ~.aso Lança &:-:-,.2(" :.if~ ?Or ter .etnlíftN:fl.dopara à cit.ada Provír,ch:
.~de "'ai .!'el"'V- to ,I:'I" )t~.,;i ,.,( 't.iliU.!'h.Os
tenro'" ri... ;;'~5'l.O~:. c) '10 Sl't'O.·
.{'(\\ 1
:~ )37 ('_ r~:/4';9t~·_,. ,;:i:,!;V~JI.'_

i I1hil,~:: ... "C.

C.L.~\:

~"

t-....:..l_-.~.,·.u'_"'<::r
"'" -"..ua........
... _

A.·aç _.... u.e",ue;)/

CAILJ'
\.'1

,

"t,·..

'1

'• .:::·~.-:;-I ~.
,,':.

'J\c4{'"

~t..

~":'.5.f::.f,_~;
o...

~~;:;j(.~.llV·

·t~
'..:..,
.
~!..• ~":"'·sdo·~t;!r

"'·~r.oos

:'i.i"'L ~'-'

• ldwc.nso;'D.prianó
do
. ..:ü,~

,r!.-t._~_ ~

~i:.. liel'lri~\le .),~.vier de

~t. ..........
,~.
~USIl

fie l=_:(J ....

"~J,_:l-'"

'

';ufr)'Ol'

...~TJ.:::"

!"_~"'G.'r".
00 ·1,.A.:

..consideracios n~.t« ~ittJaçíio -.desde' '.
411'1t/~. ~ tereftl.1In1htrc~o pau li. citada Provincia'
:d~ ~~ "'~h''!:- em cálfli!Siio ólitar
no! tennH 4ia al!- ~ ...
".
,
H t) .'/
G'!'t .~t.-ti) Ik-.
~'Q37 ...~ 2'211../9f1J.
"
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20s.Sargs.de
Cav. Rogérlo,Casimiro
,da Mata do R.C.?
António dos Santos do 'R. C. 4 e Cipriano da Silva San
tos do R.C.4' 2o. Sarg. hng , (Tr~nsm.MatSeg.
Cripta)
João Gomes da Silva do B.T. eiFurriel
de Engenhana
José Joaquim Caldas da Silva doQ.G.la.R.M.
por t,~rem embarcado para a citada Província
onde vão servIr
em comissão militar
nos termos da alínea b) do arte,
30. àoDec.42937 de 22/4/96ú
devendo ser considerados
nesta situação
desde 5/8/~h4.
20s.Sargs.
de lnf. Germano Sabino Dias Silvestre
do D.
R,M.3 João de Gouveia de.. I'IMPE 'e ,2°.Sarg.de
Cav. Ma
nuel Forçado Parra Carapinha do lLC.4
por terem em
~arcado para a citada Provincia
onde vão servir
em
comissão mi l rt.ar nos termos da a l jnea c) do artIP.3°·
s
do Dec.42937 de 22/4/960
devendo ser ronsiderado
nesta situa~ão
desde 5/8/964.

Comanrlo Ie r r i tn r i a l Independente

de Timor

Por terem emharcado paTa a citada
Província
onde vãO
servir
em cdWissão militar nos termos da alínea c) do
artO• 30 .do Dec.42937 de 22/4/960
devem ser considera
ell
dos nesta 'SItuação desde 7/8/964,
os seguintes
sarg
tos

20Sarg.Grad.lnf,-Joaquim
Gonçalves DQnis - D.G.A .
.,
•• InL~José
Fernandes Teixeira
- H.C.IO
" Art.
-Américo Vala Chagas
R.A.L.l
n
.. SAM.
~João José Oliveir.a Crespo - o.S.l.
Cavo
-Bui JoatWÍm Trindade Faixa - R.C.4
1)'
n"
~Ilídio Ferreira
de Faria RAP 2(CICA
"
ii"
-AntÓfilO Cebola '.J:'odrigues-Acad.Mil.
"S.S.
-ManueI de Almeida - H M.B.l.
U

..

20."arg.de

Cav. José Beja Martins do ltC.3 e 2o.~rg.de
e
Eng. {Transm. ) Amádis Peralta
Raposo do R.E.l.
por t o
rem si-do nomeados nos termos da .alínea c) do art"'1
.
do Bec ..~937 de 22/4/9ffJ,
para servirem nas tropas
e,
reforço à Guarnição Normal da ,citada Província,
de~
do serconsiderauos
nesta situaçãO desde 7/8/964.

·ao

Q.S.S.G.E. José da;Cruz feixoto do H.M.~~
deven'do ~er considerado nesta situação desde 7/s/"IU':"

20 .Sar~.

~;o

po!r ~T embtl'r:cad0IW:r~ a citada 'Província.
.onde
serv1r ~m ~omlssão m1l1tar nos termos da alínea b)
.artO• 3°. do Bec, ·42937 de 22/4/9(J).
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Cm;CURSIiS. )CURS 8 'E ESlÃGltIS

·.A - Cnncursos
- Abertura
Para os de\lQOS efeitos se anuncla que estão abertos
concurso~ para Furriel corneteiro e Furriel clarim,
nos temos da Portaria inserta na O.E. n .6 -la.Série de 31 de Outubro de 1957.
O

AilUNC lOS DAS AIf RTU~hS

DtS CONCURSOIS

]O.As are rr.ur-asdos concursos serão anunciadas
orrlem das Unidades Metropolitanas
nos Comandos
~',.:.litares
dos Açores e da Madeira, nodia 15 de
e t.emtro de 1 %4.
..
1. )-r.iasProvíncias Ultramarinas. na mesma data ou logo
que nos respectivos Comandos Miljtares for recebida a ~resente Crdem do Exército - 3a.Série se nelas der entrada depois do dia 15 de jetembIO de

a)-

c

1964,
OECLhHACÜES

D ~ CAN010ATOS

2°.As declarações dos can~idatos devem ser entregues
a)-~o Contlnente e Ilhas Adjacentes com a antecedência
precisa por foromaque seguindo as vias competentes
deerr entrada no Q.G. do G.M.L. até ao dia 15 de Oututro de 1964.
b)Nas Províncias Ultramarinas nas datas que forem fixadas pelos respectivos Comandos Militares.

CO~STJnlJ~~{i

DDS JÚRIS'
-1' ~ i sboa funcionarãoJ.ú, :..,.II:f'P;f.E e p:lo ~.M

3°. Junto do Governo i\'h.f·
'l'lS a nomear
-pdQ e'

de Li

oa ,

'reumi!o

4°.Jun

err

,"

t>0J'

20

cada

form

c,

•

tle"'Í!Íldt.nt" '"

C'.ómáritio

r-

.0':.
t.er a sua pr:trruuT;)
de 1'964. t ar ,..las "Pro- fJ1cias Ult:ralll<1

"l'lnast:,~ que .houver-vcan wa'l.l'<; t· ti.tuir-se
..!t um
Júl"i C0,11 a composi~o. de UI1 Cficial Saperi1>T~ um
:chefe o, banda de nUsica e fim lo.Sarg.JQÚsico se não
for possível constituí"}()'''"'!1I
a composição que pre~eitua o art-,2720.do R.P~.I.E., funcionando inde-

.,

792
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pedentemente do Júri do G.M.L. e subordinancic os
seus trabalhos hs dlsposicões do R.P.P.I.E ..
'ir

50.Nas 'ITovínc13s Ultramarinas em que~for possivel cons
tituir o Jé,rl em harmonia. com o n*.4 destas instruções, o~.1°8.Cabos corneteiros, clarins e músicos
executantes em .ins t.rumeut.cbocal, em serviço militar
no Ultramar qu reunan e; 15 de Setembro do corrente
ano todas as condiç;;es Cc admissão a este concurso
serão adrnltldos a presta> as suas provas, em seguida
ao seu re~Tesso à Metr6pole perante o Júri do G.M.L.
(se alnda n00 tlver encerrado as seus trabalhos) oU
perante novo Júri, sendo lntercalados na respectiva
lista de classlflcaçãc final.
Os candidatos destas Provínclas entregarão as suas
declaraç;;es dentro de 15 dias após o anúncio da aber~
tura do concurso na respectiva Província as quais,
serão remetiaas à Repartição de Sargentos e Praças
da DSP;ME. devidamente informadas e acompanhadas da
nota de assentos, a fim de serem tomadas em consideração na ctevioa oportunidade.

Provas no toncurso
·,60.As provas do concurso serão subordinadas ao programa
inserto na Portaria de 25/9/957. publicada em O.E.
nO.6 - la. Série de 3°/10/957.

t'lassi

H:CS{;ãiJ

'e

:Intercalação nus

1°. 'A .classificação ·d:etodas

-:tandidatos

APT,cv~rrlP!

as provas do concurso 'ÍncU!lY
be,
'.~
-a)-Aos Júris que 'funcionam junto -do G.M.L. a .dos r:.air;
didatos das Unidades do Gontinente e Ilhas Adja~
teso
.
b j-Aos Júris nomeados pelos Comandos Militares das
Províncias Ultramarinas, a dos ,cand1natos em serv~~
ço nas mesmas.
'
c)-Osprocessos orgam.zados pelos .JóTis Sf'~'5o :r.emePdos 'h Repartição de Sargentosee :Praça~~'Y;7I~E. 'O~'~
de se procederá à intercalaçã'O de t'Odos'os o~nd].~
datos aprovados, segundo a classificação obtida e.~
as preferências legais, J(! se elabontl'á a listsúw:.
ca rls classificação final a publicar em,(rdem do
Exército - 3a. Série.

3,., Série

ü:'Db.·

,~H.f:.t.riT\

~ , t:

7g3
*' ~~'t*~~**i:t.:

* ** *** ***::: * *~*:-~~,:~*
** ~~'~''::\~
:r:!~"*.. * ** ::!*:t;~'!t'~~:
+. t';~1
,~i;~-

)~!*,);

8° .Nas Ln i dades onde lHo o houver me'st re Ot corneteiros
ou clarins
para passar a informação acerca do mérito
artístico
a que se refere o parágrafo
único do arte.
PO.da Portaria
de 25/9/957,
inserta
em 0.E.no,6-1ao
féri('
r1e 31/10/957,
devem os Comandos das Unidades
t.rovl.cenciar
para que os candidatos
sej am examinados
pe i o r-cs tre de corneteiros
ou clarins
da Unidade rmis
pr óxm.a a fim de poder ser observada
aquel a formalidade e não haver prejuizo
para os interessados.
90.Nos casos não previstos
nestas
instruções
deverão
ser observadas
as disposições
do Regulamento para a
prorr.o,ão aos postos inferiores
do E~ército
e as alteraç(:'f'f posteriores,
naneadamente as que constam das
Por-t.ar.r as nOs.8.IH2 de 30/8/935 e 13595 de 7/7/951.

•

~ .. CURSOS

1

Nomeaç ão de Pessoal

,.

conformidade
com o despacho de Sua Exa, o Ministro
de 24/4/964(Nota
2326 da 1a.Rep. do E,M.E, de 1/5/964)
publicado
na 0.E.16 - 3a.Série
de 10/6 964,pág.548,
.são nomeados para a frt!quência
do curso A da F.CoS.,
os sevuintes
sargentos
8arl.AJ
-Fng--D.S.M.
-José Marvanejo Júnior
1cSor.
(av. -R. C.8
-Sezinando
José Lampreia
-Ln]. -E.M.Elm. -Jacinto
Alves de M atos
-João Martins
Carlos
" " -.'\4'\ -D.S.!.
_2C1Q')tM
-Eranci sco Perdigão
Gaspar
" "
-Ln],
-R.!.
4
-Silvério
da
Silva
Dias
" "
-Gui lherme MárioCabanas
da Conceiçõo
" " -i'nf'. -R<:;Cf
-P.F.?
-Jí!.;(,.deu Ferreira
Mendes
~"'J
Bodr i nies Bern~rdino
" " -Cav.-I'J,/.
"
-S.S,
..'
II'
".
<:::; ltt?
"
f.nt5.' ,
I
I' _l~~êo
" "

'!T.

fI

"

"
"
"

"

"

i

t

.,.....#,t'\ #.1 ;. .,-4
_ \. '~" ....\),_
..

" '1'

-rr o

4.":;"'"

\'!.c~ .;*

,r

4
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(.~Jr.:.
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J,'.(
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UL lct
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t

"

'~
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-""lo
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r\~

-t

I.~·
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-;, ~,ç

"~.,,,rll.
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l" .
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URúEM DO EXEkC I 1'0 N°. 24
Ja. ~e II c
***.******************************.******~****.**.**.*.'
Er rim
l°Cabo A] .M.Elec.no.
237/PJ)-Luís Filipe
da C. PurOJ1ça-"'lB',c:C

1!loi

"

"

"

"

"

"

r.

"

"
"
"

"
""

"

"

r.

ri

"
"

",.
"

"

nO.l/J/62jli',-Manuel

Felizardo

o;'rtinha-;r

.
n ° , ,)')1551'j
. 6 .-manue

L J luar t e Grcc i o .. ·,.· E .f·'IA
" nO.137/G2 -.' .• t6nio r.lana Cláudw DtaS~q:;~
"nO. 4512/Gi-l,at!l
Pina Resende
JVIft"
.'

Or

"""

-A1J ttJni.c l;e::,...ref5'llr:,~rvalho
•....
, .' 1tm
-José An tónw ao
dos San tos-Guwé
..Manuel Ol ivecra Lopes---------Angola
-honuel. Correu.....
. .......
~.... Angola

s.n.

VI',

"
"

""

r. nomeado

para a frequência do 1 (~.Ano do curso B) da
E.C.S., no ano lect1vo de 1~3/64,. nos termos do pa
rágrafo 2°.do ~rto.5°. do Decreto nO.40423 de 6/12/955
o Sarg.Ajud,:ehefe Mec.Auto Luís Diogo Lança das C.G.
M.E ••Este sargento não fignuou por lapso na relação publicada~a
G.E.no.4-3a.Série
de 10/2/964. pág·
131.

2 - Listas

'Gerais de classific4Ção

de Aprovados

Pa~a os deviüos efeitos, se publica a lista geral de
çlassificação dos candidatos Aprovados no curso de
promoção ao posto de chefe de Mec. de Mat.Electrico,
Radioelectnco
e Electrónico" constante do plano de
Tirocínios E.stágios e Cursos para o ano lectivo de
1%3,i64. que _terminam em 1/8/%4'
R.L.2-"1°.Sarg.1°,Mec.Elect.Antâli.0
Diasr:1a C.IJi:rr:a 1.1.,.74
5
EPS\1
FrOJ1c'L'SCO,José Cravetro
11,4
_fi

""

"

"

Relação dos a Iunos que 'Concluíram o curso da Escola
Central de Sargentos, nos termoS do Decreto 40423 de
6/12/955. no ano lectivo de 1963/64.
1 - Curso A) ." Para promoção a of icia l 00 Q.S.'S.'G.E•• 1.
RAL -4 -Sarg4)ud
-Jorge Duarte Mesqut ta
1.:6,4
RI 15 -El ios Matias
1,4,38
RAL4 ~
"-José dos San tos
14,26
PJ 14 -"
"-Ant&lio
Pedro da Silva
14,04
RI 10 ~'eone I Arcangelo .da 'Cruz
i3,~
CIMe, jO.Sarg.
·An'tàlio Filipe :);ni:irruie
1.3,
P.AP 2 -Sarg4jud. -ALípio dos Anjos [nocêncio
12,98
RG6, ',-foparg. ·Ami lear Sérgio 'Teixeira.
,
.12, ~~
'G4G4,tl~), ,",:-Ant<?lio
r/.e :Al'b4~erq~.e
p:tstto 121,J.
RG3 .' :~arg4.}ud.-Domin,g;os Cart!oso Janetro
• j.ll~
PI

••

PI

tr

"

RAL

4' -;,
E,P.C..-fô.Sarg.

RAAF -

PI

PI

-José d() (;<I'TlcetNo Colaço
-Ponceano Alvares Pereir-Q
-Alfredo
iJLPólito

11"
',H,~
10,

~

..~ ie

C

1:.

,

[;._~,II.

l

i~

-

,1'
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JIAJ.J .. 1 .•' rg.AfoTlS( J',rl:~, 1 cr i r
'1
1.v.!16
Pres.A
' -Hen rtc,l.<.t i'''(irigtt,es Es tr oncc
10,31
2 • Os aa rs.ent.os Ajudantes,
acima mencionados, são UItp.rcalaaos na lista dos alunos que concluírarr o Curso
da Esco l: Cent r al de Sargentos no ano lectivo de 1962/
/6~ oul.l rcada na O.E,. -3a.Série
nO. 29 de 20/10/963, Pág.
914, nes t-er:nos do Decreto 44149 de 8/1/962. na seguinte
ordem
nO.l -Sarg,Ajud. Jorge Duarte Mesqui ta
n .54 -"
,. E I t cs Mat t cs
nO.7A - •.
José dos San tos
nO . 10A- "
" Antórno Pedro da Silva
n .17A
" Leone L Arcange lo da Cruz'
Al ípio dos Anjos Inocéncio
nO. ::3AnO . 49A" Domingos Cardoso Janeiro
n .5Jr1
" José da CQ~ceição Colaço
O

O

II

O

3- Alterações ~a Frequência
AJ.-atldos i. ) quadro de alunos da Escola Central de Sarggentos, Jesde 3 de Agosto de 1~4. nos termos da alínea a) O arto.23°.do
Dec.~423 de 6/12/955,por
terem
reprovado nos termos do parágrafo único,do arto.28°.
do mesmo Decreto, os seguintes Mihtares:

Cur~" A
!::Iart;.
t,

.1 u

o"

lO.!::,ar' ,

B.C.5
R.E.1

-Agne l o Faria

Mendes
-António Lopes dos Santos
-Abe l Augus tcPest.ana
- lexandre Garcia Rodrigues
~.I()aquim José Gomes
-dutónl0 Rodrigues Moreira

G.A.C.A.2

B.T.
R.1.10
G.C.1.A.

1,[ r ,
~org ..I\Jud.Crad.Chefe.M.AutO-António
José {\oona-? 1.7
kven, ser preaent.es
" mat.r , cul
do pr6ximo ano lectí vo
nos t.errros ao larélfr<.J.~
;1i.CO rio ar-t? .23" .do ü;!c.4C)423

dt; (;/12/9SJ
"
r :Jó,l'rlÇ,õe ..

I·

f

'

.

.

e

•

.

desgra -,' ç .do post,)
Bar.". Ajud, Chefe Mec.Mat.Ele.
nadíoe1~~1~ e·Electiónico~~p.~de
1 'de Agosto de 1964.
y<Ütaftd. ~,si'tuação de. ~ Surg.1°.Méc.Elec.,
~ Sarg
Ajud.G_
......llefe;, ~at·:·...lf"c. Francisco Jo.sé Ctaveuo
da
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3a.

série

******************************************************.*
E.po~'.,r\", .. Continua
a vencer pela verba
Vi talícia
além dos Ouadro~" ..

"Pessoal

de No-

meaç éo

f

DeSI:H<Jc)l1adodo posto de Furrie:l
2°"~~ec,,l'lect.
desde
1 ele "'poste, de ]964,
o l-ur r i e l GraJ,,::>o ,Mec.Elect"
J080 ~h:nuel COmes de Oliveira
da E,M. l'ln"",Volta
à anterior
situação
(l°J8UO).
Z

-

(lpcti 1 i cações

Declara-se
que rvo é a título
póstumo lO' condecoração
com a Cruz de r;uerra
de 3a.classc
concrrh da por portaria
de 3 de Março elo ano corrente,
pub l icaela em Ordem do l'.xército nO. 12-3a., Série de 30 dt:. Abril do mesmo ano, ao 10.Cabo nO. 337/62 Artur
Fl o r i ano Coelho
Mendes, da Companh i a de Arti lharia
rrfj9.3/Bntal
hão de 1
'Artilharia
n". 4ill-~gimento
de Artilbana
Ligeira
nO, .
ç\Je o então 10.f.aq:r"de TnI. António Ferreira
Justo conSt ante em n"., 1 na re l ação dos alunos que conc l uír8f!1 o
'curso
da Escola Centra]
de Sargentos
110 ano lectl,"O
de 1962/G3, publicada
na O.,E.. nO,21) (1(~ 20/10/963,pag,
904, tem o n": de ordem IA e não con fo rrne consta na
reíerida
relação.
Chema-se José Maria Tavares,
o 10,SorL",de Cav. 'f'rom~V'ldoa este posto pela O"E.no,,17-3a,,~éri<:
de 1964, pago
558 e não conforme consta na referida
O,E"

Ant3,~

Dec~ara:se
que :_e chama Arl indo C--;>JTles
Romão ~ não
n 10 CoOITICS Púwao o 2°. Sarg, do S,,~, promovi do pela
E" n", 17 - Sa, Série,
pág, 558.

.

Dec l ara-se
que o 2° "Saq,o 2° .Artíf,Semralheiro
João Sil-_
vest re Branco da EoM, El m.,, que ascendeu
ao actual pO~
t
to pel a O. L nO., 16- 3a,. Série de 10/6/964,
conta a an/ /
9
guidade nesta posto desde 31/7/9F.? e não desde 30.
como por I apso se pul.l icou na referida
0" ""

63

r_

~ f €l(',rado r o . 2°·
que e' en f erme i. ro h"iprco e nao
Sarg, .Iosé Corde'i ro do C. LA.A.C.
fica assim rect641
cado o constant.e
da O.E. nO.20~3a.Série
de 20./7/9
'
pág. 66'2.

De c 1ara-se

Decl ara-se que o Furri c] Crad. 2°. Mec. Vi at , Bodas ~lanuel
Frade CUeITl:l, 'da fU (',-= ~'~oçambique asc(..llc1eu a este

3a S' .

**' e r I e

.t
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Pasto pe l O
e~a 10.
n? 014- 3a, Série de 20/5;964
a pág. 462,
o A.J.Mec,de Viat Bodas e não l0.Cabo Mec.RadIom
" como s
.
• lU
~
e pubhcou
na referida
O,E ••
ueclara
321/~selql1e o 2°.Sarg"miliciano
da C.c,S./Bat.Caç<td.
17-3a'Sé'
g" nf 7·,prorr,ondo
ao actual
posto pela O, E.•~ ° o
e
da SilvarM de 1963, a pág. 526, se chama ~ís
Mor~Ha
cama
'ontei ro (> nâo Luís Maria da Sil v a Montetro,
se publicou.,

Cab .~.

F.n virtude do
. ~
sentada
I de.spac11o exarado
sobre a expoSlçao
apre.
que o 20P~ o Interessado
nesse
sentido
declara-se
dos Sant·varg.,Miliciano
do R I de Luanda José Paulo
3
Os
.
' •
o 36
a.Série d~ promovIdo ao actual
posto pela ~oE.n •
l963
de 30/Set b
, a pag 1178 conta a antiguIdade
ddesno"~ POstoemd'ro/1962 e tem d"a rea. to aos vencImen
.
toS o.
n
aÇao 4)
esde a mesma data
nos termos da DetenTIIna O.E.no~~.~·E.~0:33
de 1959' e despacho
12 insertO
a,Serre
de 1959.

lle

3.

VENCIMENTOS

clara
'se
a vencer ~el os sargentos
a seguir
mencionados
pasdsam
~ POr Lei"d e a verba "Pessoal
dos QuClaros Aprova os
Qr~A .
es de 1 d "
20[::,':1'1J • C.M A
e ,etembro
de 1964.

" Q;,g.Art:C~tom.
20 ,,?OM.El
" , ' V e
'"
'" as

?·
Ro/·

~cla

Justtntano
Tomaz-Rél. 2 (CfCA 4)
-Manuel de Almeida C.JÚnior-BII
17
José da Silva M.de Figueiredo-E.M.Elm.
7Eusébio Salvador Afonso-E.P.S.M.
-Manue L Tavares - P. C. 7

ra'se
da C D
que o 2° Sa
"
J ~ Coelho
me ': oMoM,
,rgol~
eco El ect , Alberto
oao
d N
d açao Vitai ,P~ssa a vencer pela verba "PessoalO 36600~t Capo. 90 ~Cla além dos Quadros" (nO. 1 do art ,
d'
embro de' 196actual
orçamento
do f
desAp 1 e
bec1ar
4.,
. a'se
CISC
que o 2a S
L
'
• o Fran"T'I
o Rend'
.--ar!?, Vec.Annas Pesadi's Mutor1l.
'esSQ
eIro da (' f' • I
Ia verba
do
aI dE' N
_
.. '. passa a veJ\ er pe ,,( n° 1
1 {tl'tO, 3660 dmeaçao I t "lícia
aI ém dos (\ladros
d ,
e AgOSto d' aI Capa ,q ° do Or_ç,amento do "~oE. des e
be
e 964.
,)'
,
C1

al'a·s

Ce

'

,

e que
Sa
.
lo
M
rinto Be Q .._ rg. Aj ud. Dlefe de Mec. Armwnento
11r Pela verbna~do Sequeira
da C.D.~M.,
pass.a a ~~n.
a Pessoal
de Nomeação Vitalicla
a em

n.uel

h,

OlWf!t 00 EXEPCI TO N°.

798

3(1.

24

dos Q,tadros-",
(nOo! do artO,,366°.,do
rnent.o do M,l.) desde 13/7/964-

sé r i E!

(',apo.,9°,d~·orGa-·'

a segui r menc i onados passam
a vencer pe lo ve rba "Pessoal
dos ("uadros Aprovados por
Lei", ces.' Jie Agosto de 1964·
;:,arg" 1\.1'-":" C ",.' ru , -!,pnri que Frederico
Perei ra- r. p" '::o~'(
?O~'arg., i'o\,,;\ l',~s -.J01:oP TOTr<JZ M, de 01 i veira Manarte-FPS\I

De cl ar a- se que o s sarvcnt.os

I'ecl ara-se L1U' O JO,.'-ar9.~!(C l:adiorr, Victor Manuel Paiva
de Alrne i de ~,Jlltos da F.,H,r;lrn. e o 2°,Sarg,,?O~' Arm, Li g,
P.eginalc1o .1(' ~ousa Prites
ela Conceição
do ltT,3,
passam a vencer
l'él" ve rba "Pe ssoal dos Quadros AprovaOrçamendos pOI Lo:;"(r.°oJ do artO,330~odo
Capo,8°.do
to do ~U' ), desde 1 de Agos to de 1964.
I'ec l ara se que os sargentos
do CM" a seguir
dos vcrcew pelas verbas seguintes:
"l'bsoaJ

(~Ol:>{Wa{lro~

Aprovados

por

mencaona-

Lei

A)-lnO,,} do artO"JS3°
do Capo.3°.do
Orçamento
;"·"\'T'I.lnf.
J08'~ nOc'rtt·.ues
"
"
"
Jus t ino Fe rrei ra
n
"
-Júl.io Itcen te Pacheco
"
"
Manuel ela Conceição Conç al ues
n
"
-Dominvos José Mt rones Biço
"
"
" João 801.Irei ro Moreno

"

"
"

"

-José

do M.E.)

Fu séi io Col aço

Joooui» José Nun e s
-b'onu e] AUt,usto Pi res J:ur(;o
"
"
João J esu íno
" }rt
llernon; /lll'erto
Nasctmento Cardoso
" Cal -José /)l,ogo Tomaz

"
"

"
"

l•

"
""
"
"

"
"
"

" Art. -Pec1ro Mator Sequetra
" Enf. - VaZen tLm Jo rge
"
" -An too io Lu ís Fri e zas
·Joaquim ManueL Nero Barata
" ln!, -Manuel Fil tpe André
"
" -Pogério
(_,ames ele Matos
"Cav, -Sidónto An tun.es J)ias
"
" ..Joaquim António Baptista
/t,Toedas
"Eng. -F'rancisco Augusto do Silva

'Pes~ot\]

B)-(no.l

(~OSQuadros

Aprovados

do arto"330oodo

2°,Sarg,Enr.

ror

Capo,8°.do

Jouf]uim Jesu,s

F'taZ

Lei.'

Orçamento

do tvI.E.)

.

~rl:~ii
S\l

\'IIi - l:j J'I'lÁIUO

19S7

.

- Dia 17
- OutuLro _?o., Sarg,
\ê\T'Yall 'o d a
: P,E •.

. I'

1961
!,O"Sarg.

do

ç

~o

~J(.,r

do ç.,~~.,,5'oG,I'.José ~:er(1,

s,~~,
C;, I'..

Augusto Pi-
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DO EXERCITO

10 Exército

Ordenl

10

25

de Setembro

de 1904

Publ i ca se ao Exérc ito o segu inte
I -

~UOANÇAS

Sargentos

DE

SITUAÇ10

do Quadro Permanente

a situação de disponibi

Passagem

I idade

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado
nesta situação
desde
2°.Sarg
de rní, Victor Manuel Batista CateIa
ra da I1.M. de Angola
Despacho de 7/5/964.

4/7/64 e
Ceitoei

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/7/964, o
de Cavo António Manuel Gonçalves da ll.f'll. de
20.Sarg,
Moçambique.
Despacho de 7/7/964.
..
Passou a ser considera':", nesta situação
desde 23/3/964,
o 20.Sarl_! de Cav llumberto Jorge Mota Nogueir'1 do H.L
nO,2
em reforço c; i",", de Angola. Despo.c!.o ',!c 31/12/63

fll!::1rlro

do

$8rvlçr r:r S~ui('~ii\(t\r

Passou' d ser conSl'd'erado nesta SltuaÇr
.
- CeSl
~ -\e b~/7/~'4
o
O
~o
~o .Sarg.do S:S. Jo,'é ;'ernandes de Abreu ~:drCJues da H.
L de Moçamhi que.
lkspacho de 9/7~64.

802
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3a. Série

*********************************************************

Ouadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde l4/7/96~.
o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Lag.e
Especiais António FrancIsco Rosa da Cunha da ~.M. de Moçambique.
Passou a ser considerado nesta situação desde 2/8/964. o
Furriel Grad.2°.Mec.Elect.
Rui da Silva Oliveira do R.
A.C. Este militar deve ser desgraduado do posto de Furriel 2°.Mec.Elect. desde a data indicada voltando à anterior situação (lo.Cabo).
Passou a ser considerado nesta situação desde 25/8/964,
o Furriel Grad.2°.Artíf.Serralheiro
João Trindade OUque do R.E.l. Este militar deve ser desgraduado do pos~
to de Furriel desde a data indicada voltando h sua anterir situação (lo.Cabo).

Passagem b situação

de Supranumerários

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situaç~o desde 1/4/964,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artOj
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas ~
reforço à Guarnição Normal da R.M; de Moçambique, o 2 .
Sarg. de Eng. (Sap.) Alfredo António Portela do R.E.l·
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 ~ur·
riel.de Eng.(Sap.) Fernan~o Horácio da Silva SImÕeS,
da E.P.E.
II

Sargentos

- PROMOÇÕES

do Ouadro Permanente

Armai e ,Serviços
Ministério

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros de

aa. Série
***"'***',
ORDEM D G EXERCITO N ° 25
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~****$***~**********.**********.****.************
Infantaria
BatalhãO

de Caçadores

N°. 6

')0

" ~ ' rg. de InL, o Furriel José Ramos da Conceição Duart~' contando a antiguidade desde 4/7/964. data a parIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 21/8/964.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°. 1

Fu~Iei.e
] 20.Artíf.Seleiro Correeiro, o 10.Cabo Aj.Sel.Corr
dà~elo de J~sus, contando a antiguidade desde 31/7/964,
a a partIr da qual tem direito aos vencimentos do no~~ posto. Passa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação
ltalícia Além dos Quadros", desde a <data da promoção ..
Despacho de 25/8/964.

Regimento

de Arti lha ria Antiaéria

Fixa

.
' BaptIsta
'M' arrCI2°.Sarg •20 .M ec.Radar
o Furriel AnatólI0
ros
'
t' ' contan d o a antiguidade
desde 31/8/964, data a parpIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
resta serviço no C.T.l. de S. Tomé·
Despacho de 25/8/964.
Furriel
20 .M'eco El ect., o 1° Cabo AJ.Mec.~
'1<'1
,
J,
ect. A'ntonlO
d~se Roque dos Santos do R.A.C., contando a anti,gui~aaosdesde,19/6/964, data a partir da qual tem dIreIto
d
venCImentos do novo posto. passa a vencer desde a
l~t~ da promoção pela verba "Pessoal de Nomeação Vita/c~a Além dos Quadros", (no.1 do arto.352°.do Capo.9°·
o rçamentc.do M. E) [)espacho de 28/8/964.
..

Regimento

de Artilharia

de costa

10cSarg. de Art., o lo.sarg. Eugénio Boal Vieira Lote do
d .T. de Alcochete, contando a antiguidade desde 10/2/64
ata a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 21/7/964.

Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves

N°, 2
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rtl

.

*:;:~*;.;.:
::

Sé

:;t ~:; f .:::;:~I;;r

J o ::::'arg.Grarí, 1 ° ~iec Arcas Pesadas
o 'i>, ',:1)'(. 20 ~"'ec \r
mus Penadas José da SIl\,;) '>;l;;t"s dr':~dei(;/6/9()1'
!"t"
..
.1
i. .
.
, n(\v0
a par t i r t1.1 ('U,L tem l1re11;0 UG" vcuc n..cnt.os ao
'o
posto
Pus sa a vencer pela verba
Pes soa l de NO(J1e~ÇD
Vi t o lç c i e 1\160: dos (", toros
ol",,,di! a data da granuç;;c,
Uesp:lcLo de 2B/e/%'t

Hee,í

1l1P.1l

to de lance

i ros

N°

'Com oes t i.no ao C.1.C.1-1

l

,)

2°.Sarg
de Cavo o Furriel
Francisco
Maria Botica Moa r
cito contando 8. antiguidade
desde 31/3/964.
data a pa
tir da qual tem direi to' aos vencimentos do novo posta.
Oespacho de 21/8/964.

Engenharia
Escola Pr5tica

de Engenharia

Furriel
2°.Artíf.Seleiro
Cor ree i ro , o IO.Cabo Aj.se~eii
Correeiro
Alfredo Godinho da Si1 va , contando a al_ltJ.g~o
dade desde 31/7/964
data a partir
da ,qual tem dlre1 a
aos vencimentos
00 novo posto.
Passa a vencer desde
data da promoção pela verba "Pessoal de Nomeação Vita
lícia Alf:m dos (Juadros
Uespacho de 25/8/964

Serviço

de M~teriRI

Companhia

Division~rla

de Manutenção

de Material

Sarg.Ajud.Chefe

de Mec.Mat.EIec.Hadioelect,
e ElectróJl~
co o 1°.Sarg.1°,Mec.Elect.
Hui Pereira
Nave contas1
do a antiguidade
desde 26/5/964
da~a a partir
d~ qU a
tem direIto
aos vencimentos
uo novo posto. ContJ.nua r
vencer pela ve rl.a "Pe s s oa 1 do:> Ouadros Aprovados ~ f,/
Lei". (nO. 1 do artO. 330°, do Cano, 8°. do Orçamento do .
Despacho de 24/8/964.

1° .Sart.;, Grad.1 ° ,Mec, Inst. Presi§ão
o 2° .Sarg. 2° .1\;p.c.lIld~
Precisão
Amilcar Gonçalves Friande,
desde 16/1/964
o
ta a partir
da qual t.erfi direito
aos vencimentos do J1
vo posto, Serve efT,rdorço
na R.M. de ~Ioçambique,
llesI'l'dlO de 31/8/9M,

..
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****************************************************~***
l°.Sarg.
de Art.,
02°
Sarg. António
Ramos Júnior,
contando a antiguidade desde 10/3/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 12/8/964.
10s.Sargs. de Art., os 2°s Sargs. António Horácio Leitão
e José Maurício de Almeida, contando a antiguidade des~
de respectivamente 25/2/964 e 10/3/964, datas a partir
das quais têm direito.aos vencimentos do novo posto.
Comando Territorial

Independente

de Macau

Furriel 2°.Artíf.Seleiro
Correeiro, o Furriel Grad.2°·
Artíf.Seleiro Correeiro José Gonçalves, contando a antiguidade desde 31/7/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 26/8/964.
III

- COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS
Sargentos

do Quadro

Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Ajudante

Direcção
Repartição

General

do SeJviço de Pessoal
de Sargentos e Praças

2°.Sarg.de Cavo Barnabé Gaocho Saúde da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação desde
2/8/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 29/8/964.
Escolas

Práticas
das ,Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

Furriel de lnf. José Granjeio Fragoso da R.M. de Moça~;
bique, devendo ser considerado nesta situação des va2 18/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro

3a

Série
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25

807

********************************************************
dos por Lei".

Despacho de 29/8/964.

Regimento

de Infantaria

N°.

12

20.Sarg.músico"trompa de harmonia" António Pereira de
Soares. da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/964, data em que regressou
h Metrópole. Despacho de 21/8/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

13

20.Sarg. de lní. José Monteiro Rosa da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/
/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei. Despacho de 29/8/964.
Batalhão

de Caçadores

N°.

8

2°.Sarg. de lní. Joaquim António Baixa Trindade do R.l.1
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros ~provados por Lei". Despacho de 27/8/964.
'
Artilharia

.> ,

Regimento de Artilharia Pesada N°. 3
Com dest i no ao (C. I. C. A. 2)
2°.sarg.

do S.S.

Diamantino

Martins

Braz

do 2°.G.C.S.,

por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". Despacho de 31/8/964.
Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Sarg.Ajud.Cheíe de Mec.do Ramo Armamento João Garcia da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 9/8/964, data em que embarcou de regresso b Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros", (no.2 do art':.33()O.doCapo.8°.
do Orçamento do M.E.).
Regimento

de Artilharia

de Costa

Furriel Grad.Mec.Elect. Rui da Silva Oliveira da E.M.Elm.
devendo ser considerado
nestTeituação desde 1/8/964
. ~~~ "P'".v~íla
curso e 2° .Mec.E l'"ec t.racasr.aa.
data em que termmouvo
Despacho de 25/8/964.
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2°Sarg.Mec.Radiom.
MOTUlelEduardo Martinho
(extt:axc
(a)
""
"."
Antálio Ponciano de Brito
extmto (J'(X;(a)
""
"
"
Albino dos Santos Pereira
"
" (a)
~arg.AJ.C.M.Autcm.
José da Silva Farinha
,,"
(b)
., " ""
Carlos Comes
""
(a)
" " ""
-Joõo J. dns San tos da SNobeiro "
'(a)
" " ""
-Joaqiim Margalho de Sousa Miranda
" (b)
" " ""
-José Simões Sousa e Silva
"
" (b)
" "Grad"
-JoBê. Mana Dini z
""
(b)
" ""',,,
·MOTUlelNogueira Pinto
""
(b)
2°Sarg.Mec. V.lbd.Angélico
Joaquim Vargas
"
" (a)
'10 "
" ''Lag. -Antálio Borges
""
.(a)
" " " ""
-Humberto An tálio I grej as André "
"
" " " ""
-Raul Mana Touro Pereira
"
' ;j' (b)
2°."
" ""
-Antálio Casaca Pulgpinlw
"
" (b)
"
"
" ""
-José Vila Mendes da p'au~a
"I.'~
"1. (b)
"
"
" ""
-José Pereira
"h·
(b)
"
"
" ""
-José Alfredo Cassiano Pastor .:'
'\ ,rb)
" " " ""
-Maw.el de Matns Vestia Domâsio .,
""([1)
" " """
-Raul Ribeiro Saldanha
.... ,.,
" (o)
Furriel"
""
-Daniel das Neves
"
.\" (b)
"
"""
-Júlio Rato Dias
I''''
(o)
"
"""
-Adelino de Oliveira Faria p
(6)
"
"""
-An táúo das Neves
""
(I..)
"
"'!"
-wstódio José da C.Xavier
" (1.,)
"
"""
-MOTUlelAntÓlio Pereira de Sousa"
" (1..)
2°Sarg.Mec. Torre José AntÓlio Bdptista Pombal
" (I.)
""
"
" -Francisco AntÓlio Germano Canhão
" (Ir)
P'urnel"
-Francisco. Arsénw
(b)
"
"
"
Femanei::>dos San tos &zano
"
" (Lo)
'2°,'XIrg.Artif.Ser.
('",dos Bapttsto
",.
(o)
te"
Viat.Lag.
JoséfbuglasH.deOUvetro
e Silva
"(o)
/I

,

fi

a). Passam ou continuam a vencer pela verlJa "Pessoal dos (ua
dros Aprovados por Lei", (no.1 do arto.330°.do
Capo
8°,do Orçamento do ME)
desde 1 de Julho de 1964,
b)·Passam
ou continuam a'8'Tlcer pela verba "Pessoal
de
~orn{'ação Vitalícia
além dos (hIadros" (no.2 do artO
330<) do CapO. 8° do Orçamento do M.F.) desde 1 de Ju1ho de 1964.

Regimento

de Cav~laria

nO.7

Furriel
Grad Mec Armam Ligeiro
Fernando \lanuel Custódio
da R M. de Moçambique. devendo ser considprado
nesta
si tuação desde 2/8/964,
da ta em que embarcou de regres.
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so ti Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos ()Iadros". Despacho de 26/8/964.

Engenha ria
Escola Prática de Engenharia
2°.Sarg. de Eng.(Sap.)

Eduardo Rosa Rebelo do R.E.l,sua

Unidade Mobilizadora, devendo
situação desde 12/3/964, por
Moçambique. Vence pela verba
vados por Lei". Despacho de

ser considerado nesta
ter regressado da R.M. de
"Pessoal dos ()Iadros Apro·
15/7/964.

Com destino ao B.Tm.3

2°.Sarg.

de Eng.(Transm.) candido Lopes Antunes, do
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
ta situação desde 9/8/964, por ter regressado da
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
vados por Lei". Despacho de 29/8/964.

B.T.
nes·
R.M.
Apro~

Serviço de Saúde
2°.Grupo

de Companhias

de Saúde

2°.Sarg. do S.S. Norberto Pereira da Costa, do H.M.P.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita·
lícia Além dos Quadros".
Despacho de 31/8/964.

Orgãos de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instrução

e Outros Elementos

Escola Mil itar Electromecanica
2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.
Armando Pedro Simões de Cliveira
do C.T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta si·
tuação desde 23/7/964 data em que embarcou de regresso
ti Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 26/8/964.
Furriel Grad.Mec.Radiom. António Fernando de Almeida, do
R.C.8, devendo ser considerado nesta situação desde
23/7/964, por ter regressado do C.T.I. da Guiné onde

aa.

Série
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serviu em reforço h Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal de Nómeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 26/8/964
Diversos
Secção Mi I itar

de Ministério

do Ultramar

2°.sarg. de lnf. João de Almeida Carita do D.G.A., devendo ser considerado nesta situação desde 19/6/964.
Vence pela verba "Privativa do Ministério do Ultramar.
Despacho de 21/8/964.
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°.

Furriel de lnf. Luciano Jorge da Silva do R.I.2, por motivo disciplinar, devendo ser considerado nesta situação desde 11/7/964. Encontra-se na R.M. de Angola.
Regimento

de Infantaria

N°. 2

2°.Sarg. de lnf., Joaquim Xisto Rodrigues do C.Mil., 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 h Guarnição Normal da R.M. de Angola, devendo ser
considerado nesta situação desde 16/1/964.
Regimento

de Infantar

ia N°. 7

de In1. Ricardo
José Cansado-do R.I. 1. 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
h Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 20/8/964.

2°.Sarg.

Regimento

de Infantaria

N°.

15

2°s.Sargs. de lnf. José Alfredo Cerdeira do R.I.6. Valter
da Conceição Barrigas do B.C.10 e Furriel de Eng. (Trm)
João Daniel Lança de Sines Fernandes do Q.G.do C.T.I.
da Madeira, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do DeC.42937 de 22/4/960, para servi~
\
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rem os dois primeiros em reforço à G.tarnição Normal da
R.M, de Moçambique, e o último em reforço à Guarnição
Normal do C, T, L da C'1Uiné, devendo ser considerados
nesta situação desde 15/7/964.
Artilharia
Regimento

de Arti

Iharia

Pesada nO.2

2°. Sarg, de Art. José Jacinto Rodrigues do R.A,G.~, por
ter sido nomeauo 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 An~ola, devendo
ser considerado nesta situação desde 25/8/964,
Cavalaria
Regimento de Caval.ar.i a _no 7.
2°s.Sargs. de Lav. Norberto Anton10 Hodr1gues da E,P.C. e
Faustino Manuel Conceição José da Acd.Mil., 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, devendo
ser considerado nesta situação desde 18/7/964.
Engenharia
Regimento

de fngenharia

n", 1

2°s.Sargs. de Eng. (Sap. ) Lucínio Rodrigues Teixeira da
E,P.~., Eugénio Fernandes Machado do R.E.2, Joaquim
Tramoceiro Rengala da E.P.E, e António Vicente Faustino da F.P.E,. por terem sido nomeados para servirem
. nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R,M, de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
9/7/964,
2°s.Sargs. de Eng. (Sap.) Armando Albuquerque Sirgado da
E.P.E., Madail Dion zio Cruz do C. J .0.E., António Cris~
pim Teixeira Rorges da E.P.L e Furriel do ,'::;.S.
José
Correia do R.,C,7, 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. oe Moçambique, de\'endo ser <.:onsideradonesta situação debde 1/4/964
í

2°.Sarg. de Fng, (Sap.) J()ão A.nt<ÍnioM'!lnl Palmeiro

dr.

sa.

Série
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E.P.E., 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 h Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
10/6/964.
Serviço
20.Grupo

de Administração
de Companhias

Mil itar
de Administração

Militar

20.Sarg. do S.A.M., José Salvado Robalo dos Santos, da
E.P.A.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 h Guarnição Normal da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 26/8/964
No Ultramar
Região

•
Mi I itar

de Angola

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, devendo ser considerados
nesta situação desde as datas a seguir indicadas, os
sargentos a seguir designados:
20Sarg.lnf.-Domingos dos Anjos Morais-B.C.10 ...•.. 26/8/64
" "
" -Eduardo José Cardoso da Silva Pinto-R1.3 "
" '.' " -Vasco Pereira Gonçalves Lourenço-Hlj O 20/8/64Furnel·"
-Virgílio Rodrigues-B.C.5 ..••.• ·•···..•
"
2°Sarg.Bng. -José Augusto Ribeiro Barros-Q.G-2aRv1..
"
" " " -Alfredo dos Anjos Correia-<Xl-OO"......
"
" " ,." -Joaquim da Silva ViJ,aça-B.S.C.F
3/6/64
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, devem ser considerados
nesta situação desde as d~tas que lhes vão indicadas,
os seguintes sargentos:
20Sarg.lnf-José António da Conceição Silva-QG-GML-20/8/64
" " "-Alcino dos Santos Fer ro-Bv L 10.......
"
" " "-Olegário Carretas Amante-R.!. 11······
"
" " "-Aloísio Emídio Gertrudes-R.!. 5····.··
"
" " "-Alexandre de Almeida Bar::reto~Acad.Mil. "
" " "~José Silveira de Vargas·B.I.I. 17.....
"
" " "-Filipe Mesquita- C.LO.E..............
"
" " "-Raul Carlos da Rocha Té-Deum-BII 17••. 18;'8/64

R14
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2°Sarg.Inf.-Francisco Norberto dos Santos-BII 19 26/8/64
" "Cav.-Angelo
Luis de Almeida-R. L. 2••••.•.. 20/8/64
" " " -José Maria Pedro Saldanha-RLl(ClCA)3.26/8/64
" "Eng.-Rogério
Edmundo Vaz-B.S.C.F .••.•••••• 3/6/64
~, v . " -Eduardo Rosa Martins-R.A.C •••••••••••26/8/64
" "OSSGE -Arnaldo da Costa Portela-Rep.Rec.!Il3P20/8/ó4
Furriel Inf.-Nelson da Costa Santos-B.C.10 ••.••.•?,ó/8/ó4
?,o.Sarg.de Eng. (Transm. ) Manuel Breia de Matos do R.A.C.
e ?,o.Sarg. do S.A.M. JosP Rodrieues Cortêz da M.M ..
por terem sido nomeados nos termos da alinea c) do autO
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço h Guarnição Normal da citada Província, devendo ser considerados nesta situação desde 2O/8/~4.
Região

Mil itar

de Moçambique

Por terem embarcado para a citada 'Irovíncia, onde vão
servir em cmrissgo militar nos termos da alínea c) do
arto.3°.do Dec.42 ~7 de 22/4/960, devem ser considerados nesta situação desde as datas que lhes vão indicadas, os sargentos a seguir designados'
2°.sarg.lnf.-Manuel Vieira -B.1.1. 19 •.•••.•••••• 19/8/64
"
"Bng.-Henrique
Lopes do COito-E.P.E ..••••. 2/6/64
"
" " -João da Silva Domingues-E.P.E .•••••• 6/6/64
Furriel InI-Manúel Maria Barradas-R.I.15 ••••••• ·.18/8/64
20s.Sargs. de Eng.(Sap.) Manuel Francisco Rosa Ramalho
do R.E.1 e António Castiço Antunes Guerra da E.P.E.,
por terem embarcado para a citada 'Irovíncia onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea b) do
arto.30. do Dec.4~937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 2/6/964.
20.Sarg. de Cav. António Meira Peralta da E.P.C. e 2°s.
Sargs. de Eng. (Sap.) Joaquim Borjes Mendes do R.E.2 e
Manuel Pereira de Sousa do C.I.M. de Santa Margarida,
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte.
30.do Dec.42937 de 22/4/960. para servirem nas tropas
de reforço h Guarnição Normal da citada Província, devendo ser considerado nesta situa~o os dois primeiros
desde 24/7/964 e o úl timo desde 31/7/.!64.
COmando Territorial

Independente

da Guiné

20.Sarg. de Inf. Manuel Fernandes Pereira do R.I.7 e 2°·

:a.
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Sarg. de Art. Manuel da Cruz Albuquerque da CHERET,
P?r ter embarcado para'a citada Província onae vàó '~erv~r em comissão militar nos termos da alínea c) do arte
3 .do ~c.42937 de 22/4/960. devendo ser considerados
nesta sItuação desQe respectivamente de 25/8/964 e 20/8/64
2°.Sarg. de Art. Abílio Pereira Dias do R.A.P.3(ClCA2).
P?r ter embarcado par~ a cita~a Província onde vai serv~r em comissão milit~f nos termos da alínea b) do arte.
3 .do ~c.42937 de 22/4/960. devendo ser considerado
nesta sItuação desde 25/8/964.

Comando Territorial

Independente

de S. Tomé e Príncipe

2°.Sarg.de Eng.(Transm.) Manuel José de Almeida da CHERET
p~r ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3 {do Dec.42937 de 22/4/960• para sçrvir nas tropas de
~e orço h Guarnição Normal da citada Província. deveno Ser considerado nesta situação desde 25/8/ ~4:
Furriel
de En g.(Transm.) Manuel ~rnar d es Le il~aO
- do R .:
A
C.
por.ter embarcado para a cItada ProvíncIa onde vaI
servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
;~~o.3o.do Dec.42937 de 22/4/960. devendo ser consideo nesta situação desde 18/8/964.

Comando Territorial

Independente

de Macau

Por .terem emb arcado para a cItada
.
. ond e Va-O serProvíncIa
;~r em comissão militar nos termos da alínea c) do arte
ne·do ~c.42937 de 22/4/960. devem ser considerados
20sta SItuação desde 5/8/964. os seguintes sargentos:
" .Sarg.Eng.(Sap.)-A1ípio Simões-E.P.E.
"
"
"
-Ant.An i o Cardoso Nunes-E.P.E.
F
S.A.M.
-José Manuel Monteiro-1°.G.C.A.M.
urriel Cav.
-Armindo da Cunha Pires-E.P.C.
"

11
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IV - CONCURSOS, CURSOS E ESTiGIIlS

A - Cursos
- NomeaÇã o de fessoa I
I

t :~ado

para o Curso de 20s.Mec.E1ect. aberto pela C.E.
Arl;36~3a.~rie de 30/12/961. o l°.Cabo Aju.~ec ..
Elect .•
uaO AraÚjo do C.T.I. da Guiné. Esta praça naO fIgurou

AIR
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por lapso na relação geral publicada na O.E. nO.28-3a.
Série de 10/10/962. pá~. 839.

2 - Listas Gerais de Classificaçmes

de Aprovados

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Instalações Eléctricas
de Campanha. que funcionou na E.P.E •• desde 22/6/964 a
1/8/964. os seguintes militares:
B.S.C.F.-2°.Sarg.Eng.-Joaquim Reis Alcobia •••••••••• 17.5
B.Eng. -Fur.Mil."
-Lui.sCardoso
17.4
R.E.1
-2°Sarg2°Mec.E1e.-Manue1 Moreira Mesquita •.•16.7
B.S.C.F.-2°Sarg. Eng.-Helder SoareG Reis •.•••••.•••• 14.5
A estes sargentos deve ser averbado este curso.

v -

DE CLARAÇÕES

I - Inval idez
Que no Dttário do Governo nO.199 - II Série de 25/8/964.
foram publicadas as pensões anuais de invalidez. concedidas aos militares abaixo mencionados estando já
deduzidas de desconto a que se refere o ar.to.13°. do
Dec.Lei nO.36610 de 24/11/947. pelo que devem ser abatidos aos efectivos das suas Unidades desde 1 de Setembro do ano em curso. desde quando passam a ser pagos
pela Caixa Geral de Aposentações e ficam sujeitos a
todas as disposições reguladoras dos militares reformados:
Norberto Augusto Pinto Martins-Furriel Milo.-EPI-16.884$00
Fernando Varela Martins-Soldado nO.21~/61-R.I.2-14.628$00
Luciano Augusto de A.Lopes-Sold.no.8E4/61-R.C.8 -14.628$00

2 - Rectificações
Embarcou para a R.M. de Moçambique e não para R.M. de Angola. o 2°. Sarg.Eng.(Sap) Mário dos Anjos Rodrigues. da
Acad. Mil .• que se refere a O.E. nO. 36 de 30/12/963.página 1189.,
Declara-se que o 2°.sarg. do Q.S.S.G.E. Francisco Pereira do R.I.1. foi transferido para a R.M. de Angola em
3/7/963 e não para o B.C.5. em 4/7/63. como foi publicado
na O.E. nO. 23 de 30/8/963. pág. 727.

3a.Série
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Declara-se que o l°.Sarg. do S.A.M. António Rodrigues Faria foi colocado na Direcção do Serviço de Intendência
e não conforme consta na 0.E.no.33 de 30/11/963,pág.
1045.
3 - Reformas

Que a partir de 1 de Setembro do 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.199 - II Série de 25/8/964, os militares a seguir mencionados,
cuja,pensão anual a cada um se indica, estando já deduxida do desconto'a que se refere o arto.13°.do Dec.
Lei no.36.610 de 24/11/947 rectificado pelo arte. 11°.
do Dec.Le i nO. 39843 de 7/10/954~ •
Manuel Nunes, l°.Sarg.QSSGE, da Direc.S.Mat.~. 24.756$00
Manuel Pinto de Mesquita, l°.Sarg. QSSGEijMR.1 24.144$00
António de (li.vei ra, l°.Sarg. QSSGE, B. Te Ieg, 24.144$00
Liberato Faria de Araújo,2°.Sarg.QSSGE,daCSVIA 25.02O$DO
Olímpia Tavares Correia,2°.Sarg. QSsGEdo RC.7 22.512$00
António de Azevedo,2°.Sarg. QSSGE,Casa Rec1aR.M22.512$OO
Abílfo Martins Cabrita,2°.Sarg~ QSSGE, R.Eng.1 22.512$00
Manuel Lopes Tavares,2°.Sarg. QSSGE, do D.G.Aà.21.948SOO
Manuel António Barrento,2°.Sarg. QSSGE, D.S.S. 21.948$00
Abel Fernandes,2°.Sa~g. QSSGE, do RAP. n •. 2 20.256$((
Lino Augusto Simões~lo.Cabo nO43/Rd, R.I.11
5.184$00
4 - VENCIMENIOS

Declara-se que o 1°.Sarg.Mec.E1ectricista Francisco José
Craveiro da E.P.S.M., passa a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por 'lei".Vno.1 do a.-t~.3~.
do Capo.8°.do Orçamento do M.E.), desde 1 de Setembro
de 1964.
Declara-se que os l°s.Sargs. a seguir mencionados vencem
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (no.
1 do arto.33D0.do Capo.8°.do Orçamento do M.E.), desde
a data de antiguidade no seu actual posto:
l°.Sarg.lnf.-José Pereira Fernandes-D.A.T.
"
" " -António da Conceição Martins-R.I.2
"
" " -João José Fonseca Toscano-Hc L 2
"
" " -Manuel Fagundes Neves-R.!. 8
VI - OOI1UÁRIO
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2a de Setembro

26

~ubl ica-se ao Exército

de 1;14

o seguinte

I - DECRETOS

E fORT~~l~~

A - louvores
- Sargentos
Por Portarias

de 2 de SetembrD ~r lBf~

Manda o Governo da República Por t.uzues e , ~)do '\iinist!"o
do Exérci to, louvar o pr ime i ro-aaacerit c do \..--.:j'GLA'1'túnio da Costa Antunes, do Hospital T'Tir:ci~):l.l, ',:iJitaT.
pela dedicação,
zelo .int-eresse mau:il.est,ado GU~allte ce.rca de 33 anos nesse Hospital.
onde j"·restú sez-vi ço des-.
de o início da sua carreira
mi l i t, .. r. espec:iúln!;!nte:nos
serviços
dependentes do Laboratório
de Aná_,_ises, oude
tem desenvol vido cooper açr;o va l i os e no .sent ~ \, -Ic dar
possível
e imediata execução a " ))êJl 'los "
-s .solicitados
que como é namr a l , •.e -re'j-,t::-'
:0. '.atamentos a prestar
t.ant.o e os doert>,
li t.c rn,»
C...;,',,
aos
externos,
cont r-i.birindc , :iesta .10r.I.:i, t:.or: .d s o, BCÇ.Qo,
par-a o :bem estar
de t;od05 JS doe: t.es 1:' 'pare .;J e I rY';",~
do Lorn nome 00 tl. \'1. P.
e-r espe.c'i ••i, € do f:;e;r"l'Ço :lI':;
Saúde \lilitar
em :ger.&L Li si.oa, :: 'de ~eten!br(J de 1964- .
O ~linistro do .EXémU3, .Ioaqirim rla Luz ·Cunha.
Manda o Covernda "eFõblica
Portuguesa,
pelo "'I~i~i:..'t:r,l)
do bc.ércitn,
louvar 'O priMeiTo-sargento
do 1...s.."{'.,F
J~'é
tle •Jesu- :Ca1rinJ'l.i' jú'nior,
do Hospital ~1ili:tar 'Princi-
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paI, pelo zelo, dedicação e interesse manifestado em
todos os serviços que lhe têm sido atribuid cs nesse
Hospital, onde presta serviço há cerca de 36 anos, e
em especial na clínica de Crtopedia, I\i o se poupando a
esforços para conseguir que aos doentes sejam dispensadas as atenções que o seu estado de saúde requer,desenvolvendo uma acção persistente e eficaz para resolver, dentro da sua esfera de acção, os problemas que
pelos mesmos lhe são apresentados, contribuindo, assim
com a sua valiosa cooperação, para melhorar o bem-estar daqu~les e el~var o bom nome do H.M.P., em particular, e"do'Serviço de Saúde Militar, em geral. Lisboa
2 de Setembro de 1964. O Ministro do Exército, Joaquim
da Luz Cunha.

I I - MUDANÇAS,DE
Sargentos
Passagem

SITUAÇAO

do Quadro Permanente

à situação

de disponibil idade

QuadrQ da Arma de Infanta~ia
Passou a ser considerad~ nesta situação desde 1/8/964, o
2°·Sarg. de lnf. JOão doS Santos Garrido Figueiredo da
R.M. de Angola.
Despacho de 29/5/964.

Quadro da,'Arma de En,genhada
Passou a ser cmsiderado nesta situação desde 1/8/964, o
2°·sarg. de Eng. Transm. Manuel Henrique Répega da R.M.
de Moçambique. Despacho de 26/5/964.

Quadro do Serviço de Material
PassoM a ser considerado nes ta si tuaçgo desde 2/ 9" 964, o
2°.~arg.2°.Mec.Elect. António Manuel Silva Abrantes da
E.M. Elm. _

Passou a ser considerado

nesta situação

desde 12/3/9!64,

o Furriel Grad.2°.Artíf.Serralheiro Henrique Rodrigues
Reis da C.D.M.M •• Este militar ascendeu ao actual pos
to pela 0.E.no.3-3s.Série
de 30/1/964, pág.62. Deve
ser desgraduado desde a data de passagem à situação de
disponibilidade voltando à anterior situação (praça).

aa.

Série
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Sargentos

PR IIIa;ÕES
do Quadro

Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Escolas

do Exérci to

Práticas das Armas e serviços,
Instrução e Unidades

Centfos

de

Infantaria
Batalhão

Independente

de Infantaria

.

No.17

-

20.Sarg. de lnf., o Furriel Jorge Garcia da Silva, contando a antiguidade desde 27/12/563, data a partir da
qual tem di rei to aos venciment os de novo posto •.
Despacho, de 7/9/ %4·

Batalhão

de Caçadores

N·. 5

2°.Sarg. de lnf., o 2°.Sarg. Grad. Amadeu Júlio Teixeira
de Miranda Teles, contando a antiguidade desde 30/4/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Despacho de 7/9/564.

Engenha r ia
Batalhão de Telegrafistas
Furriel de Eng.Transm., o l°.Cabo António Peixe Marques
contando a antiguidade desde 28/12/963, data a partir
da qual tem direito aos venc iment.os do novo posto. Ven
ce pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 7/9 / ~4·

Supranumerá

r ios

Artilharia
Regimento

de Artmlharia

Ligei ra N°

4

2°.sarg. de Art. n Furriel José de Faria Pinto, contando a antiguidade desde 29/2/964, ~ata a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. ~erve em re
I

~.
"

'No UI t r ama r

~egiãD ~i Iitaf de Angola
1°.Sarg, de Art •• o 2°.$arg. Fausto Afonso 'Pereira,
con.
tando a antiguidade
desde 10/2/964, data a partir
da
.qual t6l1direito
aos vencimentos 'do novo posto.
Despacho de 23/6/964.

Região :JU I itar

de ·Moç.ambi:que

Furriel
2°.Artíf.Seleiro
correeiro,
o Fur ni e l Grad •.20•
Ártíf. ~eleiro Correeiro Eduardo Duarte da Costa, contando a a~tiguidade
desde 31/7/964,
data a partir
da
qua l ter;: direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 7/9/964.

Con~gdo Territorial

Jndepen~ente de Timor

:"-Ln::4" de lnf.,
o Furriel
Lui s Fernandes,
u--,tisuidade Jesde 20/6/964, .dat.a .a partir
'.1.i.::eito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 21/8/964.

--.0.

contando .a
da qual t6l1

iJraduações
EstaçãO Postal

Mi I itar

",'0.:9

Furriel Graduado, o Auxili:.ll· de tráfego,
António Maria
Couteiro, cont endo ia ant i.gui.dade desde 6/7/964, :data.a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo pos·to.
Ik:!spacho de 5/8/964.
Furriéi~ (~aduados, os Auxiliares
de tráfego ,AntÕnioPires \loreira e José Dias Ledo contando a ant:..guidade
desde B/7/964, data a partir
Ja qual tem direito
aos
vencimentos do novo posto.
Despacho de 5/8/964.
Furriel Graduado, o Auxiliar de tráfego LiLério Azinheiro Vaz, 'contando a antiguidade
desde 7/7/964, data a
.part i r .da qual tem direito
aos vencimentos do novo ])O'S
to.
Despacho de 5/8/964.

38 Sêrie
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,

contando a antiguidade desde 13/5/964" data ~
partir da qual tem direito aos ~encimentos do novo pos'Despacho de 3/8/9-64.
'.
hirto,

'0.

Furriéis Graduados, os Auxiliares de tráfego Fernando
Domingos Jacinto, JOSé Ramos 'linheiro Lourenço. Jorge
da Silva Pires, Manuel dos Santos Cruz, Manuel Antóni~
Luis, João Fernandes Salgueiro dos Santos. Xisto dos
Santos Saloio e José Marques, contando a'antiguidade
desd~ 16/5/964, data a partir da gu~l, tem di~eito,~
vencamentos do novo posto. Despacho rle':3j8j964.
,
-Ó,

,

Sugen tçs, do, n~ad r~, de CDmpJ<eJlllmtu
'.

,

Regimento.~E.Jn1~ot8rja
lb., l~
" I
Batalhão de Caçadores 'n1:> •. 186
Companhia de Caçadores no.192 '
Por despacho. de lS/Setembro/1964, contando .aanti:guidaHe
~esde 29/fevereiro/1964, 2°.sargento nriliciano o furriel
miliciano António Fern~do Rebelo Roriz. Tem rlireito aos
vencimentos do novo 'posto desde 29/Fevereir()/1964.
Batalhão de Caçadores nO .239.
Companhia de Caçadores nO.91
Por despacho de lS/Setembro/l ~4, contando a antigui~ade
desde 29/fevereiro/1964, 2°,sargento milivieno'o furriel
miliciano José Sebastião Canau.Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 29/Setembro/1964.

Regimento de Infantaria de Luanna
Por despacho de 15/Setembrô/1964 contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.sargento miliciano 'O furriel
miliciano José Filipe Miranda de Morais. Tem direito -aos
vencimento& do novo posto desde 28/Junho/i961
,

. ~atalhio ~e Caçadnres

~o.

5

de 15/~~tembro/1964, t:.on.~o "a al4:ti??i0.a?e
desde 14fi:<1rço/l%4 ZO.Sargent'O 1Ill1.hoano D 'furnellD1":'
liciano Ta ago Manuel dê Sousa '~go.Tem direi'tO aos ve'p,ciment'C:)
d c novo posto desde 14!Março /1 ~4.
'
Por despacho

,gatallJ2o

d€ tll~adOfes

N°

10
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Batalhão de Caçadores nO.313
Por despacho de IS/Setembro/19M,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
20. sargento miliciano
o iurriel
mi l i ci.ano Manuel de Jesus Tavares da Silva.
Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
Batalhão de Caçadores n? , 373
Por despacho de 15/Setembr.o/1964,
contando a -ant.i.gui.dade
desde 29/Fevereiro/1964,
2°. Sargento miliciano
o furriel
miliciano Leonel Martins da Silva. Tem direito
aos vencimentos do .novo posto desde 29/Fevereiro/1964.

Regimento ~e Cavalaria flo. 3
Companhia de Cavalaria
nO.3S3
Por ries pacho de 15/Setembro/1964,
por ter beneficiado
da
an:nistia do J~ecreto-Lci nv, 4'5467 de .1963, 2°. sargen to mi ..
liciano
o furriel
miliciano
Gonçelo~~~ Vasconcelos Pessanl-a , cont.ando a an tiguidade -desde 27jDezembro /1963 e com
direito' os vencimentos do novo posto desde a mesma data,
.rins temos da Det.erminaçgo 4) da O.E. nv , 33-3a. Sér,ie de
Ir)') ~ B I>espacho de 12 inserto na O.E. nv, 9 - la. Série

ce

105),

1\1 - t {LOCAÇ1ES E TRANSF.:IlE-NCIAS

Sar~entos

do Quadro f~rmanente

'Armas .e Serviços
Ministéri~
Quarté1s

do Exjrcito

Generais
Quartel General da 3a. DivisãO

2°s.'Sar~s. da In1. Josj Afonso V~'loso e Lútio

Ago'Stinho

dos ~'antcs do 'H.I.'2 e Presj .Mi.l i , respectivamente,
por
pedire;n,. Vencem pela verba "Pessoal dos (..Aiadros J\provadcs por Lei",
Despacho de 4/9/964-

Quartel General do C.T.I.
2o.:;al·g. de Fnf.;. (Transm.)
reira
elo c:l'o i, de ('"Lo
nesta

\\rg-ílio
'.' -r lc,
s i cuaç.jo -Ies.Ie 26/,;/)ó~,

dos

AQOf!S

(ircg6rio \icl\donça Peh se r cons i.de radu
\':r.C)
[,da verba "Pes":V'?!I

.J':.

"ir i'

.~ ~·')' .•.,*:·':!::').s -i-.: ..• :...

soal

n·,::,· i', f.Y~P.ClT(l N o. 2~

' .. ; ~

;::··~:····:··,!*~~:··~:;,:":~·*::'!.:"r;'::').'!

0,

»r}~~':Jo

e27

••

";:·1~t*':':*~'.:
..;,~:;;·;:t;;:

JcsJ~~l;).lr:,s A;'rov'1dos por Lei",
~'es rl<'lC"o rle 3/9/964.

tnfant~riíl
Rag inento

antar l a ; . 11

rje tnf

de In f, Ant 5nio Fernando
la '-i 1 V~ J.J;:'!"\,L,,.:~
(C.I.C,A.4) por ter passado à situ'lçFo ..1e n.::;:.o~,jl";}~_

2° .Sarg.
dade,

desde 1/12/963.

Regimento

de Infantaria

tio.

1E

l0,Sarg.

de lnf. Alexandre Guerreiro
'la Secçf,u ' i I úJ.1'
do Ministério
do Ultramar,
devcn+c ser cons i:'; l'ü Il~Sta situação
desde 15/6/964.
Vence,,;ç;1::.í v",rr,.1 "?~ 'v ,I
dos Quadros Aprovados por Lei".
'.~s.:;.r1 o ::~ ~/ / ".'

~rtilharia
Regimento

de Arti Iharia

lii9ir

,

! 'J

.

20.Sarg.
de Art. Ilídio
de Sousa (Jrr._;j·~, do í'~",~t,
te de Alto Duque , por ter passa, ') 't, ..,:itU3<;f:Q
1
nibilidade,
desde 6/4/964.

Regimento

de Artilh:lfiu

;0

...

T'_
l'".....

Li"air1:;"j.

2°.Sarg.
de Art., Virg{lio B:lltazar
'o '\lasci,
~" r:UC.CSl
da LP.A.,
sua Unidade 'vIabiliza ll)ra, dey
.;·'r Cu,siderado nesta situação
rb;;.lc ~lr/0M,
,:j ... r r;' n.,sado da HegÜio \lilitar
de r\llr.olo,
V~f(:e
'1'1"1',_.1
"Pessoal dos ( uadros AIJTrv los 'i.Jor I. ei"
Le~p.acJ r' e 4/Cl/'lfí~"
n

20,,:ar".

de rt •• Jo.:>~
'jgue'
'dC' Ldo
o L..•.
pc.l i r, V"!J'C ... .)ej~ v,,!r
...!SSld..
OH~;\."'f
t\ úm 1(,:.; (.1.1'
l' s:ucho d (']/;'/';1?
ti

,

+

l

<j

J

C~ va I a r j a tIo.

4

,:,
t

r r.r
/!..i

Vence pjela verba "Pessoal
dos Quadros
Lei".
Des pacho de 3/9/%4.

Aprovados por

'_20s.Sargs. de Cav , Joaquim Eduardo Barbado Leal do R;C·3
e Raul Serrano Pires Ribeiro do ;lJ.G. 3a.Divisão.
Vence'ln
pela verba ';Pessoal dos Quadros Aprovados por 'Lei".
Despacho de 3/9/9.64.

1{egimento.de

'Cílvalaria

~IO.

7

20 ....Sarg. de Cav, Domingos Alves Ei.Li.pe-da
ter :passado ~ si~uação de disponibilidade,
,.Julho 'Ile ''1964·.

LP .. c.. •. :pmdesde:24·de

:SBT,~l.ço ne ,SaúdE
1-0. -n run o .iltl Cumpa-nh ias··dll SaúdB
10.Sarg •. do S. S., João .Car-doso Gonça lves do L ..M.,P. ç,. F.
da ~.~~, de Moçambique, devendo ser considerado nesta
si,tuação desde 19/8/964. Vence pela verba "!Pessoal'rle
~omeação Vitalícia
Além dos Quadros".

'Ho UI1ramar
~egiã

O

tIliHtar

de !Angota

í-ur r-ie.l de Inf, Alvarino Nunes MCI1iz do B.C.5, e <emserviço na R.M, de Ango.la , por ter transitado
par.a .a .si'tuação de comissão norma 1 nos termos da al:ínea b) do
'Arto.30 • do Dec.42937 de .22/4/t.X!J,
devendo ser considerado nesta situação
des ve 2/3/964, sendo-lhe 'no entanto a comissão voluntária
contada desde 21/8/961.

v"~

-;PI~no

tONCUR'S1S, CURS ts E E STllJ
de'Tirrrtín'ills,

14&4/1l1l5

us

''E-s't,ãgio's '.e ~

'iJ8n
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B - Curs os
'1 - ·Averbamentos
f.requentllr.am com .apreve l tanante e asctass if ieaçjes aue
lhes vão indicadas o curso de Informações e Oper.ações
de Infantaria,
que funcionou na E.P.l. desde 15/~/964
a 22/8/964, os seguintes sargentos,
E.P.'I. 2°. Sarg,
."!9séAdelino Completo
Bom
R.1.1 1°Cab.Ap.743!Rd/FJoão Augusto Godinho•••• ··Sufic.
'R. 1.6 Furriel
AntóJÚDCnnha.... . •• . . • ... . ... . . . . •
-tt
R.l.8
2°.Sarg.
Manuel Martins Ferreira........
Reg.
R. 1414
Fernando Pinheiro Monteirinho..
"
R.I.15 "
DomingosMarujo•••••••••••••.•••
-Sufic.
R.I.lú "
"
João Martins Cabrinha..........
Beg,
B.C..1
João Alves Isidcro..
"
B-C.10
'Luis Nogueira............
•.•• • • • • . Bom
A estes sargentos deve ser averba:do o ()J.rso -de Infonna'ções e Operações de Infantaria e a especialidade de
Infonnações e Cperações de Infantaria.
~I

"

11

I'

Frequentaram com a.proveitamehto e as classificações
que
lhes vão indicadas o curso de Minas e Armadilhas que
funcionou na E.P.E. de 20/4/964 e 27/6/964, os seguintes sargentos'
.
20.Sarg.Cav. E.P.C. - José da Silva Neves..........
'Reg.
R.C..S - Moisés Dionísio
Sufic.
"R.
L.2 - Alberto da cruz L. Torcato...
"
"
"
" R.C. 3 - José Fróis Ribeir
A estes sargent<s deve ser averbado o curso de Minas e
Armadilhas.
I'

"

"

o ..

o ..

<......... ... "

11

Frequentaram com aproveitamento e as ~lassificaç6es que
lhes vão indicadas o curso de Monitores de Equitação
que funcionou na E.P.C. de 4/11/963 a 25/7/964, os seguintes sargentos;
E.P.C. 2°.sarg.Cav. João Teixeira Carlos ......
Ile.g.
"
"
"
"
DomingosAlves Filipe..........
Suf.
H, C.4."
"
" Tané Francisco Carvalho.... • • • Reg.
R.C. 8."
"
Ade1ino Raimundo..............
.
-R.C.3."
"
"
JoãO Teodoro Ramalho.• •• ••• •• • Suf ,
R.L.2."
"
"
Manuel Rodrigues Trindade.....
~g.
A e~es sargentos deve ser averbado o curso e a espec1alidade de monitores de Equitação.

o...

1t

Frequentaram com aproveitamento e as classificações

11

que
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lhes vão indicadas o curso de Sapador das Armas, que
funcionou na E.P.E. de 20/4/964 a 27/6/964, os seguintes sargentos;
2°.Sarg.Cav.-E.P.C.-JOSé da Silva Neves ••••••••••••• Reg.
11

II

"

II

"

-R.C.S -rv1oisés Dionísio
-R.L.2 -Alberto da Cruz L. Torcato .....
0.6

e e ••••

9

o

ti

o

"

" "
"-R.C.3
-José Fróis Ribeiro •••••••••••••• Sof.
A estes sargentos deve ser averbado'o curso ~~ especialidade de Sapador de Cavalaria.

VI - DEClARAÇDES
1 - Rectificações
De'clara-se que o 1°.Sarg. do S.A.M. ~r.muel Jós~ (~~çalves da Silva, foi colocado no 2°.G.A.~1" SD:; I'nadade
Mobilizadora, e não no C.T. I. da Guiné, come cons t.a na
O.E. nO. 33 de '30/11/963, pág. 1055.
Declara-se que o 2°.Sarg. de Inf. Eduardo José Cardoso
da Silva Pinto, colocado no R.I.3, a que ~ refere .a
O.E. nO.21-3a.Série, de 30n/964, pág.-61J7,.deve ser
considerado nesta si tuaçgo desde 25/6/964 (' n50 25/5/64
como por lapso foi publicado.
Declara-se que o 20.sarg. do Q.S.S.G.E. Ma.au'1J Miranda
Nogueira Vilaça, transferido para o R.1 •.
no.l, a que -se
refere a O.E. nO.2O-3a ••Série de 20/7/964, p~g.677, -pertencia ao R.I. 6 e não ao H.I.8, como por '1"'(.;30 foi puhiicado .'
Declara-se que o 20.sarg. de lnf. José Go~~~'Duarte no
O.G.A., promovido ao actual pbsto pela O.'i:.. nO.22-3a.
~rie de 10/8/964, pág.72Ü, era 2°.Sarg.Gr3d.e não Furr~el como por lapso foi publicado.
Declara-se que o 2°.Sarg. de Inf. Manuel António da Silva, do B.C.n01, promovido ao actuaf ~posto pela 0.E.n04
2l-3a.Série de 30/7/964, pág.691 era 2°.~~rg.Grad. e
não Furriel como por lapso {oi publicado.
Chama-se JOSé Garcia ~enriques e não José ·~nriques, o
2°·sarg. de Ini. de E.P.I., promovido ao actual posto
pela O.E. nO. 19-3a.Série de 10/7/964 pág. 534·
DeClara-se que o 2~Sargs.

de Inf. António GJ. cia Hap-

836
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tÍsta e Hermenegildo Pardal PDdrigues Mouro, promovidos ao actual posto pela O,F,. nO,19-3a,Série de 10 de
Julho de 1964, pág, 637, eram Furriéi s de InL, o que
por lapso não foi publicado,
Declara-se que o Furriel do S,S, Francisco Selgas ~artiS que pela O,E, nO,16 - 3a, Série de 10/6/964, pág,
527 teve passagem ao Q,P" foi colocado no Campo de
Instrução Militar, o que por lapso não foi publicado,
Declara- se que o Furriel 2°.Mec,Vi at.,Rodas Luís Ferreira
Coutinho que embarcou para a R,M, de Angola, como consta da 0,E,no,22-3a,Série, pág,736, pertencia ao RI L
nO.18 e não ao R,I.13.
Declara-se que o Furriel Grad,Mec,Viat.Rodas,
José Manuel Ferreira Pratas colocado na E.P.S.M., ,como consta
da O,E. nO.2O-3a.Série de 20/7/964, pá~.674, deve ser
considerado nesta situação desde 24/4/964 e não como
foi pub li cado.
2 . Vencimentos

P~clara-se que os 10s.Sargs, de Art. José Cristiano Leal
Duarte do R.I,lO, Joaquim Alves Guerreiro do R.A.L.4 e
Honório Pereira Lopes do R,A.L.4, passam a vencer pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"., desde as
datas ·de antiguidade no seu posto,

VI I - DETERMINAÇÕfS
I - Provas para a promoção a ~argento
IOs.Sargentos do a.S.S.G.E.

Ajudante

dos

01 - As provas para a promoção a Sarg, Ajud. no Q.S.S.G,E,
têm lugar na Escola Central de Sargentos, nas sedes
dos C,T,I, dos Açores e Madeira e sedes dos Q,G.das
Províncias Ultramarinas,
02 - A data para a realização dessas provas está prevista para o dia 21 de Setembro de 1964.
03 - Os júris serão constituídos e nomeados pelos or~os
competentes de acordo com os artOs. 2°.e 3°. da Portaria referida.
04 - Para prestação de provas serão nomeados indistintamente, por ordem de antiguidade, os l°s.Sargs. do
O.S.S.G.E., devendo no entanto, na altura da nomea-

~a. Série
Ofn:H' 00 EXEQflTr ~!O. 2f
,* ***** * *~::** **** ***~~
~:~~:!
* * * *,:!* *~~':< -J.:~( * ..::.:-::~
~::!;:~';~::1:~:.re 1~

837

,.!~::;.~',~!':~1,:~:<~::

~:.:*

ção, ser indicado o prazo para os mesmos sargentos
poderem declarar não desejar concorrer,
05 - Para as provas do dia 21 de Set6n1ro de 1964, a realizar na Escola Central de Sargentos, vão ser nomeados os 20) lOs,Sargs, .mais antigos que se encontrem
colocados na Metrópole.
Todos os que pelas suas antiguidades se encontrem
intercalados nestes 200 e se encontrem nos C.T.J, e \
Províncias Ultramarinas, serão tam1ém nomeados mas
prestarão provas nos locais indicados em 01.
(Decreto
Lei nO,45733 de 27/5/964, Portaria
nO 20712 de
4/8/964 publicada
no Diário do 'Governo 1a Sé ri e e Nota
nO 33817 po 4/8 de 24/8 964 da R S P /D S P /M E. )
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O~ITUÁPIO
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0000000000000000000
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00000000000000000

o

~inistro
Joaquim

cto Exército
da Luz Cunha

•
Está Confome

~ Ajuó~nte

General

•

MINISTfRIO DO fXtRCITO

Ordem

do Exército
3."~RIE

30 de Setembro
Publ ica-se ao Exército

o seguinte:

I - JUSTiÇA
A - Eliminação

de 1964

E DISCIPrlNA

do Serviço

do Exército

1 - Sargentos
Eliminado do serviço nos termos do Arto.54°.do R.D.M.
desde 10/9/964, o 2°.Sarg.de Inf. Alberto José de Almeida do R.L1.

II - MUDANÇAS
Sargentos

DE QUADRO

do QuaJro

Permanente

Supranumerários
Quadro

da Arma de Artilharia

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia, o Furriel do
Q.C., José Célio Lopes, da R.M. de Angola, porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga, Conta a antiguidade desde 10 de
Julho de 1964, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.

I II - MUDANÇAS
Sargentos

DE SITUAÇÃO

do Quadro

Permanente

3a. Série
ORDEM DO E>íRCITO
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Ingresso
Guadro

nos Quadros
da Arma de Infantarja

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/8/964,
o 2°.Sarg. de lnf. Humberto Fernandes Neiva do B.C.10,
por ter regressado da I'. \1. de Moçambique. Vence pela
verba "Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei".

Quadro

da Arma de Eng~nharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 23/6/964,
o l°.Sa rg, de Eng. José Gonçalves Mateus do R.E. L por
ter regressado do C.T.I. da Guiné. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos (madros".

Passagem
Quadro

~ Si tuaçgo
do Serviço

de Disponibi

I idade

de ~aterial

Passou a ser consideralú nesta situação desde 17/2/963,
o Fúrriel Grad. 2°.Mec. Radiom. , José Augusto Gonçalves
do Vale da H.M. de Moçambique. Este Furriel deve ser
desgraduado desde a data' referida, voltando à anterior
situação de praça.

Passagem
Quadro

ás Tropas

Territoriais

da ArmB de Infantaria

-

Passou a ser considerado nesta situação desde 27/2/964,
o p .Sar~. de lnf. José Amado da H• .1. de MoçanJ!ique.

Passagem'
QUAdro

si tUAQão
do Servi~o

rle Supranum8rári
de Administracão

os
Mi I itar

Passou a ser cons i de rado nesta situação desde 2/8/964, o
l0,~arg.do S.A.M. Adriano Coelho da Silva das O.C.F'.,
por ter regressado da li.M. de Moçambique, onde serviu
em reforço à Guarnição \orma!. Vence pela ve rba "Pe~soa I de Nomeuç 50 Vi talí cia Além dos ~uadros".
IV - PHO,tXJV,)

S a r g e n t os

rj e

üu a d r o f JT fi' a n en t '1
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Armas e Serviços
~inistério
Escolas

do Exército

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros ·de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°. 11

2°.Sarg. de lnf., o Furriel Custódio Claudio da Conceição Ramires, contando a antiguidade desde 31/7/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 11/9/964 •

..

Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira

N°,

3

Furriel clarim, o lO.Cabo Carlos Francisco Fava Travelas
do R.C.3, contando a antiguidade desde 9/5/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 15/9/964.

Regimento

de Arti Iharia ligeira

N°, 5

Furriel Grad.20.Mec.Arm.Pesadas,
o lO.Cabo Aj.Mec.Armas
Pesadas Flávio Ribeiro Pereira, desde 3/6/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 21/9/964.

Engenharia
Escoln Prátic3

de Engsnharia

Furriel de Eng. (~ap.), o lO.Cavo Eleut.ério Pina Vaz,
contando a antivui.Jade desele 9/7j:)64, data a partir da
qual tem direito aos venc irn.in. tos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos ~~laJros Aprovados por Lei".
I:espacho de lO/9/9M.

Orgãn~
E stJ

~e Execuç}o
j.

1119 C

do~ serviços

i ma n t o s lr1 i I i ta re s

e rutros Elementos

844
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Diversos
Depósito

Geral de Adidos

Furrie12°. Artíf.Seleiro Correeiro, o l°.Cabo Aj.Artíf.
seleiro-correeiro An~ónio Joaquim Alpalhão, do B.C.5,
contando a antiguidade desde 31/7/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 14/9/964.

Supranumerários
Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°, 1

2°.Sarg. de Art., o Furrie~ Raul Augusto Alves, contando
a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em
reforço na R.M. de Moçambique. Despacho de 8/9/964.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

N°. 3

2°.Sarg.clarim, o Furriel Edmundo Ferreira Aguiar, contando a antiguidade desde 30/4/964. data a partir da
qual tem direitu aos vencimentos do novo posto. Este
militar serve nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola. Despacho de 15/9/964.

Engenha r ia
Batalhão

de Telegrafistas

2°.Sarg. de Eng. (Transm.), o Furriel Augusto Gonçalves
Perdigão Júnior, contando a antiguidade desde 31/1/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Serve em reforço no C:r.I. de Timor.
Despacho de 11/9/964.

No Ultramar
Região

Mi I itar de Angola

Furriéis de Art., os l°s.Cabos Aníbal Afonso Lopes,

An-

38. Série
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tónio I3ranco Silva e José Monteiro Albino, contando a
antiguidade desde 10/7/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 14/ S/964.
Região

Mi I itar

de Moçambique

l0.~arg. de lnf., o 2°.~arg. Ramiro Lopes Pereira, contando a antiguidade desde 27/12/963, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Comando Territorial

Independente

de Macau

Furriel de Art., o lo.Cabo Joaquim Guerra Nunes, contando a antiguidade desde 10/7/964, ~ata a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 14/9/964.
Comando Territorial

Independente

de Timor

20.Sarg.20.Mec.Electricista,
o Furriel António Ferreira
Sanches, contando a antiguidade desde 31/1/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 16/9/ 954.
V - C ClUCAÇ6ES E TRA~ftfE'NCI.AS
Sargentos
Armas

do Quadro

Permanente

e Serviços
Ministério
Estado

do f«ército

:ai ar do Exérci

to

20.sarg. de lnf. Gil Roseira Cardoso Dias do LA,E.M ••
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos (,..uadros". Despacho de 10/9/964.
Na de~endência
Di recção

do AjUDante
do serviço

General
de Pessoal

Repartiçõo de argentos e Praças
20.sarg. de Inf. António Rodrigues Leitão e 2°,Sarg. de
Cavo J ();l'!1ti~ ,.lmdes Cartaxo Guerra, ambos da R.M. de

OROEM DO EXERCITO N°. 27
846
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f\ngola~ devendo ser considerados nesta situação desde
1/9/964. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Apr ovados por Lei".

Na Dependencia,
Chefia do Serviço
2°.Sarg.de

do Vice-Chefe

do Estado Maior

de Reconhecimento

Eng.(Transm.)

José Marques

das Transmissões
Agostinho

do B.T.,

sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/8/964, por ter regressado da R.M.
de Moçambique. Vence pela verba "Pe ss cal dos Quadros
Aprovados por Lei". Despacho de 11/9/964.
20.Sarg, de Eng. (Tm)-Manuel Duarte Bernardo da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
1/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos <.cuadrosAprovados por Lei".
Despacho de 15/9/964.
'

Na dependencia

do Quartel Mestre

,

General
rJl~if;"1Io

2°. ~arg, de Art., Lourenço IIenriquefJdo C. T. L da Gliné,
devendo ser considerado nesta situação desde 9/9/964.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 17/9/964.

Quartéis

tenerais

Quartel

General

da la. Região Militar

20,Sarg,Enfo.Hípico
David Pereira de Almeida Castro do
lo.G.C.S., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964, data em que embaleou de regresso ~ ~letrópole. Despacho de 17/9/964.

üuar tel üanar al da 2a. RegiãO Mil itar
l0.Sarg. de Eng. Joaquim San ch e s Borges Bo avi da, da
OIERET, por fedir. Despacho de 18/8/964.

Quartel

General

da 3a. RegiãO Militar

20.Sarg. de Art. António José Murcho Bernardo da B'.M. de
Moç arnb i.que, devendo ser considerado nesta situação desde 23/H/964. Vence pela verba "Pessoal do::;Quadro::.Alf
provados por Lei". Despacho de 11/y/964.

3a. Série
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OROEM 00 EXERCITl

*:::::;** *** *' *~:*::: * * * ~:t* *,;(;\:* * * ~:(*.;;~:;*' *
:!( ::!

Ouartel

:;c

General

'0.

27
. ti47
~;*~:.
~*:.~*:~~~
~~~ ::= *

':e'.: l,,':~:

*)"«"; ~:,.

da 3a. nivisão

20.Sarg. de Cav.MoiséS Dionísio do R.C.8, por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros".
Despacho de 18/9/964.
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°.

1

20.Sarg. de Inf , Alberto José de Almeida da R.M. de Moçambique, por ter sido eliminada de serviço desde
10/9/964.
20.Sarg. de lnf. António Alves Patrão da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
lS/R/96il.. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 9/9/964.
Regimento

de Infantaria

N?

2

10.Sarg. de lnf. António Tapada Lopes do B.C.10, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 3/6/964, por ter regressado do C.T.I. de Timor. Vence pe la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Despacho de 4/8/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

3

l0.Sarg. de lnf. Clemente José Nunes do C.T.I. de S. Tomé e Príncipe e 2°'Sarg. de lnf. '\:lanuel
da Encarnação
Car ri Iho da R.\1. de An,.ola, devendo ser considerados
nesta situação desde respectivamente 11/8/964 e 31/8/64
Vencem pela verba "Pessoal dos (Juadros Aprovados por
Lei".
Regimento

d. Infantllria

N°.

4

Sarg. Aj ui. de Ar t , Silvprio de Almeida Ferreira do R. I.
nO. 1..
Despacho oe 13/8/961.
Regimento

de Infantaria

N°.~

848
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2°.sarg. de In I, Eur jpedes Ferreira Silva da R.M. de Angola, devendo ser ~onsiderado
nesta situaçio
desde
1/9/964. Vence pela verba "Pess cal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 15/9/964.
2° .Sarg. de In f, Heitor MartiR.S do B.ColO, sua Unidade
Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 13/8/964, por ter regressado da R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
p'or Lei".
Despacho de 15/9/964.
Regimento
l°.~arg.

de lnf.

de Infantaria

N°,

6

Manuel Dantas Lima, do R.l.7,
Despacho de 7/8/964.

Regimento

de Infantaria

por pedir.

N°. 7

l°.Sarg. de lnf. rmídio António e 2°.Sarg. de lnf. Apolinário Pereira de Sousa ambos da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desde respectivamente 9/7/964 e 23/8/964. Vence pela verba "Pessoal
d cs Quadros Aprovados por Lei".
Regimento

de Infantaria

N°.

O

2°s.Sargs.
de lnf., Alfredo Campos Leite e AntÓpio Gomes
da Costa, ambos da R.M. de Angola, devendo ser considerados nesta situaç50 desde 1/9/964,. Vencempela verba=Pess cal d cs C_uadr'rs Aprovad cs por' lei ",
Despacho de 15/9/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

10

l°.~arg.
de lnf. António Marcelino Nicolau da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
22/7/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprevades por Lei".
I)espacho de 6/8/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

12

10.~arg. de Inf , António ela Silva Ferreira Vil ar inho do
13.C.10, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser conslderado ne s t.a si tuaç go desde 3/6/964, por ter revressudc
do C.In]. de Timor. Vence pela verba "Pessoal (1(8 VUadros Aprovados por Lei".
[~~.>pa('hode (va/ %4

10.Sarg. de Inf. Ar-tur Heleza da I •• de Moçambique, de
vendo ser consiJerado
nesta situação
desde 2/8/964.
Vence pela verLa " essoal
dos Quadros Aprovados por
Lei" •
Despacho de 27/C/964.

»

2°s.Sargs.
de Inf. Alcino Augusto Costa e Eduardo·Alcino
Pereira,
do B.C.10. sua Unidade j\"obilizadora,
devendo
ser considerado~nesta
situação
desJe respectivamente
10/8/964 e 15/8/964, por terem revressado
da R.M. de
".loçambique. vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacl o de 15/9/964.

Regimento

de Intant

ar l a !.J. 14

10" a rg, de Inf. Avertino José Rernar'lu da R.M. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação
desde 9/8/64
Vence :,d \ verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados per
Lei".
Desp-icho de 4/9/964.

He rlmentn
lo.~arg.

do V.S.S.G.E.

de Infantaria

r

0.

15

Joaquim Manuel 'ateus

da R.M. de

Moçan.bi.que , devendo ser considera' lo nes ta si tuação desde 10/6/964, data em que embarcou de regresso Q Metrópole.

Vellce pela

verba "Pessoal
de 10meação Vitalícia
Despacho de 11/9/964.

AlSm dos t,..uadros".

2°. Suri'. df~ Inf. Arlindo Tiago de Andrade do n.1. 5, por
pedir.
Vence pela verba "Pessoal de j'on;eaçâo Vitalícia
Além dos ("uad;ros".
Despac 10 de lB/9/964.
Furriel
mlísico ""E:I'rote" .tónio l'enardlno
- os Santos ffonso da il,~,l,
c tIl<"OJ c , devendc ser considerarlo nesta
situação
desde 1/9/964, Jata em que embarcou de, regresso h 1v;etrópolc.
Lcspacho de 17/9/964..

lo.~ar'.
. s i co "he' -rint.a" .\ lirh.'(; (_,orr~ulho e 2°.-:arg.
mú::;icc " rombore'' -unue l
.nr-i ques Cavaleiro,
arol.os . da
lo. ".
r
• TI ,ola, dPV-:~lJO
S';:1' cons i J rrados nest.a situação
de$t!t. 1/ / % L da ta eui que emba ...CBDUW de regresso
f:t
r',ietrópol~.
Despacho de 17/9j'hj•

ll50
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38. Sprie

2~s,Sargso
de Lnf', 'Tomú::; Feno de Brito Palma e VirgílIo
António Aran:Ja do E,:\J, F., por t erem passado ti situação
de disponibilidade
desde 1 4/7/ S(i,t,

Bata Ihão

(II]

C"çarJo res N°. fi

2° .:-;arg. de In f • ..fono de Jesus

Moreira Gonçalves da R.M.
de Angola, devendo ser considerado
nesta situação
desele 31/8/9)'4. Vence ~éla ver va "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei",
'espacho -de 15/9/964,

'~3tnllfâo

da CRçadofas

N°. 10

2° .~ar ',' ele lnf.
Vence
Lei".

Antónió Augusto da E.P. L" por pedir
pel a verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Desp,acho de 1'/9/964.

,;rliIHHi:J
R i) i! i1n.Hl t O ct e

rir t i I ti íl r i a

lig e i r a N°. 4

1°. Sarg. la }\f. Jorge l~enri~Lle Borges Lapão, do R.A.P.
n002, sua TJni~d~ MoLilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 8/7/964, por ter regressado
da
h.M, de \loçambigueo o 'LLspacho de 4/8/954.
2°." arg. de Ar t , Vi rgílio PaI taz ar do Nascimento Cardos o
da E, P. A" sua Urri dade \!oLil izadora,
devendo ser consi der-ado nes ta situação
desde 21/7/ %4" p GI: ter regressado da {\oM. de j ngol::o. Vence pela verba"
essoal dos
,tUadros Aprovados por f,.>i"o D(~s1Jacho de 4/6/964.
r;

2° • ."i;1I'~0

do S. '"o António de Giveira
Rodrigues,
do H.J.
nO 01::, por p8 l.ir. Vence pela
verba "Pessoal
de Nomeaç:;o Vitalíci,}
Além Jos \,.'uar!ros". Despacho de 10/;91 !64.
t

Ile~illl']n_l
C0111

ria ~rtilharjn
dest-ino

1'0sada ,10.2

ao C. T.· "A, 1

l° .~;:ar"'•• L~ foi, JoséI'ert:ira
da l'.M. de AIli~ola, deveu':0 8(:r ecoai ierudo nes ta s i tuaçgo dC1Hb 22/7/~'61,. 1,1011C{~

pela

verba tIl css oul dos (,uâdros Aprovados
Gesp,.lc' o de 1 J/i> j9tí,L.

",Dr.

!,citro

i:.Xl:R~1 . n

3a. Série
Regi:'Jellto de nrti

lha r i i

;'.

:Pesada

:
n',3

2° ."arg.
de Ar t , Fernando Nogueira Silvestre,
da R.M. de
Angola, devendo ser considerado
nesta situação
'desde
31/8/964.
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Daspacho de 17/9/%4.

Regimento

de Arti

Iharia

Antiaérea

Fixa

l°.Sarg.
de Art. Francisco
Posado LopEs da R.M. de Moçarr.bique,
devendo ser considerado
nesta situação
desde
9/7/964.
Despacho de 1/8/964.

r.rupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

N°:

3

de Art • .João dos Santos Silva da R.M. de Angola
devendo ser considerado
nesta situação
desde 1/9/964.
Vence pcl a verba '''Pessoal
dos vuadros Aprovados por
Lei • •
Despacho de 15/9/964.

20,sarg.

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2°, Sarg. de Cav, José Carlos Galamas Rosado, da R:~l. de
Moçamhlque,devendo ser considerado
nesta situação
desde 23/8/964.
Vence pe l a verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 10/9/964.

Regimento

de Cavalaria

1°.3

20'sarg.
de Cavo Américo !anuel
ebola do ~D.C,C" Vence pela verba "Pessoal
de Norreaç[iO Vitalícia
Além dos
(_,uadros".
[;espuc1 o de tS/3/962

n C Q iIII

1

tO

Ce

C a vai a r i' N°.

p.

4

'llt'~).
1.1,! Cav,
1iIdl ue.l J"iosa de Fr-, i tas
do ., C, ,), sua Uni Iade ob i l i z o ru , deven lo ser cons.i der-a.!o nesta situaçso
lesde 23/7/ %4, .or ter r'!,:.,ressado do C"1". I. da
Guin{>. /ence p ol a verha "P ssoal de Nomeaçgo Vitalícia
!'l ~mdos "uauros".
lkspacho de 18/!:jW·,1.

ogi!l1ellt

de taval ar la W'. "

gola,

~GvJndn

ar consi~Brado

nesta

situação

desde

ZJ/7l~6io
VCl1C'~ peIu verba
"Pessoal
de Nomeação Vital (cia Alél'l elos ,,;uaJro3"o
Despacho de 6/;1/%40

Hegimrmtn

2°.~·H;..

fh

C'lV.

rla cavarar

ta N°. 7

'ii f rado TdoJoro

de Jesus da Si Iva do

10,':";'"'' por ter pas s ado ~, situação
desde 22/7/~640

de disponibilidade

2°·sar,~0 o··· Cavo Inácio Anselmo de Jesus da BoMo' de Moarnb.ique , deven.lo se r considerado
nest I situação
des de L lei. ":14, Vence pe l.a verba "Pessoal' dos ~uadros Ap ruvado s .Jor Lei".
Despacho de 9/9/961,0
ç

Engenha r i a
Escola

Prática

de Engenharia

IOo::'ar.~o ,le ~ng.l11.nuel
Carneiro
Nunes da RoMo de MoçamLique, t' .vendo ser cons i der-ado nesta
situação
desde
2,1';7/')64 Vence pela veroa "Pessoal de Nomeação Ví t al:ícia Alérr elos ~uatlros""
Despacho de 18/8/%4.
0

:>0 o~;argo de hgo (;);f,J.) '.Iaxirnino Pereira

Lopes do RoE. L
su a Uni dade t.'obilizaJora,
devendo ser cons i dcr-ado nesta s1tua(;.~o les de ljtJ/:Aí1,
por ter regr essado ,la HoHo
de An~oJ ao vence pe l a ver-i a ",'cssoal
d09 \(,uadros Aprovados por Lei.", lJeS,)'IC1,O Jé 1 /'.J/)'óio '

2°0 . ;::argo de En-:. ;::iapador António de Giveira
Calado, do
I~.I<. L SUd lIni,}:) le 'io},.iliza.1ora,
devendo ser consideraCD 1Ie:'ta si tuac- o J,"sc1e 1/9/964,
por ter regressado
da
ii.M • .:21;; jq,r',li_, .1 .. Vence pela verba "Pessoal
dos l,tuadros
Aprov"l-lü~ po Lei",
Jespacl.o de 15/9/9640

(CO~ de:tlno ao 8.1~

J)

2°0 :--:ar··;.de bw. (Tranam. ) Aristides Ant()nlU de Oliveira
. :--eo.l T;;' rlo I::: o, sua tini elude I loi ilizaJoru.,
devendo ser
cous i.Ie rado nesta Situação desde 1/9/9S'L
por ter re:;I't'ssaJo. lla t:.ivI. de An~ola. Vel ce pela verha '11essoal
Jos ,~uadros Aprovados por l,el". Ilcspacllo (I,~ 17/9/964,

3a. Sér le
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2°.Sarg.

de Eng.(Tm)

Luis

José Saramago

da R.M.

de Ango-

la, devendo ser considerado nesta situação desde 31/8/
/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadr os Apr ovad
por Lei". Despacho de 15/9/964.
(S

Regimento

de Engenharia

N°.

2

2°.Sarg. de Eng. (Sap.) Armindo Teixeira da Silva, do R.
E. 1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964 por ter regressado da
R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladros
Aprovados por Lei". Despacho de 15/9/964.
Serviço

de Saúde
lO

1°. Grupo

de Companhias

de Saúde

2°s.Sargs. do S.S. João Alves Diogo da R.M. de Moçambique e José António da Silva da R.M. de Angola, devendo
serem considerados nesta situação desde respectivamente l5/8/964 e 31/8/964. Vencem pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia Além dos Quadros",
2°.Sarg. do S.S. João do Nascimento Rosinha do H.M.R.3.
por pedir. Vence pela verba • Pe ss oal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". Despacho de 17/9/%4.
Serviço

de Administração

1°. Grupo

de COO1panhias

Mi I itar
de Administração

Mi I i tar

2°s.Sargs. do S.A.M. Bento Cachopo Campaniço da R.M. de
Angola e José Augusto de Cliveira Guedes da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerados nesta situação
desde respectivamente 1/9/964 e 23/8/964. Vencem pela
verba "Pessoal dos <)ladros Aprovados por Lei".
Orgãos

de Execução

Estabelecimentos

dos serviços

e:

ut r os Elementos

Militares

Distrito

de Recrutamento

e II'obilização

Distrito

de Recrutamento

e MobilizaçãO

N°

17

8~4

ORDEM DO EXERCITO N°,

27

3a

Série

********************************************************
Sarg, Aj ud, Agnelo de Faria Mendes do B.C.S, por jedir
Des pacho de 20/8/964.
Estabelecimentos
Instituto

de Instrução
de Altos

Estudos

Militares

2°·sarg. de Art. Donz{lio Teixeira do R.A.A.F., sua Uni
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal d as Quadros Aprovados
por Lei".
Despacho de 17/9/964.
Academia

'.!ilitar

l°.Sarg. do Q.S.S.G.E. José Viegas Branco, da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde" 15/8/964, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por 'Le i." ' (no.l do arte. 62°.do Cap*.3°.do Orçamento do
M. E. ).
Despacho de 10/9/964.
..'
Centro

de Instrução

de Operações Especiais
~
2°,~arg. de lnf. António Joaquim Tróia Pinto da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
1/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 15/9/964.
Campo de Instrução

Mi I itar

de Santa

Margarida

2o.~arg. de lnf. Manuel Gonçalves Pega, do R. L 2, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Despacho de 18/9/964.
Centro

de lns

truç go de Sargentos

Milicianos

de Infantaria

l°,sarg. do V.S.S.G.E. Joaquim 'fudro da Cruz da R.M. de
Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação
desde 2/8/%4. data em que embarcou de regresso ~ Me
trópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t al jcia Além d <S Qo adr cs", Despacho de ,8/9/964.
2o.§arg. de lnf. Joaquim pinto Baeta do R.I.3, por pedir
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadr-os':, Despacho de 18/9/964.
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Centro

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e de Costa

2°.~arg. do S.S. Carlos Martins Pereira da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/64.
Vence rela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
das Quadros". Despacho de 15/9/5'64.
Campo de Tiro

da Serra

da Carregueira

2°.Sarg. de Art. Francisco da Piedade Silva do R.A.A.F.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes .
ta situação desde 11 SI %4, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Apro.
vados IXJrLei". Despacho de 17/9/.'964
•

.

Campo de Tiro

de Alcochate

2°.Sarg. de Art. Manuel Silvares Jerónimo do R.A.A.F.,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadr os Aprovados por Le i ", Despacho de 17/9/ %4.
Estabelecimentos

HosPlitalares

H osp i t a I Mi I i t a r Fr i n c i Pa I
\\i~·,o

2°.Sarg.Enfo.Hípico Gonçalves do l°.G.e.s., sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 1/9/964, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole.
Despacho de 14/ S/ %4.
Hospital

Militar

Regional

nO

3

2°.sarg. do S.S. José dos Reis do 2°.G.e.s., sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 1/9/964, por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros"
Despacho de 17/9/964.
Diversos

Depósi to Geral

de Adidos

l°.sarg. de lnf. Aristides Rodrigues do s.e. 5 sua Uni
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 1/8/964,por ter regressado da R.M. de Angola
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

B 56
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Lei".

Despacho de 6/8/964.

(Com destino

ao Asilo de Inválidos

Militares

de Runa)

2°·sarg. do Q.S.S.G.E. Joaquim Veríssimo da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
15/8/964.
Despacho de 10/9/964.

Depósito

Geral de Material

Veterinário

l°·sarg. Enf*.Hípico António Manuel Teixeira do H.M.V.
por pedir.
Despacho de 14/9/964.

Arquivo

Geral do Ministério

do EXército

2°.Sarg. de lnf. Amadeu Júlio Teixeira de Miranda Teles
do B.C. 5. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por :Lei". Despacho de 10/9/964.

Supranumerário
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°. 15

lOs.Sargs. de lnf. Artur Pereira do R.I.13, Joaquim Augusto de Lima Fernandes do R.I.8 e Armando de Brito do
R.I.IO, devendo ser considerados nesta situação desde
15/7/ Ç64, por terem sido nomeados para servirem nas
tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Moçam~
bique, nos termos da alínea c) do art •• 3°.do Dec.
4,2,537de 22/4/960.
l°s.Sargs. de Art. Manuel Maria Antão e Joaquim Henri
ques Barbosa ambos do R.A.P. 3, devendo ser considera
dos nesta situação desde 15/7/964, por terem sido no
meados para servir em reforço à Guarnição Normal doC.
T.I. da Guiné. nos termos da alínea c) do arto.30.do
Dec. 42937 de 22/4/960.
l°·sarg. de lnf. António Paulo Mendes da 'luz, do R.I.2.
devendo ser considerado nes ta si tuaçgo desde 29/5/ %4
por ter sido nomeado para servir em reforço à Guarni~
ção Normal da R.M. de Angola, nos termos da alínea c)
do arto.3°.do Dec , 42937 de 22/4/960.

aa, Série
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de caçadores

N°. 5

l°.Sarg. de Art. António da Silva Ramos do R.A.L.4, devendo ser cons i.derado nesta situação desde 1/8/964,
por ter transitado de Unidade Mobilizadora. Encontra-se na R.M. de Angola.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada

N°. 2

l°s.Sargs. de Art. Francisco Medeiros Lemos do R.A.A.F.,
devendo ser considerado nesta situação desde 29/5/64
por ter sido nomeado para servir em reforço à Guarnição
Normal da R.M. de Angola, nos te~s da alínea c) do
arto.3°. do Dec, 42937 de 22/4/960.
l°.Sarg. de Art. João de Oliveira Santos da E.P.S.M., devendo ser considerado nesta situação desde 20/8/964,
por ter sido nomeado para servir em reforço à Guarnição
Normal da R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do
artO• 3°. do'Dec, 42937 de 22/4/960.

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

l°.Sarg. de Art. Arnaldo Augusto Pereira do CIAAC , devendo ser considerado nesta situação desde 9/7/964, por
ter sido nomeado para servir em reforço à GuarniçãO
Normal da R.M. de Angola, nos termos da alínea c) do
arte. 3°. do ])ec. 42937 de 22/4/960•

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

N°.

7

1°s,Sargs. de Cav. Manuel Marques A legria do G.D.C.C. ,
Francisco Maia Diogo do C.I.M., Marçal da Rocha Freitas de E.P.C., António Montez Luis de E.P.C. e Ilídio
Gomes do R.L.2, devendo ser considerado nesta situação
desde 18/7/964, por terem sido nomeados para servir em
reforço à Guarnição 'ormal do C.T. T. da Guiné. nos termos da alínea c) do arto.3°. do ])ec. 42937 de 22/4/960

f.ngenha ria
Regimento

de Engenharia

N°.

1

8~R
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1°. Sarg, Joaquim Nunes de Ilive i ra -da E.P.E., devendo
ser considerado nesta situação desde 9/7/964, por ter
sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do [)ec.
42937 de 22/4/960.

Serviço .de Administração
lO.Grupo

de Companhias

Militar
de Administração

Mil itar

l°. Sarg, do S.A.M., João Ernesto da Cruz e Sá das O.G.F.
devendo ser considerado nesta situação desde 20/8/964,
por ter sido nomeado para servir nas trepas de reforço
~ Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné, nos termos da
alínea c) do arte. 3°. do [)ec. 42937 de 22/4/960.

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
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 situaçãó desde 'as datas que lhes vão indicadas, os seguintes sargentos:
l°.Sarg.Cav.-António
SOeiro-E.P.C •••••••••••••• 20/8/964
"
"SÃV1
-José António Tinta Fina Taniças-tvM 24/7/964
"
"
" -Armindo Ribeiro da Silva-lo.G.C.A.M.
"
"Eng. '-João Martins Rodrigues-R. E.l. ••• •• 8/7/964
"lnf. -José Coelho Tavares Ferreira-R. 1.6
"
-Mário Antunes da Fonseca-E.M. Elm. 20/8/964
ti

11
"

ti

"

l°s.Sargs. de lnf. Mário Robalo Rosa Pires e António
Marques Rodrigues Lobo, ambós do B.C.5, devendo ser
considerados nesta situação desde 22/6/964, por terem
transitado para a Guarnição Normal da citada Província
nos termos da alínea c) do ar tO .3°. do Dec.42937 de
22/4/960. Encontram-se na R.M. de Angola.
l°s.Sargs. de Eng. Norberto Alves Nunes do B.S.C.F. e Manuel Simões Coelho do B.T. e lo.~arg. de Inf, Joaquim
de Sousa Moreira Júnior da OIEHET, devendo ser consj.deradcs nesta situação os dois primeiros desde 24/7/564
e o último desde 18/8/964, por terem sido nomeados para servirem em reforço ~ Guarnição Normal da citada
Província, nos termos da alínea c) do arto.3°.do [)ec.
42937 de 22/4/90).

3a.
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Comando Territorial

Independente

de Macau

IOs.Sargs.
de Inf. Agostinho
Rodrigues
Lagss do R.I.IO
e
Virgílio José Virtuoso Pereira Neto da Acad.Mil., devendo ser considerados nesta situação desde 5/8/ %4,
por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar nos t~mos da alínea b) do
art°,3°. do Dec, 42937 de 22/4/960.
lO.sarg. de Inf. António Alves Ferreira do R.I.lO e l°.
Sarg. de Art. Fernando Ferraz Redondo do R.A.L.2, devendq ser considerado nesta situação desde 5/8/~4Jpor
ter embarcado para a citada Província, onde ~o servir
em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.
do Dec, 42:937 de 22/4/ r;;JJ.
•

VI - C IWCURSIlS, CURSOIS E E ~TlGI OS
A - Concursos
- Abertura
Publica-se a abertura do concurso ordinirio para o posto de Furriel do Q.P. da Arma de Engenharia-Ramo Ferrov i.ã r-i o,

Da Abertura
10.A abertura do concurso terá lugar em 31 de OUtubro
próximo e deverá ser anunciada em Ordem de Serviço
das Unidades e Estabelecimentos do Continente e Ilhas
Adjacentes, no mesmo dia, e nas Províncias Ultramarin?s logo que seja recebida a presente Crdem do EXérca to.
Das Condições

de Admissão

2° •São admitidos os militares da Arma de Engenharl.a,Ramo
Ferroviário a seb~ir indicados:
a)-os pr in.e i r os cabos do v.P.habilitados com o 2°·curso
das Escolas Hegimentais ou com o curso de Sargentos
Milicianos, presentes ndS fileiras;
b)-Os primeiros cabos uo Q..P. que não estejam nas condiÇões da alínea anterior, mas que sejam propostos pelo
respeccivo Comandante e tenham, pelo menos quatro
anos d,! serviço no posto, com louvores ou muito boas

860
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informações, e um nível de cultura adequada ao exer. cicio das funções de sargentos;
.c.)-Osprimeiros cabos milicianos com Q C.S.M. presentes
nas fileiras para cumprimento da obrigação normal do
serviço.
d)-Os 2°s.Sargs, e Furriéis milicianos na efectividade
de ..
se rvi ço
'3°.A este concurso não são admitidos segundos sargentos
e Furriéis milicianos na situação de ,disponibilidade
4° .Omdiçõesde
admissão a que devem satisfazer os ,militares re feridos no nO. 2:
'
a)-Para os 10s.Cabos do Q.P. com o 2°.curso do'E.R. e
para os que sejam propostos pelos respectivos comandantes:
10.rTer altura de 1,60 m no mínimo;
2°.-NãO ter ultrapassado a idade de 35 anos
3°.-Satisfazer hs condiçõe~ estabelecidas no arto.70.
do R.P.P.LE., excepto as condições 4a,5a,6a, e
9a. 'e alterações posteriores.
b j-Par a os lOs cabos do Q.P. e para cs 2°s. Sargentos,
Furriéis'e l°s.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, e 13a, do artO,
70'0 do R.P.P.I.E. e alterações posteriores.
5°.-As declarações dos candidatos acompanhadas da nota
de assentos devem ser entregues:
.
a)-Na Metrópoee e Ilhas Adjacentes, com a prévia antecedência para que, seguindo as vias competentes, dêem
entrada na Secretaria da Unidade até 15 de Novembro,
declarações que acompanhadas das mesmas notas de assentos, serão enviadas ao presidente do júri até ao
'dia2Ü do mesmo mês, informadas nos termos do art,e,73°
do R.P.P.I.E. alterado pela IOrt~ria no.8212 de 19.35,
pelo oficial a cargo de quem estiverem os registos de
matrícula d cs candidatos.
b )-Nas Rrovíncias UI tramarinas, as decl araçges serão informadas nos mesmos termos, e entregues na data que
for fixada pelas respectivas regiões e Comandos Territoriais Independentes.
6°.As declarações dos candidatos habi1i tados com o 2°.
curso das E,R. devem ser também acompanhadas de cópia
da informação a que se refere a condições lIa. do artO
70 do mesmo regulamento.'
7°.Asprovas serão .subordinadas ao programa insetto na

CU:.nO. 5-1r.. ~;{'Iie de 30/10/956.
das Un idades com sede fora da localidade onde se reune o Júri,
pres tarão a prova escri ta
pela forma est.al e l ec i de no artO,82°,
do R.P.P,I.F.
e
i,erante uma comissão indicada no ar t.? , 83°. do mesmo
regu l amento , alterado pela referida Portaria
nO.8212,
sempre que da sua des l ocaç ão resul ta dispêndio
com ajuda de custo.
9°.A prova escrita
a realizar
na Metrópole terá lugar em
data a pl'Opor à Bepart i.ção ele Sargentos pelo Júri.
le~. A prova dactilográfica
será prestada segundo prescrições estabelecidas
no programa deste concurso,' inserto na O. f.· referida
no n", 6
Esta prova não é eliminatória
mas ser-lhe-á
atribuída
classificação
a .tomar em conta no resultado
final do
concurso com o coefiwiente
1 e deverá constar no mapa
de classi ficação final (mapa ml'?).
11('. ~,er'; .inc l u Ida a prova física
devendo observar-se
prescriçnes
do nO.13 publicado a pág. 328 e 329 da O.E.
nO. 22-3a.Série
de 1958. Esta prova também não é eliminatória mas ser-Ihe-á
igualmente atribuída
classificação a tomar em conta no resul tado final do concurso com o coeficiente.
1 e deverá constar no referido
mapa m/?
po .Os candidatos

r.8 tonstituição

dos Júris

12° Serão nomeados os seguintes j ura s:
a l-Lm j unto ao C:overno Militar
de Li sboa,
l..)-t:m junto da Região Militar
ou Comando Territorial
Independente onde haj a candidatos ••
será consti tuído por um major e
l30• Cada um dos júris
dois capi t.ães da Arma de En~enhari a. No caso de nos
Cbmandos das Províncias
Ultramarinas
e C.T.I.
não
IlOuver oficiais
com a patente
indicada,
podexãe ser
nomeados com a pat.en t.e imediatamente inferior.
lt\.o A non.e ac ão do júri <1 ~!etr0pole será e f'ec tuada pela
I'epart.i ão de Ofici8H
ti" referido
Di recção,
por for-'
ma a cu e o júri possa ter li p'r in.ei r a r-eun i âo no dia
2S de 'overr 1..10 y. j •
Os j úri s das Prov:íncias Ultramarinas
e CT,!.
serão
nome i los pe los respec ti vos Comandos ~lili tares,
que
marcar ao as datas parr a abertura do concurso, entre"a tu. decl ar açô es do' candi da tos, PI'] mei ra reunião
dos .J'lÍS e i e al i ze ~o ela p rov« escrita,
conforme for
ju1t;:t o mal converu en t.e , tendo en, vista que tudo se
e

ç
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real i za no l,'HS cu rt.o prazo de ten.po,
lS'l Os o fi ci ai s. no!ltEalo~ t,ara júris
deverão sesempenhar
o f: .r vi co S;I'l acurru]aç,:-,E;s p ser con s'i der-ados inan.ovíveis Ellll.< .to "ur-ar o concurso

c r sst f caçà
~ r ~v t

',n

16

í

í

"r r-ovados

110
concurso a r eal i zar na"
serão in tercalados,
segundo a
dos Aprovados no respectivo
concurso 118. Mer.r-ópo l e, intercalação
que será feita
pe l a i'E-PéiTtjção de Sargentos e Praças,
17° .Os ni I 1 t.ar es que em concursos
para Furriel
do Q, P,
presentes
e futuros,
venham
a ser inibidos,
nos termos do despacho ministerial
de ] '5/961, de prestarem
as respectivas
provas, sejam dispensados delas, se forem propostos pelos respectivos
comandantes das Unidades e as propostas
aprovadas pelo comandante Militar
da Província,
devendo:
] ° "Ser gr-aduado no posto imediato, logo que ao mesmo
seja promovi do qualquer candidato que prestou provas DO concurso de que foram inibidos,
2°.Prestar
provas no 10,concurso
que se realiza
após
ter cessado o n.ot i vo de serviço impedi ti vo,
3",Ser
intercalado,
na lista
de, Aprovados no concurso
que de vi am ter frequentado,
findo o concurso com
aprovei t.ament.o cons tan t.e de 2°,
4ooSé;rdesgraduadú
em C<iSO ele reprovação neste
concur-

J1~,

Cq

r't.c a to s

)rpv[!lc-i"
L!1 t.rema rin as
cla~sj f]C8Ç~0, Da lista

so.

1Bo,Os Comandos 'jerrit.oriais
Independentes
dos Açores e
Madeira deve râo informar
a referida
Bepartição
de
Sarrent.os (. Praç es , sobre se ali há ou não candidatos
a este concurso,
19°00s jliris
d':Cverão infornrar a mesma Pepartição,
c~ a
nossívd
urpêncÍ<'. do número de candidatos
adnitidos,
ddta dE prova escrita,
da prova oral,
e, ainda, do
nl.'l tIO de !\provatlos em cada uma elas provas a fim de
h ave r ccnhec imen to {lO grau de adi.ant.amerrto dos t rahalrJüs.
2(')"0('8 júris t;Z,s Prpv:ír.cüs Ultrall'arinas,
serão dissolvi('0~
,fi, ::c;:'ui:jij aef'ntrClBa elo processo
elo concurso no
{i1. ar t.c.J (:t:r,,;;r,,J [,0 respectivo
Comando, o qual pronoverá " SVé, !(.'.:~:;
i:P~l'i~tt<l f mesma PepéI"t.ição (II' Sa r~:H u~ ~:' f"ró.çt\s

21 , "·o~'

«'$05

TI80

po',]stos

flt:stas

iIlstruções.

deverão

. **>1'

.*,. _'... '"

n

ser ~ serVa~&d 9S ~isposiç?es
.0 F
e as alt.er açê es pOS L rio res , nomeadarr.ent.e as que constam das
Portarias
8212 (p 1Q35, 12354, de 194.8-, 13595 de 1951.
(!1eq,acho de 14/9/964)
Publica-se
de Furriel

na

(j

al.e r tu ra do concurso ordinário
para o posto
do Q P, da Arma de F,l}['enharia-Hamo Sapador,

Abertura

lO.A al.er tu ra do concurso terá lugar em 31 de Outubro
próximo e deverá ser anunciada
em Ordem de Serviço
das Uni.dades e Estabelecimentos
do Continente
e Ilhas
Adj acen tes no mesmo dia, e nas Províncias
UI. tramarinas logo que sej a recebida a presente Ordem do Exército.

D8~ condições

de Admissão

?O. São admi tidos

os mili tares da Arma de Fngenhar-i a, fiamo Sapador, a segui r mdi cados:
a)-Os 10s.Cabos do O,P. babilitados
com o 2°.curso
das
Escolas Begimentais ou com o curso de sargentos
milicianos presentes
nas fileiras;
b)-Os l°s,('o8bos do Q.P, que não estejam nas condiçnes da
al ínea anterior
mas que sejam propos t.os pelo respectivo comandante e tenham, pelo menos quatro anos de serviço no posto com louvores ou mui to boas infolmaçnes,
e um nível de cultura
adequado ao exercício
das funçnes de sargento.
c)-o." IOs.Cabos Milicianos com o C.S.M. p resen t.es- nas fil:iras
para cumprimento da obrigação
normal de serVIÇO;

d I-Os 2°s.Sargentos
e Furriéis
milicianos
na e Iect.i.v i-t-, ;
de de serviço.
3°.A este concurso nfio são admitidos 2°s.Sarg-entos
e Furr'i.éi s milicianos
na si tuação de di sponi hi Lr dade,
4° Condiçõe s de admissão a que deven, sa t.i s f'aze r os militares referidos
no 1)° ?;
a)-Para
os IOs,Calos
do n, P. cc o ~(l, curso da F.. H. e
para os lJL1es ej arn !,rO"ostos 1 .üs respectivos
comane

dant.e s:
lO.-,":'er
2°. -'~u

al tur a ele l,rn m no mfn in.o;
ter u l t rapas s vc.o a idade àe 35 anos;
3""-S~\t.i:.;j(.zer as cc.r,.'.;(;C)eE: estabelecidas
no arto.70°

3a. Sárie
do

to. P.f'. T. ::., except.o as condições 4a, Sa, 6a, e Sa.

e alter"çr.es

L)-f'ará
riús

post.e.r-ior-es.

Jo".r,atos (lo (:.P. e p ar a os 2°s.~'~ares., [u re 10s.Cabos Mili ci anos l..111S e outros habili tados
com o C. S.;\L :
]o.~']er altura de 1,(0 n' no n,ÍI.irr,c;;
2D., -\:50 ter ul t rapas sado a idade r1t; 35 anos;
;_p.-Satisfazel
as oondições 7a,P.a, e l3a. do art°.70°.
do H.5'.1".L F.. e alterações fVJsteriores.
5° .As dec l a raçôes dos candidatos acompanhadas das notas
de assentos, devem ser entregues:
a I-Na Metrópole e Ilhas Adjawntes com a' prévia antecedên c i a para que, seguindo as vias competentes,
dêem en trada
na Secretaria
da Unidade até 15 de
Novembro, declarações
que acompanhadas das mesmas
notas de assentos serão enviadas ao presidente
do
Júri até ao dia 20 do mesmo mês, informadas nos
termos do arto.73°.do
R.p.p.r.E., .alterado pela
Portaria
nO.82l2 de 1935, pelo oficial
a cargo de
. quem esti verem os 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 da E,
devem tam1ém ser acompanhadas da cópla
da informação a que se refere a condição 11a do artO.
70° do mesmo regulamento.
7°.As provas serão subordinadas
ao programa inserto
na
O.E. nO. 5-la.Série de 30 de Outubro de 1956,
8° .Os candidatos das linidades com sede fora da localidade onde se reune o júri pree tar ão'p rove escrita
pela forma estabelecida
no arto.820.do
RoP.P.LE. e perante uma coni s sâo indicada no arto.83°.do
mesmo regulamento, alterado
pela referida
Portaria
nO.82l2
sempre que da sua deslocação
resul te dispêndio
com
ajuda de custo.
9°. A prova escri t~ a reali z ar na Metrópol e terá lugar em
data a propor a l~partição
de Sargentos pelo Júri.
10°. A prova dactilográfico
será prestada segundo prescriç0es estabelecidas.
Esta prova não é eliminatória
mas ser-lhe-á
atribuída
c l as s i Eieaçâo a tomar em conta no resultado
iiu<'Il do concurso com o co e fi.cent.e 1
e deverá constar no mapa de classi ficação fina] (mapa
m/7.
Q>:;

n.

3a. s ér i\~
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11°.Ser&
incluid"
a prova física
c~vEndo ol.servar-se
as
prescrições
elo n? .13°, publicado
a pági.n as 328 e 329
da 0.E.no,22-3a.Série
de 1958, Esta prova t aml.ém não
~ eliminat6ria
mas ser-Ihe-á
igualmente
atrituída
classificação
a tomar em conta no resul tado final do
concurso com o coefi cien te 1 e c1everá cons tal' no referi do mapa m/7,

Da Constituição

dos Júris

12°,Serão nomeados os segui nt.es Juns'
a) Um junto ao Governo Mi Li tal' de Li s lna
b)-Urn junto da Região Militar
ou Comando Territorial
Indej.endent.e onde baj am candidatos,
13°. Cada um dos Júr:i b será con s t.i t.u f do por um major e
do.i s capi t8eB ch. úlT'lf' ('t. f:[lgenh~ria.
No cas o (Jt. r os Comandos das Provínci as UI tramarinas
e
r, T. L não houver oficiais
com a patente indicada, poderec ser nomeados com a patente
imediatamente
inf~110r.

nomeação do júri da Met rópo l será efectuada
pela
~~partição
ce Oficiais
da referida
Direcção,
por forma a que o júri possa ter a primeira
reunião no dia
25 de Novembro p. f ..
Os júris
das Prov ín ci as Ultramarinas,
e CT.L
se r âo
nomeac os pelos
respectivos
Comandos Mili tares que marcarfio as datas para a: er tu ra elo concu r80, entrega das
declarações
dos candidatos,
primeira
reurri fio dosjúFis
e réolização
da prova escrita,
conforme o qu~ for
julgado mais conveniente,
tendo em vista que tu..o se
realize
no mais curto prazo de tempo.
15° .Os o I'i ci as s nomeados para os júris
deverão desempenhar o serviço seno acurnu l açô es e ser considerados
in~movíveis enquanto dure r o concu rso,
]4.0,<\

Da classificacão
AprovBdos

~ Intercal?cão

dos Candidatos

16° .Os cao di dat.os áIJrOV&::\'s no concurso a realizar
nas
Provfr cias Ul r.ramar in e s ser-ão intercalados,
segundo
a classificação,
na lista
dos aprovados no respectivo
concur-so da i\ e t.r ójo i e , intercalaçSi'o
que será feita
pel, f' -o ar t i c âo ,''3: "'anentos
e Praças.
17°:05 r; li tal'(:~ rup em concurso para Furriel do Q. P.
presec,t~;,: ~ i lt eros V",n~l3'1l a .""1' i ni ti dos, nos termos
do c;e:..,p;c ..o r,lPlster:ial
ele 1/50(.1
r:,. pI€:starerr
as
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resp~tivas provas, sejam dispensados delas, se forem
propostos pelos respectivos comandantes das Unidades
e as propostas aprovadas pelo Comandante Militar da
Província, devendo:
1)-Ser graduado no posto imediato logo que ao mesmo
seja promovido qualquer candidato que prestou provas no concurso ~e que foram inibidos.
2)-Prestar provas no primeiro concurso que se realize
após ter cessado o motivo de serviço impeditivo.
3)-Ser intercalado na lista de Aprovados no concurso
que devi'am ter frequentado, findo o concurso com
aproveitamento, constante de 2).
4)-Ser desgraduado em caso de reprovação neste concurso.
Di.vers os

18° .Ds Comandos Ter rit criais Independentes doo Açores e
Madeira deverão informar a referida Repartição de Sargentos e Praças, sobre se ali há ou não candidatos a
es t e, concurso.
19°.Cs júris deverão informar a mesma Repartição com a
possível urgência do número de candidatos admitidoo,
data da frova escrita, daprova oral, e, ainda, do número de aprovados em cadá uma das provas, a fim de
haver conhecimento do grau de adiantamento dos trabalhos.
20' .Os júris das) Irovjncí.as Ultramarinas serão dissolvidos em seguida ~ entrega do processo do concurso do
Quartel General do respectivo Comando, o qual promoverá a sua remessa imediata à mesma Repartição de
Sargentos e Praças.
21°.Nos casos não previstos nestas instruções, deverão
ser observadas as disposições do R.P.P.I.E. e alterações posteriores, nemeadamente as que constam das Portarias nO.8212 de 1935, n? .12354 de 1948 e n? .135 Ç5
de 1951. Despacho de 14/9/964.
B - Cnrsos
1 - Alterações na frequeência
Em conformidade com o despacho de Sua Exa. o Ministro de
24/4/964(Nota 2326 da 1a.Rep.do E.M.E.de 1/5/964) publicado na O.E. 16-3a.Série de 10/6/964, pág. 548, é

g~~~~à~
~i\~

"vt\":icrntn~il§f'àe'i!Afi~'~oA
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2 - Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Transmissões de Infantaria - 1°.Turno, que funcionou na E.P.I. de 6/1/64 a
21/3/964. os seguintes sargentos;
RI 5
2°. Sarg. Joaquim Gonçalves •••••••••••••• Bom
OC 1
"
"
José Garraio Afonso............
"
EPI
"
"
José Carlos Pereira da Costa ••• Reg.
RI 15"
"
João Luis de Cliveira ••••••••• '. "
EPI
"
"
Rui Manuel de Carva1ho •••••••••
"
RI 1
Furriel
José António Lopes••••••••••.•• "
RI 6
2°. Sarg , Aníbal Alves Vieira............
EPI
Furriel
Francisco Domingos Raposo •••••• Suf.
OC 8
l°Cab.Apro. Joaquim dos Sant.os COnhão ••••• "
A estes sargentos devem ser averbados o curso e a especialidade de Transmissões de Infantaria.
1f

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Transmissões de Infantaria - 2°. Turno, que funcionou na E.P.I. de 6/4/964 a
13/6/964,' os seguintes sargentos:
CICA 4
2°. Sarg. Horáeio Manuel Barrigas ••••••••• Bom
R.I. 8
Arltónio Lopes... •.•.••••.•..••••
r:s:> jREJ>.OF2°. "
Manuel Nunes...................
•
R.I" 5 Furriel
José Proença Robalo Pedro. ••• •• •
R. I. 1
José Soares Gonçalves........... Reg.
IME
2°. Sarg, João Fedro Garraio'.... •••••••• ••• "
B.C. 5 lOCab.Apr. Arnaldo de Jesus Gomes..........
"
R.I. 6 2°. 8arg. Fernando da Silva Arantes ••••••• "
R.!. 12
"
"
Bri to António de Figueiredo..... Suf.
B.C. 8
l°Cab.Apr. Manuel Francisco Charréu Lagarto "
R.I. 5 2°, Sarg, José Pereira Ribeiro... •••••••••
A estes sargentos devem ser averbados o curso e a especialidade de Transmissões de Infantaria.
tt
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1 - Aditamento
no.1-3a.

- IICLARAÇÕES'

ao esclarecimento
Série

de 10/1I963-pág.

publicado

na O.E.

27·

~lara~se
por despacho de Sua Exa.o Ministro é considerado na situação de eliminado o 2°.Sarg. de Inf.
Marco Aurélio Teixeira Martins da Companhia ~sciplinar a partir de 3/8/964.

2 - Rectificaçõ82
ln, rect.i fi cação à 0.1<,,;( 22-3a. Série de 10/8/964, pág.
728. declara-se
que f'i ca vsem efeito
a colocação do 2°,
Sa rg, de Cav. I\n,{rico Manuel Pebola no F,C4. em virtude de o mesa.o perteIJc€'r

aoH, C. 3 desde 15/3/962.

f1avi(~ Tei xei ra (: ina e não David Teixeira;
foi
r r ouovi do ô 2(',Sar~Lo ~'"S, e nãoa2°,~:arg,
de Fnp. , o
lu r r.i e l do tO,E,l,
B our E,e refere a O.L nO.2l-ea,Sér'r e) de 30/7 /96 ', pág, 692

(ban·a-se

Declara-se
que o 2°,Sarg,2°,Mec.Radiom.
José Salgado
I'er re i r«, t.rar. sferido
para o RC 7, como consta da 0,
I ,mO, 22- '3 a" Série de 10/R/964, pág, 7 35, pertencia
à E,
~·.Elm. e não ao Q.G. (lo r.T.!.
da Madeira, como por
lapso foi publica(lo,
Chama-se José Carlos l'aptista
Henriques e não José Carlos I'enra oues o 2°. Sarg, 2° .Mec, Electricista
transferido da F.t\:,Flrr" o ara o r.L,], como CC>I'l~téI daO.F.no.22
3a, Sr ri .. de 1()1~/964. pág 736.
Chama-se
AL1n h ano Pereira
a não Aureliano Ferreira,
o
t.r-ens Fer ido do CJMC pa ra o !l,C,7,co2° ,Saq!'.claún
mo consta ôa O, Lno, 2?-3a,Série
de 10/8/9(;4, pág, 735.
1,

ín

adi tamen Lo 8 O. F, r.". 17- 3a, ~~:p
ri e de '20/7 /964(pág, 553) ,
declara-se
que o Furr-ieI ele Arte ,-' ís ~loreira Machado,
promovido {,or di st.i.uci'o ao actuai) postol se encont ra
ao se rvi c o e fe ct.i vo (!(:sde 9 J(; ~:"etemt,ro de 1964 em
virtude
d, ter sido cor-vocado el_, situação
de disponi1:: ilidade,
po r o desej ar. Con tinua colocado no FI,A.P. 2
e vence p ele. verba "Pe ssoa l dos Quadros Aprovados por

Lel
"I

,

Chama-se Octávio P-arbosa Potelho e não Octávio Barbosa
Co el l.o, o Furriel
de Art. do 1',Â.G,no.l,
p romovi do ao
actual posto p~la 0,f"no,24-3a.Série
de 3O/B/964,pág.
774"
Declara-se
qUE'o Furriel
l.u s Moreira Machado do R.A.P"
nO.2, pranovido por (l,"-tinção ao actual posto pela
pr .17-3a.Série
de ?O!6/96d,pág.553,
tinha o nO.975/61
e não 925/61 como por lapso foi pul li cado.
í

o.r.
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3 -: Vencimentos
Declara-se

que 'o 2°.sarg.

de In1.

João da Rocha Marques

de Sousa da DSP/RSP, passa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". (n>,'2do
artO.330°.do Capo.8°.dq actual Orçamento do M.E.) desde 30 de Maio de 1964, data do seu embarque de regresso à Metrópole.
Declara-se que o 2°. Sarg.Mec.Electricista David Ribeiro
da Silva do R. E.I, passa a vencer pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei"., desde 1 de Setembro
de 1964.
Declara-se que os sargentos do Q.S.S.G.E., abaixo designados que venciam pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros", pass sm- a vencer pela verba
"Pessoal dos ().1adrosAprovados por Lei".,desde 1/10/
/1964.
2°, Sarg. QSSGE - Emilio da Luz Esquetim do BCI
Alberto Mendes [has Machado do RAP 3
1°. "
"
António Flores Algarvid da EPSM
"
"
"
Alvaro de Passos Simas do RL 2
"
António José Mano do RL 1
2°.
"
10. "
Pompeu da Rosa Pinto do DRM 1
"
Francisco Leitão do EME
"
"
"
José Martins Lobo da EM do Elec
2°. "
"
Antóni,o Henrique Simões do FC 8
"
"
"
10,
Eduardo F. Soares de Sousa da EPI
Joaquim José Galhofo da DAT
2°. "
"
João Jorge da EPE
"
"
"
José Soares Barradas do RI 4
l°• "
José Mendes do IRvI 12
2° •
"
10. "
Joaquim Antunes S. Marques do RI 11
"
João Pinto da Rocha do DRM 10
2° •
Joaquim Augusto Silva Rodrigues ijAL 2
l° •
"
10. "
Afonso Murta do RE 1
"
José Pedro R. Piçarra Vilar do FC 3
2°•
"
Luis Pereira Estrela da EM Elect.
"
"
"
- Américo dos Santos Rodrigues do RI 1
"
roo "
José Esteves de Sousa da DAT
"
José Joaquim Marum da Rep.Just. Di c,
2°.
"
Agostinho da Cunha do lX1\1G
"
"
Alfredo Dias de Oliveira Cabeças de 'RI 1
l° • "
"
João da COnceição Baptista da UÃT.
2°.
"
II
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11
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'PSarg. QSSGE-Dion ísio da Ascenção Matos-F. C. 3
"
"
"-JoaquimGuerreiro
Batista.
-DRv! I/
"
n
-!lwgo Freire-D.S.M.
/I
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o

1964 - Julho - Dia 24 - l°.Sarg.
mUSICO "P'OITlbardino",
Joaquim Cristóvão
da Silva Xavier do CTT da Cruiné.
00000000000000000000

00000000000000000000
0000000000000000

o

Joaquim
F.stá conforme

o

do Exército

~inistro

da Luz Cunha

Ajudante

General
,r-

--r'-.
•' r

1/.--;

•.

r:

•

•

MINJSTtRIO

DO EXtRCITO

Exército

Ordernvdo

10 de Outubro
Publica-se

ao Exircito

de 1964

o seguinte:

I - DECRETOS

E PORTARIJS

A - Condecorações
- Sargentos
Por Portaria

de 14 de Julho de 1964

Manda o Governo da RePública Portuguesa
pelo Ministro
do Exército condecorar com a Cruz de Guerra das classes abaixo indicadas, ao abrigo dos artigos 9°.e 10°.
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, por serviços pre~ados
em acções de combate na
Província da Guiné os seguintes militares
3a. Classe
Furriel Miliciano Francisco Pereira Ribeiro, do Pelotão
de Canhões sem recuo nO.919/Regimento de Infantaria nO.

7.

4a. Classe
20.Sarg.de Inf. José de Campos da Companhia de Caçado
res nO.413/Batalhão
de Caçadores nO. 512/Batalhão de
Caçadores nO. 5.
Ministério do Exército, 14 de Julho de 1964. O Subsecre
tário de Estado do Exército. João António Pinheiro.

Por Portaria de 28 de Julho de 1964
Manda o Governo

da RePública

Portuguesa,

pelo Ministro
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do Exército,
condecorar
com a medalha de Mérito
Militar de 4a.classe os sargentos a seguir mencionados por.
segundo parecer do Conselho Superior de ~sciplina do
Exército, se encontrarem nas condições dos artigos 26°
29°. do Regulamento da Medalha Militar de 28 de Maio
de 1 54,6.
4a. Classe
Primeiros Sargentos: de Infantaria, Carlos dos Santos
Martins; de artilharia, Rogério Moiteiro Leitão de Ascenção; do quadro de sargentos do serviço geral do
exército José Maria Rodrigues, Paulino de Mendonça
Gago Orlando António dos Santos. José Afonso Perre e
Celestino Falcão Ribeiro.
Segundos sargentos: de infantaria, José Alexandre Polido
e Manuel Jo&o Luis Simões; de artilharia, Manuel Bena·
vente Neves; de cavalaria, José Manuel da Silva e Luis
Cerqueira da smlva. Ministério do Exército, 28 de Julho de 1964. O Ministro do Exército .Ioaquirnda Luz
Cunha.
Por

Portaria

de 25 de Agosto

de 1964

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalga de mérito mili·
tar de 4a.classe por, segundo parecer do Conselho Superior de ~splina do Ex~rcito, se.encontrar nas con
dições dos artigos 26° e 29°. do Regulamento da Medalha Militar de 28 de Maio de 1946 o sargento ajudan
te do quadro do serviço de material Carlos Ferreira Lo
peso Ministério do Exército 25 de Agosto de 1964. O
Ministro do EXército Joaquim da Luz Cunha.
2 - Praças
Por Portaria

de 14 de Julho

de 1964

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Ex~rcito, condecorar com a Cruz de Guerra das clas
ses abaixo indicadas. ao abrigo dos artigos ~~e 10°,
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de
1946, por serviços prestados em acções de combate na
Província de Guiné, os seguintes militares:
2a. Classe
Soldado nO. 1665/62 Alberto da Costa Zenha, da Companhia
de Caçadores nO.412 do Batalhão de'Caçadores nO. 506/
/Batalhão de Caçadores nO. 10.

3a,

Série
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lO.Cabo radiotelefonista nO.702/63 António Oliveira Silva, da Companhia de Caçadores nO.6l6 a título póstumo.
3a. Classe
Soldado nO. 1794/63 José Candido de Oliveira, do Pelotão
de Canhões sem recuo nO.9l9jRegimento de Infantaria nO.

7·

Minstério do Exército 14 de Julho de 1964, o Subsecretário de Estado do Exército, João António Pinheiro.

II - JlEJIÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
1 - Sa rgentos
Condecorados com a medalha de ouro &e comportamento exemplar em conformidade com as disposições do Begu.lemento aprovado pelo Decreto nO.35.667, de 28 de Maio de
1546 os seguintes sargentos
Primeiros sargentos do Quadro de sargentos do serviço
geral do EXército, António Rodrigues Teotónio do Hos·
pital Militar Regional nO, 2 José Patrício do DePósi
to Geral de Fardamento e Calçado Jorge Durand da ~"
recção da Arma de Artilharia António Coelho Soares do
Quartel General da la.Região Militar, João Victor do
Serviço de Verificação de Contas e Inspecção Adminis·
trativa, Manuel António do Nascimento da Direcção do
Serviço de Fortificações e Obras Militares, Cândido
Rodrigues da Cunha do Regimento de Infantaria nO. 12
e Joaquim Filipe Segurado da Repartição de Sargentos e
- Praças da ~recção do Serviço de Pessoal.
Segundos Sargentos artífice carpinteiro, José Maria Bar
rego da Escola Prática de Infantaria; músico de 3a.
classe, Albano Pinto da Escola Prática de Infantaria·
do quadro de sargentos do serviço geral do eXército'
José Correia da Costa do Quartel General da la.Região
Militar, Manuel Maria da Manutenção Militar, Eduardo
de Faria da Direcção da Arma de Artilharia, Francisco
Mendonça do Distrito de ,Recrutamento e Mobilização nO.
5, José M~elino
e Gaspar Pinto de Carvalho ambos do
Regimento de Infantaria nO. 12.
B - Rectificaç~es
Declara-se que o 10.Cabo ~oaquim Moita Ganhão nO.328/63
da Companhia de Cavalar1a nO. 489/Batalhão de Cavalaria
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nO·490 - Regimento de Cavalaria nO.3,~~graciado com a
medalha da Cruz de Guerra de 3a.classe e não com a de
2a. classe conforme consta da portaria de 5 de Maio de
corrente ano, publicada em Ordem do Exército nO.16-3a.
Série de 10 de Junho deste mesmo ano.
Despacho de 25/9/964.

J II - MUDANÇAS

Sargentos

DE QUADRO

do Quadro Permanente

Quadro da Arma de Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°, 1

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia, o Furriel de
Q.C. António Frias Vieira , porque encontrndo-se aprevado para este Quadro lhe competiu o preenchimento de
vaga. Conta a antiguidade desde 10/7/964, data a partir dá qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".

Regimento

de Artilharia

Ligeira N°, 4

Tem passagem ao Q.P. da Arma de Artilharia, o Furriel do
Q.C. José de Sousa Moreira dos Santos, porque encon
trando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 10/7/
/64 data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".

Quadro do Serviço
Regimento

de Saúde
de Infantaria

N°, 3

Tem passagem ao Q.P. do Serviço de Saúde, o Furriel de
Q.C., António Cándido Pereira de Almeida do R.I.7,
porque encontrando-se aprovado para este Quadro lhe
competiu o preeenchimento de vaga. Conta a antiguidade
desde 25/4/964, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por 'lei".

IV - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

3a Série
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Sargent os do Quadro Permanente
Desgraduações
Quadro do Serviço

postal Mi Iitar

Passaram a ser considerados nesta situação desde 1/1/964
e seguinte pessoal do S.P.M.: os Furriéis Grad. João
Fernando Salgueiro dos San~os, Manuel António Luis e
Francisco Cabaço "Pi r e s
Despacho de 12/9/964.

Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/9/964, o
Furriel de Inf. João Mendes Matias, do R.I.7. sua Unidade Mobilizadora. por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apr ovados
por Lei".

Quadro

da Arma de Artilharia

Passou a sei considerado nesta situação desde 1/9/964. o
20.Sarg. de Art. Fernando da Silva Torrão do R.A.A.F.,
sua-Unidade Mobilizadora, por ter regressado da R.M.
de (Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (nO o! do arto.352 do cap*·9°.do Orçamento do M. E. ).
Passou a ser considerado nesta situação de$de 1/9/964, o
20.Sarg. de Art. José Rodrigues Barbosa do R.A.A.F.,
sua Unidade Mobilizadora, por ter regressado da R.M.de
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além d cs Ç\ladroS''.(nO.1 do ar t? , 352*. do capo .9°.do
Orçamento do M.E. ).

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 15/8/964,
o l0.Sarg. de Eng. Manuel Correia Marques da Fonseca,
do R.E.1, por ter regressado da R.M. de Moçambique,
onde serviu em reforço à Guarnição Normal.
Despacho de 10/9/964.
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/9/964, o

2°.Sarg. de Eng. (Transmo) Rodrigo ~rei~a Alves Martins, do B.T., sua Unidade Mobilizadora; por ter regres'
sado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". o

Quadro do Serviço

de Administração

Mi

litar

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/9/964, o
2°o~rg. do S.A.M. Joaquim Vicente ~as de Oliveira do
2°oG.C.A.M., por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba' 'Pessoal dos (hadros Aprovados por Lei".

Quadro do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/9/964, o
2°·sarg.2°.Mec.Radar
António Pinto do R.A.A.F., por
ter regressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço
h Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por llei".(no.1 do arto.3:p° do Capo.80.
do Orçamento do M.E.).

Passagem

~ situação

de Disponibilidade

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nes'ta si tuaç·ã9....
Aesde 2 2/9/964,
o 2° oSar'g, Augus to Teixeira Ramos, do R.1';6.
Despacho de 9/9/964.
Passou a ser considerado nesta si tuaçgc desde 9/9/ ~4, o
2°.Sarg. Manuel Perdigoto Barata da R.M. de Moçambique.
Despacho de 15/7/964.

Quadro do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta si tuaçgo desde 21/9/ %4,
o 2°.Sarg.2°.Mec.E1ectricista
Joaquim Abílio Moreira
Resina do H.M.P ••
Passou a ser. considerado nesta situação desde 1/10/964,
o Furriel Grad.2°.Mec.Armas Ligeiras José da Silva, da
C.D.M.M. o Este Furriel é desgraduado desde a data in-·
dicada, voltando à anterior situação (l0.Cabo).
(Det. da O.E. nO.2-3a.Série de 2O/1/960,pág. 38)
Passou a ser considerado

nesta situação desde 1/10/964,

aa,
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o Furriel Grad.2°.Mec.Viat.Rodas,
Manuel Diogo Guerra
Abrantes da C.D.M.M •• Este Furriel é desgraduado desde
a data indicada, voltando h anterior situação (l°.Cabo).
(Det. da 0.E.no.2-3a.Série
de 2O/1/96O,pág. 38)

Passagem

~ situação

de supranumerário

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 15/7/ %4. '
o lo.sarg~ de Cavo José Magas .do R.C.8, por ter sido
nomeado para servir em reforço h Guarnição Normal do
C.T.I. da Guiné, nos termos da alínea c) do arto.ao.do
Dec. '42937 de 22/4/960.
y -

Sargen10s

I

IRDMOÇfE S

..

do Quadro Permanente

Armas e Serviços
Ministéri o do Exército
Quartéis

Generais

Quartel ,General da 3a. Região Militar
Sarg.Ajud., o l0.Sarg. Afonso Nunes Faria do R.A.A.F.,
contando a antiguidade desde 2/8/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 11/8/964.

Escolas

Práticas das Armas e Serviços.
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°. 12

2°.Sarg. do S.S., o Furriel Fernando Reis de Carvalho,
contando a antiguidade desde 31/7/963, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 1/10/964.

Regimento

de Infantaria

N°. 16
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Sarg. Ajud., o l°.Sarg. Alfredo Hipólito do R.A.A.F.,con>
tando a antiguidade desde 2/8/964 data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 11/8/964.
BatalhãO

de Caçadores

N°

8

o l°.Sarg. Amílcar Sérgio Teixeira do R.C.6,
contando a antiguidade desde 2/8/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 11/8/964.

Sarg.Ajud,

Batalhão

de Caçadores

N°.

1'0

2°.Sarg. de Inf., o Furriel Francisco de Jesus Carlos,
contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço h Guarnição Normal da R.M. de Angola.
Despacho de 29/9/964.
Artilharia
Escola

Prática

de Arti

Iharia

Furriéis de Art' os IOs.Cabos António Mendes Pinheiro,
Luis Filipe de Sousa e António José Marques Cardante
todos da E.P.A., contando a antiguidade desde respectivamente 7/8/964. 20/8/964 e 25/8/964, datas a partir
das quais têm direito aos vencimentos do novo posto.
Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Despacho de 22/9/964.
J

Furriel de Art., o lO.Cabo Rodérico Francisco Piegas, da
E.P.A., contando a antiguidade desde 10/7/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadr (8 Aprovados
por Lei".
Despacho de 22/9/964.
Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°.

I

Furriéis
de Art.,
os lOs. Cabos JO]o Victorino
Montalto
Grilo, Joaquim Henrique Vassalo Ferrão Amadeu Pereira
de Qaiveira, António Manuel Pestana Rato e António Simões Pilré, contando a antiguidade desde 10/7/964, data a Iartir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal Elos Çuadr os t\.pro.
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vados por Lei".
Furriel de Art.; o lo.Cabo Francisco'Mário Eugénio de
Melo Sampaio do R.A.L.l, contando a antiguidade desde
31/7/96,4, data -a.part.i r -da qual tem direi to aos venciDlentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vit~lí-cia Al,ém dos Quadros".
Despacho de 22/9/964. ,)

R.gim~n10
Furriel

de Arti Iharia Ligeira

rle Att., o 10.Cabo

Augusto

N°. 4

Ant6nio

Ferreira

do

R,A.~. 4, contando a antiguidade desde 24/7/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". Despacho de 2e/9/964.

Regimento

de Arti Iharia Pesada N°. 2

Furriel de Art., o lO.Cabo João António Trabulo da E.P.A •.•,
contando a antiguidade desde 10/7/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do nov~ posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros" • Despacho de 22/9/964.'

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Furriéis de Art., os los.Canbs José António Rodrigues
Grãos Duros do R.A.L.3, Américo Mendes Ferreira do R.
A.L.5, JOSé da Costa Ferreira da Silva do R.A.P.3, António Agostinho Mestre do R.A.L.I e Agostinho Fontes
do R.A.A.F., contando todos a antiguidade desde 25/8/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além doo QJadros".(n°ol do arto.352°.do Capo.9°
do Orçamento do M.E.). Despacho de 22/9/964.

Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves

N°. 3

Furriel de Art., o IO.Cabo António de Jesus Ribeiro do
G.A.C.A.3, contando a antiguidade desde 25/8/964, ,date
a partir da qual tem direito aoS vencimentos do novo
posto. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". Despacho de 22/9/964.

Regimento

de Artilharia

de Costa

aa. Sér ie
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Furriel de Art.,
reira, contando
partir da qual
to. Vence pela
por Lei "••
Bataria

o 10.Cabo Hermínio Caetano da cruz fef'~
a antiguidade desde 10/7/964, data a
tem direito aos vencimentos do novo pos~
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
de Artilharia

de Guarnição

N°.

1

Furriel de Art. ,010. Cabo Manuel Fernando da Silva,
prestando serviço na P.S.P., contando a antiguidade
desde 10/7/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos Quadros". Desp, de 28/5/964.
Bataria

de Arti

Iharia

de Guarnição

N°.

2

Furriel de Art., o l0.Cabo Manuel José de Gouveia Rodrigues do B.A.G.2, contando a antiguidade desde 31/7/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos ,do
nuvo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vltalícia Além dos Quadros ",
Despacho de 22/9/964.
Bataria

Independente

de Defesa

de Costa

N°.

1

Furriel de Art., o 10.Cabo Eduíno Tavares da Silva, contando a antiguidade desde 24/7/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo "posto. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 22/9/964.
Cavalaria
Regimento

de lancei

ros N°.

1

Sarg.Ajud., o l°.Sarg. Henrique Rodrigues Estronca do
Presídio Militar, contando a antiguidade desde 2/8/964
data a partir da qual tem di rei te aos vencimentos do
novo posto.
Despacho de I 1/8/964.
Engenha r i a

Escola Prática

de

Engenharia

2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.,
o Furriel Fernando Martinho Aomeir~, contando a an~i~idade
d~sde 31/8/964, data aos
partlr da qual tem dlrelto aos vencimentos do noVO P
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to. Vence pela verba "Pessoal dos QIadros Aprovados
por Lei". ~spacho de 29/9/964.

Orgãos de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Mi Iitares

Estabelecimentos

Penais

e üitr os Elementos

Forte da Graça
,

e Castro,
do G.A.C.A. 3, contando a antiguidade desde 2/8/ Ç64.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
~spacho de 11/8/964.
.

Sarg.Ajud;

, o 1°.s:arg. António de Albuquerque

Sarg.Ajud., o l°.Sarg. Ponceano Alves Pereira, da E.P.C.
contando a antiguidade desde 2/8"/964. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
~spacho de 11;W Ç64.

Centro de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e de Costa

Sarg.Ajud., o 1o,~arg. António Filipe Andrade, contando
a antiguidade desde 2/8/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 11/8/964 •..
Furr:i,el·20,Mec.p"rmas Pesadas, .o l°.Cabo Ajud.Mec..Armas
Pesadas António João Cabral Pereira da E.P.A., contando a antiguidade desde 19/6/964, data a partir da qual
tem direi to aos ven.cimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoar deis'Ola'dr(lii
'Aprov~doi;'por' Lei".
Despacho de 29/9/964.

Di ve rs os
Depósito

Geral de Material

das Transmissões

lO.sarg.Grad.10.Mec.Radiom.,
o 2°'Sarg.2°.Mec.Raqiom.
Fernando Garcia da Rocha, desde 7/6/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos ().tadros",desde a data da sua graduação.
~spacho de 28/9/%4.

,o ( E~RC I TO N°. 28
*** ******************** *** '1,*****'***************** *****.**
884

ORDEM

.Supranumerá r ios
Arti lharí a
~egimenJode

Artjlharla

ligeira

MO.

10.Sarg.de Art., o 2°.Sarg. JOSé Fernando Rodrigues Ribeiro, contando a .antiguidade desde 10/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos -do novo posto. Serve em reforço h Guarnição Normal na R.M. de Angola.
Despacho de 24/9/964.

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

Furriel de Art., o soldado ·da Guarda Fiscal José Félix
dos Santos Pala, contando a antiguidade desde 24/7/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros", (n= ,1 do ar tO •352°. do Capo. 9°. do Orçamento do M. E. ). Despacho de 29/9/ Ç64.
Furriel de Art., o 10.Cabo Manuel Pires Nazaré, do R.A.L.
1, contando a antiguidade desde 25;'8/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadr cs", (no.l do arto.352°do Capo.9°.do Orçamento
do M.E. )
Despacho de 1/10/964.

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
,-

10. Sarg. de lnf., o 2°. <;;arg.João Francisco da Encarnação Branca, contando a antiguidade desde 18/2/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 24/9/964.
2°.Sarg. de lnf., o Furriel José Francisco Branco, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 18/9/964.

Região Militar

de Moçambique

2o.sarg.2°.Mec,Hadiom.,
o Furriel António da Silva Men
des, contando a antiguidade desde 31/8/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(_d~spõcl.,~ clt. 25/9/964)

sa.
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Furriel de Art.·, o l°.Cabo Adérito dos Santos da Silva
Rodrigues da R.M. de Moçambique,· contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Despacho de 28/9/964.
Canando

ter r torial

Independente

í

da Guiné

Furriel 2°.Artíf.seleiro correeiro, o Furriel Grad. Joaquim de Uiveira Ruivo, contando a antiguidade desde
31/7/964, data a partir da qual tém direito aos vencimentos do novo posto. Despacho de 28/9/ %4.
Comando Territorial

Independente

de Timor

Furriel Grad. 2°.Mec.Radiom., o l°.Cabo Aj.de Mec.Radiom.
Carlos Alberto Torres Godinho, desde 4/8/963, data a
.partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 28/9/964.
Sargentos do Quadro de Complemento
Regimento

de Infantaria

de Luanda

Por despacho de S/Outubro/l
ffi4, contando
a antiguidade
desde 31/Dezembro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Be to Manuel Santos Girão. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 31jDezembro/1963.
Por despacho de 6/0utubro/1964.
contando a antiguidade
desde 29/fevereiro/l964. 2Qs.sargentos milicianos os furriéis milicianos Domingos da Costa Duarte e Sílvio Esteves Fernandes. Tem direito aos vencimentos do novo posto
desde 2 9/Feverei ro/1964.
Regimento

de Infantaria

N°.

3

Por despacho de 6/Outubro/1964,
contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964. ~c>.sargento miliciano o furriel
miliciano João ~lanuel Gonçalves Miguel. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 2l/,vJarço/1964.
p.egimento

rle Infantaria

Por de spu cbo de 6/0utuhro/1 %4.

tiO. 10
contando

a antiguidade

886
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desde 29/Fcvereiro/1964..
miliciano Carlos Alfredo

~egitíl2nto

2°, sargento miliciano
Mart ins de Barros,

de Illf~ntaria

N°.

o furriel

16

Por despacho de 6/OutuLro/1964.
contando a antiguidade
de s.Ie 2:J/Fev, reiro/1967.
2°, sargento miliciano o furriel
miliciano
Manuel Adriano Camelo Dias, Tem direito
aos
vencimentos
do novo posto desde 28/Fevereiro/l962.

rBtal~aO

~e ~açadores

N°.

3

Por despacho de 6/Cutubro/l
%4. contando a antiguidade
desde 29/Fcvereiro/l
%4.• 2°,sargento
miliciano o furriel
milici~lo
Joaquim Maria Ladeiras.
Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/l
~4

BatalhãO

de Caçadores

N°. 5

Companhia de Caçadores na. :P3
Por despacho de 6/Ottubro/1964.
contando a antiguidade
desde 29jFevereiro/l964,
2°.sargento
miliciano o furriel
miliciano
Vitor Manuel Rebelo da Silva. Tem direito
aos
vencimentos do novo posto desde 29jFevereiro/l964,

B~talhão

de caçadores

N°.

10

Companhia de Caçadores na, 3C~
Por despacho de 6/Cutubro/l
Ç6-i,., contando a antiguirlac1e
desde 28/Fevereiro/l963.
2°,sar.'~ento miliciano
o furriel
miliciano Luis Moreira da Cruz, lem direito
aos vencimentos
do novo posto desde 'VAbril/1963 ..

Comp:lnhia rir> Cllçadores tIO. 311)
por despacho de 6/GutuLro/l964.
contando a antiguidade
desde 2 9/Fevereiro/l
56i~, 2° s, sargentos miliciallUb os fu rriéis milicianos
António .vlanue1 I .orgado Tap i a e António
da Sít1v.a"Far.iá\f'ITern
\direito'aos:vci1cimentos
cJo novo posto desde 29/Fevereiro/1964.
Companhia de Caçadores N°. 311
por despacho de 6/{utubro/1964.
contando
a antigui~ad(l
desde 28/Fevereiro/196°.
2 sargento miliciano o furriel
0,

miliciano José Manuel ~/!artins Mol ar i.nho. Tem direi to aos
vencimentos do novo posto desde 7/Fevereiro/1963.

r. 0[;'

01 E
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~ -.
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Por de spacho eh G/Oltuhro/l964Q cOllt,.údua antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°s sargen tos milicianos os furriéis milicianos Germano António Hibeiro, João Alberto
Paquete de Oliveira, e Sabimo Maria dos Santos. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/
/1963.
Por despacho de 6/Outubro/1964, contando a antiguidade
desde 2~Fevereiro/l %4, 2°s. sargentos milicianos os furriéis milicianos João António Moutinho da Cruz e Oscar
Manuel Cardoso Ferreira. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 29/Fevereiro/1964.
Companhia de Caçadores N°, 313
Por despacho de 6/Outubro/1964. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196L
2°. sargento miliciano o furriel
miliciano João Pombo Rainha. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 7/Fevereir·o/1963.
Por despacho de 6jOutubro/l ~4, contando a antiguidade
desde 2E/Fevereiro/1962, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Manuel Duarte Calheiros. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28jFevereiro/l ~3.
Por despacho de 6/Outubro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Fernando Freitas Duarte. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
Por despacho de 6/0utubro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Adriano Pereira Carreira. Tem direito áos vencimentos do novo posto desde 2/Março/1963
Por despacho de 6/0utubro/1964, contando a antiguidade
desde 29/revereiro/1964, 2°s. sargentos milicianos os furriéis milicianos António Eduardo Mouro Hebelo Arnaud,António Lu i.s Franco Cara-Linda e Joaquim Maria Lucas dos
Santos. Têrlidireito aos vencimentos do novo posto desde
29/Feverei rO/1964.
Regimento

de hrti

Iharia

Pesada N°,

2

Por de.spucho de 6/ÜJ.tubro/1964, contando a antiguidade
desde 30/::letembro/l9G4, 2°. sargento miliciano o furriel
mil iciano Pelágio Ferrei ra Gonçal ves de Clivei ra,
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Regimento

de Lancei ros N°. 2

Por de spaeho de 6/Cutubro/l
%4, ..contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964,
2°. sargento miliciano
o furriel
miliciano
Baltazar Augusto Quintas Madeira. Tem direito
aos vencimentos do novo po S D desde 2 S/Feverei ro /1 %4 •
•

,,; lJ.rRegimento de tavalaria

3

N°.

. , " , " , Batalhão de Cavalaria
nv , 437
Companhia de Cavalaria nO. 434
Po r despacho de 6/Outubro /1964, nos termos da aI ínea c)
da condição 3a. do art* ~14°. do R.P.P. I.E"
furriel
iniliciano o 1°. cabo miliciano 'Jorge José Azevedo de Carvalho
Conta a 'antiguidade
desde 24/Agosto/1964e
tem direito
aos' vencimentos do novo posto desde a mesma data, nos
termos da Determinação 4) da O,E.no.33-3a.Série-de
1S59
e·despacho 12 inserto
na O.E.no.9-1a,Série-de
1959.

·Batalhão de Cavalaria

437

N°.

.Companhia de Comando e Serviços
Por despacho'de
6/Outubro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
~.sargento
miliciano o furriel
miliciano Edmundo Gorjão ~ilva. Tem direito
aos vencimentos desde ZE/Fevereiro/l%3.

~egimento
I

de Cavalaria

N°.

7

Companhia de Cavalaria nO.677
Por despacho de 6)Outubro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiroj1963,
2°. sargento miliciano
o furriel
milicLanó Ca~l~s íranci$co
Inês Quintas. Tem direito
aos
vencimentos do novo pesto desde 28/Abrilj1964.

Satalhão

de Telegrafistas

Destacamento do S. T.M. na H,M. de Angola
Por despacho de 6jOutubro/1964,
contando a antiguidade
desde 2 S/l"everei rO/1964, 2°s. sargentos milicianos
os _furriéis
mi l i ci anos Armando José Pinto Ferreira,
Armén:to
Duarte Ribeiro de Figueiredo,
Joaquim Alberto Barbosa da
Costa e José de Cliveira da Costa. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 2 S/Fevereiro/l %4.

BatalhãO

de Transmissões

N°.

361

aa. Sér i e
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For despacho de 6/0utubro/1964,
contando a antiguidade
desde 3l/Dezembro/1963,
2°s.sargentos milicianos os furrléls milicianos José Fernando Pereira Candeias e Mário
Goulart Xavier Baptista. Têm direito aos vencimentos do
novo posto desde 3l/Dezembro/1963.
Hospital

Militar

de Luanda

por despacho de 6/Outubro/1964,
contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2c.sargento miliciano o furriel
miliciano Viriato da Silva André. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde l/Abri 1/1964,
VI - COLOCAÇÕES fi TRANSit,RENCIAS
Sargentos
Armas

d o Quadro

e Serviços
Ministério

Na dependência
Chefia

Permanente

do Serviço

do Exército

do Vice-Chefe

do Estado

de Reconhecimento

Maior

das Transmissões.

lo.Sarg. de Inf. José Moura, do C.T.I. da Guiné, devendo
ser considerado nesta situação desde S/9/ %4.
.
Despacho de 2 S/9/964
20.Sarg. de Eng.Trans. António Sanches Vinagre, do C.T.
I. de S.Tomé e Príncipe, devendo ser considerado nesta
situação desde 8/9/964. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Oes pacho de 22/9/964
Na Dependência
Direcção

do ~uartel
do Serviço

Mestre

General

de Intendência

10. Sar g, do S.A.M. Al bertino Pa trí cio Godinho, da R. M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi-·
t al jc i a Além dos Quadros",
Despacho de 17/ S/964.
Di recção

d

O

Serviço

de Material
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2°.sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
José Flórido Gomes da R.M. de
Angola 'devendo ser considerado nesta .situaç go desde
1/9/964, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal dos 'Quadros Aprovados por
Lei". Despacho de 18/9/964.
Chefia

do Ser.viço de Verificação
de contas
Inspecção
Administrativa

-e de

2°.Sarg.
de Inf. Manuel João- Torneira
Azinhal
do O.C.5,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaçRo desde 1{ S/964, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pe a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 22/9/964.
Direcções

das Armas
Direcção

da Arma de Cavalaria

20.sarg. do Q.S.S.G.E. Joaquim Abrantes ~as da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
1/ 9/ ~4, data em que embarcou de regresso li Metróp ale.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Qaadros': , Despacho de 18/9/964.
Escolas
I

Práticas
das Armas'e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

l0.sarg. de ·lnf. Horácio Pereira Rodrigues da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
1/9/964.
Despacho de 18/9/964.
20.sarg. 20.Mec.Radiom. José Pinto Ferreira da Acad.Mil.
por pedi r. Pass a a' vencer pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por 'lei". Despacho de 2 2/9/ $4.
20.Sarg.do S.S. Victor António Estrada Amaral do 2°.G.C.
S., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 2E/8/964, por ter regressado da
R.M. de Moçambique. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além das ()ladros". Despacho de 22/9/964.
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Regimento

20 ..sarg.músico

"Saxtlfone"

N°. t

de Infantaria
Manuel

de Sousa Bisugo

do R:I.

6 ,por conveniência ,âe serviço. Despacho de 1/10/964.
Regimento

de Infantaria

N°. 2

1°.Sarg. de lnf. Armindo Ferreira Marques da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
1/9/964., . Despacho de 18/9/964.
20,.Sarg.d~ lnf. Albino Alves Cacheira, da R.M. de Ango'la,devendo ser considerado nesta situação desde 31/8/
/964. Vence.pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Despacho de 17/9/964.
Regimento

de Infantaria

N°, 3

2~s.Sargs. de lnf. Ermezindo Esteves Faustino e Manuel
Gomes de Sousa ambos da R.M. de Angola, devendo ser
considerados nesta situação desde respectvamente 1/9/
/964 e 13/9/ %4 •.Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados po-r,Lei".
Regimento

de Infantaria

N°. 4

20.Sarg. de lnf. Francisco Santana do R.I.3. por pedir.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros". Despacho de 30/9/964.
-2°.sarg. de lnf. João Simão Dias do R. I. L por pedir.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". Despacho de 28/9/964.
Regimento

de Infantaria

N°. 6

2°.Sarg. de lnf. António Valente Silva, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
12/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados po r 'lei". Despacho de 28/9/ %4·
Regimento

de Infantaria

N°. 7

2o.~arg.do ~S.S.G.E. Amadeu Augusto Alves da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nes~a situação desde
1/9/%4, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
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Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tallfcia
dos Quadros".
Despacho de 18/9/964.

Regimento

de Infantaria

N°,

Além

10

lo.~,a:lfg. de In f, João da Silva Ferreira
Pinto da R.M, de
Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação
desde 23/8/ ~4. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos 0uadros".
Despacho de 24/9/964.
2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Vitor Manuel Bento Baieta do
R,!. 7, por pedir. Continua a vencer pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 21/9/964.

Regimento

de Infantaria

N°.

13

2° •Sarg, de lnfo' Armando Cardoso Coelho do R.!. 6, por pe
di r , Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
por Lei".
Despacho de 29/9/964.
20. Sarg.
Unidade
situação
Angola.
dos por

de lnf. Leonel Di as Gonçalves do B. C. 10, sua
Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
desde 1/9/964,
por ter regressado
da R.M. de
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovaLei".
Despacho de 17/9/964.

Regimento

de Infantaria

N°.

14

20.Sarg. de lnf. António Ferreira
Simões, do B.C.lO, sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964,
por ter regressado
da R,M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
par Lei".
Despacho de 17/9/964.

Batalte

O

Independente

de Infantaria

N°,

17

10.Sarg. de Inf. Eduíno da Fonte da R.M. de Moçambique,
deRendo ser considerado nesta situação desde 23/8/964.
Despacho de 12/9/964

Batalhão

Independente

de Infantaria

N°,

18

20.Sarg.
de lnf. João Joaquim Cordeiro Roma do R.C.5,
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 1/9/964,
por ter regressado
da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quwr sos Apre-
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vados por Lei".

Despacho de 17/9/964.

Manuel Clara da cruz da R.M.
20.Sarg.2o.Mec.Viat.Rodas
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/ !64, data em 1ue embarcou de regresso ~ Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por llei".
Despacho de 18/9/964.

BatalhãO

de ca,adores

N°,

6

20s~,Sargs. de Inf. Jaime Correia Gaivão e Manuel António
Grilo Velez ambos da R.M. de Angola, devendo ser considerados
nesta situação
desde 3i';'8/ !64· Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 17/9/964.
20.sarg.2o.Mec.Radiom.,
João Baptista
dos Santos do B.T.
devendo ser considerado neeca situação
desde 1/9/964,
por ter regressado
da R.M. de Angola onde serviu em
reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". [)espacho de 17/9/964.

Batalhão

de Caçadores

N°,

B

1o.~arg.
de Inf. Joaquim Augusto de Oliveira
do B.C.5,
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 1/9/%4,
por ter regressado
da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". Despacho de 22/9/964.

Batallijo,de

Caçadores

N°, 9

Sarg.Ajud. Alípio dos Anjos Inocêncio
cho de 11/8/964.

da R.A.P.2.

Despa-

20s.Sargs.
de lnf. José Antunes Vaz e Urbano Domingues
Barbeitos Pinto, da R.M. de Angola, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente
31/8/964 e
12/9/964. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por lei".
.

Batalhão

de Caçadores

N°,

10

20.c;arg. de Inf. Carlos Manuel Duarte, do R.I.4,
por pedi r. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros".
Despacho de 25/9/ %4·
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Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

ligeira N°, 1

Furriel Grad.Artíf.Serralheiro
Alvaro dos Santos Félix,
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação desde 27/8/964, data em que embarcou de regresso h Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia Além dos QIadr os" •Despacho de 8/9/964.

Regimento

de Artilharia

ligeira N°, 5

Furriel Grad.Mec.Viat.Rodas
Armando Castro Gonçalves da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/964, data em que embarcou de regresso h Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos Quadros",
Despacho de 8/9/964.

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

2°.Sarg.2°.Mec.Armas
Pesadas Victorino Ramalho Baptista
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964, data em que embarcou de regresso h
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia ~ém dos Quadr cs", (11°.2 do arto.33).do Capo·8°.
do Orçamento do M.E.) Despacho de 21/9/964.
.

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves

N°, 3

1°.Sarg.1°.Mec.de Preditores e Centris de Tiro Alber~~
Fernando de Sousa Coutinho e 2°.sarg.2°.Mec.de
Radar
Joaquim Manuel Bernardo Caliço, ambos. do R.A.A.F., devendo ser considerados nesta situação desde 1/9/964,
por terem regressado da R.M. de Angola, onde serviram
em reforço h Guarnição Normal. Vencem pela verba "Pessoal dos Qcadr os Aprovados por Lei".

Regimento

de Arti Iharia de Costa

20.Sarg.20.Mec.de
Radar António Madeira Felisberto, do
R.A.A.F., devendo ser considerado nesta situação desde
1/9/964, por ter regressado da R.M. de Angola, onde
serviu de reforço h Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos Qradros Aprovados por Lei".
Despacho de 17/9/964.
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,
Bataria de Artilharia

de Guarnição N°. 1

l°·sarg. de Art. Celerino Conde Bettencourt da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
31/8/964. Despacho de 18/9/964.
2°.Sarg. de
çambique,
28/8/964.
vados por

Art. António Silveira Goulart da R.M. de Modevendo ser considerado nesta situação desde.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AproLei". Despacho de 22/9/964.

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
lo.~arg. de Cav. Joaquim Gonçalves Valente do R.C.4, por
pedir. Despacho de 9/9/96400
l°.Sarg. de Cavo José Maria Tavares da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 2/8/
/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros". Despacho de 31/8/964.
2°.Sarg. de Cavo JOsé de Matos Morais do R.C.4 ..Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos ()ladros", Despacho de 3/ V%4.

Regimento

de Lancei r rs N°. 2

l°.Sarg. de Cavo José Cabaço Leitão da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964.
Despacho de 17/9/964.

Regimen10
2°.Sarg.

de Cavalaria

N°. 3

de Cavo Manuel Sanches Marcos do R.C.4. Vence

pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos ()ladros",
Despacho de 4/ V%4.

Regimento

de Cavalaria

N°. 4

2°s.Sargs. de Cav. João Pereira e Joaquim dos Reis, ambos
do C. r. M. de Sta. Margarida. Venceepel.a verba "Pessoal .
dos ()IadrosAprovados poe Lei". Des jacho de 1/10/%4.

896

ORDEM O t EXERCITO N°. 28
3a. Série
********~************************************************
Regimento

de Cavalaria

N°. 7

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Helder José André Domingues da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 31/8/964 data em ~e embarcou de regresso àdMetr p ole, Vehce pe1 a verba' Pessoal dos Quadr cs Aprova os ó
por Lei". .Deepacho de 18/9/964.

Regimento

de Cavalaria

N°. 8

Furriel de Cav. Manuel Cardoso da R.M. de Moçambique,
devendo ser considerado nesta situação desde 28/8/64.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 22/9/964.

Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

(Com destino

ao B.Tms.n03)

1° .Sacng.lo-Mec-Hadi om, José Fernandes do B. T., devendo
ser considerado nesta situação desde 1/9/964, por ter
regressado da R.M. de Angola, onde serviu em reforço
à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal de Nomea~o Vitalícia Além dos Quadros". Desp, de 17/9/964.

Serviço

de Administração

Escola Prática

Militar

de AdministraljO

Militar

g.?0

2°.Sar
S.A.M,. ~tónio Jorge Cruz, do 20.G.C.A.M.,
sua ~1dade Mob111zadora, devendo ser considerado nesta s1tuação desde 1/9/ Ç64, por ter regressado da R.M.
de ~gola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaç~o Vita1íc1a Além dos Quadros". Despacho de 25/9/964~

tO.Grupo

de Companhias

de Administração

Mi Iitar

l°.Sarg. do S.~.M. Rodrigo Correia de Barros Pereira,da
D.S.l., sem d1spêndio para a Fazenda Nacional.
Despacho de 19/9/964.
2° .Sarg, do S.A.M., Armando Manuel Morais das Santos do
2°.G.C.A.M.,. sua Unidade Mobilizadora
devendo ser'considerado nesta situação desde 1/9/964: por ter regres
sado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de
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Nomeação Vitalícia Além dos <)tadros".
Despacho de 25/9/964
20.Sarg. do S.A.M. Vasco Marcelino Martins da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
13/9/%4. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros". ~spacho de 29/9/%4.

Serviço

de Material

Escola Prática do Serviço
20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas

de Material

João António

Martins

Lourinho

. da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 18/9/964.
Furriéis Grads. Mec.Viat.Rodas Joaquim dos Reis Simões
da R.M. de Angola e João Baptista de Cliveira Gomes da
R.M. de Moçambique, devendo ser considerados nesta situaçã o desde respectivamente 1/9/964 e 15/8/964, datas
em que embarcaram de regresso à Metrópole. Vencem pela
verba "Pe ss oa de Nomeação Vitalícia Além dos Qaadros'",
Í

Orgãos de Execução
Estabelecimentos

dos Serviços

e Outros Elementos

Mil itares

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

N°. 2

20.~arg. do QSSGE Alberto Alves Ferreira da Silva da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 1/ 0/ %4, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além das Quadras".~spachode
18/9/%4.

Estabelec~mentos
Instituto

de Instrução
de Altos Estudos Militares

20.sarg.20.Mec. Elect. Mário Gar::ia de Sousa da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situa~ o desde 15/8/964, data em que embarcou de regresso à Metró-

u .
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po le, Vence pela verba' 'Pessoal de Naneação Vitalícia
Além dos Quadros",
Despacho de 8/9/964.
Academia Militar
2°.Sarg.2°.Mec.Radiom. Júlio?ortela
dos Santos Costa da
R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 1/9/~4, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal das Quadros Aprovados por Lei". (no.1 do arto.62°.do Capo.3°.do Crça, do
M.E.).
Despacho de 17/9/964.
Campo de Instrução

Mi I itar

de S anta Margarida

2°s.Sargs. de Cavo António Correia Mateus e Bernardino
Pombo Carmona, ambos do R.C.4. Vencem respectivamente
pelas verbas "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos
Quadros". e Pessoal dos Quadras Aprovados por Lei.
Despacho de 1/10/964.
Centro

de Instrução

de Cperações

Especiais

20.Sarg. de lnf. Alberto da COnceição Gomes do B.C.5,sua
unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/9/964, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadres Aprovados
por Lei". Despacho de 17/9/ %4·
20.sarg. de lnf. David do carmo Silva, do R.l.14, Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Q.1adros",
Despacho de 24/9/964.
2o.~arg. de lnf. José António Mota Cunha da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
31/8/9>4. Vence pela verba '''Pessoal dos Q.1adros Apr ovados por Lei". Despacho de 17/9/964.
Centro

de lnstrução

d~ sargentos

Mil icianos

de Infantaria

20s.Sargs. de lnf. Manuel António Rodrigues da R.M. de
Angola e Sebastião da Costa Martins da R.M. de Moçambique, devendo ser consid~~s
nesta situação desde
respectivamente 31/8/964~~vencém pela verba "Pessoal
dos Q.1adros Aprovados por Lei".
Escola

Militar

Electromecanica

3a.
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lo.~arg.1o.Mec.Viat.Rodas
Luís António de Sousa da R.M.
d~ Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 31/8/964. data' em que embarcou de regresso b Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". Despacho de 18/9/964.
20.Sarg.20.Mec.de Radar José Joaquim Baptista do R.A.C.
Continua a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 22/9/964.
20s.Sargs.20s.Mec.de
Radar José António Bravo Frasco,
Rui Filipe Martins Rodrigues e Furriel Grad. Mec. de
Radar José Carvalho do Rio, todos do R.A.A.F., devendo ser considerados nesta situação desde 1/9/964, por
terem regressado da R.M. de Angola onde serviram em
reforço b Guarnição Normal. Os dois primeiros vencem
pela verba "Pessoal dos Ç\ladros Aprovados por ;Lei" e
o óltimo pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos (Xtadros". Despacho de 17/9/%4.
I

Centro

de Instrução

de Arti

Iharia

Antiaérea

e de Costa

20. sarg. 20 .Mec. de Radar Justino Maria Romourinho do R.A.
A.F., devendo ser considerado nesta situação desde 1/
/9/964, por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu de reforço b Guarnição Normal. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 22/9/964.
Campo de Tiro

de Alcochete

20 'Sarg. 2° .Mec.Radiom. Alberto da Silva Teixeira do B.T •
.devendo ser .conai de rado nesta si tuaçgo desde 31/;8</964
por ter regressado da R.M. de Angola onde serviu em reforço à Guarnição Normal. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Ilei"• Despacho de 17/ Sj964.
Campo de Tiro

da serra

da carregueira

20s.Sargs.de lnf. José dos Santos Manso do B.C.s,
Unidade Mobilizadora e Vitorino José Pereira da
de Angola, devendo ser considerado nesta situa~b
de 1/ 0/ $4.. Vencem pela verba ''''Pessoaldos Quadr
provados por llei".

sua
R.M.
desos A-
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Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital

Mi litar Regional

N°. 4

Sargento Ajudante Domingos Cardoso Janeiro do R.C.3 Despacho de 11/8/964.
üiver sos

Oep~sito

Geral de Adidos

20.Sarg. de lnf. António César Ramos de caiveira da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 12/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadr as Aprovados por Lei". Despacho de 29/9/964.

Oepós ito Gera I de Mater ia I de Engenhar ia
Sarg.Ajud.Chefe
de Mec.do Ramo Automobilistas
António
Manuel Moreno da R.M. de Angola, devendo ser considedo nesta situação desde 1/5/964, data em que embarcou
de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 18/9/ Ç64.

Depósito

Geral de Material

Sarg.Ajud. Leonel Arcangelo
cho de 11/8/964.

Depósito

de Guerra

da cruz, do R.I.10.

Geral de Material

Despa-

das Transmissões

Furriel Grad.Mec.Radiom.
Diamantino Marques Henriques,
do R.A.A.F., devendo ser considerado nesta situação
desde 10/8/964, por ter regressado do C.T.I. de S.Tomé·
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
d cs ()1adros".
Despacho de 14/ V: ~4·
Furriel Grad.Mec.Radiom. Manuel Henrique Figueiredo da
Costa da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta
situação de sde 1/9/ ~4, data em que embarcou de regres.so à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além das OIadros". Despacho de 17/9/ ~4·
Furriel Grad.Mec. Radiom. Manuel Marques de Sousa do R. L
2, devendo ser considerado nesta situação desde 1/5/64,
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por ter regressado da B.Mo
reforço à iliamição Normal.
de Nomeação Vi talícia além
(Despacho de
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de Angola, onde serviu de
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros".
17/9/964)

Supranumerários
Infantaria
Batalhão de Ca~adores nO.5

10.Sarg. de Cavo Amarílio José Gonçalves de Amorim do
R.C.3, devendo ser considerado nesta situação desde
1/7/964, por ter transitado de Unidade Mobilizadora.
Fncontra-se na Região Militar de Angola.
Artilharia
Regimento de Artilharia

Pesada nO.2

10.Sarg. de Art. José Pereira do R.A.L.4, devendo ser
considerado nesta situação desde 20/7/963, 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. (Despacho de 25/7/964)
Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

2°.Sarg. de Art. Manuel Ribeiro Serras do G.A.C.A.2, 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.Tol. da Guiné, devendo
ser considerado nesta situação desde 25/9/964.
Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.7

2°.Sarg. de Cav. Jerónimo Pires Alves do R.C.6, 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.l. da r~iné, devendo ser con,siderado nesta situação desde 25/9/964.
Servi~o de Saúde
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l°. Grupo de Companhias

de·Saúde

2°.Sarg.FnfoHípico José Cordeiro do C.LA.A.C., devendo
ser considerado nesta situação desde '22/9/964, por ter
sido nomeado para servir nas ,tropas de reforço à C~arnição Normal da P.M. de Angola, nos termos da alínea
c) do ar t", 3°.do Dec.42937 de 22/4/900.
(Despacho de 30/9/964)
Estabelecimentos

Produtores

Manutenção

Militar

10.Sarg.do S.A.M. Manuel Pires rQogo, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/9/964.
No Ultrallar
Região Militar

de Angola

10.Sarg.lO.Mec.Electricista César Vieira Moita doRAL I,
10.Sarg.lo.Mec.Viat.Rodas João da Salvação Vieira da
E.P.S.M., 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas José Carlos Costa
da E.P.S.M. e Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas Guilherme Augusto do Nascimento da E.P.S.M., devendo ser considerados nesta situação desde 20/8/964, por terem sido nomeados para servirem na citada Província nos termos da
alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de S2/4/960.
1°.Sarg. de Fne. Manuel SiffiÕesCoelho do R.T., em: serviço na R.M. de Angola, por ter transitado para a situação de comissão nonnal nos termos da alínea b) do arte.
3°.do Dec;42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 4/8/964. (Despacho de 19/9/964)
.2 ° .Sàrg, de lnf. José Ramos Folgado do E.M, E. por ter
embarcado para a citaQa Província onde vai servir em
comissão militar nos t~rmos da alínea b) do arto.30.do
Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado 'nesta
situação desde 10/3/964.
2°.Sarg.2°,Mec.Radiom. Carlos (Qas Vasco da Silva do G.
A.C.A.2, devendo ser/considerado nesta situação desde
22/9/964, por ter sido nomeado para servir na Guarnição Normal da citada R.M.nos termos da alínea c) do
art°.3°.do Dec,42937 ,de 22/4/960.
(Despacho de 3019/964)
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Região Militar de Moçambique

Por terem sido nomeados para servirem na B.M. de Moçambique, nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937
de 22/4/960, devem ser,considerados nesta situação desde
as datas que lhes' vão indicadas os seguintes militares:
10Sarg. '10Mec.Via t.Rodas-José Fernandes Segura-EPC-25/8/64
20.Sarg.cotneteiro-João
Pereira Rodrigues-Acad.M.-18/8/64
""
"
-Cirilo Du.arte Vieira-Cl.5MI .... "
Fur.'Grad. 2°Mec. V.R. -João 'Gonçalves da Si lva-RAP 2"
"
"
""
-Jorge Manuel M.da S.Frade-RAL4"
"
"
""
-Benjamim Pereira Soares-RI 8 -22/9/64
Furriel 2°."
" -Albertino da Si lva Costa-RAP3"

Por terem sido nomeados para, servirem na R.M. de Moçambique, nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937
de 22/4/960, devem ser considerados nesta situação desde as datas que lhes vão indicadas, os seguintes militares:
20Sar'g. 2°Mec. V.R. -Joaquim Cardoso P.Carneiro-RAL 5-22/9/64
"
"
"
"-Augusto
António Segurado-B.C. 5
"
Furriel"
"-Artur
Fialho Rosa Mendes-R. I .3 -18/8/64
Comando Territorial

Independente

da Guiné

João Maria Cabaço do R.A.L.1
devendo ser considerado nesta situação desde 25/9/964
por 'ter sido nomeado para servir no citado C.T.l.,nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960
(Despacho de 29/9/964)

20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas,

VII - CONCURSOS.

CURSOS E ESTA&10S

A-Cursos
l-Nomeação

de Pessoal

Em conformidade com o despacho de Sua Éxa.o Ministro do

Exército de 24/4/964 (nota 2326 da laRep.do E.M.E. de
1/5/964), publicado na,O. E.16-3a.Série de 10/6/964,
pág.548 é nomeado para a frequência do curso A. da E.C.
S., o 1°.Sarg. de Art. José Rodrigues da Escola Prática de Artilharia.
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2 - Lista geral de Classificaçio de Aprovados

Publica-se a relação geral dos candidatos aprovados no
curso de 2°s.Mec.Viat.Bodas, realizado no ano lectivo de 1962/63 e que terminou em 14/8/964(último turno)'
1°-FAAF -Fur.Grad.M.
20-EPAM -"
"
3°-P.AL 1 "
"
4°-:EPC
"
"
50-PC10
"
60-EPSJ
70-:CISJl
"
"
80-EPA
9°-Moçamb.
100-R.E.1
11°-EPSJ
"
"
12° . .R.l. 2
"
"
130-:R.l.4
"
"
14°-EPE
"
"
15°-:RI 10 -"
"
16°-RL1CIC43:""
17°-:R.C.7
"
"
18°-RAAF
"
"
1°-ClMrf
"
"
2°"
"
"
/I

/I

al

3°·

/I

/I

/I

"

/I

"

/I

"

"

"

4°-RAL 2 -"
5° ClMrf
"
6°RAP 2
"
7°EPC
"
8° ·EPE
"
90RL2
"
b) 100R.l.7
"
11°FAL 4
"
12°·RC 3
"
13°ClMM
"

14°./1

15° ··a:::rA
16° R.E.1
17° R.l.2
180·CJM,f
19°·
CIMM 1~Cabo
a:MM. ""
RAL 3-" "
MP 2·"
/I

/I

"
"
/I

"
"
"
/I

"

"
"

/I

/I

"
"
"

/I

"

"

"

"

/I

/I

AJ .Mec.
"

"
"

V.R.
"
"
"

-Anselmo Dias da COsta
14,1 v.
-Manuel Afonso Marujo
13,6
-Hugo Ferreira M. Tavares
13
- Victor San tos da CrUia
12,9
José Fernando COrreia-----12,81
-João Miguel Portel.
12,45
-Manuel João M.Beijinha
12,:J)
-Carlos Vicente
11,90
Joõo Pereira
da Costa
11,90
-João José Simões da Silva .. 11,90
"
Fernando Norte Pedro
11,90
"
An t6n io Maria Macide
11,75
Edmundo Rodrigues
11,00
"
-Ant6nio Joaquim B. Gonçalves i1, 55
"José
Eugénio Ferreira
10,45
"
Adriano Correta Castanho .. , 10,4
"
-AdrianoFernandesD.·Gomes
10,28
"
Am(lcar G.tedes dos Santos
1(/),00
"
Carlos Cruz Maia Florindo14,1
"
Ant6lio
Natividade
Campos
13,4
José Duarte Elias
13,4
"Manue
I Pires Fernandes
13, 2
"
Fernando Manue l Piscarreta
.. 13,2
João 'Gonçalves da Silva
12,9
"
Lúcio Joaquis: D.Segurado
12,9
"
-Manuel Rodrigues Jo ué
12, 7
-AugustoMatos
ãoPedro
12,4
-ManuelFilipe
12,1
"
-Jorge M.Marques da .Erode .. 12,1
" -An t.João Çame ir eiro Gonçal.11,6
"
FmídioCarlo
antosPaiva
11,5
"CaetanoAbrantes
11,3
BenJ amtm Pereira Soares
10,9
Manuel Fernande
de ou a .. 10,9
José
dua dos antos
10,85
-Ant6ntoAntwtesMonteiro
10
Vt tor Manuel Azedo Ventura.
10
V.Rodas Pedro
Q.r. t6dtO GaIvão ....
13,87
"
Evangelt~taM.V.
do dvo .. 13,38
"
Manuel 0.1.. Mouri co
13,33
-Ant6no
Alve
LuC
"
13,19
"

"

/I
"

/I
"

/I

"

"

/I
"

/I

"

/I

/I
"

"

38. Série

c.r.rp· r.o

O[f!flltl
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BAG 2 -l0Cabo Aj.M. V. .R.-Jorge José Freitas
de .Jesus.12,9
RAP 3 -Furr iel MUo.
-Sílvio
Marques de Carvalho .. 12,8
RAL 2 -l0.Cabo M. V.R.
-Adelino
Baptista.
12,75
PC 7 _20 .Sor g.Iâ i l:".
-Carlos Candeias lIenriques
12, 5
BAL 3 -1°.Cabo M. V.R,
-Joaquim Vilela Antunes
12,49
EPI
""
"
-Bernardino
Alves
12, li)
B.T.
""
"
_BernardinoA.Carvalho
12,.lI)
CIAAC _""
"
-Manuel Ferreira
Lopes
12,28
RAL 1 ""
"
-Fernando M"C. Vieira
12,27
RAP2 -1°Cabo Aj .MV.R. -Serafim
Fernando Branco
12
FE 2 ""
"
-Manuel da Coslua Santos
11,7
GCTA ",1
"
-Herm ini:o Nunes 'Gaspar
H, 5
B.T.
""
"
_Ant6tioMariaMamede
H,5
FlAP 2""
"
-Isaias
Martins Pereira
11,2

a)-Pertencem ao curso extraordinário de 1961/62.
b)-Pertencem ao curso ordinário de 1961/62.
Os restantes candidatos pertencem ao curso de 1962/63.
3 - Alterações

na frequência

Desistiram do curso A ~a Escola Central de Sargentos,
nos termos da última parte do arto.7°,do Dec,no.40423
de 6/12/955, o Sarg.Ajud,José Marvanejo Júnior da D,S,M.
e o l0.Sarg.Joaquim FUbeiro Faustino da Cüarda Fiscal.
4 - Averbamentos

Frequent.arem com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o curso de Material Sanitário que
funcionou no C.LM. S. de 25/11/963 a 14/3/964, os seguintes sargentos:
H.M.R.l-fi'urriel
BH 17 "

Adriano Barros Pedrosa Ribeiro
Eduardo José da Cunha Viegas

Dom
Reg.

A estes sargentos devem ser averbados o curso e a especialidàde de Material Sanitário.
Frequentaram can aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicacas o curso de Operador de Badar, que
funcionou no C.I.,c\;A.C,de 2/3/964 a 29/8/964, os seguintes sargentos:
EPA -2°Sarg.-Manuel
Adelino
Correia Teigã.o
RAAf-Furriel-Valdemar
Valente Pinho
.PrAP 3-2°Sarg. -Miguel Cândido da Si Ivo.

Bom
· .Reg .

,
Su],
A estes sargentos devem ser aver~ados o curso e a especialidade de Operador de Badar.
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,
B - EaUcio8
. 1 - Averbuento

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o estágio de C~ntr-Insurreição,
que funcionou no C.I.O.F.. de 1/8/964, a 5/9/964, os seguintes sargentos:
2°.Sarg.
""
""
""

de Art.-José
Silvestre
de Jesus
-RAL 4
"-Manuel
Ant61io 'Gonçalves Costa---MAF
Cavo-Ant6lio da Costa Lourenço
R.C.7
In], -Tibúrcio Alencastre Pestana .. " . -BII 19

A'estes sargentos deve ser averbado o estágio de COntra-Insurreição.
VIII - DECLARACÕES
1 - Bescraduações

São desgraduados do posto de Furriel 2°.Mec.de Armas Ligeiras, voltando à anterior situação(1°.Cabo), desde
14/8/964, os Furriéis Grads.2°s.Mec.Armas Ligeiras,
José Alves Barro e Orlando Rosado Cnrreia, ambos da
C.D.M.M.
2-Pes80al cODsiderado do RecrutaMento da
ciaa Ultr .. arinas

Provin-

Para os devidos efeitos se d clara que os sargentos ab ixo designados foram colocados definitivam nte na R M.
de Moçambique fazendo parte da tropa de recrutamento da mesma por despacho d 22/9/964
Furriel de Inf. ·Alei;.'''
ranci co do Bo ário d C.Femande5
2° arg.de Inf. ·Manuel José Crisanto Fr nci co F: se Lobo
3 - Rectificaçõe
vid
80

na
Fmhar

u para ri R.M. ri

·3a. ,Sé r i e
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,publicado .na O.E. -3a;Série nO.U de.l0j6/961, o 2°.
'Sar,~.:'de,Art~'António Silveira ('lOúla:rt
do R.A.A.F.
'Declara':'se
que1o'20o'Sa'i-g.
de'Art. AntéflioPereira Caeta:no regz-essado :do,c. T~I. da l1Uiné, foi ,colocadono,R.A.
L.' 2. .con destino,:ao··C.I.C.A.4e não como foi .publicado
naO.E.no.;24-3a.Série' de ~/8/964,pág. 780.
Declara-se: que ,o 2°.Sarg. de Art.João Baptista Olambel
do'G.AóC.A.2, a que se refere a 0.E.no.24-3a.Série de
. D/8/964;pág.'788, foi naneadopara servir em comissão
,militar na,B.M.de Moçambique nos termos da alínea c)
',do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 e não da alínea b )
do mesmo Oecreto, como por lapso foi publicado.
Declara-se que o 2°.Sarg. d~Fng. João Joaquim Simões Vilão, foi transferido do B.T.3 da E.P.E. para o B.A.L.2
com de~tino ao C.I.C.A.4 e não como foi publicado na
, 0.E.n~.24-3a.'Série de ~/8/964, pág.760.
'Declara-se nula e de nenhum efeito a transferêacia do 2°.
Sarg.clarim João Maria Gonçalves do 2°.G.C.A.M., para
o R.C.4.
Para os 'devidos efeitos se declara que deve ser averbado
ao 20~Sarg. ferrador, António Domingos do C.M.E.F.E.O.,
o curso de e~fermeiro veterinário, pelo que passa a
ser reclassificado em 2°.Sarg.Fnfo.Hípico.
Declara-se que aos sar~entos que frequentaram os Estágios de Laboratório Sanitário, Radiologia,Sala de Operações e Prótese Dentária, deve ser averbado o respectivo curso e'não o estágio, conforme o publicado na
0.E.no.2I-3a.Série de 3O/7/964,págs.705 e 706.
4 -

Reformas

(Ue a parti r de I de Ou tubro do corrente ano transitaram
para a situação de reforma passando a ser pagos das
suas pensões pela Caixa l~ral de Aposentações, conforme vem publicado no Diário do l~verno nO. 226 - II Série de "25/9/964, '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 p~lo arto.llo.

9P8
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~*******************************************************
do Dec.Lei n ? , 39843 de 7/10/954:

Carlos António Rodrigues Ferreira-1°Sarg.Q6SC..E-CJC4
2-27.3C1J$oJ
Domingos Sanches Elurgos-1°Sarg.QS....<:c'..E-D.R.M.nO. 3 - 26.616$00
J ac iri to A L bino-J °Sarg. (lSSGF-R.A.A. F'.. . . . . . . . . .. -24.144$00
l1tJan.ue
L Ân tónio do Nas c imen ta-L "Sarg, Q._'\SCE-DSFrM-24.144$00
Aires Bernardo Pirei to-1°Sarg.Q_c;;,_"CF-E.M.E
-23.064$00
An t áiio Jú I io Mochado-1°SaT'g. músico-R.I. 6
- 22.284$00
MOI/ueL Si Lves tre-L "Sar e, mõsi co-P, I. 6
- 21.048$00
José ManueL Corri lho-2° .Sorg.Q._'\SGl?-Acad.Mi L
-22. 512$00
Carlos de F'reitas-2°.Sarg.
Ln], -R.I.1
-11. 256$00
5 - Vencimentos
Declara-se
c~e o Sarg. a seguir mencionado passa a vencer
pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei",
desde 1 de Outubro de 1964: 2°. Sarg. Mec.Electricista,
Francisco Rraz dos Santos do R.I.4.
Declara-se
que o 2°.Sarg.2°.Mec.F.lectricista.David
Pibeiro da Sil va do R. L 1, pas sa a vencer pela verba "Pes_
soal dos Quadros Aprovados por Lei".,
desde 1 de Setembro de 1964.
Declara-se
que o Furriel Grad. 2° .Mec. Armas Pesadas Flávio
Ribeiro Pereira
do R.A.L.5,
que ascendeu a este posto
pela 0.E.no.27-3a.Série
de 30/9/964,
passa a vencer
pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t al íc.i a além dos C\tadros", desde a data da sua graduação.
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Exército

.0

.E.RJiE

2P de Outubro
Publica-se

de 1964

o seguinte:

ao Exjrcito

I - MUOAHÇ~~ Df SITU~CA~
Sargentos
Passagem

Quadro

do OU8drc

à Situação

Per~3ns~t8

de disporit:'lid3de

da Arma de Artilr8rj~

Passou a ser cons i der aclo n es r a si t'\"Ç~Ú desde 11/9/')(4.,
o 1°oSarg. de Ar t , Manu":; Vo re i rr ('é' Cunha e Sous a , ('O
G.A.C.A.3.
(Desp acl o de 3Ol7/Q(4)

Passou a ser cons ide re c.o oe·sta s i t.uaç âo desde 1/9/964, o
2°.Sarg.do
S.À.M, César Fe rn an do \i O(,{') é' i r" Neto do 2°"C
C.A.M_.
(Despacho ele 17/8/9(,4,)

Qusdro

do S&ryi~G

rlp V~teri~!

Passou a ser cons i de rado nesta

situação
desde 1/10/964,
o Furriel
Grad, 2°. Mec. Vi at, Podas, JOBO Maria Trindade Abelho, da C. O,M.!\I,
Este Furriel
~ desgraduado
'desde a data,,.o~btlftando à anterior
situação
(lo. Cabo)
OeL da O,. f.. nO_ 2-3a_SériE' de 20/11960, pág, 38.

'I S.:\PGfNIO

PROMoçÕES

m CUAtlO

PfThWJfN'TE

Armas

3

Serviços
l:Iinistária do ~1.;rci

to)

Supranumerários
Estabelecimentos
Academia

da Instrução
Militar

10, sarg. de Cavo o 2°. SarÓ" Aguinaldo da Graça, do R.C.
7, contando a antiguidade
desde 16/1/964, data a partir
da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
,
Despacho de 24/9/964.
Furriel
de Art. o 10. Cabo António Izidoro Batista
do P.
A.L. 3, contando a ant i gu idu.Ie des.le 8/10/964,
data a
partir
da qual te~ direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
dos (,madros Aprovados
por Lei".
(~0.1 do urto.62 do Capv , 3°. do Orço do M.f.).
De-spacho de 8/10/964.
.
Furriel
de Art. o 1°0 Cabo Francisco Gomes Torres do R.
A.L.3, contando a antiguidade
desde 8/10/964,
data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo ~osto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". (no.l do Arto.62 do Cap03°. do Orço do M.E.).
Despacho de 8/10/964.
Furriel

de Ar t , o l°. Cabo .Ia ime Fernandes da Si l va do
a antiguidade
desde 8/10/964,
data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos ÇuadTos Aprovados po r
Lei". (no.1 do B>t.o.62 do Capo.3°. do Orço do '1.1'..).
Oespachode 8/10/9,;4.

HAP.3, contando

I

Furriel

de Art. o l°. Cabo Joaquim Viriato da Fonseca do
rnL 3, coct ando tI antiguidade
desde n/10/964,
data a
partir
da qual tem di r ei to aos vencimentos do novo posto. Vence r-ela verba "Pt!ss'oal dos (,tia Ir os Aprovados
[.lor Lei". (no.1 do ar tO • 62°<10 Capo.:)". do Orç, do M.F. ).
Despacho de 8/10/%4.

Fur r ie l de Art. o l°. Cabo JOsé Angelo ,\0 1~i\P.3, contando a anti~id;lde
desde 8/10/9M, dat a a partir
da qual
tem .Iir e'i to aos vcnc i-nentos do hOVO ~'O:3t.O. Vence pela

3~,
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ve rl.a "Pes so al d03 i..:'.ladros Aprov a.los por Lei".
lo "r tO. f)',~o lo Capo. 30. do Orço -Io \1. F. ).
l>:::spacho de 8/l0/96A ..•

RegiaD ~Iilit~r

(n.o.1

de AnglJli

Fur ri e.l 2°.Arqf.

~eleiro-Correei[{),
o Fur ric.l t;rarl.,
JOão Rosa, contando li an t izu idade .Iee-le 31/7/·'64" datu
a partir
da qual tem direito
.lOS vencieert,..,
'o novo
posto. Vence pela verba "I'es,»"l
de ',.). .I:;)';i,() '. i t al j c i «
Além dos l,_Àladros". .IJespacLo Je 6/1' I':';'~.

2°. Sarg, de Inf., o Fur r i e.l Vir .. pio ·o,lri'gues, cont ando a antiguidade
desde 30/9/'lf'Í'~' ,'.11:, ..1 ;j p ar t i r da qual
tem direi to aos venc iment os do novo »os to,
Despacho de 3/P/ ;"j,;" '
Furriel
de Art. o 1°, Cabo Antór.i.ú r- ias t ro Hi be i ro ,
contando a antiguidade
desde l(j(-'.1 ,:" ':atél >\ par ti r
da qual tem direi to aos vencimen Cu"; j,j .ov» posto,
Despacho de 3/1',/ ·ô~.
Furriel
de Ar t , o 1°, Cabo S,lmud [!l,,,ii":l
\:uenho,
tando a antiguidade
des-Ie 25/8/h'L
~bt'J. a IJart.i
qual tem direito
aos venc imeu t.c s do -novo posto.
Despacho de 3/1'/]6:j,.

III

- C ÇLOCAG0l::

'':

C)',-

r

•.'.1

r.u 'j SHR2nClAS

Armas e Sarvicos

l°.

Sarg. .lo '.~':-l.;l• .JoSé Pedro t'ür!'d Jlinior,
d. l\..\i. de
~oçam~i~ue,
Jeve"~o ser cO~JiJerado
n~st~
,itUdÇ~O
desrle '~iV8/964, :!at:a em que eml.arcou de re1:,r;::,:"o ~, ~htrópole.
Vence pel a verba "Pessoal de :'\orneaç':o \,i.tdí-,
c ia Além elos ~uadros".
Despacho de 9/10/961.
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Escolas Práticas das Ar~~s ~ Serviços,
tnstrução e Unid~des

~entros

~~

Inflfttari~
.Regimento

de Infant~ri~

0°.8

'2°. Sar-a. de Ln f , António

Vi 1as Poas l.ima da ftM. de
~gol;,
devendo ser considerado
nesta 8Í tuaçõo desde
22/9/964,
Vence pela verba "Pessoal dos Qa adro s Ap rovados por Lei",
(~spacho
de 7/10/964)

Regimento

de ln I ant ar i a nO.12

2°. Sarg. de lnf,

António José Simões dos Peis do RAP 3,
(em serviço no elCA rr? , 2)por pedir, Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalicia
a l érn dos Quadros",
(Despacho de 2/10/964)

Regimento

de Infantaria

nO.15

10. Sarg, músico "Clarinete
Sib" José Coelho Martins ela
~.M< de Angola, devendo ser considerado
nesta situacão
desde 22/9/964,
data em que embarcou de regresso
à ,Vet r ópo l e,
(Despacho de 'l /10/964)

Batalhão

de Caçadore,

rO.5

2°. Sar?< de InL Albino Marques Correia
elo R 1. ?, sua
l~ida~e ~oLilizadora.
devendo ser considereco
nesta
s i t.uaç âo desde 26/9/964.
por ter regressado
da f',~l. de
Angola, Vence peja verba "Pessoal dos Ouad cos Aprovados por Lei".
(Despacho de 1/10/964)

Cav~lari(l
escola Prátic~

de

2°. Sarg.
Cav, Alfredo
pedir. Vence pela verta
por Lei".
(Pespache,

~egimento

de Caval3ria

Rodrigues Vieira do R.C.6, por
"Pessoal co s Ouaclr os Aprovados
de 6/10/964)

de Cavalaria

nO.B

2°, -Sarg, de Cav. ~.h-isno Henr-i C)ues de ,~raúj o da E. P. C. ;
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro-

3a; Série
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vados por Lei",

Despacl.o de 6/10/9ó4·

Enger.hd r i"

Escola Prática de Engenharia
(CO..1 Jestino

ao Bd talhão

de Engenhari a 3)

p .. Sarg,

de Eng. Delfino Rosa Couto, do ti. E, 1. sua Unidade ~!obilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação desde 1/9/964, por ter regressado
da H.\l. de Angola.
Despacho de 18/9/964,

Regimento
1°_ Sarg,
serviço

de Engenharia

N°. 2

de Eng. Domingos Gued"es Bur bosn , do HApo 2, em
no CICA L por pedir.
Oes~)acl 0 de 1/10/964,

Re~imento

de Arti Ihar i ;

(Ccn destino

ao

~·l·L~.h
~lo.

ele,,,.,,:,

3

?00, Sarg,

de Tn f, Mário Carvalheirc
Con:"ia do H,1.12,
por pedi r, Vence pela verba "Pes'w:d
dos ",<\ladres Aprevado s por Lei".
Despacho de 2/10/ )64,

Orgãos de Ex~cuÇãO dos ServicDs
Estabe!ecimentos
Academia

a Outros Elamentas

de Instruçáo

Mi I i {ar

:;0 ..

Sur;;:- de Inf. Victor ;\lanuel Fe rn andes J>:I t!..\i, Je :\. _
gola,' devendo ser consideraJo
nesta
si ruaç5<.' Ies.Ie
22/9/904.
Vence pe i a verba "Pessoal
d03 '!'Pclro·, Aprt
v ados por Lei", {fi",: do art",6::!0t_\()
r.apo·3°_,~,) )r~',:,
~l,E, ),
_
SU'l

ranumer.ír i (JS

NoUltpl!naT

1°, sarg
devendo

de Art. Virgíliu
ser cor" ider ado-,

,I

l'·.~1r.Jn ~ ... re.i ra da R3,~.eAo F,

.,

.,

.. ,b3(:'~ 1 i 9 '96-1.,

33. Série
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por ter .transitado à comissão voluntária.
na Região Mili tar de An go],a.

Encontra-se

Região Mil itar de Moçambique
1°. Sacg, músico "Flauta em dó" Adalberto de Jesus Mocho
do R.I. 16 e 2°. Sarg. músico "Trombone" Adriano Teixeira do B.C. 5, devendo ser considerado nesta situação desde 2/10/ Ç64,' por "t erem sido nomeados nos termos
. dà al i.nea b) do artO. ~30. dó Dec, n-, 42.937 de 22/4/

/9ffJ.
·IV

A

- CIJfCURSOS,

CURSOS E ESTAGIOS

Cursos
- Nomeação

de Pessoal

F~ conformidade com o despacno de Sua Exa. o M1n1stro
do Exérci to de 24/4/964 (Nota 2326 da la. Bep, do E.M. '
E. de 1/5/964), publicado na O.E. 16 3a. Série de
10/6/964, pág. 548 é nomeadopara a frequência do Cur·so A da Escola Central de Sargentos, o 1°. Sarg. de
lnf. João da Silva Ferreira, Pinto do R.I. 10.

2 - Listas nerais de Classificações

de A~rovados

Publica-se a relação geral dos candidatos aprovados no
Curso de l°s.Mecanicos Viaturas de Rodas, realizado
no ano lectivo de 1962/63 e que terminou em 12 de Setembro de 1%4, último turno.
E.P.A. -lO-Sarg.Grad.M.V.R.-António José da Fonseca~•• lS,17V.
fP9A.
-António Manuel da C. Pires14,77"
R.E.2
""
-Eduardo Viriato P. Horta •• 14,S6"
II

II

""

II

II

II

II

II

II

RAP.2
\ (CICAl)

-Josg Eugénio R. G.dos Santos. 14, 54
-José CUl;tOE. Fidalgo....
13,8 "
mM.
-João Baptista B. Barroso, 13,6 "
R.I.13 "
-Franci.sco Madeira Clemente13,5"
E. P.C. ""
" "
-Mário Fernandes Simões••• 13,1 "
C.I.O.I·:. ""
""
" " -António Luis Sanches••••• 12,9 "
B.C.8
""
" " " -Jo aquim An tão Caroço.....
12, 2
FG.G.A.M." "
""
-DomingosBoucela r.A.e SilvEl1.8"
R.L2"
-JOsé Maria da Silva Dias. 11,17"
lo-E:PE.
-2°Sarg.2°M.V.n.-José Lindo l!om€fTl
•••.••••••••
, 15,08"
20-H. I. 2"
-Alvaro Salgueiro Ferrão......
14,95"
30-R.E.1 _"
" " " " -António Alvaro 1\1. Marllues•••• 14,92"

li

()(ME.

""
II

II

""

II

"

""

"

"

II

II

'II

II

II

II

"

II

II

II

II

II

II

""

II

II

"

II

93G
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3':1, Séri'~
**••• *••• **••••• *.**~•• ~~***~*~.********~

**..... **•••••••

19°-1°Cabo nO 66/4é-Joaquim Carreira Faustino-RI7-lL -i. v,
428/61-Virgí!io de Sousa Auré!io-í(!l5- tO, 7"
a) Pertemcem ao curso de 1 !51/62 no qual :_;flO intercalados.
- C pessoal não pertencente ao ~1. ingressa neste
quadro desde a data do fim do cur~,l4/8/l96~,

roo_II

II

II

Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classificaçãO dos candidatos aprovados no Olrso pira a promoção ao posto de 1°. Sarg. l°. Mecanico de Armas Lig~iras, realizado no ano lectivo de 1~2/63 e com fi~
em 12/9/964.
1°-2oSa,l"g.2~.A.L.-Victor Manuel da CDsta-EP9.1. 13,7 V,
11, (, "
2°-"
-Aurélio Branca - CIM.
3°-"
-José Augusto Bs dos Reis-mi. 11,0 "
II

II

fi

II

"

II

II

II

II

..

Publica-se a relação geral dos candidatos aprovados no
Curso de 2°s Mecanicos de Radar, aberto pela nota nO-38.353 PO. 7/2 de 17/10/963, da Repartição de Sargentos
e Praças e O.E. nO. 35-3a. Série de 20/12/963, que terminou em 19/9/964.
RAAF-1°-Cabo Aj.M.Rad.-Reinaldo Sousa P. Trigo 14,65 V,
13,79 "
-António de C. Farto.
-Marcos Lavado Caldeira
13,41 "
GN:A2"
-Manuel Alves Pereira
11. 93 "
RAAF-"
"
-António Pontes Domingues 11. 86 "
10,15 "
"
"
" -Joaquim ()}arte
"

"

fi

""

..

II

..

..

..

ti

ti

Publica-se a relação geral dos candidatos aprovados no
Curso de lOs Mecanicos Viaturas Lagartas Especiais,
realizado no ano lectivo de 1962/63 e que terminou e~
12/9/964, último turno.
HC8 - 2°Sarg.2~.V.L.E.-Manuel
Carlos S. Fonseca 11,84 V.
14,02 "
RC 4" .. " " " -José Pereira
13,9
1t...1"
.."
-Arnaldo José S. Capela
( ClCA3)
" ," " "
EPC " " " " " -\Valdemar Oliveira Pinto 13, g::: "
OCfA
"
"..""..
-António Carlos A. dos San tos 13,60
AG 4"
""
.. ""
-Joaquim Carlos V. ~ares 1-~,5'2 '
PL.1" ""
-Germiniano da C.S.Figueir"l3,28"
OC.4" """""
-Euclides lnicencio da S.Heis13,2"
BAG.l"
I. -José Augusto C. Castanheira12,69"
IP~.
"
""",,"
-Eduardo Gomes de Carvalho12. i)'~ "
GCÍ'A.
" """:'"
-Raú1 Pereira Rosa
12,4C "
IPC.
""
-Daniel Ferreira -h Carvalho12, 36"
G.crA.
"
-Manuel José Do (}:1 Cost.a 12,'c' "
fi

11

"11

II

"

t1

"

"

TI

_.

TI

::

"

II

"

"

'I,
\.fl.'.

Séri~

Conceéi do o aôil;t' U,t.O (1[1 mat.r cul a :)" TC, ano do Curso
A da I<scola C:,'ntral de Sargentos,
!lO ano lectivo
de
1964/65, nos temos da aI ínea a) do arte>, 7 do Decreto
40423 ele 6/12/1955,
ao lO,Sargento
do S,A.'!'I, Francisco
Perdigão
Gaspar,
ela Escola Prática
de Administração
Militar,
.
í

Al.at.i do ao QJaclro de alunos ela E.C,S., desde 3 de Outubro de 1964, nos termos ela al :í.nea a) do artO. 23° • do
(\~c, I\O,t23 de 6/12/955, o Sargento Ajudante Chefe Mecânicos AutomoLilistas,
Carlos Gomes, do R.C, 4. Perdeu
a tolerância
prevista
no parágrafo
do Dec.40/123 de 6/12/955~

8 - PrOV8s 9~r8 8 pro~oção

a.s.s.e.r.

1 -

list8 de clr.ssific8ção

único

8 S8rgento
do~

do

ar t,", 8°.

Aju~ante do

Candidatos

I.i st.a geral de cl asai Ei ceç âo dos candic1atos que prestaram provas para a promoç ão a Sa rg, Ajud.. no O. S. S. G. F..
de harmonia com o arto.5°do
Decreto Lei nO.45773 de

27/5/964:
t~O!J1e
Anf'.olo

-Ânténio
(.( rl.o s Chagas
-Jo rge Durorul,
D. F.iii. 1 -Mário Au k'ps to de Sou se
n..8.I.
-Jerónimo Murcelino
A/,ves Po lho»
RI.4
-António
ele Jesus
C~A
-José Iii as Mon tez inbo
lI.M.P,
-Manuel de.J I1SU U Per e i ro
QG-1a.lM -Lu is Lourenço Pe s ton«
SVCV
-llen.ri ou c LO'1eE:
n.A.f.
-Ali'erto
/nt'6nio
Coro do
Df·~·1 ~.
-Ar·t(1r 'l ei xei ro Eo s to
n.'c. -.~".f:. -Jouou im AUtusto t!'JS l'ei s
DCF.flE
-A(.'ricmo Calsrol: fi~~ueirer.'.) Marq'Jes
TlfM C
-Joocaim An tcínio Amorim
f),.1f'.5
. -Ant0llio José Itomolho
f1fM 1'2
-An t ávio F:odrit,.'!.LcsCorreio
lt.C. 7
-..lll'erto
Teixeira
'Culsrillwres

D. A. A.

Pesult8do
Mui to Apto.
Apto ",'

"
"
"
Inapto
Apto

"
Inap to
Apto

"
Muito Apto
"pto .

"

"
"
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QG-la.FM
E.C.G
A. 1'.

n.

SVCJA
n.G.M.T<:,
P.,'I.

c.

nA'- :'

Coeli-»

-AntOOio

1M'! Porto

-Pou lo Pere i r-.
-Lour cn-;o Muto:'

D.e.tvI.'c.
FMF
E.P.A.M,

to

"
"

,~'(lÚ' :'Ul!os-

-J00Õ

DFM 16
[lEM 8

Ap

ni
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RC/DSG
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More:;.es Çuei ro :
-Jo aaie Pi r e s /'(;'(1 to
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Cornn},u
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-Manuel
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h to r in o Xavier'
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de AlldroJ)e
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-;\fuximino
de A ZC1'c'C'()
Ct",ro L
-Carlos
AI be r to Ferrei r a i:Ut,(>,jr;>

D. D.
R.C.8

-José

E.L,l

-Ar tur

DFM 4

-Jo sé de Sous a

-João

"
"
"
"
.lI!}

;1I' to

Mu(;c,el

'lo r re s /m tun es
Mourêío Vilela
AUgllSto

i to Ap to

"

Pomingues

nu i 1'0
-F'roncisco
José Flit(l
P.J.D./IXJ.J-femCtTl(Íu
(/e J,1"'eu
D~/' 13
- Frene i sco Au~us to Páscoa
Drn-f 12
-Jaime Mendes
QG-lalM
- Benj OJT! in. ,ti l ves Eei tos
Dnv 15
-An too io JooquimC.
de ,ti lmei do Jiin io r
A.I.M.

Guiné

-José

IJ.M.P.
f?AL 1
Q(~-(ML
P. L. 2
DFM 13
10 TM7L

-Joã.ó :;almão
-José Pini,ei 1'0 ViOTlé:
-Paul ClÚU.é!iO de Alneú:(I
Cruz
-José
/lnc!.rclIie
-An
io Augu,s to du Co s Lu Co""es
-An íbol {<','(I i-~~SO C.oe lho
-Acácio Core/eiro Saraiv(I
-José
An tôaio Simões
-T!mílio tiOS Santos
-António
A'l!.;t,sto ralt':i!:(' C.ouro.s
-VC'lentim
(Oure/oso cios .c-ontos
-;Imérico
Pereira
de {,':rvalho
-João Ferreiro
é/O
(':'C:iU
Puim
-Joaqu,im
fi I i ,ne S" ': ro(/o
-Al1!;,usto de 01 i 1Jf'iT'u 7C1nqu.eiro
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D, G. 8

F.P.A.
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Nunes
"
-Joaouim António Morais
"
-Afo~so Pedro Vieira
"
-Agostinho
'Conçatvee Remédios
-Abílio
dos Santos Mourinha
"
-Nicolau Mendes da Silva
-José dos San tos
"
-Joaouim Francisco Silva Júnior
-Jos€ Maria Rodrigues
"
-Armando Alves
-Crispim An tónio da Silva Penim
Mui to Apto
-Joõo Avel ino de Sousa
Inap to
-Inácio Mamede 'GUerra
Apto
-Ladovi co Perei ra Ri bei ro
"
-José Den to A L bes
Inapto
-João Dias
Apto
-Mário Mi ronda
-Cor io a Lourenço
Ramos
Apto
-Alvaro de Oliveira
Cabral de Faria-Muito
Apto
-Romualdo da Cruz Xavier
"
-Manuel Silvestre
de Carvalho
Mui tc?_ Apto
-João Carlos
Inapto
-José Comes de Figueiredo
"
-João Bernardo An tun es
Apto
-José 'Conç al ves de Sousa
"
-António 'Conçalves
-José ela Rosa Fel ícfo
-José de Jesus Cabrinha Júnior
-João Monuel Patinhas
-Al e xondre Ferreira
Fon tes
Apte
-Cabri el. Dias
"
-Mi{§lel de Co.rvcür«:
Mui to Apto
-A!1Iadeu Perei r a Vizela
Apto
- Vi cen te ty:c,nue! Frcnç a
Inapto
-./000 Pere i ro Cc rvo lho
Apto
-Joõo ÂU,V,I'S tu SlJores
Mui to Apto
-ii :(on!:'f) J.,OL' rUi ço do Si LVf·
Apto
-António
F/)l,u,rtdo
"
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M.M.
-Fronci sco ..lires Mortins Carlos
Mcçombi .. EUas da Costa Maia. '
f\.A. 7.
-Jos
"s t ue» ('e Sou:«
D.A.I.
-Antchio
;,1,. /,usto I\,c!riples
é

I

ce Fe

r-

e.c.«

"
"

An t (n io : c .~:P

-Freder i cc Lopes [:(17. to.z ar
-Drl arc'o ,t\ntón.io dos Sori to s
-./000 FUL/.é to t'il"!to
-Tor lo e r'0 ,<:i Ivo M(ltos
-Anc/r/5ou,res
1')110,. raro
-Jo acui.m Perdi s?» P(lstos
-An.Ut: l AUt,U.$ t!~ "er ei ra
-A,!pstird.o
(,'e ',':,.'rade
-k'~/r:uel {)(;1:08
[l.G.A.
-í'rorici
sco ilnt(r,io
á:, ,<::untos
D.S. T. ,,-José Marques Lourt',";C:
MoçatJJbí ' -Antero Ferfei.ro. ;\'('rtir!s
Ag.Mil.
-Sebastião
nUI1;O$
G~A
-Manuel da Conceiç(:_o Moreiru,
E.M.F.
-Francisco
Cabri ta
D.S.I.
-Antúúo
rires Fer re i r«
DPM 14
-Antchio
Jo oauim c/o Nusc imen to Paiva
Moçaml,.
-Adelirw S(fl~ador
R.L.2
-llenri oue Graça
TMT Viseu-Antmio
Pereira
de Moura
R.L.1
-Joõo Pedro Fil'ei ro
Angola
-José Simões FQn tes
I.A.F.M.
-Antmio
.João OWJT1urrinha
R.l.2
-Joaquim Cruz Ilibeiro
fl~m 4
-Adel ino Martins
Drn-f 5
-Américo Poclriy,ues ,'loreira
M.M.
-M(lnuel Dia.s Dl!our:
QG.2a.fM -Bartolomeu
dus ',Vet1es C.osta Cabral
Angola
-José Baptista
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E.P.J.
-André Francisco
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cMamtel 'Cregório Pinto d.os Suntos
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Soares Martins
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-José Afonso Perra
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-.Joõo Marques
R.I.16
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"
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Apto
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DfM 15
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-Joocu i", de Sou.sa Dn'ndc')
.r: ii,» .'elo
- Vi r go L ino C'u.nh o.
-José ;!n tunes Ferrei r a
-MmueZ
Çome i ro
-Jo sé do Rosa Bop tista
-Ant6'1io Martins
Vale
-Torcato Afon.so Peoui. to
-Carlos Augusto dos San tos
- Vi rgíl ia de A L/T,ei du.
-Ln/ic io Ferreiro. Popti.s ta
-Cândido CabraL de Sá

Apto
A/ui to Ap to
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"
Apto

"
MIfli to Ap to
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Apto
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Mui to Ap to
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1 - AI t er açães

de nome

•

Declali'.-Se
que por despacho de 15 de Maio de 1964, foi
o 20o::-:argE'nto de Infantaria
do E~,Caç, 10, António
Vaz, autorizado
a usar o nome de António Vaz Gonç al>
ves devendo, portanto,
ser inscrito
nos respectivos
registos
com este nome,

2 -Pectificações
Declara-se
nula e de nenhum efei to a transferência
para
o fI. I. nO, 4, do Sargento Ajudante Silvério
de Almeida
Ferrei r-a, do R, L nO. 14, publicada
em O. F" 3a. Sêr í.e
nO, 27 de 30/9/964,
pág.847,
Declara-se
que o 1°. Sarr-, do S. A.M. Adriano Coelho da
Si Ivadas
O,G.F ..• Vence Dela verla "Privativa
das Oficinas Cerais
Fardan,ento de sde 2/8/964 e não como
foi puHicado
em O,L 3a. Série nO.27 de 30/9/964.

oe

neclara-se
Que foram f'{l:l e ado s para servirem nas tropas
de reforço
à C;uarnição "iorn'al da P.Mo de Moçambique,
os 20soSar;;ocntcs
elo S,~~'o, Ar tu r ~oares da Rosa, Luís
f'~rr~i -_, '< :;'.'.'i.- ,.il· 'BS .?a/'I,~.)~:'.·,,:,,
tOc)ClS
('1.0 4,M.A, _.Toão1?odrigues,
(;0 l,oC.,:\.
e o Furriel
do S.S. Adelino
Armindo COS(Cl, do !l.~1.P.
t.r an s Ie r i do para o l°.G.C.S.,
a
que se refere
a O. F. nO. 24-3a.Série,
de 30/8/64, pág.

787.

94'2
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f'eclara-se
que o 20• Sargento músico José Augusto Carneiro, que foi do I'at.al hâo de Caçadores
nO. S. eml arcou
para a P.M. de ~\ngold noa temos da al ínea b) do ar t.",
3°. do reco 429~'7 de 22/4/960,
e não como consta
da
O.F..n:. 23-3a"~C:rie de ?O/8/964. pág. 7SB.
f'echra-se
que o Furriel
2°. rl'e'c. ele Tnst., e'e Precisão,
Fernando da Silva Conçe l ves que ascendeu
a este post.o
pela O.E. nO.24-3a.Série
de DI 8/964 a pág.776
e
colocado na F.M. Electromecânica
pertencia
à C.('I •.M.M.,
OOOOOOOOOOOO~OOOOOOO

00000000000000000000

0000000000000000

(I

~inistirio do Exircito

Joaquim da Luz Cunha
fstá conforme

o Ajudante General

)

----------

,

".o
Exsrcito
J

Ordern

S.A S.~&:

Pu b I ic a - s e ~o E xe rc ito o se gu in te:
I - MUDANÇAS
.

Sargentos
Ingresso
Ouadro

.

DE SITUAÇXO

do Ouadro

Permanente

nas Fileiras
do Serviço

de Material

Passam a ser considerados nesta situação desde 30/6/964
nos postos a seguir indicados e contando a ~tiguidade
desde 30/5/964, com direito aos vencimentos do actual
posto desde a mesma data (30/5/964) os seguintes' alunos do Instituto Técnico Militar dos Pupilos 'do iél'~
cito, por terem sido incorporados no Exército em
cujas fileiras ingressam nos termos dos Decretos
Lei nOs, 37.136 de 5/11/948 e 42632 de 4/11/959 e
Despachos de Sua Exa, o Subsecretário de Estado do Exérci to de 9/5/952 e 30/5/964:

Escola
2°,

!:-arg(l

"

"
11

Prática

11

"

de Material

2° 'v1.V,Rod.José Nunes Mealha da Encarnação

"
11

"
"

11

11

"
"

"

"

do Serviço

"

"

II

"
"

" "

" "
" "

"

"

Joaquim António Matos dlarando
AIvaro Manuel Prata Mendes
Eduardo Orlando Taveira de Amaral
Luis António Reis Terras
António Manuel Bernaooino R. Ferraz
Constancio da Silva Pereira
Osório Fernando Pires Lopes-c-Eurico Rosa Nunes da Silva

-

.r"~~

a~~**********qaq~*q~*~~~a~lU*~~**ªq**********~
Compantli'á1fíU

si onar ia de Manutenção

de Mater ia I

-Fausto da Graça dos Passos
-&ú1 Aurélio de Marq~e$ dª Costa
[)

'b~.

.

",'

-.

~ J

Electro~ecanica
2~.Sarg, 2°Mec.lnse!i'-;~~~.~Samuel
da C. B. de Miranda
-Manue l de Jesus Vaz Palma

"

"

11

;;'"~~~:-_~ 1",8 ~a~~~:..~_: s i t uaçã
Quadro

O

d e O ase r t o r

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 18/9/964.
o 2°.Sa rg, de Lnf; António Marques de Oliveira do B.C.
10.

Passagem

à

si tuaçg o de O ispon ib i Iidade

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 22/9/964.
o 2°.Sarg. de lnf. José Joaquim Pires do C.T,l. de Macau.
Despacho de 15/9/964.

Quadro

do Serviço

de Administração

Militar

Passou a ser considerado nesta situação desde 22/9/964.
o 2°.Sarg. do S.A.M. Filipe José Modas Marques da Silva. do C.T, r. de Macau. Despacho de 18/ y 564.

Quadro

do Serviçi

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 27/1/964.
o Furriel Grad.2°.Mec,Radiom. Manuel Martins Bodrigues
do B.T •• Foi desgraduado do posto desde a data indicada. voltando à situação de 1°, Cabe.

Passagem
Quadro

à

situação

do Serviço

de licenciado
de Saúde Mi litar

Passou a ser considerado nesta situação desde 9/10/964.
o Furriel do S,S. Artur Guilherme Moreira da Fonseca,
do o.R.M.aDespacho de 25/9/964.
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Passagem

à

Situação

de Supranumerários

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 7/10/964,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
30.do Dec.42937 de 22/4/9BO para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, o 2°.
Sarg. de Inf. Valentim José Branco, do R.I.2.

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/3/964,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do ar t.? ,
30.do Dec.42937 de 22/4/9BO, para servir nas tropas de
reforço à Guarnição da R.M. ~e Angola, o 2°Sarg. de
Engenharia Transm. Renato José Vidigal da Conceição
do B.T.,
II - PR:MÇLES

Sargentes

do Quadro

1

Fermanente

Armas e Serviços
Ministirio
Na Dependência

do Exército

do Vice-Chefe

Chefia do Serviço de Reconhecimento

do Estado Maior
das TransmissOes

Furriel de Eng. (Sap.), o l°.Cabo António Carneiro Alves,
contando a antiguidade desde 9/7/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 16/10/964.

Escolas

Práticas das Armas e Serviços.
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento de Infantaria N°. 1
Furriel músico executante no instrumento "Contrabaixo"
Mib". o l°.Cabo João dos Santos Fonseca do 8.1.1.18.

94R
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contando a antiguidade desde 19/9/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 13/10/964

•

Regimento

de Infantaria

N°" 2

l°.~a:rg.l°.Mec.Viat.Aodas, o l°.Sarg,Grad.Mec.Viat.Rodas
,JOSé Maria, da Silva Dias, contando a antiguidade desde
1/9/964, data a R~ir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Fica na escala de promoção colo
cado imediatamente à-direita do actual l°.sarg.l°.Mec.
Viat.Rodas Carlos Ferreira Fonseca e à esquerda do
actua} l°.~arg.l°.Mec.Viat.Rodas Domingos Boucela Vieira Araújo e Silva. Passa a vencer pela verba "Pessoal
dos ,(A.iadros
Aprovados por Lei", desde 1/10/964.
Despacho de 12/10/964.
Furriel 2°.Mec.Viat,Hodas, o Furriel Grad. António ~laria
Macide, contando a antigãidade desde 18/2/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Fica na escala de promoção colocado imediatamente
à esquerda do actual 2°.Sarg.2°,Mec,ViatoRodas José Lo
Mendes da Silva e à direita do axtual Furriel2°,Mec,
Viat,Rodas Edmundo Rodrigues. Passa a vencer desde
1/10/964, pela verba "Pessoal dos ()uadros Aprovados
por Lei",
Despacho de ;Ejl0/964.
Furriel 2°·Mec.Viat ...
Rodas, o Furriel Grad. José Silva
dos Santos, contando a antiguidade desde 7/9/963, data
a partir da 'qual tem di~eito aos vencime~tos do novo
posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamen
te à direita do actual Furriel 2°.Mec,Viat.Rodas Antó
nio Antunes Monteiro e à esquerda do áctual Furriel 2°
Mec, Viat.Houas Manuel Fernandes de Sousa. Passa a vencer pela verba "Pessoal de Nom~ação Vitalícia Alérridos
~uadros", desde 1/10/ %40 Despacho de 8/10/964.
t

>

Regimento

de Infantaria

N° ..

4

Furriel 2°.Mec,Viat,Rodas, o Furriel Grad. Edmundo Rodrigues, contando a antiguidade desde 18/2/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimento~ do,novo posto. Fica na escala de nromoção colocado ImedIatamente
M '
à esquerda do actual 2°,Mec.VIat,Rodas Antómo
ari a IVia
cide e ~\ direita do actual 2o.sarg.2°,Mec,Viat, Rodas
João Garçgo Mi randa, Passa a vencer desde 1/10/ 19641
~
... \I\,

,

lA
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pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Despacho de 8/10/964.
Regimento

de Infantaria

por Lei".

N~. 7

Furriel 20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Manuel Filipe
contando a an~i~idade desde 7/9/963, data a partir da
qual tem direito· aps vepcimentos do novo posto. Fica
na escala de promoção colocado imediatamente à esquerda do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas
José Geraldes
dos Reis e li. direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas Jorge Manuel Marques d~ Silva Frade. Passa a ven~
cer pela verba "Pess.oal de Nomeação .Vitalícia Além dos
Quadros", desde 1/10/964. despacho de 8/10/964.
Regiment~\de

Infántaria

N°.

13

o 1o.Sarg.Grad.Mec.Viat.Rodas
10.Sarg.1o.Mec.Viat.Rodas,
Francisco Madeira Clemente, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente h direita do actual 1°·Sarg.1°.
Mec.Viat.Rodas Mário Fernandes Simões e li. esquerda do
actual 1o.Sarg.1o.Mec.Viat,Rodas
António Oliveira. Passa a vencer desde 1/10/964 pela verba "Pessoal dos Q.tadros por Lei". Despacho de 12/10/964.
Batalhão

de C' '. ,Ires

N°.

5

20.Sarg.músico executante enJ "I'liscorne", o FurrielffiÚsico João Augusto da Silva LéH .. rredas , contando a antiguidade desde 30/9/964, data a l,artir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto"
Despacho de 21/10/964.
Batalhão

de Caçadores

N°.

8

10.Sarg.10.Mec.Viat.Rodas,
o l°.sarg.Grad. Joaquim Antão
Caroço, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção imediatamente li. direita
do actqal lo.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas
Domingos Vieira
Araújo e Silva e~ esquerda do actual 1°.sarg.1o.~ec.
Viat.Rodas Agostinho Mendes Vaz. Passa a vencer pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", desde
1/10/964.

950

ORDEMD I EXERCITO N°.

30

3a. Série

*********************************************************
Artilharia
Escola

Prática

de Arti

Iharia

l°.Sarg. de Art., o 2°.sarg. Fernando de Matos Ribeiro,
da C.D.M.M., contando a antiguidade desde 2/5/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos {).tadrosAprovados por Lei". Despacho de 15/10/964.

·F.sarg.l ° .Mec, Viat.Rodas, o 1°.Sarg. Grad. António José
da Fonseca, contando a antiguidade desde 1/9/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente
à direita do actual l°. Sarg. l°.Mec.Viat.Podas Jaime
Salazar Morais. Passa a vencer desde 1/10/964, pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovadas por Lei".
Despacho de 12/10/964.
'Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad.20.Mec.Viat.
'Rodas Carlos Vicente, contando a antiguidade desde
12/2/963, data a partir da qual ~em direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual Furriel 20.Mec.
Viat.Rodas João José Simões da Silva e à esquerda do
actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas Adriano Correia Castanho. 'lassa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia Além dos Quadros", desde 1/10/964.
Despacho ~e 8/10/964.
Regimento

de Arti

Iharia

ligeira

N°.

1

Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad.Hugo Ferreira
Marques Tavares, contando a antiguidade desde 18/2/962,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à esquerda do actual 20.Sarg.20.N1ec.Viat.Rodas
Benvenito Gil da Vinha. Passa a vencer pela verba'Pessoa.l das Quadros Aprovados por Lei ", desde 1/10/964.
Despacho de 8/10/964.
Regimento

de Artilharia

ligeira

N°.

2

Furriel 2° .Mec , Viàt.'Rodas, o Furriel Gr ad.Manue l Pires
Fernandes, contando a antiguidade desde 1/9/963, data
a parti r da qual tem direi to aos vencimen tos do novo
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posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente a di rei ta do actual Furriel 2°.Mec. Vi a t, Rodas José
Alberto Valente Simões. Passa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros", desde
1/10/964.
Despacho ,de 8./10/964.
Regimento

de Aiti Iharia

ligeira

N°,

3

l0.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Joaquim Maria da Hortinha,
contando a antiguidade desde 1/5/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 15/10/964.
Regimento de Artilharia
Pesada N°.
(Com destino ao C.I.C.A. 1)

2

..

10.Sarg.1o.Mec.Viat.Rodas,
o l°.Sarg.Grad. José Eugénio
Rodrigues Gaspar dos Santos , contando a antiguidade
desde 1/9/963, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção
colocado imediatamente b. direita do actual 1°.Sarg.1°.
Mec.Viat.Rodas, Graciano Rodrigues Massa e à esquerda
do actual 1°.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas
Eduardo Viriato
Pereira Horta. Passa a vencer pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei"., desde 1/10/964.
Despacho de 12/10/964.
Regimento

de Arti

IhQria

An~iaérea

Fixa

\

Furriel 2o.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Anselmo [has
Costa, contando a antiguidade desde 18/2/962,' data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente
à direita do actual 2°'Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
José Rebelo Costa. Passa a vencer desde 1/10/964, pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos <)Iadros".(no.1
do arto.352*.do Capo.9°.do Orçamento do M.E.)
Despacho de 8/10/964.
Regimento

de Artilharia

de Costa

10.5arg. de Art., o 2°.Sarg. João Ribeiro Seno "do R.A.A.
F., contando a antigu1dade desde 1/5/~4, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
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Despacho de 15/10/964.

Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves

N°. 3

1°.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Carlos Gaspar Nogueira do
R.A.P.3(C.I.C.A.2),
contando a antiguidade desde 9/5/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 15/10/964.
'

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
1°.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas,
o 1°.Sarg.Grad. Mário Fernandes Simões, contando a antiguidade desde 1/9/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual 1°.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas
António Luís Sanches e à esquerda do actual 1°.Sarg.1°.Mec.
Viat.Rodas Francisco Madeira Clemente. Passa a vencer
desde 1/10/964 pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 12/10/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Lúcio Joaquim
DQas Segurado, contando a antiguidade desde 1/9/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual' furriel 2°.Mec.Viat.Rodas Arnaldo Oamaso Lança Romão. Passa a vencer pela verba"PessoaI de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros", desde 1/
/10/964.
Despacho de 8/10/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Grad.Victor Santos
dá Guia, contando a antiguidade desde 18/2/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente
à esquerda do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas,
Hugo
Ferreira Marques Tavares e à direita do actual Furriel
20.Mec.Viat.Rodas José Fernando Correia. Passa a vencer desde 1/10/964 pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 8/10/964.

R$gimento de Lanceiros, N°. 1
(Com'destino ao C.I.C.A.3)
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Furriel 2° Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Adriano Correia Castanho, contando a antiguidade desde 30/1/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente k direita do actual Furriel 2o.ij~c.Viat.Rodas
Carlos Vicente e h esquerda do actualf~2o.Mec.Viat.Rodas Sebastião JOsé da Cruz ~ Antunes. Passa a vencer
desde 1/10/%4 pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei". Despacho de 8/10/964.
Regimento

de Lancei ros N°.

2

10s.Sargs.de Cav., os 2°s.Sargs. António ~as Pinto da
C.M.E.F.E.D. e Domingos Pascoal do R.C.8, contando a
antiguidade desde 10/2/964, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba "Pessoal dos Quadros Apro~ados por Lei" ••
Despacho de 5/8/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Augusto Matos
São Pedro, contando a antiguidade desde 7/9/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente h direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas António Feliciano Abreu. Passa a vencer qesde 1/10/964 pe,.la verba "Pessoal de nomeação Vitalícia Além dos <).tadrosv,
Despacho de 8/10/964.
Regimento

de Cavalaria

N°.

3

l°.Sarg. de Cav., o 2°.Sarg. José Joaquim Fernandes do
R.C.4, contando a antiguidade desde 10/2/964, data a
part1r da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 5/8/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. António JOão
Carneireiro Gonçalves, contando a antiguidade desde
7/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos dO'novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente h esquerda do actual Furriel 20.Mec.
Viat.Rodas José dos Santos Nunes e à direita do actual
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas Emílio Carlos Santos Paiva.
Passa a vencer pela verba "Pessoal de nomeaç~o Vitalícia Além dos Quadros", desde 1/10/964.
Despacho de 8/10/964.
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Regimento

de Cavalaria N°. 4

~
~
1°. Qarg. de Cav., o 2°.~arg. José Vicente Calado Falcão
contando a antiguidade desde 10/2/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba ·Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.",
Despacho de 10/8/964.

Regimento

de Cavalaria N°, 6

1o.~arg.de Cav., o 2°.Sarg. Orlando da Silva Nova, contando a antiguidade desde 10/2/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos ().1adrosAprovados por Lei".
Despacho de 3/8/964.

Regimento

de Cavalaria N°, 7

Furriel 2o.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Adriano Fernando Duarte Gomes, contando a antiguidade
desde
16/9/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à esquerda do actual 2°.Sarg.2°.Mec.
Viat.Hodas João Jacinto Soares e à direita do actual
FurrieI2°.Mec.Viat.Rodas
Sebastião José da Cruz C. Antunes. Passa a vencer desde 1/10/964 pela verba~'Pessoal dos Quadros Aprovados por ILei". Desp, de 8/10/964.

Regimento de Cavalari~ N°, 8
1°.Sarg. de Cav., o 2o.Sarg. Alfredo Henriques Jorge Pe-I
reira da E.P.C.) contando a antiguidade desde 10/2/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 5/8/964.

Engenha ria
Escola Prática de Engenharia
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Manuel Rodrigues JO~Ué, contando a ~ti~idade
desde 1/9/963, data
a ~rt1r da qual tem d1re1to aos vencimentos do nova
posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamen
te à direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas Ar

aa.

Série

ORDEM DO EXERCITO N°,

30

955

********************************************************
naldo da Rocha Moreira. Passa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros", desde
1/10/964.
Despacho de 8/10/964.
(Com destino ao B.Eng. nO. 3)
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. António Joaquim Baptista Gonçalves, contando a antiguidade desde
18/2/962, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual 2c.Sarg. 2°.Mec.
Viat.Rodas José Afonso Cordeiro. Passa a vencer desde
1/10/964 pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 8/10/964.
Regimento

de Engerrilaria

N°.

1

Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. João José Simões da Silva, contando a antiguidade desde 12/2/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas
Fernando Norte Pedro e à esquerda do actual Furriel 2°
Mec.Viat.Rodas Carlos Vicente. Passa a venc~r desde
1/10/964 pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Quadros".
Despacho de 8/10/964.
Furriel 20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Manuel Fernandes de Sousa, contando a antiguidade desde 7/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas
José Silva dos Santos e à esquerda do actual Furriel
20.Mec.Viat.Rodas Benjamim Pereira Soares. Passa a ven
cer desdp. 1/10/964 pela verba "Pessoal de nomeação Vitalícia Além dos Oladros". Despacho de 8/10/964.
Regimento

de Engenharia

N°

2

lo.;arg.lo.Mec.Viat.Rodas, o l°.sarg.Grad.Eduardo Viriato Pereira Horta contando a antiguidade desde 1/9/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual lo.sarg.lo.Mec.Viat.Rodas
JOsé Eugénio Rodrigues Gaspar dos Santos e à esquerda
do actual 10.Sarg.lo',,1 C.Viat.Rodas António Manuel da
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Conceição Pires. Passa a vencer desde 1/10/964 pela
verba "Pessoal dos Q,ladros Aprovados por Lei".
Despacho de 12/10/964. _.
10.Sarg.10.Mec.Electricista,
o 2°.sarg.2°.Mec.Electricista Manuel Brandão Ferreira Coelho, contando a antiguidade desde :P/8/954, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Passa a vencer desde a
data de promoção pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 12/10/964.

BatalhãO

de Telegrafistas

Furriéis de Eng.(Transm.) os lOs Cabos Alberto Ferreirinha ~ogo eJ.aci~i~~a~Co~~~j,lio
Labisa, contando a antiguidade desd~23/5/964:lããia
a partir da qual t~n direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 20/10/964.

Serviço
Escola

de Administração
Prática

Mi I itar

de AdministraÇ)

o Mi Iitar

Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Manuel Afonso
Marujo, contando a antiguidade desde 18/2/962, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente ~ direita do actual 2°.sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
António J.Trindade Magro. Passa a vencer desde 1/10/964,
pela verba "Pessoal dos çuadros Aprovados por Lei".
Despacho de 8/10/964.

lO.Grupo

de Companhias

de Administração

Mi I itar

10.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas,
o lo.~arg.Grad.Domingos
Boucela Vieira Araújo e Silva, contando a antiguidade desde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente ~ direita do actual 1°.Sarg.1°.
Mec.Viat.Rodas José Maria da Silva Dias e ~ esquerda
do actual 1°.sarg.1°.Mec.Viat.Rodas
Joaquim Antão Caroço. Passa a vencer pela ve.rba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". desde 1/10/964.
Despacho de 12/10/ %4.
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S~rviço de Material
Escola Prátioa do Serviço de Material
10.Sarg.lo.Mec.Viat.Rodas, o l°.Sarg.Grad.Antõnio Manuel
da Conceição Pires, contando a antiguidade desde 1/9/63
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à esquerda do actual 1°.Sarg.lo.Mec.Viat.Rodas
António CeCílio Monteiro e à direita do actual 1°.Sarg.
l0.Mec.Viat.Rodas Eduardo Viriato Pereira Horta. Passa
a vencer desde 1/10/964 pela verba "Pessoal dos ().ladros
Aprovados por Lei". Despacho de 12/10/964.
Furriel 20.Mec.Viat.Rodas, o Furtiel Grad. Fernando Gabriel Piscarreta, contando a antiguidade desde 1/9/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas Manuel
Francisco Rosa Dias. Passa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t.alj c i a Além dos Quadros", desde
1/10/964.
Despacho de 8/10/964.
Furriel 20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Ferna..Jo Norte Fedro, contando a antiguidade desde 12/2/963, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente ~ direita do actual FUrriel 2°.Mec.Viat,Rodas Moisés Laranjeira Cruz e à esquerda do actual Furriel 2°·
Mec.Viat.Rodas João José Simões da Silva. Passa a vencer d esde 1/10/964 pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros", desde 1/10/964.
Despacho de 8/10/964.

Companhia

Oivisionária

de Manutenção

de Material

10.sarg.10.Mec.Viat.Rodas, o l°.sarg.Grad. João Baptista
Bernardo Barroso, contando a antiguidade desde 1/9/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual 1o•Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas
Adelino Fantoura e ~ esquerda do actual 1°.Sarg.1°.Mec.
Viat.Rouas José Curto Esteves Fidalgo. Passa a vencer
pela verba "Pessoal.tos Quadros Aprovados por Lei". ,
(no.1 do arto.3300.d6 Capo.ao.do Orçamento), desde
1/10/964. Despacho de 12/10/964.
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Furriel 2o.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. António Antunes Monteiro, contando a antiguidade desde 7/9/963, data a p~rtir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente ~ direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas
Victor Manuel Azevedo Ventura e à esquerda do actual
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas José Silva dos Santos. Passa
a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros" (no.2 do arto.3300.do Capo.8°.do Orçamento do M.E.) desde 1/10/964. Despacho de 8/10/964.
Furriel 2°.Mec. Vi at-Bodas , o Furriel Grad. António Natividade Campos, contando a antiguidade desde 1/9/963 data a partir da qual tem direito aos vencimentos do n6vo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente'ii esquerda do actual Furriel 2°.Mec,Viat.Hodas
·Orlindo da Costa Santos e a direita do actual Furriel
20.Mec.Viat.Rodas José Duarte Elias. Passa a vencer
desde 1/10/964 pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros" (no.2do arto.33Ü°.do Capo.8°.do
Orçamento).
Despacho de 8/10/964.
Furriel 20.Mec.Viat.Hodas, o Furriel Grad. Ca~tano Abrantes, contando a antiguidade desde 7/9/%3, "data a partir..da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
Passa a vencer desde 1/10/964, pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia Além dos Quadros" (no.2 do arto.3300.
do capo.8°.do Crçamento). Fica na escala de promoção
colocado imediatamente à direita do actual Furriel 2°.
Mec.Viat.Rodas Armando da Glória Vidal.
Despacho de 8/10/ %4.
Furriel 2o.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Carlos Cruz
Maia Florindo, contando a antiguidade desde 8/8/963,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas
Belarmino Micael Silveira,. Passa a vencer desde 1/1.0/64
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos (.Uadres" (no.2 do arto.330°.do Capo.8°.do Crçamento).
Despacho de 8/10/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Emídio Carlos
Santos Paiva, contando a antiguidade desde 7/9/963, data a partir da qual tem direito aos eencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imedia-
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tamente à direita do actual Furriel 2D.Mec.Viat.Rodas
Humberto Silveira dos Anjos e à esquerda do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas António João Carneireiro Gonçalves. Passa a vencer desde 1/10/%4 pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia Além dos çuadros"(n*.2do artO.
3300.do Capo.8°. do Crçamento de M.E.)
Despacho de 8/10/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad.2°.~ec.Viat.Rodas José Duarte Elias, contando a antiguidadeidesde
1/9/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual Furriel 2°.Mec.
Viat.Rodas Sérgio Rodrigues André e à esquerda do
actual Furriel 2°.Mec.Viat.)3odas António Natividade
Campos. Passa a vencer desde 1/10/964, pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos çuadros" (no.
2 do artO. 3300.do Capo.8°.do Orçamento).
Despacho de 8/10/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Victor Manuel
Azevedo Ventura, contando a antiguidade desde 7/9/963
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocadr imedia·
tamente à direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas
fknrique Manuel Faria e Cunha e à esquerda do actual
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas António Antunes Monteiro.
Passa a vencer desde 1/10/964 pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia Além dos Quadros" (no.2 do arto.330°.
do Capo.8°.do Orçamento). Despacho de 8/10/964.
Orgãos

de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

Militares

Estabelecimentos

de Instrução

Centro

de Instrução

e Outros

de I)lerações

Elementos

Especiais

P.Sarg.10.Mec. Viat.Rodas, o 10.Sarg.Grad. Antõnio Luís
Sanches, contando a antiguidade desde 1/9/963, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente
~.di~eit::l

do actual

l:.sarg.l°.Mec.Viat.Rodas

Manuel

Rlbeuo Marques da g(.-l va e à esquerda do actual 1°.
Sarg.lo.\lec.Viat.Rodas Mário Fernandes Simões,.Passa a
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vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei". desde 1/10/964.
Despacho de 12/10/964.

Centro de Instrução de Sargentos Milic4anos de Infantaria
Furriel 20.Mec.V:i:at.Rodas,o Furriel Grad. Manuel João
Madeira Beijinha, contando a antiguidade desde 18/2/62
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
llOVO ,po~to-.Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual 2°.Sarg,2°.Mec.Viat.Rodas Rogério S.Amaro Lourenço. Passa a vencer desde
1/10/964' pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados por
Lei".
Despacho. de 8/10/964.

Diversos
Oficinas Gerais de Material de Engenharia
1o.sarg.1o.Mec.Viat.Rodas, o lo.~arg.Grad. José Curto
Esteves Fidalgo, contando a antiguidade desde 1/9/963,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente à direita do actual 1.o.sarg.1°·Mec.Viat.Rodas
, Inácio Norberto Cachatra e à esquerda do actual 1°.
Sarg.10.Meo. Viat.Rodas João Baptista Bernardo Barroso
Continua a vencer pela verba privativa das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia".Despacho de 12/10/64 •

.Supranumerário
Infantaria
Regimento de Infantaria N°. 1
1°. Sarg. de lnf., o 2°.Sarg.Aníbal de Cliveira Matias,
contando a antiguidade desde 1/4/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em reforço à·Guarnição Normal do C.T.l. da Guiné·
Despacho de 29/8/964.

Regimento de Infantaria N°, 12
20.Sarg. de lnf., o 2o.~arg. Grad. Hipólito Jacques Gonçalves, contando a antiguidade desde 2.9/8/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 13/10/964.
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,

981

de Instrução

Academia Militar
Furriel de Art., o l°.Cabo António Luís Pereira·Jorge do
R.A.P.2,. contando a antiguidade desde 8/10/964, dacaca
p&rtir,da qual tem direito aos venc~eQtos do novo posto. Vence pe;la .ver,ba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei" •.(no.1 do ,ar~o.6-2°.do Capo.3°.do ,Orçamento do
M.E.).
Despacho de 8/10/964.

No Ultramar
Região Iii itar de Angola
Furriel de Eng.(Tran~.)·o l°.cabo Jorge Marques Crespo
contando a antiguidade desde 12/5/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo post~.
Despacho de 15/10/964.
Furriel de Eng.Sap., o lo.Cabo Joaquim Augusto Ferreira
Marques, contando a antiguidade desde 31/7/964, 'data a
partir da qual tem direito aos ~encimentos do novo posto.
Despacho de 12/10/964.
FUrriel de Eng.Sap., Q lO.Cabo Manuel José Rio Paiva,
contandQ a antiguidad~ desde 5/8/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 12/10/~64.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Amilcar Guedes dos Santos, contando a antiguidade desde 18/2/962,
aata a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Fica na escala de promoção colocado .imediatamente h direita do actual 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,
João .Jacintc Soares. Despacho de 8/10/964.
Furriel 2o.Mec.Viat.~das,
o Furriel Grad. João Miguel
Portela, contando a antiguidade desde la/~/962, data a
partir da qual ten direito aQS venciment9s dq nqvo posto.Fica na escala de,promoção dolocado imediatamente
~ direita do actual 2°.SAr8.2o.~.Viat.~das
Fernando
M.Marques da Costa. Despacho de 8/10/964.
FUrriel 20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. José ~8énio
Ferreira, contando a antiguidade desde 18/2/962, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
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posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamen~
te t1 direita do actual 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.,&das António Fontaínha Piteira. Despacho de 8/10/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, 'oFurriel Grad. JOSé Fernando
Correia, contando a antiguidade desde 18/2/962, data a
partir da qual -tem direito aos vencimentos do-novo posto. Fica na escala de promoção colocado ,imediatamente
h esquerda do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Roda§
Victor
dos Santos da Guia e h direita do actual 2°.carg.2°.
Mec.Viat.Rodas José Fatela Delgado. Despacho de ,8/10/64.
'RegiãO Mi I ita r de Moçambique
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas, o Furriel Grad. Benjamim Pereira Soares, contando a antiguidade desde 7/9/963, data a partir da qual tem direito aos 'vencimentos do novo posto.' Fica na 'escala de promoção colocado imediatamente , esquerda do actual Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas
Adelino Castanheira da Silva e 'h direita do actual Furriel 2°.Mec.Viat.&das Manuel Fernandes de Sousa.
Despacho de 8/10/964.

Furriel 2° .Mec.Viat.,Rodas. o Furriel Grad. João Gonçalves
da'Si! va, contand-o a '8Iltiguidadedesde 3:>/12/963. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente l\
esquerda do actual Furriel 2°.Mec..Viat.Rodas Henrique M~nuel Faria e Omha. Despacho de 8/10/%4.
.
r

Furriel 2°~Mec.Viat.Rodas. o Furriel Grad. João Pereira
da Costa, contando a antiguidade desde 18/2/962, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Fica na escala de promoção colocado imediatamente 11 direita do actual 2°.sarg.2°.Mec.'Viat.&das José
L. Mendes da Silva. Despacho de 8/10/964.
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas. o Furriel Grad. Jorge Manuel
Marques da Silva Frade, contando a antiguidade desde
7/9/963. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica na escala de promoção colocàdo imediatamente li direita do actual Furriel 2°.'Mec.
Viat.&das Manuel Pedro da Posa e h esquel'da do actual
Furriel ~.Mec.Viat.&das
Manuel Filipe.
Despacho de 8/10/964.
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de .t:fbo 'Verde

1° •Sarg, de Art., o 2°. Sarg, Mário Afonso Ou rives, 'contando a antiguidade desde 1/5/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 15/10/964.
Sargentos

do Quadro de Complemento

Batalhão'de
Caçadores N°. 5
Batalhão de Caçadores no.380
Companhia de Comando e Serviços
Por despacho de lS/Outubro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.sargento miliciano o FUrriel
miliciano Adriano José Robalo de Almeida. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 29JFevereiro/1964.
Batalhão de Caçadores N°. 10
Batalhão de Caçadores nO. 310
Por despacho de 15/Outubro/1964, contando a antiguidade
desde 29JFevereiro/1964, 2°.sargento miliciano o Furriel
miliciano Fernando da Costa Araújo. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.
Regimento de Cavalaria

N°. 3

Por despacho de 15JOutubro/1964, contando a antiguidade
desde 28jFevereiro/19E3, 2°. sargento miliciano o Furriel
miliciano Jorge Manuel de Campos Justo. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 3/Setembro/1963.
Regimento de Cavalaria

N°. 7

Por despacho de lS;Dutubro/1964, contando a antiguidade
desde 2~evereiro/1964,
2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Agostinho Pires da cruz. Tem direito a08 veneimentos do novo posto desde 14/Agosto/1964·
Regimento de Engenharia

N°. 1

Por despacho de l5JOutubro/1964, contando a antiguidade
desde 28JFevereiro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Vitor Daniel dos Reis Menino. Tem direito 80S
vencimentos do novo posto desde 21!Novembro/1963.
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Batalhão der Tlansmissões
•

N°. 381

Por despacho de lSjOutubro/1964. .ccntendo a antiguid~e
desde 31jDetéinl>iój1963."2°. sugento milicianl,)o Furriel
milic~ano'Joãó José ~rreia CaHrita. Tem 4ireito aos vencimen'tos',00'novo',Posto de~e ~lfDezembro/i963'.
1 l'-;J~lt t1~;
f

Agr~pamento

do Servi~o de Mate,ial de Angola

Por despacho de lS/Outubro/19P4• contando a ~tiguidade
desde 28/Fevereiroj1963. 2o.sar~to
miliclano o furriel
miliciano Albino Cândido Sequeira Barbosa. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde ~/Abriljl $3.

"

,'" Comando Terrilotial
~

,

Independ~nte

J,

de Macau

j

Por despacho d~ 1S/QUtubroj1964 , contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/i964. 2°.sargento miliciano o Furriel
miliciano José Manuel Chaves Alve~ Nogueir~. Tem direito
aos vencimentos do novo posto deSde 3~fMar9o/1964.
.
. .~
,

:~ ,~)t ~I - FtOIL~CAÇ;neSE T~,ANSFtRENCI AS

Sargentos do Quadro permanen~e
Arm'as e Servi ço's
Ministério
b

do Exér~ito

TI

9

escolas Prátic~~ das Armas e Serviços, Centros de
.
. l~st(tJÇ~o e Unidades
InfSntar ía

.
',I

Escola Prática de infantaria
,

2°.Sarg. músico ."Omtrabaixo" Ant6n~o Maria Barão d~ R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta sit\lação
desde 20/9/964, data ~ que embarcou de regresso h Metrópole.
Despacho de 14/10/964.'
j

Regimento de .Infantaria N°. 1
FUrriel Gra~~diom.
C.I.I. de T~r

(4rlos Alberto Torres Godinho do
devendo ser considerado nesta 8i~ua-

\

.j ~~
. :)ti r

j

r.

f " 1:- ': ;'

.' ;:~
:;:;:!!;~~
~:.:·:::r;.;'!!,.:.;!:\~~;~;~
.~',:'::'

'::'~
..

..
l f

i~~I, ~!.I
t..':" ~';"; :':;:';;',

~

'. ';;'~

r.'

~:.o desde J.6/)/~:r.í!, .Iat.a em que emL1I'Cü
r' ":::sso à
t;-ót>ole. VClICl. ,d a verba "Pessoal r1(.. ». .!dj1i:O Vital íCl a Alen. dos :,.11~Jro3". Despac);o de fi/r )/t)~ ·L·

\'J..

He; insn to de Infantaria

N°.

2

de ín
I r.r Io s ~íartins
da H.M. de Angola, devenlio ser cons i .:.\I.!J a10 ne s t.u si tuução desde 4/10/954. Vence pela verba "Pessoal .le Norr,eação Vi t al jc ia Além dos
yuadros".
lie::;;)ucho de 16/10/964.

lOoç:arg.

í',

R'< intento

de Infantaria

N°.

4

'co

r

20.~;art" de InL !.emóstllenes António"'Mesquita,
da R.M.
de ~loçamJ)l ue , devendo ser considerado
nesta situação
rlcs.ie <JJ/' /, "1,. Vence pe l a verba "Pessoal dos Q..tadros
Aprovados por Lei".
Despacho de 13/10/964.
Regimento

de Infantaria

6

N°.

Furriel
2".Arti1.Seleiro
Correeiro,
João Bosa da R.M. de
Angola, devendo ser considerado
nesta situaç50 desde
6/9/%4, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela ved-a "Pessoal de omeação Vitalícia
Além
do~ ("uadros".
Despacho de 6/10/964.
Regimento

N°. 10

de Infantaria

10 .. ,'arg. de Jnf. Fernando
Vaz Coimbra da R.M. de Moçambiuu , Jevcndo ser considerado
nesta situaç~o
desde
20/9/%4.
Vence pela verba "1'essoal de Nomeaçgo Vita-'lícia Além dos t.!uadros". Oespacbo de 15/10/964.
RegifTlento

ne

í

nf ant ar i a N°.

12

1°,c;arg. de Inf', (lustavo Ferreira
de Carvalho da H.M. de
~!oçdlnHqIlC, rlevenJo ser cons i derado nesta si tuaçgo desti l'/S/~.lt'l.
\erlce pe l v ve rl»- "Pessoal de Nomeaçgo Vital {CHI \lt;ilo I (J- lUó.ldros". [jespacho de 15/10/954.
k:'lt~lhãO

de c~cadores

N°.

5

2°.~ar'.
de JO.L. Alexandre H?!no::.Marques do L;estacamento
do Forr.« k AI Lo íÀlquc c1t!sue 17/1/954, data em que pas011 à dispunii,ll iJadl~. l!espucho de 7/10/%4.

3<1, Sé

966

f j :::

Fur r i e l Grad, Mec, Vi:1 tu Hodas \lanud José da Rocha Fitas,
da IV,!. de Angola, -ieven.lo ser ccns i der ado nesta si tuaÇ,IÜ dt:sde 13/9/96 'ÍJ d"t~ en: tP.18 embarcou de regresso
~
,\!etr6pol.:!.
Vence pe l a verba "l'essoal
de Nomeação Vi t alí.cia Além dos' ,<L'adros",
Ilespacho de 6/10/964.

1° o .;:arg. de In I, Al1tónio ',:cn,ll!s de Carvalho
do B.C.S.
sua l!nidade Mobil j z<,~;ora, devendo ser considerado
nesta si tuaçgo desde 4/10/::16.1" por ter regressado
da H.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
Além dos l,ll!adros".
Despacho de 16/10/964.

Arti

Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO, 1

Furriel
Grad.MecvVi at-Hodas Leonardo Rita Machado da H.
M. de Angola,
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 13/9/964.
data em que embarcou de regresso
à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".
Despacho de 6/10/ ~4.

Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°,

5

Furriel
Gr ad.Mec, Vi ato Hodas .José Lopes da Hocha da H.M.
de Moçambique.
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 28/8/964.
data em que embarcou de regresso
~ Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia Além dos (..uadros".
Despacho de 6/10/ %4.
\

Regimento

de Arti

(Com destino

Iharia

Pesada N°,' 3

ao C.I.C.A.

2)

1°.Sar~.
de Inf. Joaquim Caixeiro
da R.M. de Angola, devendo ser considerado
nesta si tuaçgo desde 4/10/964.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeaçõo Vitalícu
Além
dos Quadros",
Despacho de 16/10/ %4.
20.Sarg.
Uru dade
tuaç50
Angola.
dos por

de Art • .José Marques dos Santos do O.C.5.
sua
Mobi Li zado ra , devendo ser considerado
nesta sidesde 4/10/964,
I'0r ter regressado
da R.M. de
Vence pela ver l.a "Pessoal
dos Quadros Aprova'lei ". De spach
'16/10/~64.

Regim en to d e Ar t i t h <l r i a ,; '=

c

I):; t

.

Grurl.\tec,llu,liorn.
Horácio Palme i r go Ai r es do C.l"
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 16/9/964,
dat~ em que embarcou de regresso
à Metróllole.
\ence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia Além dos \.,Aladros".
Despacho de 6/10/ <:64.

Furriel

L de Timor,

CDm destino

ao C.I.E.

do

S.R.T.

l°.sarg.
de Art. José Patrício
da H.M. de Moçambique,
devendo ser considerado
nesta situação
desde.20/9/964.
Vence pela verba ~Pessoal
de Nomeação Vitalícia
Além
dos \.tJadros".
Despacho de 15/10/964.

Batllria
1°.

~arg.

.

de Artilharia

de Art.

Jaime

de Guarnição

N.•

Tomás de Freitas,

2

do R.A.A.F.,

sua I'rri dade il-Iobilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 22/9/964,
por ter regressado
da R.M.
Je Angola.
Uespacho de 12/10/: ~4.

Cavalari:t
Regimento

de Lancei

ros N°. 2

l°.~rgel°.Mec.Electricista
José Barbosa Pimenta da R.M.
de Angola, devendo ser considerado
nesta situação
desde 1.1/ S! ~.I" Jata en que embarcou de regresso
à Metrópo 1 e. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi t.al jc i a
Al(~m dos vuadros".
Uespacho de 6/10/ Ç64.

Rp.eimento

de üaval ar i a N°.

7

lO.saq.
de Cavo José vlar i a Mar i.nhas da R.M. de Angola,
devendo ser considerado
nesta si tuaçgo desde 22/9/964.
Vence pc l u verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
Além
dos \:11 ulros",
L\espacl o de 15/10/964.
Fu r r i , 1..; (Ir ads , '1ec. Vi at , Rodas António Teixeira
Hui vo e
AU;-U •. t c \1"0[\50 Píssara,ambos
da J~.\l. de Angola, devendo " r considerados
nesta situação
desde respectivamenL' ~'1/')/964 c 13/9/961. data s em qlle emharcaram
de rei resso ~. \Ietróvale.
Vencem pe l a verba 'Pessoal
de NomeaÇão \llalíciél
Ãl';!7I dos \.,Aladros".
Oespacho de 6/10/ <:64.

;::;r:dL;

(t

(l!í,

,·r..;t:'
,~,
11..:" t.: no AO

Engenhnrii\

n:j'!fI. 3)

.

l0.~ar{,,..dl:

!':j\g. 'Iarcdlno
C_ldosú da I:,\!, de Moçamhique
dt:vl!n,lo ser cons i.d« cudo ucs l.él si t,)Uçíjo ~ksde 20/')/964.
VCllC:::
pi:!! <I verk'
"',;~;--;l)aJ
d,· Norneaçí:io Vi ta 1{ci ,I 1\16"
du~\ \Ju~IJros".
i '~~'P<\CliÜde 15/10/~6<1 .•

Regimert0

ris Engenhqria

N°. 1

Furriel
Grad.Mec. Viat,tloua~
Horácio da Silva Baptista
do
Ho~l" de Jmgol a, devendo ser conúd:erado
nesta si tlla(são
desde 13/9/964,
data em que eI1,barcou de regresso
u : '::.trópole.
Vence pela verbu "Pessoal
de Nomeação VitaJicia Além dos l.,_Juadros". Despacho Je 6/10/964.

Grupo de Companhias
Furriel

Grad.Mec.Viat.Rodas

de Trem Auto

Tom's de Jesus Henriques

da

g,M. de Angola,
devendo ser considerado
nesta
situação
desde 13/9/964,
data em que embarcou de regresso
à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeaçgo Vi t.al jcia Além dos Quadros'",
lJespacho de 6/10/964. ..

Batalhão

de Sapad0res

de Caminhos

de Ferro

Furriel
Grad.Meco Vi at , nodas Jaime Bosa l-tibeiro da R.M. de
Angola,
devendo ser considerado
nesta
si tuacao desde
13/9/964, data em tiue embarcou de regresso
à ~1etrópole
Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
Além
dos Quadros",
Despacho de 6/10/964.

BatalhãO

de Telegrafistas

Sarg.Aju(l.dlefe
de \'lec.do Ramo Elect.l~aclioelect.e
Electrónico
.Io rge raiva de Sousa da H.rvl. de An~la,
Jevendo ser eonsi derado nesta situação
desde 13/9/954, data
em que embarcou de regresso
à Metrópole.
Vence pell:!
verba "Pessoal
de t\iorncação Vitalícia
Além dos vuàdros".
Despacho de 6/10/5154.
20.Sarg.
de h*.TransHo
Jaime Lbll1ingos Florindo
ela t. ""
de Ango l a , devenclu s-ir' conai dcr ario nesta si tllação r~':-,de '2f/ S/:~1. Ve~r:~ ppla ve r l.a "Pessoa!
dos t,,;uaclros
Aprovados por ilo i': , I.\espac110 de 1:~/10/: Y)"'.
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Serviço de Material
Escola Prática do Serviço de Material
2°. Sarg. 2°.Mec.Armas Pesadas César António Baeta Ricardo e Furriéis Grads.Mec.Viat.Rodas Francisco Ferreira
e João Alberto Gonçalves camara, todos da R.M. de Angola, devendo ser considerados nesta situação o primeiro desde 21/3/963 e os dois últimos desde 13/91964,
data em que embarcaram de regresso ~ Metrópole. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos Quadros".

Orgãos de Execução dos Serviços e OUtros Elementos
Estabelecimentos
Distritos

Mil itares

de Recrutamento

Distrito de Recrutamento

..

e Mobil ização
e Mobil ização nO. a

Furriel do S.S. Artur Guilherme Moreira da Fonseca do 2°.
G.C.S., por ter passado h situação de licenciado.
Despacho de 9/10/964.

Estabelecimentos

Penais

Casa de Reclusão da la. Região Mi Iitar
2°.sarg.

de In1. Ernesto Fernandes

da Silva, do R.l.a,

por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Ilei". Despacho de 13/10/ ~4

Estabelecimentos

de Instrução

Academia Mi Iitar
2°.Sarg.Corneteiro João Gonçalves Gomes da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
~/9 / $4, data em que embarcou de regresso h MetróPole.
Despacho de 14/10/964.
FUrrie~ de ln!. Virgílio Raf~el Gonçalves d~ R.M. de MoÇamblque, devendo ser conslderado nesta Situação desde
29/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"(no.1 do arto.62°.do Capo. 3°.do Orçamento do M.E.) Despacho de 13/10/964

3a.Série
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Escola Mi Iitar Electromecanica
2°.Sarg. de Arto.Clariano Ferreira Abreu do R.A.A.F.,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964, por ter regressado da Região Militar de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 12/10/964

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospi tal Mi Iitar de Doenças

Infecto-Contagiosas

20.Sarg. do S.S. Carmindo dos Santos Almeida do lo.G.C.
S., devendo ser considérado nesta situação desde 19/9/
/964, por -ter regressado da R.M. de Moçambique. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia Além dos ().iadros",
Despacho de 13/10/964.

Estabelecimentos
Oficinas

Produtores
Gerais de Fardamento

2°.Sarg. do S.A.M. Luís Pila de Campos da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
27/9/%4. Vence pela verba "Pr i vati va das Cficinas Gerais de Fardamento". Despacho de 1 V10/964.

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

Furriel corneteiro António de Lima da R.M. de Moçambique
devendo ser considerado nesta situação desde 20/9/964,
data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Despacho de 14/10/964.

Depósito

Geral de Material

de Guerra

2°.sarg. de Inf. Francisco Germano dos Santos do R. 1.1,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\ladros Aprovados por lei". Despacho de 14/10/964.

Supranumerário
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°, 1

3a.

Sér i e
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2°.Sarg. de Eng.Transm. Elísio Ferreira Ja Silva da
CHERET, 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.l. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 23/5/64.
Regimento de Infantaria

N°. 2

2°s.Sargs. de lnf. António Manuel pinto da 0.0. José
Cortes Verdasca da D.A.I., José Avila de Oliveira do
B.I.I.17, Armando Ramos Ribeiro do R.I.1, Manuel António Martins Pinto do B.C.8 e Fernando José Lopes do
l.A.E.M., por terem sido nomeados nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/9~1 para servirem
nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de
Angola, devendo ser considerados nesta situação desde
7/10/964.
I

2°.sarg. de Inf. Manuel José Barão do R.I.3, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22i4/960, para servir nas tropas de reforço à
Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, devendo ser
considerado nesta situação desde 4/9/964.
Regimento

de Infantaria

N°. 7

2°.Sarg. de Inf. Emérico João Tolentino da Silva, do R.
1.1, 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 1/9/964.
2°s. args. de Jnf. José dos Reis Ferreira Travado do D.A.
I., Abílio Gonçalves da Costa Azevedo do B.C.9, Francisco José Gonçalves do R.I.8, Manuel Alves Paiva Quei
roz do R. I,6, ~'oiséS Fernandes do R.!. 2, João Eduardo
Esperto FoliãO do C.l.O.E. e Furriel de lnf. Joaquim
Maria Miranda Tavares do B.C.9, 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 à .GuarniÇão Normal da R.M. de Angola, devendo ser cons~derados
nesta situação desde 7/10/964.
.
Regimento

de Infantaria

N°, 15
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2°s.Sargs. de lnf. José Joaquim Coelho Feiteira do D.G.
M.G., Manuel Adriano de Brito Dias do CIEMI,' Artur Felício Marques do R.I.8, Duarte Ilídio Resende Braga do
B.1.1.18, João Camarinhas lasses do R.1.S, Manuel Vaz
Pint;o do D.G.M.G •• Mateus Monteiro Trindade do R.1.14;
20.5arg.2°.Mec.Armas Ligeiras Francisco Tó Madeira Monteiro do R.I.S e 2°.Sarg.cometeiro Custódio Feliciano
de Jesus do Col.Mili •• por terem sido nomeados para ser ..
virem nas tropas de reforço h Guarnição Normal da R.M.
de Angola. devendo ser considerados nesta situação desde 7/10/964.
Regimento de Infantaria

N°. 16

2°s.sargs.
de In1. Victor António Alvares da Fonseca do
D.R.M.1,José Correia Cabaço do R.I.2. José Francisco
Tomé Bebiano do Q.G.da 3a.Divisão e José António França
Garrido Silva do D.F.Almada, por terem sido nomeados
nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42~7
de
22/4/960• para servirem nas tropas de reforço h Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné. devendo ser considerado nesta situação desde 8/10/964.
Batalhão

de Caçadores N°. 5

Furriel
de In1. Luís de Sousa do B.I.1.19,
por ter sido
nomeados nos termos da alinea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de reforço 'a
Guarnição Normal da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 20/9/964.
Arti Iharia
Regimento de Artilharia

Ligeira

N°. 4

2o.Sarg: de Art. Arlindo de Barros Lima do RAP 2. por
ter sldo nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do
Dec.42937 de 22/4/%0, para servir nas t ropas de reforço h Guarnição Normal da R.M. de Angola. devendo
ser considerado nesta situação desde 22/9/ q)4.
Cavalaria
Regimento de Lancei ros N°. 2

3a. Série
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20.Sarg. de Cavo João Nuno Coucinho do R.C.4, por ter
sido nomeado nos termos da alFnea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à
Guarnição Normal da R.M. de Moçambique, devendo ser
considerado nesta situação desde 4/9/964.

Regimento de Cavalaria N°. 3
20.Sarg. de Cavo Joaquim Soeiro Grilo do R.C.8. por tef
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 9/5/964.

..

Serviço de Saude

1°. Grupo de Companhias

de Saúde

2°.Sarg. do S.S.António da Costa Soares do R.A.P.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 Moçambique, devendo
ser considerado nesta situação desde 1/4/964.
2°.Sarg.do S.S. Manuel Ramos Martins do L.M.P.Q.F., 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 9/5/964.

Serviço de Administração
2°. Grupo de Companhias

Militar
de Administração

Mi Iitar

1°.Sarg. do S.A.M. António da Cunha Lima do 1o.G.C.A.M.,
devendo ser considerado nesta situação desde 25/8/964,
por ter sido nomeado para servir em reforço à Guarni- _
Ção Normal do C.T.I. da Guiné, nos termos da alFnea c)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.

No Ultramar
Região li lit8r de Angola
lO.Sarg.l0.Mec.Radiom.

José Tenário Janeiro Carvalho

974

ORDEM DO EXERCITO N°. 30

3ll.

Sérj~

*********************************************************
da F~P.I., devendo ser considerado nesta situação desde 4/9/964, por ter sido nomeado para servir na Guarnição Normal da citada Província nos termos da alínea
c) do ar t>, 3°.do Dec. 42 Ç37 de 22/4/ %O.
Despacho de 14/10/964.
2°.sarg.músico "clarinete em Sib" Francisco Amaral Vidicas do H.1.1, devendo ser considerado nesta si tuaç go
desde 20/8/964, por ter sido nomeado nos termos da alínea b ) do arto.3°. do [)eco<t2~~7 de 22/4/960, para
servir nas tropas de reforço ~ Guarnição Normal da citada R.M. Despacho de 14/10/ ~4.
2°.sarg. do S.A.M. Alexandre Cardoso Matias do ~.G.C.A.
M. em reforço k G.N. da R.M. de Angola, por ter passado à comissão voluntária, nos termos da alínea b) do
art03°. do Dec.42 .937 de 22/4/960, por despacho de
21/11/963, sendo-lhe toda a comissão considerada por
voluntariado.
'"
.
2°.~arg. de Inf. Celestino Portela do Q.G.;G.M.L., e 2°.
Sarg.do S.S. António Ferreira Salvaterra do 1°.G.C.S.
por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar, nos termos da alínea b) do
arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960, devendo ser considedos nesta situação desde 4/9/9>4.
Por terem embarcado para a citada PrOVíncia onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42~7 de 22/4/960, devem ser considerados
nesta situação desde as datas que lhes vão indicadas,
os seguintes sargentos:
2o.~arg.lnf. -Rui Sebastião Lourenço da Luz-B.C.s- 2/10/64'
" '" Eng.Tr.-Isac Boiadas-E.P.E ••••••••••••••• - 4/9/64
" "
"Sa. -Lujs Nunes dos Reis-E.P.E. -R.E.3 19/9/64
Furriel "Tran-José Maria da Cost.a-B, T
22/9/64

Região Mi Iitar de Moçambi~ue
Por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do [)ec.42~7 de 22/4/960, &vem:-serl~oon.s.M.eràdos
nesta situação desde as datas r.ue .rar a um se indica,
os se!uintes militares!
2°Sar~.Inf.-Francisco António da C.Candeias-IU 1- 4/9/64
" " " -Francisco Ribeiro de Azevedo-B.C.s - 2/10/64

aa.

Série

2°Sarg. Inf. -Manue l Joaquim Botelho 'I'eixei
ra-Rl 13-2/10/964
-António Jacinto Rato Fialho-H.I.3 •••• -Mário Jorge Garcia da Rosa-BII 18•••• ·· "
Art. -António Garnacho-C. T. S.Carregueira •••-19/9/64
" " Eng.S-Manuel Frederico Bapt.ist.a-Ds S, F.O.M. - 5/9/64
" " "T-Joaquim
Serrano Palmeiro-E.P.E.-Bfm3-19/9/64
" "SAM
-Francisco Manuel de A.Omha-EPM1
- 2/10/64
" "I<AE
-Flaviano Francisco-R.C.3
···- 8/11/64
Furriel Eng-Heitor José Varela-QG-CTl Madeira ••••- 3/10/964
"
SAM -Manuel José Abreu Fernandes-1°~
••-11/10/64
"

"

11

1t

"

"

11

11

1t

Por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da altnea b) do arte.
3°.do Dec.42~7 de 22/4/960, devem ser considerados
nesta situação desde as datas que para um se indica,
os seguintes militares:
•
~Sarg.lnf.-Fernando Rodrigues N.Narciso-RI 15••- 2/10/64
-António Lavadinho Mourato-RI 16••••• - "
" " Art. -Ant6nio Nunes Marques-IW...2••••••••• -22/9/964
" " " -António Joaquim Costa-IW...2••••••••• -19/9/964
"

"

1t

2°.sarg.músico "Tuba em Sib" JoSé Correia Batista Bravo,
do R.I. IS, devendo ser considerado nesta situação desde 2/6/ q)4, por. ter sido nom.eado para servir na GlarniÇão Normal da cltada Províncla nos termos da alínea b)
do ar t? •. 3°. do De. nO 42937 de 22/4/960.
Despacho de 14/10/964.
Comando Territorial

Independente

da Guiné

2°.sarg. de Art. João Gomes Pereira Cravo do B.I.I.19
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 b Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, de
vendo ser considerado nesta situação desde 12/10/964.
Fica colocado na citada ProVíncia.
Furriel de Inf. Abílio José Domingues do CISMI, por ter
embarcado para a citada Frovíncia onde vai servir em
comiSSão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do
~c. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta
Sltuação desde 8/5/964.
Comando Territorial

Independente

de Macau

Por terem embarcado para a citada Província,

onde vão
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servir em comissão militar nos termos da alínea b) do
artO. 3°. do Dec.42937 de 22/4/960, devem ser considera"
dos nesta situação desde 5/8/964, os seguintes sargentos:
10.sarg.Cav.-José Rodrigues da Fonte-R.C.a
-José Colmeiro-E.P.C.
"
"M. V.Rodas-Laurentino Pereira dos Santos-E.P.S.M.
20
"
" " -Joaquim António Aires-E.P.A.
-Jogo de Jesus Lavadinho Martins-J:PS\i
Furriel
-António Bernardino da Si Iva-Hs L 15
-António Capela dos Santos-E.P.S.M.
2o.Sarg.M.Elect.-Mário da O.mha Pimentel-CIM Snt.-I.
"
"Artíf.Carp. -José'Maria Andrade I\livo-E.P.S.M.
SeI. -João Pires Salgueiro-E.P.S.M.
"

•

"

11

:

"

11

ti

IJ

11

II

ti

"

"ti

"

"

Comando Territorial

,Independente

de Timor

20.Sarg. de Cavo Mário Craveiro de Castro da CHERET, 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 do C.T.I. de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde 3/4/964. Fica colocado na
citada Província.
IV - ClMCURSGS,

CURSOS

E ESTÁGI

CS

A - Cursos
1 - Listas

Gerais

de classificação

de Aprovados

Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classificação dos candidatos aprovados no curso de promoção ao posto de 1°.Sarg.1°.Mec.Radar, realizado no ano
lecti vo de 1953/64, que terminou em 6/6/ %4;
R.A.C.-2°Sarg.2°Mec.Radar-José
Joaquim Baptista ••• 15,81 V
B<'lG 1
-Gastão do Carmo Ülrrito.l0,86 "
_II

"""

II

Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classificação dos candidatos aprovados no curso de promoçãO ao P?sto de 10.Sarg.1°.Mec.Radiom.,
realizado no
ano Iect.i vo de 1 %3/64" que terminou em 6/6/ g)4;
R.E.2-2°.Sarg.2°Mec.Radiom.Victor
Marinho Rocha da Silva-14,49
"J orge da Luz Mano.•• • • • . • • . . • . 13 '246
LA.nll
Ant"0010 1..0pes Al ei
2
e1Xo •••••••• •• 13 '9
E •P •C"•
B.'Dn3-" "
"João
Ant6nio Camoesas Garção ••12,3
"""."

"

"'I

11

II"

II"

II
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R. I.5-2°Sarg. 2OMec. Padian. Adriano Santos Timóteo .... 11,98
RI 16-"
"
"
"
Benj amim Corte Peal ••••••• 10,87
Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classificação dos candidatos aprovados no curso de promoção ao posto de 2°s.Mec.Radiom., constante do plano
Tirocínios Estágios e Cursos para o ano lectivo de
1963/64, aberto pela nota nO. 33433 pO.7/2 de 11/9/963
da R.S.P. e O.E. nO.35 - 3a.Série de 20/12/963, que
terminou em 1/8/964:
P.1M 3 -Fur.Grad.2~c.Fadiom.-Fernando
Martinho Bomeiro-14,76
R. 1.6 -"
"
"
"
-Joaquim Marcos Pedro..... 14,41
e.1Elm. - "
"
"
"
-João Alfredo Viegas •••••• 12, fO
P..E.2
"
"
"
"
-Flórido Joaquim Pereira •• 12,46
E.M.Elm ..
-Miguel Veríssimo V.Olivei.ll,~
R.!. 4 -"
"
"
"
-'úlio Ferreira •••••••••• 11,10
B.T.
-"
"
"
"
-Silvério Joaquim Pateiror 10,92
À Erequênc.i.a deste curso só foram mandados apresentar
o.ltIdida.\:os.
fert-encentes a cursos anteriores pelo que
as declarações dos novos com base nos documentos acima
referidos foram arquivados. ,
Para futuros convites terão os candidatos de elaborar
novas declarações.
11

"

"

"

Para os devidos efeitos,se publica a lista geral de classificação dos candidatos aprovados no curso de promoção
ao posto de Furriel 2°.Mec.Armas Pesadas, aberto pela
nota circ.no.32952 pO.7/2, da R.S.P. e 0.E.no.28 - 3a. Série
de 10/10/962, realizado no ano lectivo de 1962/63 • que
terminou em 13/6/964 (último turno):
COMM -20Sarg.Mil~ec.A.Pes.-Manuel
Nunes Castelão ••••• 13,6
EWi 1-1° •Cabo Aj .Mec.A.Pes. -Manuel Francisco V.M8chado-13,0
EP9t1 -"
"
""
"-Antooio
Vasco E.Veríssimo -12,4
a) " _" "
"',,
"-João
Pires de Matos ..•••• -11,9
a)CIM.1 _" "
""
"-W.anuel Barbosa Correia".. -11,5
~
3"
"
""
"-Joaquim
luís de Sousa •••• -11,0
m 3-" " ""
"-Antooio
Monteiro Ternudo. -10,7
a)OJiM _" "
""
"-Joaquim
Maria Antunes •••• -10,0
a)-Estes candidatos pertencem ao curso de 1961/62, no qual
são intercalados.
Par~ ~s devidos efeitos. se publica a lista geral d~ cl8sslflcação dos candidatos aprovados no curso de promoção ao posto de 20s. Mecânicos Electricistas, constan-
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te do plano Tirocínios Estágios e Cursos para o ano
lectivo de 1963/64, aberto pela nota nO.33433 pO.7/2
de 11/9/963 da B.S.P. e O.E. nO.35-3a.Série de 20/12/63
que terminou em 1/8/964:.
,
CICA 2 -l°Cabo Aj.M.E~ectr.-António Maria Cládio'(Uas-12,61
B. T.
-" _
-An t.órri.o Al fai Amado
-12,53
E.P.E. " " "
"
-Manuel Iuart.e Grácio
-12,09
RAAF
"
"
"
"
-Baúl Pina Besende
-12,00
E.M.F1m~"
" "
"-Luís
Filipe da Conceição
Parrança
-11,71
BSCF
" " "
"-Manuel
Fe li zardo Cartinha
-10,95
F.MElm. -Fur.Grad.2°Mec.E1ectr.-João Manuel Gomes de
Oliveira
-10,85
ti

11

"

Para os devidos efeitos, se publica a lista geral de
classificação dos candidatos aprovados no curso de
promoção ao posto de Furriel 2°s.Mecânicos de Instrumentos de precisão, constante do plano Tirocínios CUrsos e Estágios para o ano lectivo de 1963/64, que terminou em 18/6/964:
COMM -1°.Cabono.129/A-229/61-Aj.Mec.I.P.-Renato da Silva
Fialho •••.• 10, 8
(]J.f.1 _ n
128/A-444/62RD-" " ;, -Fernando Silva
"
Gonçalves •.10,3
Estes candidatos foram nomeados para este curso.
2 - Averbaaentos

Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vão indicadas o Curso de Construções e Instalações, que funcionou na E.P.E. de 13/1/964 a 23/5/964
os seguintes sargentos~
E.P.E.-2°Sarg.-Eugénio Martiniano Leonardo •••Muito Bom
"
" " -Eugénio de Brito Mestre.......
Bom
R. E. 2 -"
" -António da Silva Teixeira....
"
-Antánio da Conceição Dias.~".
"
E.P.E .._u
"
"
" -António dos Santos Annindo... Regular
" _l° " -Augusto de Sousa Rosa........
"
RE.l -Furriel-Francisco da Silva...........
"
"
-2°Sarg.-José Luís Marianito da Silva
"
" -"
" -Francisco Caeiro Lourinho...
Sofrível
E.P.E. -"
" -Carlos ~ibeiro de Sousa
"
DEI" -,
" -J 080
- R-abe i ro ('1()ulão.........
•.•••
n..
"
B. E. 3 -AntÓllio Henrique Branco.....
"
A estes sargentos deve ser averbado o Curso de Construções e I~stalações e a especialidade de Construções e
Instalaçoes.
11

I

"
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Frequentou com aproveitamento o curso de Minas e Armadilhas que funcionou na E.P.E. de 25/5/964 a 27/6/964
o seguinte 10.CaHo Miliciano:
10.cabo Milo.do B.C.6-Ant6nio de Almeida ~as ......•Reg.
Ao referido 10.Cabo Miliciano deve ser averbado o Curso
ue Wrinas e Armadilhas nos termos das notas 3873/IP de
4/9/964 e 3368/IP de 27/7/964 da Fepartição de Instrução do E.M. E.
3 - Alterações

na Frequência

Abatidos ao quadro de alunos da Escola Central de Sargentos, desde 20/6/964, de harmonia com o arte, 23°. do
Dec. nO.~423 de 6/12/955, por terem sido reprovados
nos termos do arto.20odo mesmo Decreto, os seguintes
militares'
..
a) - Curso A
1 - to. Ano

Sarg.Ajud.-João Ribeiro Caeiro .•...•••••.••.•• do 2°GCAM
-An tónio de Carvalho •••.••.••.••••• do BAL 4
2 -2°.Ano
R.E. 2
1° .Sarg, -José Gouveia da COsta
-Humberto Caetano de SOusa •••••.••..
EPE
H
-Manuel dos San tos Abrantes. •...••• ..EPC
"

II

II

11

"

II

It

b)-

Curso

B

2°. Ano

Sarg.Ajud. -Serafim Rosa
"

tt

-José Alpalhão

do ClMI1
e •

.. .. ..

tt

OCfA

Perderam a tolerância prevista no parágrafo do arto.8°.
do referido Decreto.
8 - EsUeio
1 - Averbaaentos

Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas o estágio de Material "Panhard"
que funcionou na Fábrica Militar de Braço de Prata de
20/7/964 a 12/9/964:
, _ 2°Sarg.Mec. Torre-Armando José Navalhas Morganho-{DfJ-19,66
l°.S~T'i' ~tc&ic:.o
~'\urélio A.Araújo fudrigues-OC 6-18, l:>
~o.CKóo Apro.1803/6l-Ant6nio Joaquim Calixto-nc 3 -18,10
2°Sarg.2~.V.Lagar.
-Horácio A. Sentos Pereira-COMM -18,00
l°Cabo Aprov.481/Rd -Isaías M.Pereira, da C.D.M.M. -17,l:>
""
"1892/63-Rogério
S.Leitão-R.C.6
-16,80
""
"170/64-António
P.Picado-E.P.S.M.
-16,60
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20Sarg.MiIOM.A.Pesadas-Manuel
Nunes Castelão-CUMM .••• 16.40
10.Cabo Aprov. n080/62-Eduardo S.P.Bolas-E.P.S.M •.••• 16.2O
20Sarg.Mec. V.Bodaa-Joâo Pel vas Constantino-RC. 3 ••.•. 15.96
Sarg.Aj .C.M.Auto -Mário Pereira Aguiam. da FP9It
15.89
10Cabo Apro.no480/Pd-João L. T. P.uivo-C.DcM.M
14.10
" "
"no453/f'D-Wanuel
Parcosa Correia-CIMrl ••.•• B,SS
A estes militares deve ser averbado o e~t'Rio de ~aterial "Panbard". '

v-

OfCLAPAÇÕES

1 - Adit311lento
Fm aditamento à O.E. nO.23-3a.Série de 20/8/964 a pág.763
se declara que o 2° .Sarg. de Inf , Manuel Joaquim Mestre que pertenceu à Secção Militar do Ministério do Ultramar, continua colocado no R.I.no.l, desde 7/9/963.
Vence pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados por
Le 1
'I!

•

2 - fscala de Promoção a nficial

do

ns. (Ramo

Auto)

Declara-se que a ordem para promoção ao posto de alferes
do Q.S.M. (Ramo Auto) dos alunos que concluíram o curso b) da E.C.S. na segunda época de exames Outubro de
1964 é a seguinte:
,
10.Sarg.Aj.C.M.Auto-Jaime
Soares dos S.Xavier-COMM-10.66
20..
-Joaquim Margalho de S.Mi randa- KA-10, 49
I!

I!

I!

I!

3 - Rectificações
Declara-se que o 2°.Sarg.Enfo.Hipico
Ilídio Gonçalves
foi colocado no Hospital Militar Veterinário desde
1/9/964 e não como consta da 0.E.no.27 -3a.~rie
de
30/9/964 a pág. 855.
Embarcaram para a R.M. de Moçambique e não para a R.M. de
Angola os seguintes sargentos a que se refere a'O.E.
nO.7 de 10/3/964. pég.221 a 222~
,
20s:Sarss.do S.A.~. António Bamos Salvado da E.P.A.M., CÂndldo Pedro da Sllva Tavares do EMf.(Sec.Publi.) Ant6nio Teles Touguinha do lO.GrAM, João Pedroso To~cano da
M.M., João Alexandre Coichão Caeiro do QG da la,R,M.,
Manuel Carrilho do M.M. e Furriel do S.A.M. João Henriques de Oliveira Baio do C M .. Têm como Unidade Mobilizadora o 2° .G.C.A,M.
.

3é1. Série

g~l

Para os c:evidos efeitos se declara qus o 2o,Sarg,de Ar t .
José Jacinto Podr i gues , tem como l'rliclace
~~obilizadora
o B.A.G ..2, rnioac1€-a que pertence e não o P.A.P.2,
conforme foi puklicado em 0.E.no.25 - 3a.Série de
10/9/964, pág. 812,
Declara-se que o Furriel clarim Edmundo Ferreira Aguiar
do P"C.3, a que se refere a O.E. nO.27, 3a. Série de
30/9/964, pág.844, embarcou para o C.T.L, da Guiné e
não para a P.M. de Angola. como por lapso foi publicado.
Declara-se nula e de nephum efeito a colocação na Bataria de Artilharia de C~arniç~o nO.2 do Furriel de Art,
Manuel José de Gouveia Bodri~es; publicado em O.E.
nO.28 - 3a. Série de 10/10/9ó4 pág.882. Fste Furriel,
promovifo pela mesma O.E., é colocado no Q,G. do C.T.L
da Madeira. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi ~
talícia além,dos Ouadros".
Declara-se que o 2° .Sarg.rv'il
0.Rodrigo Albuquerque da Purificação do Bat.de Caç.no.10, promovido ao actual
post.opela O.F.nQ• 22-3a. Série de 1964 conta a antiguidade desde 28/Fevereiro/963 e tem direito aos vencimentos do novo posto desde a mesma data.
Declara-se que o 2°. arg.Milo. João Baptista Neno Nata,
do Bat.Caç.no.5, promovido ao actual posto pela O.E.
nO.15-3a.Série de 1964, a pág.~5, conta a antiguicl8de
no posto desde 2e/Fevereiro/1963 e não desde 28/2/959
como foi puklicado.
4 - VenCimentos

Declara-se que todos os lOs. argentos da Arma de cavalaria prc:entes na Metrópole passam a vencer pela verba
"Pessoal ~os Quadros Aprovados por Lei"(no.l do artO.
330°do , .ipo.80.do actual orçamento do M.E.) desde 1
de Novembro de 1964
Declara se que os lOs. args de Eng José Ferreira Alves
do B,T, José Bilárlo ~anto~ P~drigues de E.e.E., António Vieira Pereira do r.T. Benrique Jordão dos Sanos da ClfEflF.T e Helder Venâncio Cardoso do B.T., pasl>aflt
a vencer pela verra "Pessoal dos C\1adros Aprovados
por Lei"(no.l do arto.3300.do capo 8°. do Orçamento do
M.F.) d sde 1 de Novembro de 1964.
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Declara-se
que os I" .Sa'l'g~Mec.R.3diOlll. José reTM\1~
da
F..P,F .. (P,lin3) e 2°.Sarg,.~'ec,Arrnas
Li gei r as • .Joé.\ljuirr'
W,anuel Cr i ado de Ca rva l l-o do r.L.2, passam a vencer
pela ve r'l.a "Pe s so a I dos CU80ros Apr-ovados por Lei",
de sde 1 de Outubro
19(\,1

ce

2" ~D{';;:.}:'t'c.Flccllicl.st~,
<\t'I.. óo i o Sirr,50 ,
da F ..P !\,M.. > passe' a vencer p e l a ve rl.o "Pessoal
c!os
C\H.('rO!5 Aprovados po r Le i", (~E:sde 1 C~E:Cutul:ro c'e 196,1

[lecL.tr;.J.-30 que o

rada a necessidade
ce rpctificar,
alterar
ou c~nfirnBr
as verbas por que es t.âo a ser abon aclo s os ,yCI',iIH:ntos
do s Sargentos
c'o Q.. :S,S.C,F .. presentes
na ~~etrópole
e
Ilhas,
puLlica-se
a presente
relação.
na qual se indican- as ve rl.a s pelas
quai s c~eve!1' ser abonados
os venCimentos dos referidos
sargentos
a partir
de 1 de Novembro de 1964, Aas in.:

01- Vencem
Lei".

pela verba "Pessoal
dos O,uadro8 Aprov9.dos no r
(no. 1 do ar t ". 3:100• do Capo, 8". do Orçamento do M. E. )

Toclos os sargento s cio Q.S.S.C.E.
de qualquer
posto,
cue
nesta data se encontram
a prestar
serviço
na Metrópole e Llbos Adjacentes,
à excepção dos que indicom nas
al íneas que se segue»,
02-Vencell pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
Lei". (no. 1 do ar t ":62°. do Capo. 3°. do Orçllmento do ~1.E. )

2° .Sarg. do (!.SSCE-José Manuel Carri ljlO
"
" -Joõo Raimundo Semedo
"
" -Francisco Alves Ferreira
"
" -José da COnceição Mad.eira
"
"
" -António Nunes da Silva
1° "
" -Deodoro da Cruz Coimbrão
"
2
" -Tlen ri que Afonso
"
"
" -Manuel Eemondes Peres
"
te. "
-Augusto Jorge Alves
"
" -Jo sé Viegas-Branco
"
03-Vencem pela verba "Pessoal
de Nomeação
dos Quadros" (no. 1 do ar t s • 3~2°do Capo. 9°. do

1°. "arg. do Q.C::SCE-Maximinn de Aeredn
2°,
"
"
" -Joõo Paraíso l.uCIJ'

Cobrai
Taronno

do

ürç

aaen t o)

P,A.A
"

r.

'2\)arr(.

(lu

1: . "

"
"
2°

(-

:;;;.8 C:,

"
"
"
"
"

"
"

1°. "

"

e I ,l.'nrt,'ues
-Jo sé Ajullso Pe r re
-Jo cin to A nino
-.!ln tá. ia ll enri oue da Silva
.r-a I ('OS San t~s
-AU,erto Marques
- Valdemar f?i beiro Andrd.de

/l. - Lse-o

"
"
"

/I

d,) e.A.A. P.

"
"
"
"

"
"

n

11

e Sousa"

04- Vencem pel a verba "Pessoal
de Nomeaçlo Vi tal lei a aI élI'
dos P,uadros" (no. 1 do a rt ° 3660 do Cap09 o . do OrçameDto)

2°.Sarg.do

O.S.S.C.E.

05- Vencem pela
1°.Sarg.do
"
""

"

""

"

,,/I

/I

2°
1°.

""

"

""

"Pri vativa

da C.D.M.M.

Sequeira.
da Manutenção

Mili tar"

(l~~E-Francisco
Aire~ Martins Carlos
"-OrlandoAntónio
dos Santos
-Jo sé Maria llodrigues
-Manue l Dias Duque
-Fi l ipe Velez
-Manue l Maria
"-André
Soares de Tovar Faro
"-José
Lu ís Machado de A lmeicla

"
"
/I

"
"
"
"

/I

06-Vencem pela vet'ba "Privativa
do Laboratório
Produtos !tu{.ieo.
e Farllaceuttcos"

MUitar

1° .Sarg. do ('.S.S. C.E. -Manuel Salvador
da Cruz
do
""
"-Miguel
Bibeiro dos Santos
"
"-.José
Couto Vieira.
07-Flcam a vencer
cional

pelo

Secretariado

Geral

1°. C:;arg. do ('~'{Sr,e-f'om in gos Coe lho

"

'20
10.

"

"

M.M.

da

/I

""
,,/I

verba

-Rou.L Pedro

da Defesa

de

LMPQF

"
Na-

do S.'C.D.N.

"

-An tero

"

"

"

-José

11

"

"

-José

"

"

r.aúl Taborda
.fo,jo Amores
Vroncisco
Caeiro

VI - ~A1f~IHACÕES
Tendo pela l'el..enr.inação 1) da O f'.no.31-3a.Série-de
1963
sido estabele 'ido ~ue os lOs cat~s milicianos
que por motivo de moLilile1c~o não puderam cumprir os prazos pres•
1
COtos
na regulunenr.aç::'o,
no que se re f erc n E" R.ecrutas
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ou equivalentes e!T1que estejam a tomar parte como condição de promoção, não devem ser prejudicados na sua promoção e, convinde, para efeitos de uniformidade de procedirr.en
to, regular as normas a seguir, esclarece-se:
10,-Sempre que os 10s,çabos mi li c i anos iniciem, como monitores, qualquer período de instrução de recrutas, nos
termos do'n", 170 do K,If ou pe r íodo de serviço especializado equivalente, nos tenros da Determinação msert.aparO,F,no.12-3a,Série
de 1963 e o não pos sam
c'onclui:rpor mo t i vo de mob i l i z aç âo dever
ser-lbes
passado, como nos casos normais e no modelo próprio,
o respectivo lo l e t irnde informação, relativamente a
esse per:íode,
20, -O bo Iet.im de informação deverá ser preenchido de forma análoga aos casos normais, porém, no "Juizo Ampliativo" deverá mencionar-se que interrompeu a F,r.ec.
,ou período de serviço especi a l i zado , conforme os casos, por ter sido nomeado para serviço no UI t.ramar ,
tendo excedido o número de fal tas (l/lO dos dias
úteis de instrução) permitido.
3°.-Se a informação fôr favorável o respectivo Comandante despachará mandando averbar na cosa "Condi côes a
que satisfaz para a promoção ao posto ímediat<"" dos
respectivos documentos de matrícula a verba seguinte
"Dispensado da F..Hec. nos termos do nO.2°. da Determinação 1) da O. F.no .31-3a.Série de 1963".
4°.-Se não merecer informação favorável para a promoção
por ter revelado falta das condições indispensáveis
para o desempenho das funções de Furriel Miliciano o
assunto deverá ser presente à RSP/OSP/MF para efeitos do disposto na nota-circ.25645 de 28/12/1956 da
extinta 3a./la.DGME e alínea c) da Determinação inserta na 0.F.no,2-3a.Série de 1963,
00000000000000000000
00000000000000000000
0000000000000000
Ministro
do fxército
á

o

l'

Joaquim

Es tá conforme

o
/u

Ajudante

/ 1'~.",

./

da Luz Cunho,

General

,

.

-,....
,;

"

LJU!:.
I
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rd

de Noyembro
Publica-se

ao Exército

de 1964

o seguinte:

•

I - DECPfTOS E POPTARIAS
A - Condeco r açãe s
1 - Sargentos
Por Portaria

de 22 de Setembro de 1.964

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar de 4a.classe, nos termos do artfgo 52P• do Pegulamenta da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o
Furriel Miliciano Mário Bosa Miraldo. Ministério do
Fxército, 22 de Setembro de 1964. O Ministro do Fxército, Joaquim da Luz Cunha.
B - Louvo res
1 - Sargentos
Por Portarias

de 29 de Outubro de 1.964

Manda o Governo da Fepública Portuguesa, pelo Ministro
do Exército. louvar o 2°.Sarg. do O&~GE Bernardino
werreiro Martins, do Hospi tal Mi li tar Principal, pelo
zelo, dedicação e int resse man i festado em. tode~ ,?S
serviços que lhe têm sido atribuídos no HospItal M111tar Principal onde presta serviço há cerca de ~5 an~s
e em especial na clínica de Otorinolaringolog1a, nao
se poupando a esforços p ra conseguir que aos doentes
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sejam dispensadas as atençõ~s que o seu'estado de saúde requer, desenvolvendo uma acção persistente e eficaz para resolver"Qs problemas que pelos mesmos lhe
são apresentados, contribuindo, assim, com a sua valiosa cooperação, para melhorar o bem-estar daqueles e
elevar o bom nome do «MP em particular e do Serviço de
Saúde em geral,Ministério do Exército, 29 de Outubro
de 1964, O Ministro do F~ército, Joaquim da Luz Cunha,
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar o 2°,Sarg, do QSSGF. Francisco da
Graça Gordo, do Hopsital Militar Principal, pelo zelo
dedicação e interesse manifestado em todos os serviços
que lhe têm sido atribuídos no Hospital Militar Principal onde presta serviço há cerca de 15 anos e em es~
pecial na clínica de Cirurgia, não se poupando a esforços para conseguir que aes doentes sejam dispensadas
as atenções que o seu estado de saúde requer, desenvolvendo uma acção persistente e eficaz para resolver
os problemas que pelos mesmos lhe são apresentados,
contribuindo assim, com a sua valiosa cooperação,
para melhorar o bem estar daqueles e elevar o bom nome
do H.M,po em particular e do Serviço de Saúde em geral.
Ministério do Exército, 29 de Outubro de 1964, O Ministro do F.x~rcito, Joaquim da Luz Cunha.
Manda o Governo da República Portüguesa, pelo Ministro
do F~ército, louvar o 2°,Sarg, do QSSGE Joaquim Correia Dias Mateus, do Hospital Militar Principal, pelo·
zelo, dedicação e interesse manifestado em todos os
serviços que lhe têm sido atribuídos no Hospital Militar Principal onde presta serviço há cerca de 15 anos
e em ~special na clínica de Cardiologia, não se poupando a esforços para conseguir que aos doentes sejam dispensadas as atenções que o seu estado de saúde requer,
desenvolvendo uma acção persistente e eficaz para resolver os problemas que pelos mesmos lhe são apresentados, contribuindo, assim, com a sua valiosa cooperação, para melhorar o bem estar daqueles e elevar o bom
nome do HMP em particular e do Serviço de Saúde em geral. Ministério do Exército, 29 de Outubro de 1964, O
Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

II - JUSTIÇA E DISCIPLINA
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A ~ Condecorações
1 - Sargentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por Decreto nO.35667, de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos:
Sargento-Ajudante do Serviço de Material, Francisco F.lisiário Roque, da Companhia ~fisionária
de Manutenção
de Material.
Primeiros-Sargentos:
do Quadro de Sargento do serviço
Geral do Exército, Joaquim Santana Gaspar, do Distrito
de Recrutamento e Mobilização nO.16, Jerónimo Marceli.
no Alves Rolhas, da Direcção do Serviço de Intendência
e Américo Nunes, do Quartel 'C-.eneralda Região Militar
de Moçambique.
Segundos-Sargentos,
ferrador, José da Silva Rolo, da Escola Prática de Artilharia; do Quadro de Sargentos do
Serviço (-.eraldo Fxército, Arsénio de Sousa, do,quartel General do Comando Territorial Independe.te dos
Açores e Manuel dos Santos Famos do Tribunal Militar
Territorial do Porto.

B - Rect i fi cações
Chama-se José Rosário Ferreira o 2°.Sargento de Infantaria, do Quartel General do Governo Milit~r de Lisboa,
condecorado com a medalha de mérito militar de 4a.classe por Portaria de 5 de Outubro de 1962, publicada na
OTclem do Fxército nO.29, 3a. Série de 20 de Outubro do
mesmo ano.
Chama-se Raul Manuel Massano Pereira o l°.Sargento de
Infantaria da Guarda Nacional P~publicana, agraciado
com a medalha de mérito militar de 4a.classe, por Portaria de 9 de Março de 1962, publicada na Ordem do
Exército nO.8-3a.Série de 20 do mesmo mês e ano.
(Despacho de 2/11/964)

III

- MUDANÇAS OE QUADRO

SAIGNIDS 00 (UAm)

Quadro da Arma de Artilharia
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*****.***.**~~****D**.~.~.***********.****~*******.*****
Tem passagem ao Q,P, da Anna de Artilharia, o 2°,Sal'g,do
Q,C, José Carlos Nunes Nogueira Ferreira, ,do p.AP ~,
porque encont.rando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga, Conta a antiguidade desde
8/10/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Fica S'caCluado 110 posto de 2°.
Sargento. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Le1",

IV - ~UrAtJ"çA~ DF SITUAÇAO
SAIGNIOS

to (UAlID PERMNENTE

Pai~a de Serviço por Incapacidade

Física

Quadro d3 Arma de Infant3ria
Passou a ser considerado nesta situação desde 31/5/963,
o Furriel Augusto Gomes do R,I,10,

EI iminação

do Serviço

Quadro do Serviço

do Exército

de Administração

Militar

Passou a ser considerado nesta situação desde 26/7/964,
o 2:.Sarg. do S,A.M. José Vito Rodrigues da R.M. de Moçambique,

Ingresso

nos Quadros

Ouadoo da Arma de tng~nhari

a

Passou ~ ser considerado nesta situação desde 7/10/964,
o 2°,Sarg. de Eng, (Ferroviário) Tomás Augusto Ribeiro,
do B,S.C,F"
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Quadro de Sargentos

do Serviço

Geral

do Exército

Passam a ser consider.ados nesta situação desde 26/5/964,
e colocados nas Un1dades que para cada um se indica
os sargentos abaixo mencionados:
•

.

Regimento

2°.Sarg,músico

Chefia

de Infantaria

nO.6

- Antero Augusto Ferreira

do Serviço de Veri ficação
Inspecção Administrativa

de Contas e de

3~, Série
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20.Sarg.músico-Raul Domingues do F.C.5

RE!1?;imento de Infantaria

nO,15

2°.Sarg. músico- José Rosado Pereira

Passagem
Ouadro

à Situação

de disponibil

idade

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/9/964, o
20.Sarg. de lnf. Celestino Domingos Claro da R.M. de
Angola.
(Despacho de 15/11/963)
Passou a ser considerado nesta situàção desde 5/10/964,
o 2°.Sarg. de lnf. João Benevides da R.M. de Moçambique.
(Despacho de 12/6/964)

-

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/10/964,
o 2°.Sarg. de Inf.José Custódio Rodrigues Neto da R.M.
de Angola.
(Despacho de 1/5/964)
Passou a ser con3iderado nesta situação desde 1/10/964,
o 2°.Sarg.de lnf. Luís Gui1~erme C~ra1 da R.M. de Angola.
(Despacho de 1/5/964)

Quadro

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação d~sde 12/7/964,
o 2°.Sarg. de Eng.Sap. Silvestre Joaquim Baptista da
Fonseca, da R.M. de Moçambique. (Despacho de 24/3/964)

Passagem

à Situação

de licenciado

Quadro de músi cõs
Passou a ser considerado nesta situação desde 16/10/964,
o 20.Sarg.músico executante em Flauta em d6 Emílio
Romão Raimundo de Matos da E.P.I ••
.

-
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Fscolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

2°.Sarg. de Inf., o Furriel Dbmingos Almeida Costa, contando a antiguidade desde 30/6/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 29/10/964)

Regimento

de Infantaria

nO.2

lO.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas,
o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Alvaro Salgueiro Ferrão, contando a antiguidade desde
13/9/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Continua a vencer pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 31/10/964)

R egim en to d e ln fan ta rian°. 12
Sarg.Ajud. Subchefe de ~anda de MUsica, o lu.~arg.músico
executante em "Corne t irn'' José Pires Grancho, contando
a antiguidade desde 5/8/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 29/10/964)

Regimento

de Infantaria

nO.14

Sarg.Ajud.Grad.Chefe
de Mec.Automobilistas,
o l°.Sarg.
lO.Mec.Viat.Rodas, António Luís Bastos, desde 26/10/63
data a partir da qual tem direito aos venvimentos do
novo posto. Vence desde a data da graduação pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 22/10/964)

Batalhão

Independente

de Infantari a nO.19

Sarg.Ajud. Subchefe de Banda de Música, o l°.Sarg.Músico executante em "Bombardino" Abílio Hernâni Au~sto
Pinto Ribeiro, contando a antiguidade desde 5/8/964,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de 29/10/964)
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Furriel músico executante em "Flauta em Dó", o l°.CaLo
músico executante em Flauta em Dó" Jorge Manuel Pereira de Amorim do F.C.S, contando a antiguidade desde
16/10/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 22/10/964)
Batalhão

de Caçadores

nO.8

1° .Sarg.1 ° .Mec, Viat.Rodas, o 2° •Sarg. 2° .Mec. Vi.at,Rodas,
Domingos Francisco Gordo r~rvalho, contando a antiguidade desde 13/9/964, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Continua a vencer pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 31/10/964)
Batal hão de Caçado res n", 10
2°.Sarg. de lnf., o 2°.Sarg.Grad.José
Pedro de Morais,
contando a antiguidade desde 31/4/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 26/10/964)
Artilharia
ReQimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

\

2?Sarg.20.Mec,Pred.e
Centrais de Tiro, o Furriel Alvaro
Paptista de Matos, contando a antiguidade desde 30/9/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Presta serviço na R.M. de Angola.
2°s.Sargs.20s.Mec.Radar,
os Furriéis Artur dos Santos
Carvalho, Miguel Viegas Afonso e Virgílio Rodrigues
Fernandes, contando a antiguidade desde 30/9/964, data
a partir da qual têm direito aos vencimentos do novm
posto. O primeiro presta serviço no C.T.l. de S.Tomé e
os dois últimos na B.M. de Angola.
Furriel de Art.. o 1°.Cabo Joaquim Ferreira Rij o, contando a antiguidade desde 8/10/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"
(no.1 do arto.352°.do Capo.9°.do Orçamento do M.E.)
(Despacho de 21/10/964)
Grupo

de Artilh~ria

Contra

Aeronaves

nO.2

aa, Série
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l0.Sarg,l0,Mec,Viat,Rodas,
o 20,Sarg,20,Mec.Viat.Rodas,
António Cândido Pereira Carneiro, contando a antiguidade desde 13/9/964: data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Continua a vencer pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 31/10/964)
.
20,Sarg,2°,Mec,P.adar, o Furriel José de Jesus Carlos
Barata, contando a antiguidade desde 30/9/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto, Continua a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", (Despacho de 22/10/964)

Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves

nO.3

Furriel de Art" o. l°,Cabo Arlindo de Jesus Almeida da
mesma Unidade. contando a antiguidade desde 8/10/964,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 21/10/964)

Engenhari a
Escola Prática

de Engnharia

lO,Sarg,l:,Mec,Viat,Rodas,
o 20,Sarg,20,Mec,Viat,Rodas,
Jbsé Lindo Homem, contando a antiguidade desde 13/9/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto, Continua a vencer pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados pot Lei",
(Despacho de 31/10/964)

(Com destino

ao B.Eng.no.3)

1°,Sarg,1°.Mec.Viat,Rodas,
o 20,Sarg.2°,Mec,Viat.Rodas,
Manuel Luís Pimenta, contando a antiguidade
desde
13/9/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, C~ntinua a vencer pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 31/10/964)

,egimento

de Engenharia

nO. 1

lO,Sarg,l°,Mec.Viat.Bbdas,
o 2 ••Sarg.2°.Mec.Viat,Rodas,
António Alvaro Moreira Marques, contando a antiguidade
desde 13/9/964, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Continua a vencer pela ver-
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ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 31/10/964)

Batalhão

de S~padores

de Caminhos

de Ferro

20s.Sargs. de Fng.(Ferroviário), os Furriéis GQI Infante
Arronches, Manuel Joaquim Mira Posado, José Manuel Cordeiro Gomes e José Correia Domingues Valente, contando
a antiguidade desde 30/9/964, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto. Os dois pr1meiros encontram-se em reforço à R.M. de Angola.
(Despacho de 28/10/964)

Grupo de Companhias

de Trem Auto

20s.Sargs.

de Eng. (Rodoviári;s) ,os Furriéis João Albino
Ferreira Chaves, João Pereira de Oliveira, José da Piedade Pereira e Vicente Borrego Carreto, contando todos
a antiguidade desde 30/9/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 26/10/964)
Serviço

de ~aterial

Companhia

Divisionária

\

de Manutenção

de Mat rial

Furriel Gr ad, 2° .Mec.Armas Pesadas, o 1° Cabo Aj .Mec,
Armas Pesadas José Patrício Horta, desde 3/6/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita1í!liaalém dos Quadros" (no.2 do art0.3300do capo. 8°.do .Orçamento do M.E., desde a data da sua graduação.
(Despacho de 22/10/964)
e ,

Orgãos de Execução

dos Serviços

Estabel ecimentos

Mi Iitares

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto

Técnico

Mili~ar

e Outros

Elementos

dos Pupi los do Exército

10.Sarg.10.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec,Viat.Rodas,
Liberto Rodriguc Guerreiro C~es, contando a antiguidade desde 13/9/964. data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do no~o posto. Continua a vencer pela
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verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", (nO.1 do
ar~0,330°.do C~po.8°,do Orçamen~o), '
,
,,(Despacho
de 31/10/964)
Campo de Instrução

,t.!i I i·.tar de Santa, Margari da

,2° ,Sa~g" de 'ln!.'. o Fur~iel Francisc'a João Pires, contando a,antiguidade desde 2/10/964, data a partir da qual
tem 'direito aos vencimentos do novo posto. ,
,
:"
(Despacho de 21/10/964)
,
.
Campo de li rn, da Serra da C.arJlll':uei ra
.Fur r-i eI de Art.; o 1°,Cabo Manuel Ãridre J:l:"s
teves, do B.C.
8, contando a ant.i gui dade desde 7/8/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Ven.ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i'",
(Despacho de 23/10/96,4) " ,
. ,"
"

Diversos
Depósito

Geral

de Adidos

20.S~rg, 'de Cav., o 2°,Sarg.Grad. Viriato Amado Pires,
'contando a antiguidade desde 31/3/964, data a pàrtir
da qual tem direito aos vencimentos do novo, posto.
,
(Despacho de 26/10/964),
,',
Supranumerário
Artilharia
Regilllento

de Artilharia

Antiaére

Fixa

Furriel de Art., o 10.Cabo António José do Ó, cqntando
a antiguidade desde 31/7/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Yitalícia além dos Quadros",
(no.1 do arto.352°.do Capo.9°.do Or9amento do M.E.)
,
: (Despacho de 6/10/964)
,
.No Ultramar,"

Região Mil itar de Angola
,.Furriel de 'Art., .o ~° •Cabo António de Oliveira Borges;
contando a antlguldade desde 8/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 21/10/964)
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Furriéis de Are" os 10s.Cabos Manuel Augusto Vidal Sampaio e António Gomes da Silva, contando a antiguidade
desde 8/10/964, data a partir da qual 'tem direito aos
vencimentos do novo posto, (Despacho de 21/10/964)
Região Mi I itar

de Moçambiq~e

Furriel de Art., o 10,Cabo Andrelino Lucas dos Reis, contando a antiguidade desde 8/10/964, ~data a partir ~a
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 21/10/964)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

2° .Sarg, de lní., o Furriel LalireotinC)
Pedro Gomes, contan-~
do a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem di~tQ
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 30/10/964)
ComAndo Territorial

Independente

de Timor

2°.Sarg. de InL, o Ibrriel José Lucas Morato, contando
a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos 'vencimentos do novo posto,
,
_(Despacho de,20/10/964)
2°.Sarg. de Art., o Furriel Augusto da Cru~ Catarro, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do "novo posto.
(Despacho de 20/10/964)
&\RGEN'ID3 IX> (UAt:ro DE CXM?LEMEN1O

Regimento de Infantaria
nO.16
(Batalhão de Caçadores nO.467)
Companhia de Comando e Serviços
Por despacho de 5/Novembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964. 2°.Sargento Miliciano o FUrriel
Miliciano José Sousa Vicente. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 2~/Fevereiro/1964.
Regimento

de Infantaria

de Luanda

Por despacho de 5/Novembro/196( contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°:Sargen~o Miliciafio O Furriel

3a. Série
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miliciano Fernando José das Neves Rodrigues. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/964.
Por despacho de 28/Outubro/1964, contando a antiguidade
desde 28/F'evereiro/1962, 2°.sargento miliciano o Furriel
do Q,P. Manuel Joaquim Candeias, por se ter verificado
que reunia todas as condições de promoção exigidas na
Lei em 2B/Fevereiro/1962, portanto, antes do seu ingresso no Q.P •• Tem direito aos vencimentos de 2°.Sargento
Miliciano desde 28/Fevereiro/1962, DOS termos da Determinação 4) da O.F..no.33-3a.Série de 1959 e Despacho 12 inserto na O.E.no.9-1a.Série de 1959. Fica graduado 2°.Sargento desde a data do seu ingresso no Q.P.(2/Abril/1962)

Batalhão de Caç~dores nO.5
(C~panhia

de Caçadores nO.368)

Por despacho de 5/Novembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.Sargento Miliciano,o Furriel
Miliciano Luciano Rui Martins de Almeida, Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.

Batalhão de Caçadores nO.9
Por despacho de 5/Novembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Amílcar Ferreira. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.

Batalhão de Caçadores n", 10
Por despacho de 5/Novembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Soares Cabral. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 7/Julho/1964.

Batalhão de Caçadores da Bei ra
Por despacho. de 5/Novembro/1964. contando a antiguidade
desde 3O/Abr~1/1964. 2°.Sargento Miliciano o Furriel miliciano Eduardo José Moutela Sim0es.

Regimento de Cavalaria

.3

00

(Batalhão de Cavalaria nO. 390)
Companhia de Comando e Serviços
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Por despacho de 5/Novembro/1964,' contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Vitor Hugo Lourenço Franca. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.

Regimento de Arti Iharia ligei ra n .l
O

Por despacho de 5/Novembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Feverei~o/1964, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Jorge Ribeiro Pelica. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.

Bataria de Artilharia

de Guarnição nO.2

Por despacho de 2/Novembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
do Q.P. Manuel Fernandes, por se ter verificado que reunia todas as condições de promoção exigidas na Lei em 29
de Fevereiro de 1964, portanto, antes do seu ingresso no
Q.P. Tem direito aos vencimentos de 2°.Sargento miliciano desde 29/Fevereiro/l964 nos termos da Determinação 4)
da 0.E.no.33-3a.Série de 1959 e Despacho 12 inserto na
0.E.no.9-la.Série de 1959. Fica graduado 2°.Sargento desde a data do seu ingresso no Q.P.(9/Maio/1964).

VI - COLOCAÇÕES

E TRANSFERtNCIAS

Sargentos do Quadro Permanente

A rmaseS erviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Ajudante General

Di recção do Serviço de Pessoal
Pepartição de Sargentos e Praças
10.Sarg. de lnf. José Ferreira de Almeida, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
7/10/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos ~adros". (Despacho de 23/10/964)

Na Dependência

do Vice-Chefe

do Estado Maior

998

ORDEM DO EXERCITO N°.

31

3a. Série

********************************************************
Chefia

do Serviço

de Reconhecimento

das Transmissões

Sarg.Ajud. de Inf. Abel Martinho Teixeira Montenegro,
do R.I.IS.
(Despacho de 20/10/964)
Na Dependência
Direcção

do Serviço

do Guartel

~estre

de Fortificações

General
e Obras

Miliatres

l°.Sarg. de Fng. Eusébio Lopes Correia, da E.P.E., em
serviço no P.Tm. 3. (Despacho de 19/10/964)
Ouartéis

Generais
Quartel

General

da la.

Região

Militar

l°.Sarg; do Q.S.S.G.E. José Rodrigues da Silva Gonçalves, do R.C.6, por pedir. (Despacho de 16/10/964)
2°.Sarg. de Art.(Mat.eSeg.Cripto) Manuel António Moutinho da Silva da CHEBET, por pedir. Vence pela verba
"Pessoal dos {)Iadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 20/10/964)
Quartel

General

da 3a. Região

Militar

(Com destino ao Dest.Lig.Rec.Tm.3)
Sarg.Ajud. de Art. António Filipe And~ade, do C.I.A.A.~.
(~spacho de 20/10/964)
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

ln f an t a r i a
Escola

Prática

de Infantaria

2° .Sarg.músico "Flauta em Dó" Hernâni José Felíciano
dos Santos do B.l.I.19, por pedir.
(Despacho de 23/10/964)
Regimento

de Infantaria

n", 2

2°.Sarg. de lní. Manuel Gonçalves Pêga do C.I.M. de Sta.
Margarida, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos
{)Iadros Aprovados por Lei". (Despacho de 28/10/964)
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Regimento

de Infantaria

nO.3

2°.Sarg. de lnf. Joaquim Martins da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 28/9/964.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
(Pespacho de 24/10/964)

Regimento

de Infantaria

nO.4

2°.Sarg. de lnf. Manuel da Conceição Gonçalves do Colégio Militar, por pedir. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 21/10/964)

Regimento

de Infantaria

nO.5

•
2°.Sarg. de lnf. António Veloso dos Santos Lopo, do C.
T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação
desde 9/10/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 24/10/964)

Regimento

de Infantaria

nO.6

2°.Sarg. de lnf. Luís Albetto Vilhena Carvalho da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 28/9/964. Vence pela verba '''Pessoaldos Quadros
Aprovados por Lei". (Ikspacho de 24/10/964)

Regimento

de Infantaria

n", 10

20.Sarg. de lnf. Aníbal Ferreira da Rocha da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
6110/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 24/10/964)

Regimento

de Infantaria

nO.13

2°.Sarg. de lnf. Francisco Alves Minga do B.C.10, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 22/6/964, por ter regressado da R.M.de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Ikspacho de 29/8/964)

Regimento

de Infantaria

n°.16

2°.Sarg• de lnf. António José Chamorra Esteves do B.C.8
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi-
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talícia além dos QIadros". (Despacho de 28/10/964)

Batalhão

de Caçadores

nO.5

Sarg.Ajud.SubChefe de Banda de Música Fernando José
Sanches, do R.I.12, por pedir. (Oespacho de 29/10/964)

Batalhão

de Caçadores

nO.B

2°.Sarg. de Inf. Manuel José Mestre Ramalho do B.I. nO.
16, por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos QIadros". (Despacho de 28/10/964)
2°.Sarg. de Inf. Tomé Vicente da Piedade Saúde da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 6/10/964. Vence pela verba "Pessoal dos QIadros
Aprovados por Lei". (Despacho de 24/10/964)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligei ra nO.4

2°.Sarg. de Art. José Afonso da Silva Neto, do R.A.A.F.
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 4/10/964, por ter regressado da
R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei
(Despacho de 24/10/964)
ii.

Regimento
(Com

de Artilharia

Pesada,no.3

destino ao ClCA nO.2)

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas Dionísio Mendes Leal do C.T.
I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação
desde 16/10/964, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos QIadros".(Despacho de 16/10/964)

Regimento

de Artilharia

Intiaérea

Fixa

2°.Sarg. de Art. C~ariano Ferreira Abreu da E.M.Elm.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitarlíeia além dos Ouadros" (no.1 do arto.3520.do Capo.90.
do Orçamento do M.E.) (Despacho de 23/10/964) .
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Regimento

de Artilharia

de Costa

(Com destino ao C.I.E. do SRT)
Sarg.Ajud. de Art. José da Conceição Colaço do R.A.L.4
(Despacho de 20/ O/964)

t

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

20.Sarg. de Cav. José Mari~ Pereira, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/10/964
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por'
Lei".
(Despacho de 24/~0/964)
Regimento

de Cava~aria

nO.6

20.Sarg. do (S.9JE José Maria da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situa~ão desde 2\/9/964,
data em que embarcou de regresso a Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal dos QJ.adrosAprovados por Leí".
(Despacho de 16/10/964)
Regimento

'de Ca'f#P;aria

nO.7

20.Sarg. de Cavo José Luís CabeçJ"'PÚeira da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situa~ão;
desde 29/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos QJ.adros
Aprovados por Lei". (Despacho de 24/10/964)
.
Furriel Grad.Mec.Viat.Podas Franklim Ferreira Valente
~as. d~ R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação desde 20/9/964, data em que embarcou
de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de
Naneação Vitalícia além dos Qaadros",
(Despacho de 26/10/964)
Engenhari

a
Regimento

de Engenharia

n".

2

10.Sarg. de Fng. António Fernandes Moreira Barbosa, do
C.T.I. de Cabo Verde, devendo ser considerado nesta
situação desde 12/10/964. Vence pela verba "Pessoal
de Naneação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 23/10/964)
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Batalhão

de Sapadores

de Caminhos

••***********

de Ferro

Furriel Grad.Mec.Viat.Rodas José Luís Salgueiro Lourenço da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado
nesta situação desde 20/9/964, data em que embarcou
de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de
Nomeação Vital:í.ciaalém dos Ouadros".
(Despacho de 26/10/964)
Furriel de Eng. (Ferroviário) Marciano Augusto Pereira
da P.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/964. Vence pela verba "Pessoal dos
{)J.adrosAprovados por Lei". (Despacho de 24/10/964)

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

Mil itares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobil ização
e Mobil ização nO.4

l°.Sarg. do Q.S.S.G.E., Albino r~rreia da Anunciada do
C.l.S.M.l., por pedir. (Despacho de 16/10/964)

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização nO.5

2°.Sarg. do QSSGE Júlio da Silva Marques da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 27/9/964, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos {)J.adrosAprovados
por Lei".
(Despacho de 16/10/964)

Tribunais
2°.Tribunal

Militar

Territorial

l°.Sarg. de lnf. João Marques Paula, da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/964
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos {)J.adros". (Despacho de 23/10/964)

Estabelecimentos

de Instrução
Co Ié g io M iI i t a r
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2°.Sarg. de Inf. António Silvares Jerónimo, do E.C.5.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei"(no.l do arto.153°do Capo.3°.do Orçamento do ME)
(Despacho de 21/10/964)

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

Furriel corneteiro Fernando Tomaz do B.C.5, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 10/10/964, data em que a J.H.I. o deu pronto
para todo o serviço. Fncontravaese como indisponível
desde 29/7/964. (Despacho de 21/10/964)

Campo de Instrução

Mi litar de Santa Margarida

2o.~arg. de Inf. Nuno Sargento Lopes do R.I.2, por pedir, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 28/10/964)

Escola

Mil itar Electromecânica

2°.Sarg. de Art. José Rodrigo Parbosa do R.A.A.F., por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova-'
dos por Lei".
(Despacho de 23/10/964)

Campo de Ti ro de Alcochete
2°.Sarg. do QSSGE Manuel Fernandes Penteado do C.T.I.
de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964, data em que embarcou de regresso à Metró~le. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 30)10/964)
20.Sarg. do S.S. Agostinho Sequeira Barroco do B.C.5,
sua
Unidade
Mobilizadora , devendo ser considerado nest
.
R
Ma s1tuação desde 29/9/964, por ter regressado da ~.
V: de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao
1talícia além dos Quadros". (Despacho de 24/10/964)

Fstabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Regional

nO.3

2°M:~g •.do S.S. José da Silva do 2°.G.C.S., sua ~nidade
_ 111zadora devendo ser considerado nesta S1tuaçao desde 19/9/964, por ter regressado da R.M. de Mo-
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Moçambique. V~nce pela .verba "Pessoal de,Nomeação 'Vitalícia além dos Quadros", (Despacho de 21/10/964)
Diversos,
,Depósi to Geral

de Materi aI de Guerra

Furriel de lnf. Alberto Graça 'Conceição da R.M. deAngola, devendo ser considerado nesta situação desde
27/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei". (Oespacho de 24/10/964)
Supranumerários
ln fan ta r i a
'Regimento

de 'Infantaria

n°.l

2°.Sarg.' de Eng. (Transm. ) José de Sousa da Conceição
da CHERET, 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, devendo ser considerado nesta situação desde
7/10/964.
'
,
Regimento

de Infantaria

nO.16

2°.Sarg. corneteiro António Vicente Matias do R.l.13,
devendo ser considerado nesta situação desde 21/10/64
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço à Guarnisão Normal da R.M. de Moçambique que, nos
termos da alínea c) do arto.3°. do Dec. 42937 de 22/4/60.
Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira

nO.l

1°.Sarg. de Art. Virgílio Coutinho Neto do R.A.P.2, devendo ser considerado nesta situação desde 13/7/964,
por ter sido transferido de Unidade Mobilizadora. Encontra-se em .reforço !i warnição Normal na R.M. de Moçambique.
(Despacho de 6/10/964)
Regimento

de Artilh~ria

Antiaérea

Fixa

Furriel 2°.Mec,Radar José de Jesus Carlos Barata do G.A.

3a. Série
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C.A.2, devendoser considerado nesta-situaçio &esde
9/9/964, por ter sido nomeado para servir nas tropas
de reforço à Guarniçio Normal do C.T.I. da Guiné nos
termos da alínea c) do arto.3°.do Pec.42937 de 22;4/60
(Despacho de 21/10/964)
Cavalaria
RegifJ1entode Cav~1 ar i ~ n", 3
2°.Sarg. de Cav. Manuel Ferreira da Silva Correia do B.
C.51 devendo ser considerado nesta situação desde
4/6/964, por ter mudado de Unidade Mobilizadora. Já
se encontra na R.M. de Angola.
Regimento de Cavalaria nO,7
2°,Sarg. de lnf. João de Matos Lopes do F.C.5, por ter
mudado de Unidade Mobilizadora por motivo disciplinar
devendo sei considerado nesta situação desde 27/7/964
Já se'encontra na P.M. de Angola.
Furriel de lnf. Joaquim Inácio Maria do R.C.5, por ter
mudado de Unidade Mobilizadora, por motivo disciplinar
devendo ser considerado nesta situação desde 15/8/964
Já se encontra na P.M. de Angola.
Serviço de ~ateri~1
Companhia Divisionária de M8nutenção de ~aterial
l°.Sarg.l0.Mec.Electricista José C~mes Belo da E.M.Elm.
devendo ser considerado nesta situação desde 8/9/964
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço â Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné, nos termos
da alínea c) do arto.3°.ao Dec. 42937 de 22/4/960.
(Despacho de 21/10/964)
Estabelecimentos Produtores
Oficinas Gerais de Fardamento
1°.Sarg.do S.A.M. António Podrigues Faria da D,S.I.,
devendo ser considerado nesta situação desde 19/9/964,
por ter sido nomeado para servir em reforço à Guarnição Normal da B M de Moçambique, nos termos da alí-
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nea c) do ar t ", 3°.do Dec.42937 de 22/4/960. (Destina-se à Sucursal de l~urenço Marques das O.G.F.) Vence
pela verba "Privativa das O.C.F ••
No IJ I t r 8111H
Região

'!ilitôr

de AngolCJ

l°.Sarg.de Art. Ant6nio oa Silva f'amos do F.C.S, devendo ser considerado nesta situação desde 9/10/964, por
ter sido transferido para a Guarnição Normal da p.N'.
de Angola nos termos da al:ínea c) do arto.3°.do Peco
42937 de ·2?/4/960. F.ncontra-sena P.M: de Angola.
(Despacho de 21/10/964)
l°.Sarg. António de Ascenção Olim Marote da Acad.Mi1. e
2°.Sarg.2°.Mec.Viat.P~das Carlos José Faptista Navais
do R.C.6, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamente 19/9/964 e 19/10/964, por terem sido nomeados para 'servirem nas tropas de reforço à
C.N. da BoM. de Angola, nos termos da alínea b ) do
arto.3°.do Pec. 42937 de 22/4/960.
Por terem transitado para a C.N. da citada Província,
devem ser considerados nesta situação desde as datas
que lhes vão indicadas, os seguintes sargentos:
2°Sarg.do SM1-Joãb José Caramelo Semião-10c.:cM1 •• 1/1/964
-António Comes de Farros-10ClC.hM....
-António Leitão Neto-10C'f:)M
•.•.•.•• "
-António José Rodrigues Ouintino-10cr:AM"
-José Candido da Piedade Santana
-Joaquim Nunes da Silva~lo({'.AM..... "
Furriel lnf. -Manuel Pereira dos Santos-crMM •••.7/7/961
-Artur dos Santos Sousa-F .C.5••••••8/8/964
Já se encontram na P.M. de Angola,
It

tf

11

11

""

11

11

II

11

11

11

11

It

It

It

11

"

"

Região

Mi I

itar de Moçambique

2°,Sarg. do Ç6SGE, José Gonçalves dos Reis do D.G.A,
e Francisco ['omemCoelho do r.A.G.1, devendo ser considerados nesta situação desde 24/10/964, por terem
embarcado para a R.M. de Moçambique, onde vão servir
em comissão militar nos termos da alínea b) do artO,3°,
do Dec. 42937 de 22/4/960.
2°.Sarg, de lnf. Abel Cerqueira do S.C.S, por ter trans-
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ferido para a G,N, da referida Província, devendo ser
considerado nesta si tuação desde 20/2/964. Já se encontra na R,M, de ~oçambique,
Furriel 2°.Mec,Viat,P.odas Alberto Lourenço Morgado de
,Almeida do B,S,C,f"
devendo ser considerado nesta
situação desde 25/10/964, por ter sido nomeado para
servir na Guarnição Normal da citada Província, nos
termos da alínea b) do arto.3°.do Oec. 42937 de 22/4/
960.
(Despacho de 29/10/964)
Comando

Terri

torial

Independente

de Timor

l0.Sarg,l0,Mec.Viat,Rodas
António Ribeiro do B.A,P,2,
devendo ser considerado nesta situação desde 3/4/964,
por ter' sido nomeado para se~vir na Guarnição Normal,
da citada Província nos termos da alínea c) do art °,3°
dó Oec, 42937 de 22/4/960,
VII

- CONCURSOS; CURSOS f ESTÁGIOS

·A - Concu rsos
En c e r r ~me n t o
Declara-se que o 2°, Sarg. Enfo'.I-fípicoPuf ino Torcato Fer-re.i'ra Capi tão do C.T. L da Guiné foi aprovado no concurso para promoção ao posto de l°.Sarg.Enfo.Hípico,
aberto pela 0,F.no,34-3a,Série
de 10/12/963, com a
classificação de 14,5 valores, Este candidato ficou
na escala de promoção, colocado imediatamente à esquerda do 1°,Sargento Sebastião Maria Mesquita e à direita do 1°.Sarg. Ernesto da Silva Carvalho,
B -Cursos
1 -Averbamento
Frequentaram com aproveitamento e as classificações que
lhes vãQ",indicadas o Curso de Material e Segurança
Cripto, que funcionou na CHEBET de 24 de Agosto de
1964 a 17 de Outubro de 1964 os seguintes sargentos:
RAL2/ClCA4-20Sarg.lnf-Horácio
Manuel Barrigas •.••M.Bom
ClA.àC
"Art
António José Diogo, .•,•..•• M,Bom
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B.I. 5 -2°Sarg.lnf.-Joaquim C~nçalves, ••." .••••.•W.Bom
IMM
-"
"-Gi 1 ))~rei ra Cardoso Dias .••
Bom
C.M.
"-Júlio Vicente Pacheco ..••••••.••Pom
OO/rt3P
-Joâo Francisco Pissarra .•••"
Pom
DST/MF.
-Cast.âo Fernandes .••••• :••••'•••• Bom
B. 1.5
ii
-Alberno Gonçalves •••• "",
Bom
F..P.L
fi
"-Pui Manuel de Carvalho
Pom
e ••

,

II

II

'11

11

e e ' ...

I!

11

R'~I 12
(l

PAC

-J osé Soares de Alme-ida,

It

C'

~

e

l'

~

..

Fom

.,.,

".

Ar-t..-Penja.mim
Podrigues P.Oiz ••••.•• POtI\
C W.
Cav, -Joaquim A• .Paptista Woedas •.•.,Pegul ar
PAG 2 -Furriel Art-Manuel José G.Podrigues .••. ,•. Pom
A estes $argentos deve ser averbado o curso e a especialidade de MateI'ia~ e Segurança Cripto.
.
.
lf

e

Frequentaram com aproveitamento e as cla$$ificações que
lhes vão indicadas ú curso de Monitores de F.ducação
Física, que funcionou no CMF.FFD de 27/4/964 a 26/9/64
os seguintes sargentos e Calos Aprovados:
CMEFED-2°Sarg.Art.-Felicíssimo Jesus Ferreira ..••• Suf.
RI 12 -

1t

RC (\
PC 7

"li

'PL 1

H

11

Inf ..-Mário Carvalheira

Cor re.i a , ~

C'

~.~

11

~"

Cav. -Augusto José Paulino Gordo •••',..
-Adr i ano Augusto Tadeu •.•• ,••,,,•• Pego
)'1

H

-Adel ino C..Mar-ques ,~/andri ana, ~~

r

f'

Ir

PC 3
"
"-Helvídio
P.aimundo Cachatra ••••.,. li
trfv'M
Sv1 -Manuel Silva Parbosa Lopes ,,,,'
••~ "
P.I 6 -Fur'r-i.e
l Inf-António Manuel Azevedo •••", .... SuL
B.Tm3
"
Eng. -Armando dos Santos f!orta,.0"""
,II

II

Pt'C I0-1oCabo
RI 5' "
e

'WF,

II

Inf ..-António

"-Manuel
Fng~-José

Alves Ramos........

-e

......

('"

..

6....

11

João Martins Sousa. ,••;",• "
Carvalho

Simões" ~.

f'''

f!

f!

C'

f!

ti;'

Beg ..

A estes sargentps e Cabos Aprovados deve ser averbado o
curso de Monitores de Fducação Física Militar e a Fspecialidade de Fducação Física.
Frequentaram o curso de Comandantes de Secção de Cães
Militares no C.M.E.F.E.D. - C.I.M.C. de 23/7/964 a
16/9/964 os seguintes l°s.Cabos Wilos.:
l°Cabo Milo.3028/63-RI 2-João Pires Ladeira-Ind.1438/63
" " " 3070/63. ,; -Silvino do Bosário Parradas de
Matos-Ind. 1426/63.
Os referidos lOs.Cabos Milos. concluiram o citado curso
com aproveitamento pelo que lhes deve ser averbado:
-O curso de Comandantes de 'SecS~o de Cães Militares
-A especialidade de Cinotécnia ~~.

3a.

o~cnl 00 EXE~CITO N°. 31

Série

1009

********************************************************
2 - AI terações

na FreQuênci

a

Desistiu do curso A da Escola Central de Sargentos, nos
termos do arto.22°,do llec. 40423 de 6/12/955, o l°.
Sarg. de Inf. Salviano Duarte Cúrreia de Oliveira Amaral do F.L 10,
C

Estágio,s

1 - Averbamentos

Frequentaram com aproveitamento e eabésio:E3 de Co~t~a_Insurreiç ão que funcionou no C. L O. E de 10/8/964 a
5/9/964, os seguintes 10s.Cabos MilOs.:
F.I.12
- 10,Cabo Milo-Carlos Barroso Nunes
B.C.6
"""
-Joâç Chito Pereira
200CAM
"""
-Renato da Silva Penetra
B. 1. 5
"""
-José Pinhão Clemente '
20.OCAM
""
"-Manuel
Lucindo Cristóvão Teles
""
"""
-José Alexandre Abrantes Oliveira
""
"""
-Francisco de Sousa Coutinho
R.1.10
"""
-Joaquim Alves Pinheiro da Silva
P.LI.18
""
"-JoséPauloPibeitoCosta
Aos referidos 10s.Cabos Milos.,deve ser averbado o F.stágio de Contra-Insurreição, nos termos da nota nO.4
037/IP pO.94l/l/64 de 17/9/964 da Pepartição de Instrução do E.M.E.

VIII - OfCLARAÇOES
1 - Oesgraduações

Que desde 22/10/964 seja desgraduado voltando à sua anterior situação (lo.Cabo Ajud.Mec.Viat.P~das) o Furriel Grad. 2°.Mec.Viat.Podas Bernardino Mateia Lucas
do R.L 3
2 - Recti fi

caçães

Declara-se que o 1°.Sarg. de Inf. Manuel de Jesus Palma
do C.T.I. de Timor, iniciou a sua comissão nos termos
da alínea c) do artO,3°.do Dec. 42937 de 22/4/960 em
3/4/964 e não como foi publicado na O.E.no .15 - Sa,
Série de 30/5/964 a pág.5l8.
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Frequentaram com aproveitamento o estágio de contra-~nsur re i
que funcionou no C.LO.E.
de 10/8/964 e
não 1/8/964 conforme foi publicado em O.E. nO.28-3a.
Série de 10/10/964, pág.906, a 5/9/964 os seguintes
sargentos abaixo designados:
2°.Sarg. de Art.-José Silvestre de Jesus-fl.A.L4
""
"-Manuel
António Gonçalves ('osta-PMF
"
"
Cav. -António da Costa Lourenço-R.C.7
Inf. _Ti'oúrcio Alencastre Pestana-BH
19
ção

!1

,

!1

Declara-se nula e de nenhum efeito a passagem à disponibilidade do 2°.Sarg.José Vito Rodrigues da R.M. de
Angola, publicada na O.E.no. 24-3a.Série de 30/8/964,
pág. 771.
Declara-se que o l°.Sarg . de Art. Fernando Joaquim Cmnçalves Vau pertencia à E.P.A. e não ao R.A.L.S, como
foi publicado na O.E. nO.30-3a.Série de 30/10/963 a
pág. 928.
Chama-ae António Fernandes Posa da Cunha e não António
Francisco Rosa da Cunha, o 2°.Sarg. 2°.Mec.Viat.Lag.
e Esp. a que se refere a O.E. nO.2S - 3a. Série de
10/9/964, pág. 802.
Declara-se' que o 2°.Sarg,2°.Mec.Radar Anatólio Baptista
Marreiros,
do R.A.A.F., promovido ao actual posto
pela 0.E.no.25-3a.Série
de 10/9/964, pág.803, encontra-se na R.M. de Angola e não no C.T I. de S.Tomé,
como por lapso foi publicado •
Chama-se Manuel Gonçalves Facundo e não Manuel Gonçalves Fernando o 2:.Sarg.do S.S. a que se refere a O.E.
3a.Série nO. 22, pág.648 e 671 transferido para o B.
1.1.18, desde 11/7/961 por ter embarcado para a
R.M. de Angola. Mais se declara que o citado sargento
/ pertencia ao 2°.Grupo de Companhias de Saúde antes do
embarque.
Declara-se que o Furriel de Art. José de Sousa Moreira
dos Santos do R.A.L.4 a que se refere a 0.E.no.28-3a.
Série de 10/10/964, pág.876, que ingressou no Q.P.
desde 10/7/964, se encontra em reforço na R.M. de Angola. Fica sem efeito o que foi publicado no que respeita à ~erba pela qual vence.
Declara-se

que o Furriel

2°.Mec.de

Inst. de Precisão,
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Fernando Silva C~nçalves, da E,M.Elm, , promovido ao
actual posto pela O.E, nO,24-3a.Série de 30/8/964,
pá~,776, conta a antiguidade desde 28/6/964 e não
27/6/964; como por l-apso foi publicado,
OJ.ama-se João Dias Ledo e não José Dias Ledo, conta a
antiguidade desde 9/7/964 e não desde 8/7/964, o Furriel Grad. da E.P.M.no.9, referido na O,E. nO.26-3a.
Série, de 26/9/964, pág,824.
3 - Reformas

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, confo~ vem publicado no Diá~io do Governo nO.29O -II
Séri~ de 24/10/964, 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 rectific~ª~_Eelo artO,ll°.
Alfredo Dias de Oliveira Cabeças-1°Sarg,~t:-BIl-21
66O$(X
António Pereira-2°,Sarg.QSSGE-n.B.M.6 .•..•••..•.. ~21 948$CX
Custódio Pereira-2°.Sarg.do S.S.-Man.Mil ••••..•. -21 948~
António dos Pamos-2°Sarg.QSSGE-Q.M.G, •..,•.•,..• -19 692~
4 - Vencimentos

Declara-se que o l°.Sarg. de Eng.Manuel Correia Marques
da Fonseca, do R.E.no.1 a que se refere a 0.E.no.28
3a, Série de 10/10/964, pág.877 , vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos O,tadros", desde
15/8/964,
Declara-se que os Furriéis 2°s.Mec.Viat.Rodas, Lúcio
Joaquim Dias Segurado da E.P.C., Manuel Rodrigues Josué da E.P.E, , Augusto de Matos São Pedro do R.L.2 e
Manuel Filipe do B. I.7, passam a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"., desde 1 de Novembro de 1964.
Declara-se que o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Lag. Horácio Amílcar dos Santos Pereira da C,D.M.M., passa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos (luadros"(nO,l do arto.356°.do Capo.9°.do actual orçamen-
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to ,do M.E.), desde 1 de Novembro de 1964.
Declara-se que o l°.Sarg.Mec.Viat.L~ar. Paúl Maria Touro
Pereira do p.e. 4, passa a vencer pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei"., desde 1 de Novembro de
1964.
'

IX - OfTER~INAÇÕfS
1 - Condições~'~e Promoção dos Sargentos do OSS~E
(Nota nO.OS282/P~ Proc. 630.4 de 26/10/964 da
la. Rep. do F.M.E.)
,
A - A promoção aos postos de Sargento Ajudante> lo.Sargento e 2°.Sargent~ do QSSGE estabelecida no arto.5°.
do Dec.Lei nO.4573~ de 27/5/964 obedece as seguintes
condições gerais:
a)-Para o posto de Sargento Ajudante: as condições
estabelecidas no arto.42°. do B.P.P.I.E ••
b}-Para o posto de l°.Sargento: as condições estabe,lecidas no arto.41 do B.P.P,I.F ••
c}-Para o posto de 2°. Sargento: as condições nO.la.
3a. 'e. 4a. e parágrafo único do art °.40 do P.P.P.

LE. "

p. - Que a aata da promoção dos Furriéis do QSSGE a 2°s.
sargentos seja a do dia 31 de Dezembro dO'a~o em que
completarem 6 anos no posto de Furriel, contando,
eara o efeito o tempo de Furriel do quadro de origem.
c - Vue para os Furriéis que na data do seu ingresso no
QSSGE já tenham 6 ou mais anos neste posto, a data
de promoção a 2°.Sargento seja a do dia 31 de Dezembro do ano do seu ingresso neste Quadro.

2 - Graduação

e Desgraduação

de Mi I i tares

Por ,despacho de Sua Fxa.o Ministro do Exército de 24 de
Julh~ de 1964 e 16 de Outubro de 1964, foi determinado o seguinte:
Os militares que em concursos para Furriel do Q.P., presentes e futuros, venham a ser inibidos, nos termos
do despacho ministerial de 1/5/961, de prestarem as
respectivas provas, sejam dispensados delas, se forem
propostos pelos respectivos Comandantes das Unidades

,

e as propostas aprovadas pelo Comandante Militar da
Província, devendo:
(Lr-Ser graduados no posto imediato, logo que ao mesmo
seja promovido qualquer candidato que prestou provas no concurso de que foram inibidos;
(2)-Prestar provas no l°.concurso que se realize após
ter cessado o motivo de serviço impeditivo;
(3)-Ser intercalados na lista de aprovados do concurso
que deviam ter frequentado, findo o c -r-r-ur so com aproveitamento, constante de (2).
.
(4)-Ser desgraduados~ em caso de reppovaç~o neste con, UTe.Oj

(5)-Ser desgraduados, quando, em caSo de aprovação em
concurso, obtenham uma classificação inferior à do
primeiro a~rovado do mesmo concurso ainda por promover ou amda inferior à. do último candidato promovido.
Este despacho, também tem aplicação aos cursos de promoção do Q.S.M., cujo assunto se encontra regulado
pelas Determinações da O.E. nO.2-3a.Série de 20/1/960'
pág.38, e sanciona o procedimento já adoptado, quanto
a este pessoal, pela, P~partição de Sargentos e Praças.

X - OBITUARIO
1964 - Setembro - dia 18 - 2°.Sarg. de Eng. (Sapadores)
António Posa Libério, da C.Fng. 42S/RE l,colocado na
B.M. de Angola.
1964 _ Outubro - dia 17 - 2° .Sar g, de Cavo Joaquim Barata Pereira do p.r.7, em reforço à R.M. de Moçambique.
1964 - Outubro - dia 18 - 2°.Sarg. do
do C.I.S.M.I..

QSSGE Manuel luz,
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I - MUOANÇAS
Sargentos

seguinte:
OE SHUAÇlo

do Quadro

Permanente

Ingresso nos Quadros
Quadro da Arma de Infantari~
Fassou a ser considerado nesta situaçâ,p desde 5i 9/963
o'Furriel de lnf. Viriato Correia Gonçalves do R.l.2·
sua Unidade Mobilizadora, por ter regressado da R.M.de
Angola. Foi-lhe dada a sua comissão como fin&a. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Passagem

à

Situação

de disponibi Iidade

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta si tuaç go desde 1/11/964
o Furriel de lnf. Manuel Nicolau Vieira do R.l. 4·
De.spacho de 16/10/964

Quadro da Arma de Arti Iharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 27/9/964
o 20.Sarg. de Art. José Branco Monteiro Baptista da R.
M. de Angola.
Despacho de 25/10/964.
t~~~dgd~

~

Situação

de Supranumerário
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Quadro da Álma oe Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 8/10/ ~4,
por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço
à Guarnição Normal do C T,I. da Guiné
nos termos da
alínea c) do artO ,3°. do Dec.42937 de 22/4/960 o tU,'_
riel de Fng. Sapo João Pires Mendes do n, E, 1.
II

....

Sargentos

- PR U!10ç1E S

do Quadro Vermanente

Armas e serviços

Sargs.

Ajuds.

Min:stério

do Exército.

Repartição

do Gabinete

do QSSGE.

os lOs Sargs

António

Augusto

Valente Couras João Barbosa Guimarães e Joaquim Augusto Reis, contando a antiguidade desde 1/10/964 data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novO pos
to:(ArtO,5°, do Dec.Le i nO.45733 de 27/5/%4). Vencem
pela verba "Pessoal dos (,AladrosAprovados por Lei ".
Despacho de 30/10/964,

Estado Maior do Exército
Sarg, Ajud. do QSSGE o l°,sarg. Joaquim Francisc~ da Si1 .
va Júnior contando a antiguidade desde 1/10/964 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto, (Arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence
pela verba' Pessoal dos Quadro s Aprovados por Lei".
Despacho de 30/1°/964.

Na Dependencla

do Aj~dante

General

D i rec ç ão doS e rv iç o de Pes soa I
RepartiçãO de OfiCiais
Sarg.Ajud. do QSSGE o l°.sarg, Carlos Lourenço Ramos
contando a antiguidade desde 1/10/964 data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(Arto.5°. do Dec.Le i 45733 de 27/5/%4).
Vence pela
verba 'Pessoal dos ().IadrosAprovados por Lei".
Despacho de 30/10/964.

1

_'1 j'J

:;2

d"

<".-',' _.:.~:,.,' .'..

....:.<,~ ... :.

Sarg.Aj ud, do QS:-~~t', o 1<.).Sarg. António Victorino Xavi er
contundo a an t i gn i dade desde 1/10/964
data a pa r- t i r
da qual tem direito
aos vencimei1tos do novo post.o.
(Arto.50do Dec.Le i 45733 de 27/5/964).
Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por .•ei ",
Despacho de 30/10/96'4.

D i re cÇã o doS e r" i ç o de Jus t iç a e D is c i p r • r.;>
RepartiCio
de Justiça E Disciplina
Sarg.Ajud.do
QSSGE o 1°.Sarg. Fernando de Abreu contando a antiguidade
desde 1/10/964
da ca a partir
da qual
tem direito
aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do
Dec.Le i 45733 de 27/5/964).
~ence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". Desp~chC de 30/10/964.

Di recções

das Armas

Di recção

da Arma de Arti Iharia

Sarg Ajud. do QSSGE. o 1°.Sarg.
JJsé Manuel Gonçalves
Garcia
contando a antiguidade
desdel/10/~~
data a
partir
da qual tem direito
aos venc imen tcs
• novo posto. (art05°,do
Dec.Lei.45733 de 27/5/964)
vence pela
verba Pessoal dos Quadros Aprovados po~ Lel".
Despacho de 30/10/964,

Di recção da Arma de Engenharia
Sarg.Ajud.
do QSSGE o 1°.~arg. Joaquim Pires Bea ~\ contando a antiguidade
desde 1/10/964
dat
" par ci r da
qual tem direito
aos vencimentos do no'
posto. (A-to.
50.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964).
Vence pela verba
'Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei'.
Despacho de 4/11/964
J

Escolas
í

Prjticas das Armas e Serviços
Instrução e Unidades

Centros

de

nf ant ar l a

Regimento
20 Sarg.

de lnf

de Infantaria

o Furriel

Viriato

N°

2

Correia

Gonçalves

1.020
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contando a antiguidade
desde 31/5/963, data a partir
da -qua.l ,terri·di rei to aos vencimentos do novo posto.
"
Despacho de '29/10/964.
.....'
.

Regimen~o

N°~ 13;

de Infantari~

2°. Sarg, de lnf.,
'0 Furriel
Candi do .Ioaqu im Soto Maior
Menezes;' -cont.endo a antiguidade
desde 30/4/9.64, dá ta a
parti r da qual tem direi to aos vencimentos' do novo posto.
Despacho-de 30/10/964.
'

,Regimento

de lntantar

16

la N°.

2°. Sar-g, de Irif', , o Fur r i el.-Franci.sco
António da Costa
Bàxros , contando a antiguidade
desde 1/10/964,
data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Encontra~se em reforço à R.M. de Angola.
" .
, Despacho' de 4/11/964:

BatalhãO
Sarg.Ajud.
,

de Caçadores

do 'QSSGE. o l°.sarg.

6

N°,

António

Marques

Queiroz,

contando a ant.igu i dade desde 1/10/964.
data a partir'
da qual tem direi to aos vencimentos
do novo- posto.
(arto.5°.do
Dec.Lei, 4'5733 de 27/5/964).
Vence pela ver. ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".'
'
, Despacho de 30/10/964.

Batalhão

de Caçadores

N°.

10

1o.~arg. de lnf e . , o 200Sarg. Delfim Sebastião Gomes con't ando 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 3/11/964.

Arti

Iharia
Regimento"de

Artlharia

ligei

ra N°,

3

Furriel
de Art •• o 10.Cabo rrancisco
Maria Ruivo do C.I,
S.M.I~, contando a antiguidade
desde 8/10/964.
datá a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros". (no. 2 do ar t ? , 330 do Capo. 8°. do. Or·
çamento
do
Despacho de 3/11/964. '
.
, M.,E.)

3a. SÚliE
OGl
XCU T0 N°. :{2
*~~*
**** ,.,,***** :~er~::***<~~*
.;:.:~*~~
* ~*~~:.;~
'i-:* ~ *,:"~r:;~

~ lC21

ui'

':';'-:::<.:~;;."

'-',

';.~:~\

.-r.:!:~**

REG IMENT O OE Ar.T I LHAR I A PESADA N°. 3
20.!::larg.de Eng. Rodoviáno,
o Furriel Alvaro Manuel Fer-reira ~edat' do C.l~C.A.2, contando a antiguidade des ...
de 30/9/964
data a partir da qual tem direIto aos
vencimentos do novo posto. Despacho de 9/11/964
Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

l0.Sarg. de Cav., o 2°'sarg. José Maria Pereira, contan~
do a antiguidade desde 22/8/964, data a partir da qual
tem direito aos vencamen cos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei".
Despacho de 3/117964.
Regimento

N°, t

de lanceirus

l0.sarg. de Cav., o 2°.Sarg. Amadeu Augustc Domingues Pires do C.I.C.A.3, contando a antIguid9de desde 20/8/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos de
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos ().IadrosAprovados por Lei". Despacho de 3/11/9b4.
Regimento

de lancei

ros N°, 2

Sargs.Ajuds. do QSSGE, os lOs.Sargs. Armando Alves e José Andrade, contando ambos & antI~~ldade desde ~/10/64.
data a parti r da qual tem di rei to aos vencamen LOS do
novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964).Vencem pela verba "Pessoal dos ().ladrasAprovad·'s poY Lf'i'•
Despacho de 30/10/964
Regimento

de Cavalaria

N°. 4

10.Sarg.
de Cav., o 2°. sarg. Fernando
Parei ra de S usa,
contando a antiguidade desde 20/8/964. data a partir.
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei
Despacho de 3/11/964.
II.

l0.Sarg. de Cav. o 2°.~arg. Francisco Coelho victorino
da Mata, contando a antiguidade desde 25/8/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
, Lei".
Despacho de 3/11/964.
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Regimento

'?

de Cavablria

N°. 8

Sar g.Ajud, do QS__"GE o 1°. Sarg. José Morão Vilela
con
tando a· antiguidade
desde 1/10/964, 'data'a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (art05°
do Dec. Lei457 33 de 27/5/964). Vence pela verba "Pes"
soa l dos Quadros Aprovados por Lei
Despacho de 30/10/964.
1J •

l°.Sarg. de Cav., o 2°,Sarg.Atílio
Domingues
Pires do
R.A.L.2(ClCA4), contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei ", Despacho de 3/11/964

Engenharia
Escola Prática

de Engenharia

2°.Sarg. de Eng. (Transm) , o Furriel Manuel Francisco
Caras Altas, contando a antiguidade desde 11/9/964, da.
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do no·
vo posto.
Despacho de 5/11/964.

BatalhãO

de Sapadores

de Caminhos

de Ferro

Sarg.Ajud, do QSSGE, o l°.Sarg. José Gonçalves de Sousa
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(arto.5°.do Dec,Lei nO.45733 de 27/5/964). Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 4/11/ %4.

Batalhão

de Telegrafistas

1°. Sarg. Grad, 1° .Mec.Hadrom,
o 2°. sarg. 2° .Mec.Radiom.
José Luís Carreiras Constantino, desde 7/6/964; data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos~
to. Serve em reforço na R.M. de Angola.
Despacho de 2/11/964.
I

Serviço de Saúde
2". Grupo de Companhias de Saúde
Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. António Gonçalves, con~
tando a antiguidade desde 1/10/964. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.

3fl

02 l:'

Série

l'

'E'l ;''')

." 3,>'

5°.do Oec.Lei45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos \.._hladlo"
Aprovados por Lei",
Des~açho de 30/10/964,
Orgãos

de Execução

Estabelecimentos
Oistritos
Distrito

dos Servi~os

e Outros

Elementos

Mil itares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e Mobilização

N°, 6

Sarg.Ajud. do QSSGE, o 1°.Sarg. Joaquim Marques de Andrade, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a par.
tir da qual tem direito aos v~cimentos do novo posto.
(art05°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei' •
Despach0 de 4/11/964.
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

N°.

15

Sarg.Ajud.do QSSGE, o 1°.Sarg. António Folgado, contando
a antiguidade desde 1/10/964. data a part1r da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.' ~o.5°.do
Dec.Le i 45733 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 4/11/964.
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

N°.

16

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Joaquim Santana Gaspar,
contando' ã antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela ver~
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 4/11/964.
Estabelecimentos

Penais
Forte

Sarg.Ajud.do

da Graça

OSSGE. o 1°.~arg.

João .anuel

Torres

Antu-

nes, contando a antiguidade desde 1/10/964. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(arto.5°.do Dec.Lei 45733 de27/5/964). Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 30/10/964.
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Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Ti ro da Serra

da Carreguei

ra

2o.s~rg. de' Inf" o Furriei Fmíli~ Silv~ ·F~rreira. contando a antiguidade desde 26/9/964. data a partir da
qual tem direito a6s vencimentos do novo posto •.
Despacho. de 9/11/964.
Diversos
Depósito
Geral de Adidos
(Com des:tri.noao A. I.M. de Huna)
Sarg.Ajud, do QSSf.l~ r.' l°,Sarg. Francisco José Rita, contando a antiguidade desde 1/10/964. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto•
5° de,Dec.Le i 45733 de 27/5/964). Vence pela verba=PessoaI dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 30/10/964.
Depósito

Geral

de Material

de Guerra

2°.Sarg. de Inf. o 2°,§~rg.Grad. José .António da Silva
Luís, contándo a ant1guidade desde 30/4/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 10/11/964.
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°

15

2~~Sargij.de In f', csFurri~:l.'3
António Augusto e José Lopes.
contando a antiguidade Jesde 30/4/964. data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto, Servem
em comissão de reforço á R.M. de Angola.
Despacho de 9/11/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

16

Furriel 2°,Mec.Armas Ligeiras o l°.Cabo Aju.Mec.Armas Ligeiras Armando da Conceição Luís, do R.A.L.4. contando
a antiguidade de sele 21/10/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto nos termos

da alínea b) do nO.2'1 da N.n. do Oec.42937 de 22/4/960
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte,
30,do [).)c.42937de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à GuarniçRo Normal da R.M. de Moçambique.
Despacho de 6/11/964.

Serviço

de Saúde
2°. Grupo de Companhias

de SaúL

20.sarg: do S.S. o Furriel António Neves. contando a
antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo pozto. Serve em reforço no C.T.l. da Guiné. Despacho de 2/11/964 •

•

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
l0.S~rg. de Cav., o 2°.Sarg. Fernando Artur da Costa Varão, contando a antiguidade desde 22/8/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
20.Sarg. de lnf., o Furriel Abílio Francisco Viegas, contando a ant.igu i dade desde 30/4/964, data e partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 9/11/964.
20.Sarg. de Cav., o Furriel Casimiro dos Santos Piçarra
Serrano, contando a antiguidade desde 31/3/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 6/11/964.
Furriel de Eng. (Sap. ),
dos Santos, contando
a partir da qual tem
posto.
Despacho de

o Furriel Grad. Fernando Pereira
a antiguidade desde 5/9/964, data
direito aos vencimentos do novo
9/11/964.

Furriel 2°.Mec.Armas Ligeiras, o l°.rabo Aj.Mec.Armas
ligeiras Manuel Gomes Valente do R.LI5. contando a antiguidade desde 25/10/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto~ nos termos da
alínea b ) do nO.24 das N.R. do Dec.42937 de 22/4/%0,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
30.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir na Guarnição
Normal da citada R.M.
Despacho de 2/11/964.
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Região Mi Iitar de Moçambique
2°.Sarg.de Art., o Furriel José Guilhermino Santos Loios
contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 5/11/964.

Comando

Territorial

Independente

da Guiné

2o.~arg.do S.S., o Furriel Domingos Juliano Marques,contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

Comando

Territorial

Independente

de Macau

2°.~arg. de Eng. (Rod. ), o Furriel Francisco Coito Ribeiro, contando a antiguidade desde 30/9/ ~4, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 4/11/964.

Comando

Ter rito r ia I Independente

de Timo r

2°.~arg. de lnf., o Furriel Joaquim Ribeiro Rosa, contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 10/11/964.

Graduações
RegiãO Mi Iitar de Moçambique
Furriel Grad.de Cav.,o l°.Cabo Ade1ino de Jesus Pires Rodrigue~ da CHERET, contando a antiguidade desde 21/10/
964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto devendo ser considerado nesta situação
desde 21/10/964 por ter embarcado para a R.M. de Moçambique. Despacho de 31/10/964.

Sargentos
Regimento

do Quadro

de Infantaria

de Complemento

N°. 5

Por despacho de li~jNovembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962
2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Clímpio Guerra Pinto. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 3/Gutubro/1963.

3~ Série

ORDEM DO EXERCITO

N°.32

1027

********************************************************

Regimento

de Infantaria

de

sA

da Bandeira

Por despacho de 14jNovembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962. 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Manuel Augusto Ferreira da Silva. Tem direito
ao vencimento do novo posto desde 8/Agosto/1962.
Por despacho de 14jNovembro/1964, contando a antiguidade
desde 31fDezembro/1963, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano António Manuel dos Santos Pereira. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 31/Dezembro/1963.

BatalhãO

de Caçadores

N°. 10

-Companhia de Caçadores nO.614
por despacho de 14jNovembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Manuel de Macedo Baptista. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 1/Abril/1964.

BatalhãO

de Caçadores

N°.596

-Companhia de Caçadores de Vila Gouveia
Por despacho de l4jNovembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1962, 20.sargento miliciano o furriel
miliciano Manuel Fratas Foutinha. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 13/Novembro/1962.

Regimento

de Arti Iharia Pesada N°. 2

Por despacho de 14jNovembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1961, 2°.sargento miliciano o furriel
miliciano Gonçalo Filipe Ferreira Sampaio. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 21jDezembro/1963.

Regimento

de Artilharia
,

Antiaérea

Fixa

. -Bataria de Artilharia nO. 247

.por despacho

de 14/Novembro/l

ffi4. contando

. a~sde 28/Fevereiro/1963,

a antiguidade

2°.sargento miliciano o furriel
, mil~ciano Manuel Agostinho da Fonseca ~as. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 9/Julho/1963.

Regimento

de Cavalaria

N°. 3

-Companhia de Cavalaria nO. 353

3a.Série
ORDEM O ( EXERC I TO N°. 32
1028
*******************************************************
Por despacho de 14jNove!J1bro/1964. em virtude de tp.r beneficiado da amnistia do Decreto-Lei nO.45467 de 1963, por
lhe ter· sido arquivado sem qualquer procedimento o processo que tinha pendente do 10,T.M.T,de Lisboa
2°.sargento miliciano o furriel miliciano Nelson de Pinho da
Sil va, Conta a antiguidade desde 28/Fevereiro/1962
e tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 15/Abril/963.

Grupo de Reconhecimento

de Angola

Por despacho de 14jNovembro/1964,_contando
a antiguidade
desde 31/Dezembro/1963
2°. sargento miliciano o furriel
miliciano .Joaquim LUís Matos Rei. Tem direito aos vencimentos do novo poste desde 31/Dezembro/1963.

Regi men to de Engenha ria N°. 1
por despacho de 14jNovernbro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963.
2°. sargento miliciano b furriel
miliciano Fernando José Regala Mendonça. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 12/Dezernbro/1963.

1°. Grupo de Companhias

de Saúde

-Coropanhia de Auto Macas nv , 1 S7
por despacho de 14jNovembro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°. sargento miliciano o furriel
miliciano Albertino da Purificação Campos Gonçalv~s Bastos. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde
28/Fevereiro/1963.

2°.Grupo

de Companhias

de Saúde

-Hospital Militar nO. 124
For despacho de 14jNovembro/1964,
contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963,
2°. sargento miliciano o furriel
miliciano .José Frausto Coroadinha Ambrósio. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.

III - CaLOCAÇãES
Sargentos

E TRANSFERfNCIAS

do Guadro

Permanente

Armas e Serviços
Ministério

do EXército

3a. Série
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Estado Maior do Exército
lo.~arg.do QSSGE Manuel Marquilhas Barqueta, do C.T.l.
de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
22/9/964, data em que embarcou de regresso à Metrópole
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" • Despacho de 2/ ll/;~4.

(com destino

ao Conselho

Administrativo)

l0.Sarg. do S.A.M. José António Figueiredo Gomes, do C.
T.l. de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde 22/~/ %4. Vence pela verba "re.ssoai c'l.t
NO\'!)eélç.ãc
Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 29/10/964.

Na Dependencia

do Ajudante

General

Direcção do serviço de .Iessoal
Repartição de Recrutamento
10. Sarg, do QS3JE Manuel Ribei ro de Sousa Torres, do C.T ••
l. de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde 22/9/964, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 2;11/ ~4.
Furriel de Ilnf. José Valente do·C.T~l. d~ Timor, devendo
ser considerado nesta situação desde 7/9/964. Vence
pela verba 'Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei".
Despacho de 10/11/964. ,
Repartição

de Sargentos

e Fraças

l0.sarg. de Inf, Manuel Gomes O:l1.1l'eia
do C.T.l. de Macau
devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/5"64.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícl.a além
dos Quadros".
Despacho de 29/10/;%4.
20s.Sargs. de lnf. Guilherme Augusto Corujo e José Vicente Roberto Trindade, ambos do C.T.l. de Macau, devendo
ser considerados nesta situação desde 22/9/964. Vencem
pela verba 'Pessoal dos Qradros Aprovados por Lei".
Despacho de 31/10/964.

Na Dependencia

do Vice-Chefe

do Estado Maior
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Chefia

do Serviço

de Reconhecimento

das Transmissões

2°.Sarg. de Eng. (Transm.) David Amaral de Figueiredo, do
C.T.l. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 31/10/964.
Furriel Grad.Mec.Mat.Criptográfico
Rogério Duarte Borges
do C. T. 1. de Macau, devendo ser consi derado nes ta si··
tuação desde 22/9/964, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vi t.alj c.ia além dos Quadros".
Despacho de 28/10/964.
Na Dependência

do Quartel

Direcção

Mestre

do Serviço

General

de Intendência

l°s.Sargs. do S.A.M. Humberto António dos Reis Catalim
e Francisco dos Reis Patada, ambos do C.T.l. de Macau,
devendo ser considerados nesta situação desde 22/9/964.
Vemcem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros»,
Despacho de 29/10/964.
Direcção

do Serviço

de Fortificação

e !bras

Militares

l°.Sarg. do Q.S.S.G.E. António Marques da Silva Júnior
do D.G.A. e a prestar serviço nos serviços dos Forças
Armadas, por pedir. Despacho de 29/10/964.
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola

'Frática

de Infantaria

Furriel 2°.Artíf.Seleiro
Correeiro José Gonçalves, do
C.T.l. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964. data em que embarcou de regresso ~
Metropole. Vence pela verba' 'Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros",
Despacho de 28/10/964.
Regimento

de Infantaria

N°,

1

2°. sarg. de lnf. Arnaldo Gomes Gomes da R.M. de Angola.
d~vendo ser considerado nesca situação desde 18/10/964.
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Vence pela verba "Pessoal dos ~adros
Despacho de 23/,0/964
Regimento

Aprovados por Lei

N°. 2

de Infantaria

l0.Sarg. de In f, António Ferraz, do C.T.r. de Macau, devendo ser considerado nesta situação' desde 22/9/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Ç\ladros". Despacho de 29/10/964.
Regimento

N°. 4

de Infantaria

2°.Sarg. Grad. do S.S.José Ribeiro Alves dos Santos, da
R.M. de Angola, devendo ser cpnsiderado nesta situação
desde 20/10/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 2/11/964
Regimento
20.Sarg.

de Inf.

N°. 5

de Infantaria

Cremildo

Lobato

Possante,

do C.T.I.

de

Macau, devendô ser considerado nesta situação desde
22/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 31/10/964
Regimento
2° •.sarg.

de Inf.

José

de Infantaria
Ferrei

ra Lopes

N°. 6
Pei xoto

do C. T.I.

de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
22/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 31/10/964.
Regimento

de Infantaria

N°,. 8

l0.Sarg. de lnf. Francisco Carvalho de Melo do R.I.13,
por pedir. Despacho de 3/11/964.
Fur~iel Grad.Mec.Viat.Rodas Manuel Rodrigues da Rocha do
C.T.l. de Macau, devendo ser considerado nesta situa·
ção desde 22/9/964, data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos.Ç\ladros". Despacho de-28/10/964.
Regimento

de Infantaria

N°. 10

l0.Sarg. de mf. José Augusto da ~ilva Valente do B.C.I0

f
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sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964, por ter regressado do C.T.
I. de Macau. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Despacho de 2/11/964.
Re.gimento

de Ilnfantaria

No. 11

2°'sarg. 2°.Mec. Electricista Joaquim Abílio Moreira Resina do H.M.P., devendo ser considerado nesta situação
desde 21/9/ ~4, por ter pas~ado à situação de disponibilidade. Despacho de 6;11/ %4.
Regimento

de Infantaria

N°,

12

l°.~arg. de'Inf. António Duarte Simões, do ClCA 4 por
pedir. Despacho de 2/11/964.
R·egi~ento

de Infantaria

N°.

13

l°.Sarg. de Inf. José Antunes Tinoco do B.C.10. sua Uni~
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação,desde 24/10/964, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos ()Iadros", Despacho de 3/11/964.
2°.Sarg. de Inf. Norberto Augusto Garcia do C.T.I. de
Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
22/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 31/10/ %4.
Regimento
2°.Sarg.

de Inf.

de Infantaria

N°"

José das Neves Maia,

14

do C. LI.

de Macau.

devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/ %4,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 6/11/964.
Regimento

de Ilnfantaria

N°

16

2°.sarg.2°.Mec,Viat.Rodas António Henrique Carvoeiro Pa
checo do C.T.I. de Macau, devendo ser considerado nes
ta situação desde 22/9/964, data em que embarcou de regresso l:I Metrópole. Vence pela verba' 'Pessoal de Nomeação Vitalícia 'além dos Quadros". Despacho de 28/10/64.
Batalhão

de Caçadores

N°, 6
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20.Sarg. de lnf. Francisco Caetano dos Santos Carvalho,
do C.T.I. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 31/10/964.

Arti Iharia
Regimento

de Arti Iharia Ligeira

N°.2

(Com destino ao C.I.C.A.4)
20.Sarg. de lnf. João de Deus Patrício do 8.C.5. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si tuação desde 22/9/964. por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Despacho de 8/1()/964.

~egimento

de Artilharia

Ligeira

N°. 3

Furriel Grad.Artíf.Serralheiro
António João Pereira do
C.T.l. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964 data em que embarcou de regresso à
Metrópole, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros",
Despacho de 6;11/964.
Furriel de Art. Joaquim Guerra Nunes do C.T.I. de Macau,
devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964·
Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 31/10/964.

Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°. 5

Furriel Grad.Mec.Viat.Rodas
Fernando d~s Santos Lopes,
do C.T.l. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/ g)4, data em que embarcou de regresso li Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 28/10/964.

Regimento

de Arti Iharia Pesada

N°. 2

(Com destino ao C.I.C.A.1)
20.sarg.20.Mec.Elect. Joaquim de Sousa Tavares do C.T.I.
de Macau, devendo ser considerado nesta situação des
de 22/9/%4,
data em que embarcou de regresso li Metrópole. Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
Despacho de 28/10/964.

Regimento

de Artilharia

~esada

N°

3

O~A
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2°.sarg. de Art. José Benedito Pires do C.T.I. de Macau,.
devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/~4.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros .Aprovados por
Lei".
Despacho de 31/10/964.
Furriel clarim Francisco
devendo ser considerado
data em que embarcou de
Despacho

Ferraz da R.M. de Moçambique,
nes ta si tuaçgo desde 15/10/ %4,
regresso à Metrópole,
de 4/11/964.

(Com destino ao ClCA 2)
lo.~arg. de lnf. Armindo Ferreira Marques, do R.I.2. por
pedir.
Despacho de 29/10/964.
Regimento

de Arti

Iharia

de Costa

l°.Sarg. de Art. Mário Luís dos Santos, da R.M. de Ango~
la, devendo ser considerado
nesta situação desde
20/10/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 2/11/964.
Bataria

I Independente

de Defesa

de Costa

N°.

1

2°.sarg.de Art. José Gonçalves Vargas, do B.I.I.18. por
pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quad ro s'",
Despacho de 5;11/ %4.
Cavalaria
Regimento

de

I Lancei

ros N°.

2

l°.sarg.
de Cavo José Albano Leitão
e 2°.Sarg.
de Cavo
Domingos da Paz de Carvalho, ambos do C.T.I. de Macau,
devendo ser considerados nesta situação desde 22/9/964.
Vencem respectivamente pelas verbas 'Pessoal de Nomeação Vi cal jci a além dos Quadros" e Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei
Despacho de 29/10/964.
ri.

Regimento

de Cavalaria

N°.

4

Sarg.~ud.Chefe
de Mec.Automobilistas, Augusto do CarmoVúro
do C.T.I. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/ ~4, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". Despacho de 28/10/964.

3a.
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l0.Sarg.de Cav. Alberto Lalanda Cacela do R.C.6, por pe~
dir
Despacho de 1)/10/ C6,4.
20.sarg.clarim Sabino Montez da Escola Prática
laria.
Despacho de 10/11/964.

de Cava~

20s.Sargs. de Cavo Domingos Sanches Vinagre do C.T.l. de
Macau e Francisco Coelho Vitorino da Mata da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
respectvamente de 22/9/; ~4 e 31/10/964. Vencem pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei".
'
Regimento

de Cavalaria

N°. , 6

10. ~aTg.

de Cavo Bel armino Fer"rei ra de Aguiar do C. T.!.
de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
22/9/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 29/10/ %4.
Regimento

de.

Cavalada

N°,

7

20s.Sargs. de Cavo Domingos Gaspar Ramos do C.T.l •.de
Macau e Manuel Afonso de Jesus do C.T.l. de Timor, devendo ser considerados nesta situação desde respectivamen te 22/9/964 e 7/9/ %4. Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Furriel Grad.Mec.Viat.Rodas,
Manuel Mourão Soares "da R.
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 16/10/ %4, data em que embarcou de regresso
h Metrópole. vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qradrosv , Despacho de 6/11/964.
2o.:arg.2o.Mec.Via~.Lag.e
Especiais Raul Pereira da Rosa
do G.C.T.A. Cont1llua a vencer pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 7/11/ %4.
20 .Sarg. 2° 'Mec. Viat.Lag. Vl adinu ro António Carujo Fernandes da C.D.M.M., por pedir. Passa a vencer pela verba
"Pessoal de Nomeação Vi t al j cia além dos Quadro s''(no. 2
do arto.33Ü* do Capo.8°. do Orçamento do M.E.)
Despacho de 20/10/964.
Escola

Prática

de Engenharia

Com destino ao B.Eng.n*.3
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2°s.Sargs. de Fng.(Sap.) Henrique Lourenço e Xavier Vi
cênc i a Marques , ambos do C.T. 1. de Macau, devendo ser
considerados nesta situação desde 22/9/964. Vencem pe~
la verba IfPessoal dos Quadro1;!Aprovados por Leí".
Despacho de 31/10/964.
Regimento de Engenharia N.~2i
2°s.Sar&s. de Eng. (Sap. ) António Rodrigues da Rocha e
Joaquim Manuel de Sousa, ambos do C.T.I. de Macau, devendo ser considerados nesta situação desde 22/9/964.
Vencem pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 31/10/964,
Grupo de Companhias de Trem Auto
2°.Sarg. de,Eng.(Rod.) Mário Bronze Pereira da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
22/9/964. Vence pela verba •Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 8/10/964.
2°. Sarg, 2°.Mec.Vi at,Rodas Mário Fernando Tomaz do C.T. 1.
de Macau; devendo ser considerado nesta situação desde
22/9/964, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole,
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Despacho de 28/10/964.
Batalhão de Telegrafistas
2°.sarg. de Eng. (Transm.) DominjOs Cabrita Martins Fontes do C.T.I. de ~acau e 2°._arg.2°.Mec.Radiom. João
Alves da Silva da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde respectivamente 22/9/964 e
19/10/964, data em que embarcavam de regresso ~ Metrópole. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Furriel Grad.Mec.Radiom. Aparício Lopes dos Santos do
C.T.I. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964, data em que embarcou de regres~o a
Metrópole; Vence pela verba "Pessoal de Nomeação V1ta1ícia além dos Quadros", Despacho de 28/4/964.
Serviço de Saúde
1° Grupo de Companhias de Saúde

s e.
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20.Sarg. do S.S. António Queda do C.T.I.de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964. Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia
além dos
Quadros".
Despacho de 31/10/964.
2°.Grupo

de Companhias

de Saúde

Furriel do S.S. Francisco GomesSelgas Martins do C.I.M,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de NomeaçãoVit alícia além dos Quadros". Despacho de 2/11/964
Servico

de Administração

2°. Grupo

de Companhias

Militar
de.Administração

Militar

2o.~arg. do S.A.M. José Henrique Borralho do C.T.I. de
Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
22/9/ %4. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 31/10/964.
Serviço

de Ma~erial

Escola

~rática

do Serviço

de Material

20.Sarg.20.Artíf.carpint.
João Fazendas Piçarra e Furriel Grad.Mec.Viat.Rodas João Guilherme de Sá, ambos
do C.T. I. de Macau, devendo ser considerados nesta si·
tuação desde 22/9/964, data em que embarcaram de r egresso 'li Metrópole. Vencempela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia
além dos Quadros",
Orgãos

de Execução

dos Serviços

e (utros

Elementos

Es t a b e I e c i men tos Mi I i t a r es
Distritos
Distrito

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e Mobil ização

N°" 9

20.sarg.do QSSGEDelfim Cardoso Ferreira,
do l°.G.C.A.M.
sua Unidade Mobilizadora devendo ser considerado nes
ta situação desde2i2/10/964 por ter regressado do C.T.
I. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros A·
provados por llei".
Despacho de 2/10/964.
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

N°.

11
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2°. Sargs, do QSSGE Joaquim dos Santos do to T. I. de Macau,
devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964,
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 24/10/964.

Estabelecimentos

de Instrução

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

2°.sarg. de Cavo António José Amaral do S.C.S. Vence pe
la verba "Pessoal' dos Quadros Aprovados por Lei".
~spacho de 10/11/964.

Campo de lnst ruçgn Militar

de Santa 'Margarida

2°.Sarg. do S.S. José Sanches Castilho do 2°.G.C.S ••
por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 2/11/964.
2°.•Sarg.· de Inf. Rodolfo Manuel de Jesus Faustino, do C.
T.1. de Macau, devendo ser" considerado nesta si tuaç go
desde 22/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
,Aprovados. por Lei". Despacho de 31/10/964.

Centro de InstruçãO

de Sargentos

Mil icianos

de Infantaria

2°.Sarg. do S.S. João Neves Carrolo do C.T.I. de Macau"
devendo ser considerado nesta si tuaç go desde 22/9/ !64.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos (hadros" • Despacho de 31/10/964.

Campo de Ti ro de Alcochete
2°.S~rg. do S.A.M. José Lopes Branco Gonçalves, e 2°.
Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Henrique Gomes Ferreira ambos
do C.T.I. de Macau, devendo ser considerados nesta situação desde 22/9/ ~4, data em que embarcaram de regresso à Metrópole. Vencem respectivamente pelas verbas "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". e Pessoal
de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Furriel de lnf. José Joaquim Domingues e Furriel de Art.
José Luís [has Merca, ambos do C.T.I. de Macau deven
do ser considerados nesta si tuaç ão desde 22/9/954. Ven
cem pel a verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
Despacho de 31/10/954.
t
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Campo de Tito da Serra da Carreguei ra
20.Sarg. de lnf. António Ribeiro Monteiro da R.S.P.jDSP.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos <Nadros". Despacho de 3/11/964.

Centro

,

de Instrução

de Arti Iharia Antiaérea

e de Costa

20.Sarg. de Art. José Varela Saloio, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
15/10/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprevados por Lei".
Despacho de 3/11/964.

Estabelecimentos
Hospital

Hospital~res
Militar

Regional

N°. 3

20.Sarg. do S.S. José Joaquim Vieira da Silva, do C.T.r.
de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
22/9/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros". Despacho de 31/10/964.

Estabelecimentos
Laboratório

Militar

Produtore~
de Produtos

Ouímicos

e Farmaceuticos

20.Sarg. do S.S. Agnelo de Oliveira do C.T.l. de Macau,
devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964.
Vence pela verba "Privativa do L.M.P.Q.F.".
Despacho de 31/10/964

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

2o.;arg.do QSSGE Joaquim Caetano da Conceição do 1°.GCAM
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 22/10/ %4, por ter regressado do C.
T.l. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Despacho de 2/11/964.

Depósito

Geral de Material

de Guerra

Furriel de lnf. Manuel Pereira dos Santos da R.M. de An
gola, devendo ser considerado nesta situação desde
20/10/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 2/11/964.
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Destacamento

do Forte

do Alto Duque

'"
2°'carg.
de Art , João da Encarnação Garrido do C.T.I. de
Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
7/9/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
cia além dos Quadros".
Despacho de 10;1.l/ %4.
Furriel de Art. António Madeira Machado, do C.T.l. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/
/%4. Vence pela verba "Pessoal dos C).iadrosAprovados
por Lei ".
Despacho de 31/10/964

,

Supranumerário
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°. 1

Furriel de lnf. António Romão Maria do H.1. 5, por ter
sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do l~c.
42 S7 de 22/4/ 160, para servi r nas tropas de reforço a
Guarnição Normal da R.M. de Moçamhique, devendo ser
considerado nesta situação desde 21/10/; 640

R e gim en t o d e ln fa n t a r ia N.

I.

2

2°.sarg.cometeiro
Manuel João Lopes Pouca Roupa do R.l.
16 e Furriel 20'~Aec.Armas Ligeiras Joaquim Ferreira
Travanca do R. A. L.I, por terem sido nomeados nos ter·
mos 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 situa
ção desde 7/10/964.
Despacho de 9/11/964.

Regimento

de Infantaria

N°. 16

2°s.Sargs. de lnf., António Jorge Gaspar do D.D.(Forte
da Graça)
Luís Paulino da Costa do R.l.13
Jorge
Joaquim Mouta do B.C.8 e António Henrique Cristo Carraça do R.l.3. por terem sido nomeados nos termos da
alínea c) do ar tv , 3°. do Dec, 429 37 de 22/4/ Ç60. para
servirem nas tropas de reforço a Guarnição Normal do
C. T. 1. da Guiné os dois primeiros e da R.M. de Moç am .
bique os dois últimos, devendo ser considerados nesta
situação os dois primeiros desde 8/10/; 164 e os dois
últimos desde 21/10/964.
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Batalhão

de Caçadores

nO.5

20,Sarg,Gra,de Inf, Carlos José Sampaio Dias do P.I,l
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
30.do Dec.42937 8e 22/4/960, para servir nas tro~as de
reforço à C~arnição Normal da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação des0e 25/10/964,

Artilharia
Regimento

de Artilharia

de Costa

20.Sarg. de Art, Francisco Florêncio Perú do ClAAC, por
ter sido nomeado nos termos~a 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 7/10/964.

Cavalaria
Re,imento

de Cavalaria

nO. 6

20s.Sargs, de Cav. Avelino Alberto Pinto do R.L.2, Joaquim Churro do C.I.M, de Santa Margarida, Joaquim Francisco Santana Trovão do E.M.E., José Carlos Ga1amas Posado da E.P.C., Arménio dos Santos Ferreira da E.P.C.
e José Claudino Fernandes Luzia do R.C.7, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec,
42937 de 22/1/960, devendo ser considerados nesta situação desde 25/10/964.

Engenhari a
Regimento

de Engenhari a nO. 1

20s.Sargs. de Fng.(Sap.), Francisco do Nascimento Charuto
Bandeira do R.A.C.(CIF do SRT), Helder Soares Pinto,do
B.S.C.F., Henrique de Fi~ueiredo da E,P.E.(B.E.3,
Fernando Manuel Sirgado Porto da E.P.E., Mário Gonçalves Capela da E.P.E., Joaquim de Brito Mestre da E.P.E.
e ~anuel Simões do C.I.S.M.I.; 2°.Sarg. de Fng. (Transm.)
Jorge Alberto de ,Jesus Alves da E.P.E.(B.Tm*3) e 2°.
Sarg. do S.S. José Fernandes Maneira da E.P.A.M., 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 'aC1llarniçãoNormal do C.T.L da C1lliné,devendo
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ser considerados

Serviço
lO.Grupo

Série

nesta situação desde 8/10/964.

de Administração
de Comoanias

Militar
de Administração

~i I itar

2°.Sarg.FnfO.Hípico António Grilo do CMEFED, devendo ser
considerado nesta situação desde 7/10/964, por ter sido nomeado para servir nas tropas de reforço à Cmarnição Normal da P..W. de Angola, nos termos da alínea c(
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
(~~spacho de 5/11/964)

Serviço

de Material

Companhia

Divisioniria

de Manutenção

de Material

2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas
Ramiro Serra da B.P.S.M. e
Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas João José Simões ca Silva do
R.E.l, devendo ser considerados nesta situação desde
respectivamente
7/10/964 e 25/10/964, por terem sido
nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, ?Ma servirem "a Q.J1.JQ. AtI,ola,

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

Mi I itar

lO.Sarg. de Cav. Alberto da Assunção Bibeiro Júnior, do
C.T.l. de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 2/11/964)

No Ultramar
Região

Mil itar de Angola

lO.Sarg. de Art. José Fernando Rodrigues Ribeiro do R~
A.L.I, devendo ser considerado nesta situação desde
22/10/964, altura em que transitou para a Guarnição Normal nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de
22/4/960. Encontra-se
a prestar serviço na R.M. de Angola.
Por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) do
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artO,30do Dec,42937 de 22/4/960, devem ser considerados nesta situação desde as datas que lhes vão indicadas, os seguintes sargentos:
l0Sarg,Fng,-José Maria Teixeira da Silva-BF 2,,25/10/64
"
"
"p -Arlindo Gomes Cardoso-F,M,Flm,.....
"
"
"J.'(l,. -Joaquirn Pereira dos Santos-FI 11. ••19/10/64
20 "(BSGE-Felisberto
Ferreira Lopes-2°1MT....
"
"
" Inf.-José Pacheco Xavier-RI.
3 ....... " 7/10/64
"
"Eng.-José
Eduardo Martins Rodrigues-BAC.
"
20.Sarg. de Inf. Amilcar dos Santos Pereira da Com.Recomplet.113/F.C,5 por ter transitado para a situação de
comissão Normal nos termos da alínea b) do arto.3°.do
Dec,42.937 de 22/4/960, senqo-lhe contada toda a comissão por voluntariado, (Oespacho de 29/10/964)
Por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte.
30. do Dec.42937 de 22/4/960 para servir nas tropas de
reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, devem
ser considerados
nesta situação desde as datas que
lhes vão indicadas, os seguintes sargentos:
10Sarg.10Mec.I.P.-Nelson
da Silva Pereira-EPsv. ••25/10/64
20"
S.A.M.
-Odoa l.doOdorico Almendra-M.M.
"
"
Fng~p. -António Bit.o.Barl'.ej..w-S';'
~.E.l. 29/10/64
e-

"

,

"

20.Sarg. de Art. Eduardo dos Santos Martins do RAP 2 e
20.Sarg.Grad.lnf. João Martins:Cabrinha
do B.I.16, por
terem embarcado para a citada Província onde vão ser- .
vir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
30.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerados
nesta situação desde 7/10/964,
20,Sarg, músico "caixa" Manuel Joaquim de Oliveira da F.
P.I., devendo ser considerado
nesta situação desde
29/10/964 por ter sido nomeado nos termos da alínea b)
do arto.3°.do Oec.42937 de 22/4/960.
(Despacho de 4/11/964)
R~lião

ttlilitar

de Moçambique

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, devem ser considerados nesta situação desde as datas que lhes vão indicadas, os seguintes sargentos:
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;Z°Sarg.Inf. -Eduardo nu'arte San tos-RAL 2-CICA 4 •••.•21/10/64
"
"
'Tomé Luís Neves-P.C.I0 ..•••..••.••••... 24/10/64
" " " -José Maria Soares-P. L 7.... .•.•..•. .•.•
-José Mariquito Constantino-RI 15......
"
" " " -Bodolfo José Goedes ClOmes lliarte-CIOE.. "
" "S.S.-Francisco
de Freitas P.de Sousa-f.P.E. 21/10/64
«.

11

ti

"

"

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, devem der considerados
nesta situação desde as datas que lhes vão indicadas os
seguintes sargentos:
2°Sarg.Inf.-António Pereira da C~sta Lima-PI 6•••.•21/10/64
"
"
an
-Fernando de Jesus Dias Fareleira-RI 14. "
" " " -Ramiro de Jesus Fernando da Silva-EPL.
"
" " " -Artur Gomes Fernandes Azevedo Mel-DFAlm. "
" " " -António Loureiro Martins-PI 4..........
"
"
"
" -João Sinfrónio Valentim-flI 16.•• ,•••• ,
"
" " " -Acácio Lopes Moreira-RI 14............
"
"
" " -Américo Santa Cardoso Ferreira-PI 12..
" " " -António da Ci>sta-P,C.5•..•.••.• ,••,...
"
" " " -Joaquim Francisco Pacheco Ricardo-RI 3. "
-João Silvestre Martins-R. L 3••.•••• ".
" " " -Severiano da Si 1va Lei tão-E.M. E, •••.•
" " " -W1eutério João Pinheiro Nunes-RIS. ,••
"
" "Art.'-Alvaro Ezequiel Andrade-BAG 2 .•.•.•• ,.26/10/64
" " " -José Avelar Gonçalves Mani ta-GACA 3"" 21/10/64
"
"
" -José dos Santos-RAL 2 (CICA4).........
"
tl

IV"

"

e

Furriel

Inf'-Ant.ón i.o Barata Mateus-D"G"A""""

$"""""

"

"

Furriel 2°.Mec.Madiom. António Cmiomar Groninha do R.l.l;
Furriel 2°Mec,l.Prec. Renato da Silva ri~lho da ClD.M.M.
e 2°s.Sargs.2°s.Mec.Viat.Rodas
Manuel Lopes Domingos
Branco e Manuel Silva Barbosa Lopes, ambos da C.D.M.M.
devendo ser considerados nesta situação desde 21/10/64
por terem sido nomeados para servirem na citada R.M.
nos termos da alínea c) do arto.3°.do'Dec.42937 de
.22/4/960.
2°.Sarg. de lnf. Jorge Pedro Gonçalves Colaço do B.C.5
por ter transitado definitivamente para a R.M. de Moçambique, sendo considerado como do Recrutamento da
mesma desde 20/2/964,
2°.Sarg. de lnf. Francisco Henrique do P.C.S, por ter
transitado para a situação Comissão Normal nos termos

38, Série
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da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 18/12/963,
Já se encontra na R.M. de Moçambique.
Comando Terri

tori

ai Independente

de C"bo Verde

l0.Sarg. de Inf. José Manuel Pereira da Silva do P.I.I,
17, devendo ser considerado nesta situação desde 21/10/
/64, por ter embarcado para o C.T.I. de Cago Verde onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°. do Dec. 42937 de 22/4/960 ..
IV - CONCURSOS,

CUPSOS E ESTAGIOS

A - Concu r so s
1 - Aditamento

Oue em aditamento ao publicaryona 0.E.no.12-3a.Série de
30/4/964, pág.40l se public& que é intercalado na referida lista com o nO.51-A de ordem o l°.Cabo lS/63-RD-C
~amantino Ribeiro Pedro por ter sido aprovado naquele
concurso com a classificação de 11,5 valores.
B - Cu r so s
- AveIbamentos

Frequentaram com aproveitamento o XII Curso de Minas e
Armadilhas que funcionou na E.P.E. de 3/8/964 a 5/9/64,
os seguintes Furriéis Milicianos:
Deolindo Afonso Branco
FPE
89,2%
Pom
José Pogér i o Mota Magalhães
"
81,0
"
Afonso Pereira da Silva
"78,8
Reg.
José Lopes Rafael
PI 2
75,1
"
Arlindo dos Santos Silva
RI 1
73,1
"
José João Freitas Gonçalves
EPE
72,8
"
Aos referidos Furriéis Milicianos deve ser averbado o
curso de Minas e Armadilhas nos termos da nota nO.4475/
/IP de 19/10/64 da Repartição de Ihstrução do E.M.E.
Frequentaram com aproveitamento o XII Curso de Minas e
Armadilhas. que funcionou na E.P.E. de 3/8/964 a 5/9/64
os seguintes 10s.Cabos Milicianos:
Manuel G.L. Mendes Serra
RI 10 87/2%
Pom
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Adelino de Almeida Vilão
RI 12
Benedito D.F. dos Santos
RI 12
Alberto A.Moreira Leal
BI 8
António A.Tavares dos Santos FPF
António P.C.C-.arciaLema
RI 12
José Rafael de Matos Silva
FPF
Orlando A. Branco da Silva
BAP 2
António Alberto Vergas de Gaspão FPE
Qrlando Matoso França
BI 12
Fernando A. de Meneses Trigo CACA 3
Pedro da Silva Liberat~
FPE
Vasco M.G. Sherman Macedo
m 15
Fernando B. de Sousa P~cha
FC 10
Silveira de Sousa
"
Dionisio Abreu Bispo
RI 5
José Maria Braga Dias
RC 7
João Parbosa de Carvalho
PC 10
Rogerio Morgado Pereira
EPI
José C.Madail Soares
RI 10
António Camilo Soares Pereira RI 8
Joaquim Augusto Pereira
BC 10
José do Carmo N. Mendonça
BA 3
Luís Lopes dos Santos Pio
BC 6
António A.Alves de SDusa
BI 10
João S. Carvalho dos Santos
RI 5
João CruilhermeLince
RI 15
Fernando B.C. Pastos Boim
BI 16
João M. Ferreira Tavanes
BII 18
José Manuel Mourão Barata
RI 11
Adêrito Ferreira da Costa
RI 15
António Cunha Podr i gues
RL 2
Custódio Santos Cnsta
PC 10
João Francisco Miranda Dias
EPI
Carlos Fernando Andrade Simões "
Armando Moura Noya
PI 7
Armelim da S.Beis Correia
RI 11
Jorge A.P. Vasconcelos Cnrreia PI 15
Daniel H. Costa Ferreira
BC 5
Carlos A. Esteves Ventura
EPI
Joaquim Coelho da Rocha
RAP 2
Joaquim M. Fncarnação Coelho BC 8
J.oãoC. de Moura Vigail
C~A 3
Manuel A. Gonçalves G.Santos RI 5
João M.C. Ramos Franco
RI 5
Manuel Ribeiro Alexandre
RI 15
José Amaro Martins Duarte
RI 15

86,7%,

Pom

85,0

Bom
Bom

84,3
84,3
84,0

83,3
83,1
82,2
82,2
82,0

Rom

"
"
"
"
"
"

81,4
81,3
80,9
80,6

II

80,S

li

80,0
80,0

79,6
79,4
79,3
79,3
79,2
78,9

"
"
"
"
"
Pego
"
"
"
"
"

78,S

II

78,1
78,0
77,6
77 ,2

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

76,5
76,5
76,S

76,4
76,1
76,0
75,7
75,7
75,7
75,5
75,4
75,2
75,2
75,2
74,9
74,7

74,6
74,5

fi

"
"
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Beg.
74,5%
EPI
António F, Valente Augusto
74,4
"
Joaquim F. dos Santos Alemão
74,.4
EPE
"
a)Joaquim Macedo da Silva
74,2 .
BI7
António da Silva Guarda
74,0
"
PC6
João Martins Lopes Marcelo
73;8
EPI
"
João Carvalho de Pinho
73,8
BL2
Luciano Baul Pedro da Cruz·
73,6
"
EPI
Fernando Soares Seabra
73,2
"
Manuel Gomes Calças
73,1
"
José F, Silvestre Pereira
73,0
RL2
Carlos Alberto Ferreira
72,S
"
BI4
José Maria dos Santos Matias
72,4
PI
8
"
José da C. Ferreira da Silva
71,9
1(:5
Carlos da Silva Leitão
71,8
"
BAP 2
José Macedo Lei tão
71,5
RI
16
"
Tomaz J,.Cardoso Trindade
71,3
RI7
"
Manuel Ferreira Cataleo
RI 11 71,0
"
José António Rosário Lobo
70,7
"
CISC
Francisco Monteiro Trigueiro
GN:A 3 70,5
João F. Aguiar dos Santos
70,0
EPI
"
Oário Alvaro Passo Quintino
Suf.
69,6
BI 4
Ernesto F. de Sousa Madeira
69,S
EPI
António de Almeida Peruchp
69,3
"
BI 3
Vitor M.F.Castilho Belbutti
69,1
PC6
Anténio da C. Antunes Gouveia
69;1
"
RI8
Armando L.S. da Nova Magalhães
67,4
"
BI 5
Anténio J.Gaspar Fonseca
66,2
"
RI 8
Artur João Pinto Carneiro
66,0
"
CISC
António Fernandes Félix
a)-Este militar é lo.Cabo Bd
Aos referidos lOs.Cabos Milicianos deve ser averbado o CUrso de Minas e Armadilhes, nos termos da nota nO.4.476/IP
de 19/10/964 da Bep.Instrução do E.M.E ••
11

11

t1

11

11

11

11

11

v -

DECURACÕES

1 - Aditamento

Em aditamento ao publicado na 0.F..no.29-3a.Série de 20
de Outubro de 1962, a pág.849, se declara que o Furriel
de Eng. (Rodoviário) Alvaro Manuel Ferreira Queda, ficou colocado no R.A.P.3, com destino ao CICA 2 desde
20 de Setembro de 1962.
2 - Desgraduações
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desgraduado do posto de Furriel 2°,Mec,Annas Li g, desde 24/10/964, o Furriel Grad,2°,Mec,Armas Lig, Serafim
Alves Feneira do r,A,L,5.
3 - Rec ti fi caçõ es

Declara-se que o 1°,Sar g, de Cav, Aguinaldo da (raça promovido a este posto, confonne publicado na 0,E,-3a,Série nO,29 de 20/10/96~, pág, 930, fica colocado no P,C,
nO.7 e não conforme consta na referida O. E •• Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros",
Para os devidos efeitos se declara que o 2°.Sarg, de lnf,
Albino de Oliveira do B.C, 10 encontra-se a prestar serviço na R,M. de Moçambique e não na R.M, de Angola conforme consta da 0.E.-3a.Série nO.19 de 10/7/964 pág.
636,
Declara-se que o l°.Sarg. de InL António de Sousa Podas
da P.M. de Angola iniciou a sua comissão nos termos da
alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 em 11/7/
/961 e não como se publicou em 0.E.-3a.Série nO.13 de
10/5/964.
Declara-se que o l°.Sarg, de lnf. Fernando Vaz Coimbra
foi colocado no Centro de Instrução de Operaç"es Especiais e não conforme consta na 0.E,-3a.Série nO.30 de
30/10/964, pág,965.
Para os devidos efeitos se declara que a antiguidade de
2°.Sarg, de lnf, Teodoro do Nascimento Canelhas é de
31/5/963 e não 31/5/964 como por lapso foi publicado
em 0,E.no,13-3a,Série de 10/5/964. Está colocado no
F' ,CIO,
Declara-se que a classificação final do curso para lOs.
Mec.Viat.Lag,e Especiais obtida pelo 2°,Sarg.2°J~"ec,
Viat.Lag,e Fspeciais Manuel José Pias da Costa do G,c'
T.A. é de 12,0(7) valores e não 12,9 como por lapso sepublicou na O,E. nO.29-3a.Série àe 20/10/964(pág.936).
Embarcou para o C.T.I. da Guiné e não para a R.M. de Angola o Furriel de lnf. Arlindo Martins dos Santos do
R.I,16, a que se refere a O.E, nO.18 de 30/6/963, pág.
563.
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Para os devidos efeitos se declara que o furriel de lnf.
Francisco Dias Podrigues, embarcou para a ReM, de Angola e não para o CeT.l, da C~iné, conforme consta da
0.Eeno.17 de 20/6/964, pág. 570, Tem como Unidade Mobilizaqora o B.C,10e
4 - Vencimentos

Declara-se que o l°,Sarg. do SAM António da Cunha Lima,
do l°.G,CeA.Me passa a vencer rela verba "Pessoal dos
().ladrosAprovados por Lei". (nOe1 do arto.330°,do Capo.
80,do Orçamento do M.Ee) desde 1/12/964.
Geclara-se que o l°.Sarg.Electrvicista
José Parbosa Pimenta do R.L.2, passa a vencer pela verba "Pessoal dos
().ladrosAprovados por Lei". ,desde 1 de Novembro de 1964.
Declara-se que os l°s.Sargse de Fng, José Ferreira Alves
do P.T., José Hilário Santos Rodrigues da E.P,E"
António Vieira Pereira do P,T, ,Henrique Jordão dos Santos da CHEPET, Belder Venâncio Cardoso do P,T., Domin80S Gredes Barrosa do R,A,P.2(ClCA nO.1) e António Cavaleiro Dias do R,F,2, a partir de 142/9~,
passam a
vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei", (nOe1 do arto.33OD.do Capo,8°,do Orçamento do M.E.)
Em adi tamen to às verbas porque es tão a vencer os Sargentos do QSSGE na Metrópole e publicados em 0.F.-3a.Série nO,30 de 30/10/964, declara-se que ffi 1.s.Sargs,do
QSSGE José Filipe Machado Carreira e Andrónico Paula
dos Anjos Poej~, ambos do Colégio Militar continuam a
vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei",(nO,l do arto.153°.do Capo.3°.do Orçamento do ME)
como já tinha sido publicado em 0.E.-3a,Série nO,16 de
10/6/964.
Declara-se que o 2°.Sarg.lnst.Precisão
Samuel da Concei··
ção Paptista de Miranda da E,M.Elm, passa a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", desde 1/11/964.
Declara-se ~e
te da E.P.A.,
da Cruz Maia
~os da ~1,
Fernandes do

os Furriéis Mec. Vi at., Rodas Carlos VicenFernando Norte Pedro da E.P.S.M., Carlos
Florindo da ~~1, António Natividade CamJosé Duarte Elias da COMM, Manuel Pires
R.A.L.2 e Fernando Gabriel Piscarreta da

3a. Série
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E.P.S.M., passam a vencer pela veJ'ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", (n", 1 do ar t ", 3300 .do Capo .80•
do actual orçamento do M.E.), desde 1 de Novembro de
1964.
0000000000000000000

0000000000000000000
0000000000000000
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Y.inistro

do fxército

Joaquim da Luz Cunha
Está conforme

o

Ajudante

General

•

MINISTtRIO DO EXtRClTO

dlo Exército

Ordem

30 de Novembro
Publ ica-se ao Exército

o seguiAte:

I - MUDANÇAS
Sargentos
Ingresso
Quadro

de 1964

DE SITUAÇAO

do Quadro Permanente

nos Quadros
da Arma de Artilharia
"

Passou a ser considerado nesta situação desde 28/10/964,
o 2°.Sarg. de Art. Joaquim da Silva Freitas do R.A.A.F.
por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros", (no.
1 do arto.352°.do Capo.9°.do Orçamento do M.E.)

Quadro

de Sargentos

do Serviço

Geral do Exército

Passa a ser considerados nesta situação desde 2/8/964,
e colocados nas Unidades que para cada um se indica,
os sargentos abaixo mencionados:

Escola

Prática

l° .Sarg. de Eng.-Humberto

Escola

de Engenharia
Caetano de Sousa

Prática

de Cavalaria

10. Sarg, de Cavo Manuel dos Santos Abramtes

Regimento

de Engenharia

N°. 2

l° .Sarg. de Eng. José Gouveia da Costa

Passagem

~ situaOãG

de disponibil

idade

3a,Série
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Quadro

.

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 5/11/964,
o 2°.sarg. de Inf. JOSé Maria Tovar Machado da R.M. de
Moçambique.
Despacho de 11/9/%4.
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/11/%4,
o Furriel de Inf •• Manuel Eugénio Paulo de Freitas da
R.M. de Angola. Despacho de ~5/9J964.

Quadro

da Arma de Artilharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 2/11/964,
o 2°.sarg. Manuel da Conceição Rocha da R.M. de Moçambique. Desp~cho de 13/10/964.

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 17/11/964,
o 1°.Sarg.1°.Mec.lnst.de Precisão Guilherme Marques,
da E.M.Elm.

II - PROMOÇÕES
'Sargentos

do quadro

Permanente

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependencia
Di recção

do Exército

do Ajudante
do Serviço

General
de Pessoal

Repartição de Sargentos e Praças
Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Joaquim Filipe Segurado,
contando a antiguidade desde 1/10/ ~4, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
5°.do Dec. Lei nO. 45733 de 27/5/964. Vence pela verba
"Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei".

Na Dependencia

do Quartel

Mestre

General

Direcção

do Serviço

de lntendãnc

ia

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°'sarg. Jerónimo Marcelino Alves
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Rolhas, contando a antiguidade desde 1/10/964, dàta a
partir da qual tem direi to aos venc'imentos do novo poso,
to. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela
verba "Pessoal dos ().tadrosAprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.

Direcção

do Serviço

de Transportes

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.sarg. José Marques Lourenço,
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (artO
50.do Dec, Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
"
Despacho de 12/11/964.

Direcção

do Serviço

de Fortificaçies

e Obras ,Mi I itares

Sarg.Ajud. do QSSGE" o l°'Sarg. Agostinho Gonçalves Remé~
dio, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a par~
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo pqsto.
Arto.50.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964. Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.

Chefia

do Serviço

de O~çamento

e Administração

Sargs.Ajuds. do QSSGE, os l°s.Sargs. Carlos da Silva Matos
e João dos Santos, contando a antiguidade desde 1/10/64,
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do no~
vo posto. (artO 5°.do Dec.Lei nO.45733 de 27/5/964).Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.

Quartéis
Quartel

Generais
General

do Governo

Mi

Iitar de Lisboa

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Raul Cláudio de Almeida
Cruz, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/954). Vence pela
verba "Pessoal dos Qradros AProvados por Lei".
Despacho de 2/11/964.

ORDEM DO EXERCITO N°. 33
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Quartel

General

da ia. Região Mi I itar

Sargs.Ajuds.do QSSGE, os l°s.Sargs.Antánio Coelho Soares,
e Benjamim Alves Vieitos, contando a antiguidade desde
1/10/964, data a parti r da qual têm direi to aos venci··
mentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/
/964). Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" •. Despacho de 2/11/964 •.
Sarg.Aj ud, do QSSGE, o lo.Sarg. Luís Lourenço Pestana,
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (artO
5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964

Quartel

General

da 3a. Região Militar

Sa~gs.Ajuds. do QSSGE, os l°s.Sargs. Agostinho Ramos Manteigas e Francisco Nunes Valentim, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei
45733 de 27/5/964). Vencem pela verba "Pessoal dos Ç,Uadros Aprovados por Lei". (Despacho de 2/11/%4).

Di recções

das Armas

Di recção da Arma de Infantaria
Aj ud, do QSSGE, o 1°~Sarg, Alberto António Corado
contanao a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos venC1mentos do novo posto.
(arto.5°.do Dec.Lei qO.45733 de 27/5/964). Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 30/10/964.

Sarg,

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaris

N°. 1

1°.Sarg.1°.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,
António Antunes Dias, contando a antiguidade desde
13/9/964. data a partir da qual tem direito aos venci-
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,

mentos do novo posto. Continua a vencer pela verba "Pes"
soal dos Q,ladros Aprovados por Lei".
Despacho de 19/11/964.
Regimento

de Infantaria

N°. 2

20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel António
de, contando a antiguidade desde 29/2/964,
tir da qual tem direito aos vencimentos do
.Continua a vencer pela verba "Pessoal dos
provados por Lei". Despacho de 12/11/964.
Regimento

de Infantaria

N°.

Maria Macidata a parnovo posto •
Quadros A~

4

Sarg.Ajud •.do QSSGE. o 1°.Sarg. António de Jesus, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
50.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.
20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Edmundo Rodrigues,
contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
Continua a vencer pela verba "Pessoal dos QUadros Apro':'
vados por Lei". Despacho de 12/11/964.
Regimento

de Infantaria

N°. 5

Sargs. Ajud. do QSSGE, os 1°s.Sargs. Adriano Lourenço
dos Santos e Afonso Pedro Vieira, contando ambos a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. (art05°.do Dec.
Lei 45733 de 27/5/964). Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 2/11/964.
Regimento

de Infantaria

N°,

12

Sarg.Ajud. do QSSGE, o 1°.Sarg. Carlos Nunes, contando a
antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.
Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba ,"Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 2/11/ %4·
Batalhão

Independente

de Infantaria

N°.

17
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Sargs.Ajuds: do QSSGE, os l°s.Sargs. João Avelino àe Sou
sa e João Ferreira da Rocha Paim, contando ambos a an~
tiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°,do Dec.
Lei 45733 de 'Xl/S/ gJ4). Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 10/11/%4.

N

BatalhãO

de Caçadores

N°.

6

2o•sarg. de lnf., o Furriel Manuel Fer.nandes Duarte, cont ando a antiguidade
desde 31/5/ %3, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 18/11/964.
BatalhãO

de Caçadores

NII. 8

Sarg.Ajud, do QSSGE, o l°'.Sarg. Vicente Manuel França,
contando a antiguidade desde 1/10/%4,
data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.
•
2°.sarg. de Cav., o Furriel João Fróis Guerra, contando
a-antiguidade desde 27/12/963. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos ao novo posto.
Despacho de 1 r11/964.
BatalhãO

de Caçadores

N°.

9

Sargs.Ajuds.do
QSSGE, os l°s.Sargs. José Bento Alves
e Humberto Gonçalves de Amorim, contando ambos a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733
de 27/5/954). Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros A~
provados por Ilei". Despacho de 2/11/964.
Arti

Iharia
Escola

Prática

de Arti

Iharia

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.sarg. Emílio dos Santos, con·
tando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da
qual tem· direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
5°.do Dec.Lei 4573c3 de 27/5/954). Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Desp, de 2/11/964.
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Regimento

de Arti Iharia

Ligei

ra N°,

1

20,Sarg,20,Mec,Viat.Rodas,
o Furriel Hugo Ferreira Marques Tavares, contando a antiguidade desde 29/2/ ~4,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Continua a vencer pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 12/11/964.
Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°,

2

Sar g.Ajud, do QSSGE, o l°. ~arg. Manuel Maia Ramos, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
50.do Dec.Lei 45733 de 27/5~964). Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 30/10/964.
Regimento

de Artilharia

Pesada N°,

2

(Com destino ao C.I.C.A.1)

20.Sarg. de Inf., o Furriel José Soares Vieira, contando
a antiguidade desde 30/4/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 11/10/964.
Regimento de Arti Iharia
Pesada N°,
(Com destino ao ClCA 2)

3

l0.Sarg. de Art., o 2°.sarg. José Marques dos Santos,
contando a antiguidade desde 15/1/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 17/11/964.
Regimento

de Arti

Iharia

Antiaérea

Fixa

Sarg.Ajud.do QSSGE, o l°.sarg. MaximiBo de' Azevedo Cabral, contando a antiguidade desde 1/10/ ~4, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 30/10/ ~4·
2o.~arg.2o.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Anselmo Dias Costa,
contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual tem direito aos veDcimentos do novo posto. Con-
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tinua a vencer pera verba "Pessoal de Nomeação Vita~
líci a além .dos Quadros", (no.1 do ar tv, 3520..do Cap? ,90..
do Orçamen to j. Despacho de 12/11/964.

Regimento

de Arti Iharia de Costa

Sarg.Ajud, do QSSGE, o·lo..Sarg. Manuel Ribeiro, cont ando
.·a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo poSto. (arto..5o.•do
Dec.Le i 4573 «3 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de ~/10/964.

Cavalaria
Escola 'frática de Cavalaria
2o..Sarg.2o..Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Victor Santos da
Guia~ contando a antiguidade desde 29/2/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.' Continua a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".. Despacho de 12/11/964.

Regimento

de lancei ros N°. 1

Sarg.Ajud.: do Q~,
o lo..Sarg. Artur Augusto Domingues ;:
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(arto..5o..doDec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/ %4.
•

Regimento

de Cavalaria
-

N°. 7

Sarg.Ajud. do QSSGE, o 1o..~arg. Alberto Teixeira Gulpilhares contando a antiguidade desde 1/10/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos-to. (arto..5o..doDec.Lei 45733 de 27/5/964). Vencê pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.
j

2o..Sarg.2o..Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Adriano Fernandes
Duarte Gomes, contando a antiguidade desde 30/9/964,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Continua a vencer pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 12/11/964.

3a.
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Engenha r i a
Escola

Prática

de Engenharia

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Américo Pereira de Carvalho, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a
. partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.(arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/g54). Vence pela
verba "Pessoal dos (Ã1adros Aprovados por Lei".
Despacho de 12/11/964.
l0s.Sargs. de Eng.; os 2°s.Sargs. Victorino Augusto do
RAL 2(CICA 4) e Carlos Ribeiro de Sousa, contando ambos a antiguidade desde 2417/964, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Despacho de 10/11/964.
(Com destino ao B. Eng. 3)
l0.Sarg. de Eng., o ~p.Sarg. Frederico Barreires da E.P.
E., contando a antiguidade desde 24/7/964, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Despacho de 10/11/964.
(Com destino ao B. Transm.3)
20.sarg.2o.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel António Joaquim
Baptista Gonçalves, contando a antiguidade desde 29/2/
/964. data a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. Continua a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 12/11/964.
Regimento

de Engenharia

N°.

2

20.Sarg.2o.Mec.Radiom.,o
Furriel Flóride Joaquim Pereira
contando a antiguidade desde 31/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Con·
tinua a vencer pel a ver ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei -, Despacho de 12/.11/ ~4.
Batalhão
10.5arg. de Eng.

de Telegrafistas

o 2°.Sarg. Fernando Sotelo Grijó

con-
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tando a antiguidade desde 24/7/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Qo adros'",
Despacho de 10/11/964.

Serviço
Escola

de Administração

Mi Iitar

PrAtica de Administração

Mi Iitar

Sargs.Ajuds. do QSSGE, os l°s.sargs. carlos Alberto Ferreira Azedo e Frederico Lopes Baltazar, contando ambos
a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°,do
Dec.Le i 45733 de 27/5/964). Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.
2o,sarg.2°.Mec.Viat,Rodas,
o Furriel Manuel Afonso Marujo, contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Con tinua a vencer pel a verba "Pessoal dos Çuadros Ap ro vados por Lei".
Despacho de 12/11/ %4.

OrgãOS

de Execução

Estabelecimentos

dos Serviços

e rutros Elementos

Mi I itares

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização'

Distrito

de Recrutamento

e MObilização

N°. 2

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Augusto de Moura Stoffel
contando a antiguidade desde 1/10/~4,
data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 30/10/964.

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização N°. B

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Artur Teixeira Basto,
contando a antiguidade desde 1/10/ %4. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (artO
5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 2/11/

~64
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Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

N°.

11

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. António Joaquim Gaspar
de Almeida Júnior, contando a antiguidade desde 1/10/64
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba' Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.
Distrito

de Recrutamento

e MObilização

N°,

12

Sargs. Ajuds. do VSSGE, os l°s.Sargs. António José Martins, António Rodrigues ~reia,
Jaime Mendes, João
Augusto Soares e Valentim Cardoso dos Santos, contando
todos a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
50.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.
Tribunais

10. Tribunal

Militar

Territorial

Sargs.Ajuds. do~,
os l°s.Sargs. Aníbal Fragoso COelho e Miguel de Carvalho, contando ambos a antiguidade
desde 1/10/964, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de
27/5/964). Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de :P/10/964.
Estabelecimentos

Penais
Presídio

Militar

Sarg.Ajud.do QSSGE, o l°.sarg. Agostinho de Andrade, contando a antiguidade desde 1/10/~4, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. ArtO.
50.'do Dec.Lei 45733 de 27/5/ ~4. Vence pela verba "Pessoal dos Qradros Aprovados por Lei ",
Despacho de 10/1.1/964.
Estabelecimentos
centro

de Instrução

de Instrução
de Sargentos

Mil icianos

de Infantaria
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2°.~arg.2°.Mec.Viat.Rodas,
o Furriel Manuel João Madeira
Beijinha, contando a antiguidade desde 29/2/964, data
a partir da qual têm direit9 aos vencimentos do novo
posto. Continua a vencer pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei". Despacho de 12/11/ %4.
centro

de Instrução

de Artilharia

Antia~rea

e De Costa

Sarg.Ajud. do ÇSSGE, o l°.Sarg. Crispim António da Silva
Penim, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a
partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo pos··
to. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 30/10/ %4.
Escola

Mi I itar

Electromecanica

2°.::·argâo'Mec.Radiom.,
o Furriel João Alfredo Viegas,
contando a antiguidade desde 31/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. COntinua a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova.
dos por Lei". Despacho de 12/11/964.
2°.$arg.2°.Mec.Electricista,
o Furriel 2°.Mec.E1ectricis
ta Manuel de Jesusbasso Costa, contando a antiguidade
desde 2/10/964, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Continua a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ",
nespacho de 22/10/964.
Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Regional

N°. 3

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Gabriel Dias, contando
a antiguidade desde 1/10/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°. do
Dec.Le i 45733 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 2/.ll/964.
Hospital

Militar

Veterinário

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°'Sarg. Acácio Cordeiro Saraiva,
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (artO
5°.do Oec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba

3a.

Série

ORDEM 00 EXERCITO N°.33

1065

*********************************************************
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 2/11/964.
Diversos
Agencia

Militar

Sarg.Ajud.do QSSGE, o l°.Sarg. Sebastião ~amos, contando
a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. (art05°.do
DecoLei 45733 de 27/5/964).Vence pela verba '?essoal
dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 12/11/964.
Depósito

Geral

de Adidos

Sargs.Ajuds. do QSSGE, os lOs. Sargs. Abílio dos Santos
Mourinho e Joaquim António, contando ambos a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual têm direito
aos vencimentos
do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei
45733 de 27/5/964). Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de :.P/10/964.
Depósito

Geral

de Material

de Guerra

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.sarg. Deodato da Costa Nogueira, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(arto.5°. do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela
verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 10/11/964.
Inspecção

Geral

de Educação

Física

do Exército

Sarg.Ajud. do QSSGE, o lo.~arg. Adriano Cabral de Figueiredo Marques, contando a antiguidade desde 1/10/964,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 10/11/964.
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°.

1
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2°.Sarg. de Eng. (Transm.), o Furriel Licínio Alexandre
Leal, do R. r. L contando a antiguidade desde 31/3/9M,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Serve em reforço a R.M. de Angola.
J?espacho de 27/10/ ~4.·
No Ultramar
Região

Militar

de Angola

l°s.Sargs.Grads.l°s.Mec.Radioms.,
os 2°s.Sargs.2°s.Mecs.
Radioms. José Joaquim Gama da Mota e Manuel Duarte de
Sá, desde 7/6/~4, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Despacho de 19/11/64.
2°s.Sargs.2°s.Mec.Viat.Rodas,
os furriéis Amilcar Gue·
des dos Santos e José Eugénio Ferreira, contmldo am·
bos a antiguidade desde 29/2/964, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 12/11/ %4.
2° .~arg. de Eng. (rodoviário), o Furriel Victor Manuel
Proença, contando a antiguidade desde 30/9/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Região

Militar

de Moçambique

2°.Sarg. de Art., o Furriel João da Alegria ~as Ceia,
contando a antiguidade desde 6/6/ %4, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Despacho de 16/11/964.
Comando Territorial

Independente

da Guiné

Furriel de Eng. (Sap. ), o Furriel Grad. Joaquim Gregório
Centeio, contando a antiguidade desde 9/7/%4, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
Despacho de 14/11/964.

Regimento

Sargentos

do Quadro

de Infantaria

N°.

comp\Q.YYlento

1

v,r despacho de 25jNovembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°. sargento miliciano o furriel

sa.

Série
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miliciano João Manuel Caldeira Copeto. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1964.
Regimento

de Infantaria

N°.

16

Por despacho de 25jNovembro/1964. 'contando a antiguidade
desde 28/Fevereiroj1961. 2°.sargento miliciano o Furriel
miliciano Vitor José Graça Talambas. Tem direito aos ven'
cimentos do novo posto desde 26/Setembro/1964.
BatalhãO

de Caçadores

N°,

5

por despacho de 25jNovembro/1964. contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964 2°.sargçnto miliciano o Furriel
miliciano António Filipe Risso da Silveira Conceição.Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/
/1964.
BatalhãO

de Caçadores

N°,

10

-Companhia de Caçadores n*. 309
Por despacho de 25jNovembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.sargento miliciano o Furriel
miliciano Eurico Nunes. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 28/Fevereiro/l963.
Regimento

de Artilharia

Ligeira

N°.

2

-Companhia de Artilharia nO. 177
Por despacho de 25jNovembro/1964. contando a 'antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964. 2°.sargento miliciano o furriel,
miliciano João António Carraquico Cabaço. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.
III

- COl OCAÇÕES E TRANSFERENCI AS
Sargentos

Armas

do Quadro

permanente

e Serviços
Ministério

do Exército

Repartiçio

de Gabinete

20.Sarg. de lnf. Horácio Manuel Barrigas do RAL 2(CICA4)
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devendo ser considerado nesta situação desde 19/11/64.
Vence pela verba "Pessoal dos (Àladros Aprovados por
Lei".
Despacho de 27/10/%4.

Estado Maior do Exército
2°·sarg. de Cavo Joaquim António Baptista Moedas do C.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 1 ~ 1il./64
Vence pela verba "Pe sso aI dos Quadres Aprovados por
Lei".
Despacho de 27/10/964.

Na Dependência

de Ajudante

Direcção

do Serviço

Repartição

General
de Pessoal

de Sargentos

e Praças

2°s.Sargs. de lnf. Manuel Afonso Afonso e Manuel Correia Vicente e 2°.sarg. de Cavo Joaquim António Travanca Carvalho, todos do C.T.l. de Timor, devendo ser
considerados nesta situação desde 7/9/964. Vencem pela verba "Pessoal dos (Àladros Aprovados por Lei".
Despacho de 13/11/964.
2°s.Sargs. de art. Pedro de Sousa Borralho do R.A.C. e
rernando Ribeiro Martins do R.A.L.1, por pedirem. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros";
Despacho de 14/11/964.

Na Dependência
Chefia do Serviço

do Vice-Chefe
de Reconhecimento

do Estado Maior
das Transmissões

2°.sarg. de lnf. Gil Roseira Cardoso mas do E.M.E., devendo ser considerado nesta situação desde 19/11/964.
,Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t.alj ci a além
dos Quadros", Despacho de 27/10/964.
2°s.Sargs. de lnf. João Francisco Pissarra da ROJOSP e
Júlio Vicente Pacheco do C.M., devendo ser considera~os nesta situação desde 19/11/964. Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 27/10/964.
2°.Sarg. de Eng. (Transm. ) Manuel António Caseiro da R.
M: de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 28/10/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Despacho de 18/11/964.

3a. Série

ORDEM D (EXERCITO

N°.33

1009

*******************************************************
Na Dependencia

do Quartel

Direcção

Mestre

do Serviço

General

de Transportes

20. Sarg. do QSSGE,Armindo de carvalho do C.T.I. de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
7/9/964, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 12/11/ ~4.
Quartéis

Generais

.
20.Sarg. de Inf. Joaquim Gonçalves do R.I.S, devendo ser
Quartel

General

do Governo

Mi I i tar

de Li sboa

considerado nesta situação desde 19/11/964. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Despacho de 17/11/ %4.
Quartel

General

da 2a. Região

Militar

20.Sarg. de lnf. José Soares de Almeida do R.I.12, devendo ser considerado nesta situação desde 19/11/964,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 27/10/964.
Quartel

General

da 3a.

Regi ão Mi I i tar

20.~arg. de Inf. Rui Manuel de Carvalho do R.I.14, devendo ser considerado nesta situação desde 1 S/11/%4.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
Despacho de 27/10/964.
Quartel

General

do C. T.I.

dos Açores

20.Sarg. de Inf. Gastão Fernandes, da D.S.T., devendo
ser considerado nesta situação desde 19/11/964.Vence
pela verba "Pessoal dos Ç\ladrosAprovados por Lei".
Despacho de 27/1°/964.
Escolas
Infantar

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

ia
Regimento

de Infantaria

N°.

8

de
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l°.Sarg. de lnf. Armindo da Silva do C:T.I. de Macau, devendo ser considerado nesta si tuaç go desde 22/9/%4.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros".
Despacho de 7/11/964.
2°.Sarg. de lnf.
Timor, devendo
7/9/964. Vence
dos por Lei".

Amadeu Marques Ferreira do C.T.r. de
ser considerado nesta situação desde
pela verba "Pessoal dos Quadros Ap rovaDespacho de 13/11/504.

Batalhão

de Caçadores

N°.

5

Furriel Grad.Mec.Viat.Rodas
Orlando Francisco Alves do
C.T.r. de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde 7/9/ ~4, dat.a em que embarcou de regresso à
M.etrópole. Vence pela "erba 'Pessoal de Nomeação yital:ícia além dos Ç\Iadros". Despacho de 12/11/ ~4.
'
Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia

lO.Sarg. de Art. Inácio Santana Perdigão,
pedir.
Despacho de 17/11/ %4.
Regimento

de Artilharia

do RAL 3, por

ligeira

N°. 1

2°'sarg. de art. Adelino Gomes do RAAF, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 20/10/964. por ter regressado da R.M. de Angola.
Vence-pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros",
Despacho de 13/11/964.
Furriéis Grads. Mec.Viat.Rodas Gilberto Gonçalves, António João do Rego e Vicente Faula da Costa Tilman, todos do C.T.I. de Timor, devendo ser considerados nesta
situação desde 7{9/ ~4, data em que embarcaram de regresso à Metrópo e a fim de frequentar o curso de promoção. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t.aljcia além dos Quadros". Despacho de 12/11/964.
Regimento

de Artilharia

de Costa

2°.Sarg. de Art. António Fernandes de Brito da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 20/10/964, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação

3a

Série
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Vitalícia além dos Quadros", Despacho de 13/11/964.
(Com destino ao CIE do SRf)
2°.sarg. de lnf. Alberto Gonçalves do R.l.5 e 2°sSargs.
de Art. António José ~ogo do CIAAC e Benjamim Rodrigues Füres ~z do R.A.C., devendo ser considerados nes
ta situação desde 10/11/;%4. Vencem pela verba "Pessoal dos ÇtIadrosAprovados por Lei",
Despacho de 27/10/964.
Grupo

de Arti

Iharia

Contra

Aeronaves

N! 2

2°.~arg. de Art. Joaquim José Pin~o Teixeira do C.T.l.
Timor, devendo ser considerado nesta situação desde
7/9/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". Despacho de 13/11/964.
Grupo

de Arti

Iharia

Contra

Aeronaves

N°.

3

2°.Sarg, de Art. Manuel Lopes do GACA 2 por pedir. Ven·
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
oespacho de 14;11/964.
Cavalaria
Regimento

de lancei

ros N°.

1

l°.Sarg. de Cavo João dos Reis Barata do C.T.l. de Macau
devendo ser considerado nesta situação desde 22/9/964.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros". Despacho de "29/10/964.
Regimento

de Cavalaria

N°.

4

l°s.Sargs. do QSSGE Manuel Ramos e José ~as ambos do
extinto GDOC e 2°s.Sargs. do QSSGE Joaquim Maria, An~
tónio da Costa Menezes Júlio Gonçalves Frestes todos
do extinto GDOC, António Henriques Simões e José Gonçalves Marques ambos do R.C.8 prestando serviço no extinto G.C.C.(Decreto Lei nO.45735 e Portaria nO~2Ü608
ambos de 29/5/964 e publicado na O.E. nO.5-1a,Série de
30/5/964). Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por ilei ", Despacho de 18/l1/;M.
Serviço

de Saúde

ORDEM DO EXERCI T (}lo. 33
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l°.Grupo

de Companhias

de Saúde

2o.~arg. do S.S. Fernando da Costa Andrade do H.M.P.,desde 4/7/964, data em que passou à disponibilidade.
Serviço

de Material

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

Furriel 2°.Mec. Instrum. de Precisão, Fernando da Silva
Gonçalves da E.M.Elm •• Continua a vencer pela verba
"Pessoal dos Qradros Aprovados por Lei". (nO.1 do artO•
330*. do Capo.So. do Crçamento do M.E.
Despacho de 12/11/964.
:Olr~os

de Execução

Estabel
Distritos
Distrito

ecimentos

dos Serviços

e (utros

Elementos

Mi I i tares

de Re~rutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e Mobilização

N°.

15

2o.~arg. de Cavo Joaquim Mendes Cartaxo Guerra da RSP/
/DSP, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". Despacho de 14/11/964.
Estabel
Centro

ecimentos

de Instrução

de Instrução
de Sargentos

Mi I icianos

de Infantaria

20.sarg. de~f. João Correia da Silva da R.M. de ,Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
20/10/954. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". Despacho de 13/11/964.
Esc lia Militar

Electromecanica

Furriel 20.Mec.Pred.e Centrais de Tiro António Conceição
Lopes da CI)M. Passa a vencer pela verba "Pessoal de
Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Despacho de 12/11/ %4·
Estabelecimentos

H~pitalares

Hos pi t a I Mi I i t a r Fr i n c i pa I
I

3a. Série
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2°.~arg.do S.S. João Baptista do C.T.I. de Timor, devendo ser considerado nesta situação desde 7/9/964. Vence
pela verba 'Pessoal dos (.iuadrosAprovados por Lei".
Despacho de 13/11/964.
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

N°.

1

2°.sarg. de lnf. Manuel Tomé Medeiros do D.G.M.G., 2°.
Sarg. de Art. Pedro Ventura da Cunha Vasques do QG/GML
e 2°.Sarg. de Eng. (Transm. ) Manuel Nunes Pires da
CHERET, por terem sido nomeado~ nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 para servirem
nas tropas de reforço à G.N. da R.M. de Angola, deven~
do ser considerados nesta situação desde 10/11/964.
Regimento

de Infantaria

N°. 7

20.sarg. 20.Mec.Armas Ligeiras Manuel Nunes da C.D.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 b Guarnição Normal da R.M. de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 7/10/964.
Despacho -de 16/10/964.
Arti

Iharia

Regimento
de Artilharia
Ligeira
N°. 1
~
2°.~arg. de Art. António do Nascimento Silva do RAP 3.
20.Sarg.20.Mec.Armas
Lig. António Pinto da Silva Fer~
rei ra do R. I. 8 e 2°. s=s- clarim Manuel Vi torino Gomçalves do RAP 3, 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. devendo ser considerados nesta situa~
ção desde 8/10/964.
Cavalaria
Regimento
2°.Sarg.

de Lancei ros N°.

de Cavo José Joaquim

2

Lopes Barbosa

do R.C.7,

1074
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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.l. da Guiné. devendo
ser considerado nesta situação desde 10/11/964.
Serviço
Companhia

de Material
Divisionária

de Manutenção

de Material

20. c;:arg.
2° .Mec ,Viat. Bodas José Anasti 'cio Guerreiro do
R. L 4, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
arto.30.do Oec.42937 de 22/4/960 para servir nas tro
pas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola
devendo ser considerado nesta situação desde 16/7/963·
Despacho de 19/11/%4.
No Ultramar
Regiã o Mi I i ta r de Angol a
l0.sarg. do QSSGE Abel Alves da Costa fina da Rep.Rec.
da DSP, devendo ser considerado nesta situação desde
7/10/964, por ter embarcado para a R.M. de Angola onde
~iservir em comis~ão militar nos termos da alínea b) do
arte, 3°.do'Dec.42937 de 22/4/960.
20. sarg. de Inf, Josué Marques Carvalho do D •.
G.A., por
ter embarcado para a citada Província onde vai servir
em comissão militar nos termos da alínea c) do ar tO
30.do Oec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado
nesta situação desde 10/11/ Ç64·
20.Sar g. de Eng. (Transm.) Manuel Andrade Serra da (]{EREf
por ter transitado para a situação comissão Normal nos
termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/60
devendo ser considerado nesta situação desde 5/5/961.
Já' se encontra na R.M. de Angola, onde a comissão lhe
é contada por voluntariado.
Regiã

O

Mi I i tar

de Moçambi que

20.Sarg. do QSSGE Manuel António Ra~eir" do R.L.!, devendo ser considerado nesta situação desde 21/10/964, por
ter embarcado para a R.M. de Moçambique onde vai ser~
V1r em comissão militar nos termos da alínea b) do arte
3°. do Dec. 42 937 de 22/4/960.

3a
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2o.~arg. do S.S. Mário Peixoto Franco Rufino do l°.G.C.S.
por ter embarcado para a citada Província onde vai ser·
vir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendó ser considerado
nesta situação desde 6/11/ ~4.
2°.Sarg. músico Saxafone' Nuno Duarte Bandeira do R.I.12
porter sido nomeado nos termos da alínea b) do arte.
3°.do Dec.42937 de 22/4/960 para servir na Guarnição
Normal da R.M. de Moçambique devendo ser considerado
nesta si tuaçg o desde 6/11/ %4. Despacho de 16;1J./964.

Comando

Territorial

Independente

da Guiné

2°s.Sargs. do QSSGE Manuel Moniz do Rego Vieira do DRM
18 e Osvaldo Medeiros Vicente do DRM 18, devendo ser
considerados nesta situação desde 8/10/ %4, por terem
embarcado para o C.T.I. da Guiné, onde vão servir em
reforço b Guarnição Normal nos termos da alínea c) do
arte. 3°. do Dec, 4297 de 22/4/960.

Comando

Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°.Sarg. de Inf. José Carlos Antunes Canas do R.I.10,
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 si tuaç go desde 10/11/964.
IV - mNOJRS<S

OJRS<S E ESfÁGI

rs

A - Cursos
- Lista Geral dos Candidatos

Aprovados

Publica-se a relação geral dos candidatos aprovados no
curso em epígrafe realizado no ano lectivo de 1 %2/63
e que terminou em 16/5/ %4 (último turno).
R.I.2
1°Sarg.1°M.V.~.R. Alvaro Pombo
15,16(7)Val.
BI1.17
""
-António Pimentel
14,63(5)"
E.P.E.
" " " " "-Amadeu Coelho
14,51(7) "
aJvfvI
""
" " "Lag.José Antunes Luís
13.7 (8) "
R.C.8
""""""
João António Lopes 13,6 (8)"
IXMT
""
" " ,," Manuel Santiago Iomar 13.3(8)"
11

"

"

"
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R.C·4

10Sarg.1°M.V.A.Lag.José
Douglas H.de
Oliveira e Silva
13,1(8)Va1.
R.C·4.
13.0(3) "
" " " " " " António Borges
CIMS\1
Rod. João Diogo
12,8(3) "
"
Ac.Mi l i t.,
AntónioJ. Marmeloi1.7(5)
"

"

11

1/

11

""

""

11

v -

DECLARAÇÕES

11

1 - Rectificações
Declara-se que o 1°'sarg. do QSSGE Joaquim Manuel Mateus
do R.I.15. embarcou de regresso à Metrópole em 30/5/64
e não em 18/6/964, como consta da 0.E.no.27 de 30/9/64
pág. 849, devendo por 60nseguinte ser aumentado à sua
Unidade desde aquela data.
Para os devidos efeitos se declara que o 2°.Sarg. de Art.
Manuel Ribeiro Serras do GACA 2. foi nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960
para servir na G.N. do C.T.l. da Guiné e não nas tro·
pas de reforço à G.N. da mesma Província a que se refere a C.E. nO.28 de 10/10/964. pág.901. Fica colocado
no C. T. 1. da Guiné -.
Declara-se que os 2° s ,Sar gs , do QSSGE. Joaquim Severo Hondão, Hernfini de Lima Ventura e Manue~ Lopes da R.M.de
Moçambique foram transferidos para o Recrutamento da
Província de Moçambique, devendo ser considerado nesta
situação a partir da data do final das suas comissões
voluntárias.
Declara-se que o 2°.sarg. do QSSGE,Cosme Damião de Carvalho da R.M. de Moçambique passou
situação de comis
são Civil na Província de Moçambique desde 2/11/964.

a

Declara-se que o 2°.sarg.clarim Eduardo Ferreira Aguiar
promovido ao actual posto pela O.E. nO.27-3a.Série de
30/9/964 a pág. 844 serve nas tropas de reforço à Guar~
nição Normal do C.T.l. da Guiné e não como consta da
citada O. E ••
Para os devidos efeitos se declara que o Furriel de Eng.
(sap.) Armindo Guerra da Silva fica colocado na R.M.de
Angola e não no R.E.2 em reforço à R.M. de Angola conforme foi publicado na 0.E.no.19-3a.Série de 10/7/963,
pág. 589·

3B. ~éri e
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2 - Vencimentos
Declara-se que o 10.Sarg. de Art. Celerino Conde Pettencourt da F.A.G.l, vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (no.l do arto.330 do CapC>.8°,
do actual Orçamento do MF),desde 31 de Agosto de 1964.
Declara-se que o 2° .Sarg, 2° .Mec.Armas Ligeiras TúJio de
Almeida Carvalho do p.r.l, passa a vencer pela verba
"Pessoal dos O,iadros Aprovados por Lei",desde 1 de Novembro de 1964.

VI - OBITUÃPIO
1962 - Junho - Dia 5 - 2°.Sarg. do SSM
va Azevedo do R.F..2.

Dbmingos da Sil-

1964 - Novembro - Pia 7 _2° .Sarg. mUS1CO "Contrabaixo"
Alberto Parreiros da P.M. de Angola.
1964 - Novembro - Dia 8 - 10.Sarg. do
Matos Caeiro do ML 3.

QSSGE Olímpio de

0000000000000000000000

0000000000000000000
000000000000000

o

~inistro

Joaquim

do Exército
da Luz Cunha

F.stá conforme

o

Ajudante

General

yl)}1j3

..

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do

Exército
-.
30 de Movemb ro de 1964

N°. 33

S U P L EM EN T O
--------------------------------------------------------Publica-se

ao Exército o seguinte:

Lista de antiguidades

dos 2°s.Sargentos

referida a 27/5/964 de harmonia

do U.S.S.G.E.,

com o Decreto

lei nO

45713, da mesm" data.

. ,
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o ~inistro
Joaquim

do Fx€rcito
do Luz Cunlia

Está conforme

o
)

.'

.

(;: ~.','.'

Ajud~nte

GEneral

/.

-,-~.~,
/. ",.<iI'"

~".. ~

-------_...,

JtJ f:;S· ~
MINtSTtR10 DO EXtRCITO

Ordem

do Exército
10 de Dezembro

publica-se

de 1964

ao Exérci to o seguinte:

I - JUSTiÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
1 -SíHgentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamen~o exemplar, em conformidade com as disposiçQes do Begulamento aprovado por Decreto nO.35.667 de 28 de Maio de
1946. os seguintes sargentos:
Sargentos Ajudantes: do quadro de sargentos do serviço
geral do exército, Lourenço Matos Costa, do Quartel
General do Governo Militar de Lisboa; Manuel Macedo
Queiroz, do Instituto Técnico Militar dos Pupilos do
Exército e José Maria Rodrigues, da Manutenção Militar.
Primeiros Sar-gc .t.os: músico Francisco de Sousa Coelho
Salsa da Guarda NRcional Republicanai do quadro de sargentos do serviço geral do exército, António Augusto
de Carvalho, do Quartel r~neral da 2a.Região Militar,
Antón~o Pires Ferreira, da ~recção do Serviço de Intendência. Braz Pires, do Batalhão de Telegrafistas,
André Soares de Tovar Faro, Filipe Velez e Manuel Dias
Duque da Manutenção Militar.
Segundos-Sargentos: do Serviço de Administração Militar
José Miguel. da Manutenção Militar; do Serviço de Saúde, Custódio Pereira da Manutenção Militar; artífice
carpinteiro. Joaquim Martins Lopes, do Begimento de
Infantaria nO.1; do quadro âe sargentos do serviço
geral do exército, João Rodrigues Josefa. da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de
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Pessoal, José Ruas, do Quartel General da 2a.Região
Militar, Joaquim Duarte Faxelha, do Regimento de Infantaria n", 1, António da Cos t a Meneses, do Regimento de
Cavalaria nO.4 e Henrique Afonso, da Academia Militar.
(Despacho de 24/11/964)

II - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
SAIGNIDS

Baixa de Serviço
Quadro

m (UArnJ

PEIMAl'IEN1E

por Incapacidade

Física

da Arma de lnf an t ar i a

Passou a ser considerado nesta situação desde 11/11/964,
o Furriel de Inf. José Grangeiro Fragoso da E.P.I.,por
ter sido julgado incapaz de todo o serviço e apto para
o trabalho e para angariar subsistências.
(Despacho de 11/11/964)

Ingresso
üuadro

nos Quadros
da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 23/6/962,
o 2°,Sarg. de Inf. Alfredo ~niz do R.I.7, sua lbidade
Mobilizadora, por ter regressado de reforço a R.M. de
Angola, ficando a aguardar passagem a situação de reforma. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei",

Passagem
Quadro

à Situação

de Disponibil

idade

da Arma de Infantaria

Passaram a ser consideradoSnesta situação desde 24/10/964,
17/11/964 e 1/5/964,respectivamente
os 2°s.Sargs. de
Inf. Custódio Antunes de Oliveira da R.M. de Moçambique, Vasco Machado Bernardo da RSP/DSP e o Furriel de
Inf. José Azevedo Carneiro do R.I.6.

Quadro

da Arma de Arti Iharia

Passaram a ser considerados nesta situação desde 13/11/964
e 9/11/964, respectivamente o 2°.Sarg. de Art. Carlos
Alberto Giimã.o e ~ FUarif\~ded A%i fiarlos Alber to de
c._ue~t aI xrsmao , am os a
,e
go a.

3a. Série
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Quadro

da Arma de C~valzria

•

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/11/964,
o Furriel de Cavo Manuel Cardoso do R,C,8,
(Despacho de 30/10/964)
Quadro

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 17/11/964,
o 2°.Sarg.de Eng. {Transm. ) José Marques Agostinho da
CHERET.
Passagem
Quadro

à Si tuação

de Supranumerários

da Arma de Infanta-ri

a

Passaram a ser considerados nesta situação desde 8/10/964
por terem sido nomeados nos termos da alín~ • c) do arte
3°. do Dec.42937 de 22/4/960, para ser~em nas tropas de
reforço a Guarnição
Normal do C.T.l. da Guiné, os
l0s.Sargs. de lnf. Alexandre Guerreiro e Joaquim Lopo
Covas Palsinhas, ambos do R.l.16.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 7/10/64
os l°s.Sargs. de lnf. Luís Abrantes Morais do R,I.2 e
Manuel de Oliveira Rodrigues do R.l.7, por terem embarcado para a R.M. de Angola onde vão servir em reforço
a warnição Normal nos termos da a línea c) do art °.3°.
do Dec.42937 de 22/4/960.
Quadro

do ~erviço

de Saúde

Passou a ser considerado nesta situação desde 29/10/964,
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 a C~arnição Normal da R.M. de Angola, o Furriel do S.S. António Joaquim Ferreira do P.I.2.
III

- PROMOÇÕES

SAJG!NIOS to CUArro PEFMANEN1E
A rm a seS

ervi ços
Ministério

do Exército

OPOW
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e do Quartel

Di recção

Mestre

do Serviço

General

de Material

Sargs. Ajuds. do QSSGE, os l°s;Sargs. Mário Miranda e
José da Rosa Felício, contando a antiguidade desde
1/10/964, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. (arte.5°. do Dec~Lei 45733 de 27/5/
/964. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 2/11/964)
Chefia

do Serviço

de Orçamento

e Administração

Sarg.Ajud. dq QSSGB, o l°. Sarg. Manuel da Conceição Mereira, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a
partir da qual têm direito aos vencimen~os do novo posto.(arto.5:.do Dec.Lei nO.45733 de 27/5/964). Vence
pela verba "Pessoal dos Q.IadrosAprovados por Lei",
(Despacho de 18/11/964)
Chefia

do'Serviço

de Veri ficação
Administrativa

de Contas

e Inspecção

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Uriel Rodrigues Barranha, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentõs do novo posto.(arto.5°.do Dec.Lei nO.45733 de 27/ 5/964). Vence
pela verba "Pessoal dos Q.IadrosAprovadosspor Lei".
(Despacho de 2/11/964)
Qua r t é i s Gen e r a i s
Guartel

General

do Governo

Mi I i tar

de li sboa

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Lourenço Matos Costa,
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(arto.5°.do Dec.Lei nO.45733 de 27/5/964). Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Apros:ados por Lei". '
(Despacho de 2/11/964
Di recções

das Armas
Di recção

da Arma de Arti

Iharia

Sarg.Ajud.do QSSGE, o 10.Sarg.do CSSGE Jorge Iur and.con-

j.
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tand~ a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo pos t.c.Lar t.",
50.do Dec,Lei 4-5733 de 27/ 5!964),Vence pela verba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 3/11/964)

tscet as Práticas

das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

ln f an t a r i a
Batalhão

de Caçadores

nO.B

Sarg.Ajud, do QSSGE, o l°,Sarg, José António Simões, contando a antiguidade desde 1110/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (art?
50,do Dec.Lei 45733 de 27/ 5/964).Vence pela verba "Pessoal dos Qo adros Aprovados por Lei
(Despacho de 2/11/964)
I, ,

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia

Pesada

nO.3

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. António José Ramalho
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a parti~
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (artO
50.do Dec.Lei nO.45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos (Uadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 3/11/964)
Grupo

de Arti

Ihari

a Contra

Aeronaves

O
n .3

Sarg.Ajud. do QSSGE. o l°.Sarg. Joaquim António Morais.
contando a antiguidade desde 1/10/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
50.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal dos QIadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 2/11/964)
Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.4

Sarg. Ajud.do QSSGE. o l°.Sarg. Manuel Ramos, contando
a antiguidade desde 1/10/964. data a partir da qual
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tem direito aos vencimentos
do novo posto. (arto.5°.
di) Dec.Lei 45733 de 27/5/964. Vence pela veda "Pessoal
dos {Uadros Aprovados por Lei".
(Pespacho de 12/11/964)

Regimento

de Cav~laria

nO.6

2°.Sarg. do S,S., o Furriel Carlos Alberto Henrique Macedo, contando a antiguidade desde 2/5/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 30/11/964)

Regimento

de Cavalaria

nO.8

2°.Sarg. de Cav., o Furriel Manuel Cardoso, contando a
antiguidade desde 6/7/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
'(Despacho de 21/11/964)

fngenhari a
Escola Prática de fngenharia
Sarg.Ajud.do QSSGE, o IO.Sarg. Joaquim Gonçalves, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do
Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Despacho de 3/11/964)
Furriel de Fng , (Transm, ), o 1° .Cabo 325/flD José Pascoínha Neto Vasco, contando a antiguidade desde 22/2/963"
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos {).ladrosAprovados por Lej".
(Despacho de 3/12/964)

(Com destino

ao B. Eng. n°.3)

lO.Sarg.1°.Mec.Viat.flodas,
o 2°.Sarg.2°.Mec,Viat,Rodas,
João José Parracho, contando a antiguidade desde 13/9/
/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
tos do novo posto. Continua a vencer pela verba "Pessoal
dos Ouadros Aprovados por Lei". (Despacho 20/11/964)

Batalhão

de Sapadores

de Caminhos

de Ferro

2°,Sarg. ge Fng. (Ferroviário), 9 Furriel Mar~~~Q Augqsto PereIra, contando a antlgu~dade desde jU/~/Y64. da-

3a. sár t e
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ta a partir da qual tem direito aos'vencimentos
vo posto,
(Despacho de 30/11/964)

Batalhão

do no-

de Telegrafistis

2o.Sarg,20,Mec,Padiom •• o Furriel Silvério Joaquim Pateiro. contando a antiguidade desde 30/11/964. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Continua a vencer pela verba "Pessoal dos <)ladros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/11/964)
Furriel de Eng. (transm. ). o l°.Cabo Eduardo da Fonseca
Correia Limpo. contando a antiguidade desde 12/5/964.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto,Continua aa situação de disponibilidade,
(Despacho de 3/12/964)

Orgãos de Execução
Estabelecimentos
Distritos
Distrito

dos Serviços

e Outros

Elementos

Mil itares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobilização
e Mobilização

O

n .1

Sarg.Ajud. do CSSGE. o 1° .Sarg , Mário Augusto de Sousa.
contando a antiguidade desde 1/10/964. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(arto.50.do Dec.Lei 45733 de 27/$/964), Vence pela
verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/11/964)

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

n°.4

Sargs. Ajuds, do QSSGE, os 1°s.Sargs. José de Sousa Ruivo e P~mualdo da Cruz Xavier, contando a antiguidad~
desde 1/10/964, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de
27/5/964). VenceJl1pela verba "Pessoal dos Quadros Apro·
vados por Lei",
(Despacho de 2/11/964)

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

O

n .6

Sarg.Ajud. do QSSGF. o l°.Sarg. Joaquim António de Amorim, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
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art°.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verI:a "Pessoal dos CUadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 2/11/964)
Pí tri to de Recrutamento

e Mobil i zaç

ãn nÓ.7

Sarg.Ájud. do QSSGE, o l°,Sarg. Joaquim Perdigão Fastos,
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direi to aos vencimen tos do novo pos to. (art. °
5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964).Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 2/11/964)
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.ll

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Manuel Silvestre Carvalho, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(arto.5°.do Dec.45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i ",
(Despacho de 2/11/964)
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.13

Sargs. Ajud~. do QSSGE, os l°s.Sargs. António Augusto da
C~sta 'Gomes, Francisco António Páscoa e Ludovico Pereira Ribeiro, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novO
posto. (art.",5°.do Dec.Le i 45733 de 27/5/964). Vencem pe··
la verba "Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 2/11/964)
Tri

bunai s
Supremo

Tribunal

Militar

Sarg. Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Virgílio Nunes Ferreira
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 2/11/964)
Tribunal

Militar

Territorial

do Porto

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. Paulo Feneira

dos San-

3 a Sér i e
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i 1n 5
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o

o

tos. contando â antiguidade desde 1/10/964. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(arto.5°.do DecoLei 45733 de 27/5/964). Vence
pela
verba "Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/11/964)

Estabelecimentos
Campo

de Instrução

de Ins~rução
~i I itar de Santa Margarida

Sarg.Ajud. do OSSGE, o l°.Sarg. Augusto de Oliveira Tanqueiro, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela
verba "Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/11/964)

Escn Ia ~II itar fi ect romecân ica
l°s.Sargs.l1lle Inst.Precisão, os 2°s.Sargs. 2°s.Mec.lnst.
de Precisão Constantino Tavares Gonçalves de Almeida e
Francisco Diogo Pedro Simão, contando a antiguidade
desde respectivamente
17/11/964 e 25/10/964, data a
partir das quais têm direito aos vencimentos do novo
posto. Con t i.nuam a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
(Despacho de 25/11/964)
I, •

2°.Sarg.20.Mec.Radiom •• o Fárriel Miguel Veríssimo Velez
de Oliveira. contando a antiguidade desde 3O/11/964,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Continua a vencer J2e1a verba "Pessoal dos
QJqdros Aprova os por Lei". (Despacho de 25/11/964)

Estabelecimentos

Hospitalares

Ho sp i t a I M i I ita r P r in c i p a I
Sargs. Ajudso do OSSGF., os l°s.Sargs. Alexandre Ferreira
Fontes, João Calrâo, José de Jesus Cabrinha Júnior e
Manuel de Jesus Pereira, contando a antiguidade desde
1/10/964 data a partir da qual têm direito aos vencimentos d~ novo posto. (arto.5°.do Dec.Lei 45733 de S7/5/
/964). Vencem pela ve rba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
(Despacho de 3/11/964)
II •

Hospital

Militar

Regional

nO.4
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Sar~Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. João Manuel Patinhas,
contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qUhl tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.
5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964). Vence pela verba
"Pessoal dos CUadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 2/11/964)
Fstabel

ecimentos

Prudutu r as

Manutenção

Mi I itar

Sargs. Ajuds. do OSSGE, os l°s.Sargs. André Soares Tovar
Faro, Francisco Aires Martins Carlos, José Maria Rodrigues e Orlando António dos Santos, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Dec.45733 de
27/5/964). Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/1/964)
Di ver so s
Agência

Militar

Sarg.Ajud. do QSSGE,o 1°. Sarg. Nicolau Mendes da Silva
contando .a antiguidade desde 1/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (artO
5°. do Dec.45733). Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/11/964)
Supranumerários
ln f an t a r i a
Batal hão de Caçado res n", 10

2°.Sarg. de lnf., o Furriel de lnf. Fernando Fraga Pinto
contando a antiguidade desde 30/4/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. serve em reforço à Guarnição Normal do C.T.I. da Guiné.
(Despacho de 3/5/964)
Artilharia
Regimento

de Arti Iharia

Antiaérea

Fixa

33. Série
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Furriel de Art., o l°.Cabo Modesto V~egas da Silva, contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve
em comissão de reforço à G.N, no C.T.l, de Cabo Verde,
(Despacho de 21/11/964)

No UI tramar
Região Militar

de Angola

10.Sarg.10.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas,
Firmino José Ribeiro Magro, contando a antiguidade desde 13/9/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 30/11/964)

.

2°.Sarg.i:je
:fnf. > o E'urrielManuel Henrique Amendoeira da
Silva, contando 8 antiguidade desde 30/6/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 2/12/964)
20.Sarg. de Eng. (Rodoviário, o Furriel Alvaro da Silva
Rodri~ues de Freitas, contando a antiguidade desde
31/10/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
20.Sarg.20.Mec.Viat.Rodas, o Furriel João Miguel Portela
contando a antiguidade desde 29/2/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posoG.
(Despacho de 20/11/964)
Furriel de Fng.(Sapador), o l°.Cabo José ~a~, contando
a antiguidade desde 24/7/964, data a part~r da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 30/11/964)
Furriel de Fng.(Sap.), o l°.Cabo José dos Santos Vieira,
contando a antiguidade desde 9/7/964, data a partir
da qual tem direito aos venc~mentos do novo posto.
(Despacho de 30/11/964)

Região Mil itar de Moçambique
20.Sarg. de Art., o 20.Sarg.Grad. Manuel Rodrigues Parreirão, contando a antiguidade desde ?7/12/963, data
a partir da qual tem direito aos venc~mentos do novo
posto.
(Despacho de 30/11/964)

2C,Sarg,do S,A,M" o Furriel Bento David Cmilhoviça, contando a antiguidade desde 6/9/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto,
(Despacho de 30/11/964)

Comando
2°s,Sargs, de
ro e Manuel
de 31/3/964,
cimentos do

Territorial

Independente

de Timor

Cav, , os Furriéis António Pinheiro SegorAntónio Diogo, contando a antiguidade desdata a partir da qual têm direito aos vennovo posto, (Despacho de 2/12/964)

2°s,Sargs, de lnf" os Furriéis José Semedo Godinho e Sebastião Doutel Sarmento, ~ontando a antiguidade desde
30/4/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, (Despacho de 2/12/964)
SAIGNIDS

ro (lJAIID

Regimento

DE aMPLEMENID

de Infantaria

n°,7

Batalhão de Caçadores nO,321
Cnmpanhia de Caçadores N" 323
-Por despacho de 5/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°,Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Pernardo da Conceição Rodrigues, Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/
/1964.

Batal hão de Caçado res n". 10
Por despacho de 5/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°,Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Vict.orino Pedro Rodrigues, Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964,

Regimento

de Artilharia

ligei ra nO,3

Por despacho de 5/Oezembro/1964, cont.ando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964,
2°,Sargento Miliciano b Furriel
Miliciano José Alberto Mira Ganhão. Tem direito-aos vencimentos do nov? posto desde 29/Fevereiro/1964,

Regimento

de Artilharia

Rataria de Artilharia

Antiaérea
nO.247

Fixa

3a. Série
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Por despacho de 5/Dezembro/1964. contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963. 2°.Sargento miliciano o Furriel
miliciano Vitor Rosendo Vargas Pires. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.

Grupo de Arti Iharia de Campanha

de Nova Lisboa

Por despacho de 5/Dezembro/l964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/l963, 2°.sargento miliciano o Furriel
miliciano Florêncio Orlando Gonçalves. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/l963.

Regimento

de Engenharia

nO.!

Agrupamento de Fngenharia de Angola
Companhia de Construções W 355
Por despacho de 5/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°s,Sargentos Milicianos os Fur:
riéis milicianos Fernando Carvalho dos Santos, Jaime Ferreira Alves Franco, Justino Peis da Cunha Figueiredo e
Miguel Pereira Ribeiro. Têm direito aos vencimentos do
novo posto desde 29/Fevereiro/l964,

IV - COLOCAÇÕES
SAlGN10S

E TRANSFER~NC'AS

00 Ç(]AIro PEIMANEN1E

Armas e Serviços
Ministério
Na Depe~ncia

do Exército

do Ouartel Mestre

Di recção do Serviço
lO.Sarg. do
pedir,

General

de Transportes

QSSGE José Maria Viegas Júnior dà E,P.E.,por

Ou a r t é i s Gen e ra i s
Ouartel

General

do Governo Mi I itar de li sboa

2°.Sarg. do QSSGE Manuel José Luís do C.T.I. da Guiné,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/964,
data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence
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pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados
(Despacho de 16/11/964)
Ouartel

General

por Lei".

da 3a. Divisão

2°.Sarg. de Inf'. Clemente Baptista Fernandes do O.p.M.a.
por pedir. Vence peh vuba' "Be.ç,soal ~O~ Ç\ladros Aprovados por Lei".
(Despacho de 26/11/964)
Ouartel

General

do CTI dos Açores

Furriel Grad.Mec.Mat.Criptográfico
António Augusto Lopes
Gaspar do B.T., devendo ser considerado nesta situação
desde 4/10/964, por ter,regressado da R.M. de Angola,
onde serviu em reforço
a Guarnição Normal. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros.
(Despacho de 25/11/964)
fscola

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.2

l~.Sarg. de Inf. Armindo Torres Teixeira, da R.M. de Angola, devendo ser considerado
nesta situação desde
7/11/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros".
(Despacho de 28/11/964)
Batalhão

lndependen t e de Infantaria

nO.18

2°.Sarg. do S.S. Edmundo da Silva-Machado, da C.R. do G.
M. de Lisboa. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 30/11/964)
Arti Iharia

,

Escola

Prática

de Arti Iharia

2°.Sarg. de Art. José Francisco Inocêncio do RARF, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 1/9/964, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 24/11/964)

3a. Série
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Regimento
(Com

de Artilharia

Ligeira

nO.2

destino ao C.I.C.A.4)

l°.Sarg. de Inf. Avelino de Almeida Costa e Silva, da R.
M. de Moçambique, devéndo ser considerado nesta situação desde 13/10/964. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaç ão Vi talícia além dos Quadros".
(Despacho de 18/11/964)

Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.4

2°.Sarg. de Art. Adriano Nunes do CICA 2(RAP3), por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 24/11/964)

Regimento

de Artilharia

Ligei ra nO.5

2°.Sarg. do QS$E Armindo de -Carval.hoda Direcção do Serviço de Transportes, por pedir.
(Despacho de 2/11/964)

Regimento

de Artilharia

Pesada n~. 2

2°.Sarg. clarim Jaime Dias do R.A.P.3, por pedir.Despacho de 4/11/964).

Regimento
(Com

2°.Sarg.

de Arti Iharia Pesada nO. 3
destino ao C.I.C.A.2)

de Art. António

de Oliveira

Monteiro

do GACA 3,

por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos O,Iadros".(Despacho de 24/11/964)

Regimento

de Artilharia

de Costa

1°.Sarg.1°.Mec.de Instrum. de Precisão. Guilherme Marques
Guedes da E.M.Elm., devendo ser consIderado nesta situação desde 17/11/964, por ter passado à situação de
disponmbiládade. (Despacho de 18/11/964)

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves

nO.2

2°.Sarg. de Art. Adelino Ramos Lopes do RAAF, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 20/10/964, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos O,Iadros Aprova.
dos por Lei".
(Despacho de 24/11/964)
.
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Cavalaria
Regimento

de Cav~iaria

nO.7

10s.Sargs, do OSSGE Domingos Coelho e Antero Raul Taborda e 2°s.Sargs, do OSSGE José João Amores e José Francisco Caeiro, todos do S.G.D.No, Vencem pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 4/11/964)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

e Outros

Elementos

Estabel ee lnen to s Mi I itares
Distritos

de Recrutamento

Distri to de Recrutamento

e ftlobilização
e Mobil ização nO.8

2°.Sargo do QSSGE Benjamim Pacheco Barbosa do C.T.l. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
6/11/964, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
(Despacho de 18/11/964)

Estabelecimentos
Instituto

Técnico

de Instrução
Mil itar dos Pupi los do Exército

2°.Sarg.cometeiro
João Henriques Barradas do B.C.10,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 9/11/964, data em que embarcou de
regresso à Metrópole.
(Despacho de 28/11/964)

Escola Central

de Sargentos

2°.Sarg.2°.Mec.Electr. Olegário Wagner Barbosa de Castro
do C.T.l. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/964, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos (hadros". (Despacho de 26/11/964)

Campo de Instrução

Mil itar de Santa Margarida

l°.Sarg. de Art. Fernando de Matos Ribeiro da E.P.A., por
pedir.
(Despacho de 17/11/964)
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Oi ve r so s
Depósi to Geral

de Adidos

10.Sar g. de InL Tomás José dos ~e-is do CIOE, devendo
ser considerado nesta situação desde 7/10/964, por ter
trocado de mobilização com o l°.Sarg. de lnf. Almir da
Costa Santos do D.G.A.
(Com destino ao A.T.M. de Runa)
l0.Sarg. do QSSGE Amilcar da Conceição Rodrigues, da R.
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 9/11/964, data em que embarcou de regresso
à Metrópole. Vence pela \'erba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 12/11/964)

Dep ósi to Ge r a I de Mat e r i a I d e ln t en dên c i a
J.,J,Is

20.Sarg.do S.A.M. Serafim da Graça do 2°.GCAM. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
desde 26/7/964, por ter regressado do C.T. I de Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\Iadros Aprovados por
L·"
el •
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

n". 1

l0s.Sargs. de lnf. Carlos Pereira do R.I.IS e Eugénio
Moreira da Silva Viana do R.I.S, devendo ser considerado nesta situação desde 21/10/964, por terem embarcado
para a R.M. de Moçambique, nos termos da alínea c) do
arto.30. do Dec.42937 de 22/4/960 onde vão servir em reforço à Guarnição Normal.
20.Sarg. de lnf. Saúl Teixeira do R.l.6, por ter sido
nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.4Z937
de 22/4/960 para servir nas tropas de reforço à Guarnição Normal da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 10/11/964.
20.Sarg. de Cavo José Alexandre Sanches do R.I.7, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, devendo ser consi-
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derado nesta situação desde 8/8/963. Encontra-se
gola desde 8/8/963.
2°.Sarg. do QSSGE Joaquim de Matos da Silva do
vendo ser considerado nesta situação desde
por ter embarcado para a R.M. de Angola onde
em reforço à Guarnição Normal nos termos da
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
Regimento

de Infantaria

em An-

E.C.l, de7/10/964,
vai serviralínea c)

nO.2

lOs.Sargs. de Inf. Almir da Costa Santos do DGA, Edmundo
Fernando Tavares Belo Labão .Ferreira do R. 1.14, Manuel
Leandro dos Poeis do R. L 3, e Manuel Ribeiro do B. 1.1.19
por terem emlarcado para a R.M. de Angola onde vão servir em reforço à Guarnição Normal nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser
considerado nesta situação O p~imeiro desde 14/10/964
e os outros desde 7/10/964.
Regimento

de Infantaria

n".

7

10s.Sargs. de Inf. José Januário Pires Cabeças do R.I.3,
Alvaro dos Santos Alves do R.I.8, Agostinho Rodrigues
Alves do BII 19 e Rorge Gonçalves do B.I.I.19, por
terem embarcado para a R.M. de Angola, onde vão servir
em reforço à Guarnição Normal nos termos da alínea c),
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/964.
Regimento

de Infantaria

n°.15

10s.Sargs. de Inf. António André Simões do R.1.2, F~ídio
Isidoro de Sousa, do R.I.12, António Domingos Carreta
do B.C.6, João Augusto Ferreira do B.1.1.19 e Manuel
L~pes do CISMI, devendo ser considerados nesta situaçao desde 7/10/964, por terem embarcado pa
R M d
An 1
d
~
ra a • • e
go a on e }ao lS,ervlr )em reforço à Guarnição Normal
nos termos ~a a Inea c do arte 3° do De 42937 d
22/4/960.
'.
c.
e
o

Batalhão

de Caçadores

nO. lO

10.Sarg, de lnf. Heitor Armando Dias do R I 2 d
d
eventero
ser conSl°d era do",
o nesta sItuação desde 7/10/964, por
embarcado para a R.M. de Angola onde vai servir em re-

3a.
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forço à Guarnição Normal nos termos da alínea
arto.30.do Dec.42937 de 22/4/960.

c) do

Artilharia
Regimento

de Artilharia/Ligeira

n". 1

lO.Sarg. de Art. José Ricardo Marques da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde
4/9/964, data em que mudou de Unidade Mobilizadora.
Encontra-se a prestar serviço
, na R.M. de Moçambique.
'

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

O
n .7

20.Sarg. de Cavo António Gregório Mourinho do R.C.3, por
ter mudado de Unidade Mobilizadora, por motivo disciplinar, devendo ser considerado nesta situação desde
7/11/964, Já se encontra na R.M. de Angola.
Engenhari

a
Regimento

de Engenhari

a n", 1

lO.Sarg. Norberto Augusto Alves da E.P.E., devendo ser
considerado nesta situação desde 8/10/964, por ter embarcado para o C.T.I. da Guiné, onde vai servir em reforço à Guarnição Normal nos termos da alínea c) do
arto.30.do Dec. 42937 de 22/4/960.
Serviço

de Administração

2°. Grupo de Companhias

Militar
de Administração

Mil itar

lO.Sarg. QSSGE Francisco António dos Santos do D.G.A.,
devendo ser considerado nesta situação desde 10/10/964
por ter embarcado para o C.T.I. da Guiné onde vai servir em reforço à Guarnição Normal nos termos da alínea
c) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
Furriéis do S A.M. José Manuel da Encarnação Leal Pires
do lO.GCAM, Carlos Manuel da Silva Modesto do lo.Gr~
e José Manuel Bento da Silva da E.P.A.M., 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 à
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Guarnição Normal do C.T.I. de Timor, devendo ser considerados nesta situação desde 23/11/964.

No Ultramar
Região Mi Iitar de Angola
lOs.Sargs. de lnf. António Maria Francisco de Jesus do
R.I.S e José Marques Faustino do R.I.14, por terem embarcado para a R.M. de Angola onde vão servir' em comissão normal nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta si-tuação desde 7/10/964.
lOs.Sargs. do S.S. António Nunes do lO.G.C.S., José Carlos Fernandes de Almeida Marques do H.M.P., Luís Nuno
dos Santos Vila Albino do lO.G.C.S. e António Figueiredo Podrigues do LMPQF, devendo ser considerado nesta
situação desde 7/10/964, por terem embarcado yara a R.
M. de Angola onde vão servi r em r4 fO rço- -ã 'GoD1'flição
Normal nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937
de 22/4/960.
2°.Sarg. do S.~. José Luís Caeiro Benedito do R.I.7, por
ter transitado para a situação Comissão Normal nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado nesta situação desde 14/6/964.
Já se encontra na R.M. de Angola onde a comissão lhe é
contada por voluntariado.

Região Mi litar de Moçambique
Sarg.Ajud. Chefe de Mec.Automobilistas
Serafim Rosa da
C.A.M.M. por ter sido nomeado nos termos da alínea b)
do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de reforço 'a Guar~ição Normal da citada Província devendo ser consiaerado nesta situação desde
14/11/964.
2°.Sargs. do QSSE Simplício Henrique Zorrinho da E.P.I.
António Pernas Anão do CI~U, Arlindo Lourenço Braga
do P.I.6, e João Cabrita Rocha do R,I.4, devendo ser
considerad~nesta
situação desde 21/10/964 por terem
embarcado para a P.M. de Moçambique onde vão servir em
comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.
do Dec. 42937 de 22/4/960.

aa, Série
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Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

l0.Sarg. Eng.Const.e Inst. Augusto de Sousa Rosa, da E.
P.E., devendo ser considerado nesta situação desde
10/lC/964 por ter embarcado para a citada Província nos
termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960.
Comando Territorial
Independente
de Timor
20s.Sargs. de Inf. Faustino Pimentel da Costa do R.I.I0,
Alfredo Luís Sério do R.I.4, Manuel João Vieira·do R.l.
16 e 20s.Sargs. de Cavo António José Fernandes do R.C.
7 e José Gomes Miranda da CHEREf, por terem embarcado
para a citada Província o~de vão servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.42937
de 22/4/960, devendo ser consj.derado s nesta situação
desde 23/11/964.
20.Sarg.20.Mec.Elect.
Etelvino Caetano ~as da EPSM e
.Furriel 2°.Mec.Viat.Rodas José António Bento Paixão do
S.C.8, por terem sido nomeados nos termos da alínea
b} do arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960 para servir na
Guarnição Normal do C.T.I. de Timor, devendo ser considerados nesta situação desde 23/11/964.
(Despacho de 28/11/964)
V - CONCURSOS, CURS OS E ESTAG I OS
A - Concursos
_ Lista

Geral

de Classififcação

de Aprovados

Para os devidos efeitos se publiça a lista geral de classihcação
das Qlrt9;i.~a-!:os ip rov ado s no concurso para
promoção ao posto de l°.Sarg •.músico nos instrumentos
que se indicam, aberto pela 0.E.no.13-3a.Série
de 10/5/
/964:
Instrumento UlClarinete
Sib"
1_R.M.Moç.-20Sarg.Mús.Franc~sco
Gonçalo da C.Abreu -16,0
2-E.P.r. -""
"Antón10
Pedro COrreia
.-lO7
3-R.I.12
,,"
"Ilídio
Martins Fernandes
-10' 3
Instrumento "Requinta
mib
l_R.M.Moç.-20Sarg.Mús.Francisco
Gonçalo da C.Abreu -15,7
2-"
"'"
Manuel António Costa Falé •• -15,0
3- to
"II"
Gil da Ponte Viveiros.....
-14,7
4-Angola
"
"
"Luís
José Soares Correia •••• -14.3
li

ii

'
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B - Cursos
,

- Alterações

na frequencia

Desistiu da matrícula no curso A da Escola Central de
Sargentos o l°.Sarg. do S.A.M. Francisco Perdigão Gaspar da E.P.A.M., nos termos da última parte do arte.
7°.do Dec.40423 de 6/12/955.
VI - DEClARAeÕES
1 -

Passagem

a

comissão

militar

voluntária

Declara-se que o l°.Sarg. do QSSGE Augusto Ribeiro Baptista do ,C.T.I. da Guiné passou h comissão militar volunt~ria por oferecimento nos termos da alínea b) do
arto.3°.do Dec.42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 5/10/962.

2 - Rectificações
Para os devidos efeitos
José de Jesus embarcou
para a R.M. de Angola,
nO.7 de 10/3/964 pág.
dora o B.C.10.
'

se declara que o Furriel de lnf.
para a R.M. de Moçambique e não
conforme foi publicado em O.E.
220. Tem como Unidade Mobiliza-

Declara-se que o Furriel de lnf. Luís de Sousa do B.I.I.
19. transferido para o B.C.5. por ter embarcado para a
R.M. de Angola deve ser considerado nesta situação desde 16/9/964 e não 20/9/964, como por lapso foi publicado em 0.E.no.30-3a.Série
de 30/10/964, pág ••972.
Declara-se que o 2°.Sarg.de Art. Lourenço Henriques Carneirinhodo
C.T.I. da Guiné. a que se refere a O.E.
nO.27-3a.Série
de 30/9/964 pág. 846. foi colocado na
Direcção do Serviço de Material.
Declara-se que o 2°.Sarg. de lnf. António, de Jesus Campos da R.M. de Moçambique,
foi colocado no R.I.14 e
não no R.I.4 como por lapso foi publicado em 0.E.no.6
de 25/2/ SS4. pág. 132, Vence pela verba "Pessoal
de
Nomeação Vi t.alj c'ia além dos Quadros".
Declara-se

que o lo.Sarg. de Art. Fernando Joaquim Gonçal-
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ves do Vau que embarcou para a R.M. ,de Moçambique pela
0.E.no.30-3a.Série
de 30/10/%3 a pág. 928, pertencia
à E.P.A. e não ao R.A.L.5 como por lapso foi publicado.
Declara-se que o 2°.Sarg. do Q.A.E. Flaviano Francisco
do R.C.3, que embarcou para a R.M. de Moçambique, como
consta da O.E. nO.30-3a.Série de 30/10/%4,
pág'. 975,
deve ser considerado nesta situação desde 8/11/963 e
não 8/11/964. como foi publicado.
Declara-se nula e de nenhum efeito a transferência
de
então Sargento Ajudante de lnf. José Maria Alves da
R.S.P. ,para o S.G.D.N.(Com-destino
ao L.A.F.O.S.) na
0.E.3a.Série nO.2 de 1962, pág. 23.
Declara-se que Joaquim de Matos Barradas do G.C.T.A.,
que embarcou para a R.M. de Angola, a que se refere a
C.E. nO.20-3a.Série
de 20/7/964, ~ág.678, é l°.Sarg.
l0.Mec.Armas Pesadas e não 1°.Sarg. de Eng. como por
lapso foi publicado.
Chama-se Antonino Silveira Gou1art e não António Silveira Goulart, 6 2°.Sarg. de Art. do RAAF, a que se refere a O.E. nO.28-3a.Série de 10/10/964, pág.907e 895.
O referido 2°.Sarg. foi colocado na B.I.D.C.no.1 e não
na B.A.G.no.1 como foi publicado.
Declara-se que o 2°.Sarg. de lnf. João de Gouveia do I.
T.M.P.E. colocado no C.T.I. de Macau pela O.E. nO.24
de 30/8/964, pág. 7~, serve na ci tada P.U. em comissão militar nos termos da alínea b) do arto.3°.do Dec.
42937 de 22/4/ 'jjJ e não nos termos da aI ínea c) do C1tado artigo e Decreto como por lapso foi publicado.

3 - Reformas
Que a partir de 1 de Dezembro do corrente ano transitaram para a situação de ~eforma passando a ser pagos
das suas pensões pela Ca1xa Geral de Aposentações
conforme vem publicado no Diário de Governo nO.277 Ii Série de 25/11/964, os militares a seguir mencionados
cuja pensão anual a cada um se indica, estando já d~duzida do desconto a que se refere o arto.13°.do Decreto
Lei nO.36610 de 24/11/947 rectificado pelo arto.1lo.José Maria Vieira Grilo-Sarg.Ajud.ffiÚs.-R.I.16 •••28 092$00
José de Carvalho·1°.Sarg.-QSSGE-D.S.M
••••••••••• 24 756$00
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Manuel Cipriano da COsta-1°Sarg QSSGE-HMDIC ••••••24 756$00
Francisco Augusto Páscoa-ii"
"-IlM 13•••••24 756$00
Inácio Ferreira Baptist.a"-ffi-2a.fM •••24 756$00
João COelho-lo.Sarg. QSSGE-H.M.D.I.C •••••••••••••24 144$00
António Augusto Tesinho-lOSarg QSSGE-R.A.C •••••••24 144$00
Albano Pinto-2CSarg.músico-E.P.I •••••••••••••••••22 512$00
António Rodrigues-2°Sarg. QSSGE-DRVI 14•••••••••••.21 948$00
José Gonçalves Matias Júnior-2°Sarg.músico-BI~18.21 948$00
José Fernandes Bagão-2°.Sarg. QSSGE-Bl 10••••••••21948$00
Manuel José Pereira-2°Sarg. QSSGE-RI 10 •••••••21 384$00
Fernando António Buínhas-2°Sarg.doQSSGE-R.I.3 ••• 20 016$00
José Manuel Alves-2CSarg.Enfo.-H.M.R.1 •••••••••• 8 436$00
li

"

4 - Vencimentos
Declara-se que os l°s.Sargs. do Q.S.S.G.E. Domingos COelho e Antero Raul Taborda e os 2°s. Sargs. do QSSGE.
José João Amores e José Francisco Caeiro. todos do R.
C.7, que pela 0.E.-3a.Série nO.30 de 30/10/%4 foram
considerados a vencer pelo Secretariado Geral da Defesa Nacional, desde 1/11/964. devem antes ser considerados a vencer desde a mesma dat.a, pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (n?,1 do ar tv , 33()O.do
Capo.8°.do Orçamento do M.E.).
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei" desde 1/l2/ %4: :
Sarg.Ajud.C.M.Auto.-José Luís Vilar dos SanLos do GCTA
Furriel Mec.Viat.R.-Emílio Carlos dos Santos Paiva-CDMM
-Caetano Abrantes-a::M\1
2°.Sarg ... Elect. -José Eugénio Moreira de Almeida-EPE
" "
"Inst.Prec.Manuel de Jesus Vaz Palha-EMElm.
Furriel "Viat.Rod. -Manuel Fernandes de Sousa-R.E.1
Sarg.Ajud.Mec.Elect. Jorge Paiva de Sousa-B.T.
Furriel António João Carneireiro Gonçalves do R.C.3
1'1"

..""

Declara-se que o 1°.Sarg.1°.Mec.Viat.Lag. Raul Maria Touro Pereira do R.C.4, continua a vencer pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros", e não
como por lapso foi publicado na O.E. nO.31 de 10/11/64.
pág. 1012.
VII
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1962 _ Julho - [ha 15 - 2°.Sarg.do Q.S.S.G.E. Lourenço
Cerdeira do H.M.R.no.l.
1964 _ Novembro - Dia 8 - ,20. Sarg. do (lSSJE Júlio Marques
Cacela da Repartição de Sargento e Praças da D,S.P.
00000000000000000000
00000000000000000000
0000000000000000

O Ministro

do Exército

Joaquim

da Luz Chnha

Está conforme
O Ajudante

General

,.

-I"

..

I

•

MINISTtRIO DO EXtRCITO .

do Exército

Ordem

3 ....SÉRIE

20 de De:z emb r Cl de!

PUbUCB-se

ao fxército

o seguinte:

9 B4

.

I - DECrfTOS E POPTARI~~
~ _ Condeco r!1ções
1 - Sargentos
Por Portarir

dp 24

de Novembro

da

leS4

Manda o Governo da Pepúp)ica
Portuguesa,
pe-Lo Mmi&tro
do Exército,
condecorar com a medalha de méI;';ito·Militar
de 4a, classe,
por segundo pareceI' do ConseIhp ~;uperior
de Disciplina
do Exército,
se ep.ç.ontrarem nas condi.çôe s
dos art?s 26°. c 29°,
Begul8JTi€'ntoda Medalha Mllitar
de 28 de Maio de 1946, os seguintes
sargentos;

cn

48. CI asse
Sargento Ajudante, do serviço de material,
se rvi ço t.éClliCDmilitar,
Augusto do CbrmO Iuro,
Primeiros
_ sarge rt.o s : de infantaria,
Miguel Nogueira Al·
ves e Manuel Matias; de artilharia,
Wanuel Silveira
de
Melo, e do quadro de sargentos do serVIço geral do exér
c i to, Joaquim António Fr ór s ,
Segundo
sargento,
do serviço de saúde mil i tar
António
Queda,Ministério
do F~ército,
24 de Novembro de 1964. O
Subsecretário
de Est ado cio Exército,
João António Pilhei1'0.

2-

Praças
Por Portaria

de 2A de Novembro

de 1964
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I

Manda o Governo da Pepública Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4a.classe,por segundo parecer do Conselho Superior
de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições
dos artigos 26° e 29? do Pegulamento da Medalha Militar de 28 de Maio de 1946, os seguintes militares:
4(1. CI asse
Primeiros-cabos do Comando Territorial Independente de
Macau: nO.65 Fernando Augu.sto Viana, nO.1769 Filomeno
Gomes e nO. 2940 Fernando Manuel Vasco.
Segundo-cabo da Guarda Fiscal, nO, 830/58 José Maria de
Araújo Gonçalves, Ministério do Exército, 24 de Novembro de 1964. O Subsecretário de Estado do Fxército,JáD
António Pinheiro.

II - JUSTIÇA

F PISCIPlINA

A - Condeco rações
1 - Sargentos
Condecorados com a medalpa de ouro de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do Re~lamento
aprovado pelo Decreto nO.35,667, de 28 de Maio de 1946,
os seguintes sargentos:
Sargento-Ajudante do quadro de sargentos do serviço geral
do exército, João Manuel Toerres Antunes, do Forte da
Graça, •
Primeiros-sargentos do quadro de sargento do ser~o geral
do exército, José Miguel Semedo de Oliveira, do Forte da
Graça, José Felismina, da Direcção da Arma de Cavalaria
e José Simão Fontes do Grupo de Reconhecimento de Ango~
la (Dragões).
Segundos-sargentos do quadro de sargentos do ser~o geral
do exército; Joaquim Caço, da fQrecção da Arma de Artilharia, Joaquim Figueiras da Direcção da Arma de Cavalaria e João Augusto Gonçalves Porlido, do Distrito de Pecrutamento e Mobilização n? ,,6.
2-Praças
Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a.Classe, nos termos
do artigo 12°.do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto nO.35.667, de 28 de Maio de 1946, por
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despachos do Comandante-Chefe das Forças Arma as de fID.gola. de 20 de Outubro último, as seguintes praças:
Primeiro Cabo nO. 77 4/63, Manuel Carneiro Ferrei ra, da Companhia de Caçadores nO. 500/patalhão de Caçadores nOS03
Regimento de Infantaria nO. 2.
~oldado nO.810/63, Mário Coelho, da Companhia de Caçadores nO.5COjFatalhão de Caçadores nO. 503 - Regimento de
Infantaria nO. 2.
Soldado nO.825/63, Lino da Costa Campos, da Companhia de
Caçadores nO. 500/Batalhão de Caçadores nO. 503 - Pegmeito de ln fantaria nO. 2.
Soldado nO.827/63, ~anue1 Peixoto de Sousa, da Companhia
de Caçadores no.900/Batalftão de Caçadores nO. 503 - Pegimento de Infantaria nO.2.
Soldado dO. 860/62. Júlio Fernandes dos Reis Ferreira da
Cúmpanhia de Comando e Serviç~s/8ata1hão
de Cavalaria,
nO.399 _ Fegimento de Cavalar1a nO.3.
Soldado nO. 2193/62, Júlio Pires Marques, da Companhiade
Caçadores no.406/Batalhão de Caçadores nO. 442 - Bata1hª0 de Caçadores nO~ 442 - ~~talhão de Caçadores
n05.
Soldado nO. 828/63, Jose de AraUJO Azevedo, da Companhia
de Caçadores nO. 9OO/Batalhão de Caçadores nO. 503 -Regimento de Infantaria nO.2.
(Despacho de 14/12/964)
I II -

~UDANÇAS

Df QUADRO

SAIUN10S 00 (UArro PWmENTE'

Guadro da Arma de Artilharia
Supranumerário
Centro de Instrução

de Artilharia

Anti8érea

e de Cost~

Tem passagem ao Q,P. da Arnla de Artilharia, o Furriel do
O.C., Milário Reis Carrasco do R.A.A,F,. porque, encontrando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. C,(lntaa antiguidade desde 8/10/964
data a partir da qual tem direito aos vencimentos donovo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Região Yi I it~r de Ang~la
Tem passagem ao O.P. da Arma de Artilharia,

o 2°.Sargento

o ROEM fn

112P-

fHFC

iTO

'lC1.

35

33. Série

) (\C Carlos de Matos Henriques. porque, encont.r ando-se aprovado para este Quadro lhe competiu o pret'nchimento d", vaga. Conta a antIguidade desde 8/10/964, data
t partJ 1 da qual tem di reito aos vencimentos
do
novo
posto. Fica graduado ao posto de 2°.Sargento.

I V - ~1UDA~C.AS Df SITUAÇjO
SAPGJ2NJQ.') tO (UA(l()

Ingresso

PEFtt.j\)\TFl\1JE
1

nos üuadro s

Ouadro da Arma de Infantaria'
Passou a ser cons i derado nesta situação desde '4/1Ú964, o
2°.Sarg. de In I, Francisco,Fafael Fodni gues , do R.L6,
sua Unidade MobilIzadora, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei"
"

Passou a ser conai.der ado nesta si tuaçâo desde 20/11/964, o
2°,Sarg, de InI. Manuel Martins Gonçalves, do B.C. 5,sua
Unidade Mobilizadot'a, por ter regressado da B.M. de An
gola. Vence pela verba "Pessoal dos '(\JadrosAprovados
por Lei". '

Ouadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 23/11/964,0
2°.Sarg de Art, José Orlando de Faria do P.A.C.,sua UnidadeMobilizadora,
por ~er regressado da R.M, de Angola, Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além
dos C)Jadros".

P~ssagem à Situação

de disponibi Iidade

Quadro da Arma de Infantari a
Passou a ser considerado nesta situação desde 18/5/964, o
2°.Sarg. de lnf. Joaquim Serrano dos Santos, do R.I.no~
(Despacho de 6/5/964)
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 15/5/964.
o
Furriel de InI. José Moniz Lucena e Silvá do F L7 •.
(Despacho de 6/5/964)
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Passou a ser considerado nesta situação desde 10/11/964,
o Furriel de In f, Júlio Fusébio da P,M, de Moçambique,
(Despacho de 14/9/964)
Quadro

da Arma de Artilharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/2/964,0
20.Sarg, de Art, José Augusto Coelho Cardoso do R.AoP,
n:03,
(Despacho de 27/1/964)
OU1ldro do Serviço

de hterial

Passou a ser considerado nesta situação desde 2/12/964,0
Furriel Grad. 20,Mec.Viat,Fodas, Domingos de Oliveira
Lopes, do V,G,M,S" Este Furriel Grad, é desgraduadodo
posto desde a data referida, voltando à anterior situação, de praça,
Passou a ser considerado nets aituação desde 28/7/964, o
Furriel Grad,Mec,Viat, Podas, Fernandodas Neves Crispim
do G.C,T,A" Este furriel é desgraduado desde a data
referida voltando à situação de praça (l° ,Cabo).

à Situação

Passagem
Quadro

de licenciado

da Arma de Artilharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 2/12/964,0
20,Sarg, de Art, Manuel Silveira Carvão Júnior da V.A.
Ao.
(Despacho de 19/11/964)
Quadro

de Sargentos

do Serviço

Geral

do Exérci

to

Passou a ser considerado nesta situação desde 12/11/964,
o l0.Sarg, do QSSGE Augusto Jorge Alves da Acad.Mil.
(Despacho de 13/8/964)
Passagem
Uuadro

às Tropas
do Serviço

Licenciadas
de Administração

Militar

Passou a ser considerado nesta situação desde 7/12/964,0
l0.Sarg. do S.A.M. Adriano Coelho da Silva, das OoG.F,.
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PROIt10ÇqES

SAPGE1\l1DSm OJADFO PEHvlANfNTE

Armas e Serviços
~inistério

do Fxército

fst8do ~8ior do [xército
10.Sarg. de ln I., o 2° Sa rg, António Damião de Carvalho,
contando a antiguidade desde 15/7/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por .Lei".
(Despacho de 17/11/964)
o

Ma Dependência

do Ajudante

General

Di fecção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos e Praças
10.Sarg. de Cav., o 2°tSarg. Barnabé Gaocho Saúde, contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/11/964)

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

ln f an ta r i a
Regimento

de Infantaria

nO.2

l°,Sarg. de Inf., o 2°.Sarg. Joaquim Augusto Tomaz da la.
Companlri a Disciplinar, contando a antiguidade desde 5/
/8/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos (\Ialros
Aprovados por Lei", (Despacho de 17/11/964)
l°.Sarg. de Inf., o 2°,Sarg. Manuel Silvestre do R.I. IS,
contando a antiguidade desde 8/7/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto,
Vence
pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 20/11/964)
2°,Sarg,2°.Mec.Padiom.,

o Furriel 2°.Mec,Radiom. Joaquim
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Augusto da Silva Gomes, contando a antiguidade
desde
30/11/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Serve em reforço na Begi.âo Militar de Angola.
(Despacho de 7/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO.4

20s.Sargs.20s.Mec.Radiom, os Furriéis .Júlio FerreiraeManuel .Jorge Sobral., contando a antiguidade desde 30/11/964
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do no- '
vo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ,;.
(Desp~cho de 7/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO.6

20.Sarg. de lnf, , o Furriel Teófilo da Conceição Teixeira,
contando a antiguidade desde 30/11/964, data a partir da
qual tem direito aos venciMentos do novo posto.
(Despacho de 7/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO.14

l0,Sarg, de lnf., o 2°.Sarg, José Ferreira da Costa Mendes,
contando a antiguidade de",Je 15/7/964, CliSlta a part;ll'
da
qval ~~m àiteito a05 vencimentos do novo posto, Vence pela verba "Pessoal dos Q.tadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 17/11/964)

Regimento

de Infantaria

n".

15

20,Sarg, de lnf
o Furriel João Ribeiro, contando a antiguidade desde jO/4/964, data a partir da qual tem direi·
to aos vencimentos do novo posto, Encontra-se em reforço
no C.T, L da Go iné , (Despe.cho de 4/12/964).

Regimento

de Infantaria

n",

16

°

10,Sarg, de lnf"
20,Sar_ António Lourenço Menino, contando a antiguidade desde 1.;/7/964, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto, Vence pela verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 17/11/964)

satalnão

Independente

de Infantari

a n°. 18

10,Sarg. de lní., o 2°,Sarg ..Manuel Andrade Ferreira de Almeida, contando a antiguidade desde 22/6/964, data a par-
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tir da qual tem direito aos vencimento do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por lei.
(Despacho de 17/11/964)
(

Patalhão

~e Caçadores

nO.5

2°.Sarg.2°.Wec.Padiom., o Furriel 2°.Mec. Radiom. Wanuel
Afonso da Conceição, contando a antiguidade desde 31/
/10/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Serve em reforço na B.M. de Angol a.
(Despacho de 7/12/964)

Batalhão

de Caçadores

nO. 6

l°. Sarg.de Inf., o 2°.Sarg. Joaquim Correia de Almeida
contando a antiguidade desde 3/6/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de Noseaç âo Vi talícia além dos Quadros".
(Despacho de 17/11/964)

Batalhão

de Caçadores

nO.8

l°s.Sargs, de Inf., os 2°s,Sargs. Joaquim António Paixa
Trindade, Joaquim do Espírito Santo dos Santos Aldrabinha, do Forte da Graça e Manuel Dique Branco, contando a antiguidade desde respectivamente 5/ 8/964, 20/8/
/964 e 27/12/963, datas a partir da quais têm direito
aos vencimentos do novo posto, Os dois primeiros vencem pela verba "Pessoal dos (Uadros Aprovados por Lei"
e o último pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Qo adros".

Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira

n", 1

Furriel de Art" o l°,C~bo nO. 253jRd Manuel Miranda Canário, contando a ant.i.gui
dade desde 8/10 964, data a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal dos ().JadrosAprovados por
Lei".
(['espacho de 11/12/964)

Regimento

de

Artilharia

Pesada nO.2

Furriel de Art., o l°.Cabo nO. 229/Rd José Armindo Pinto

ORDEr,' ~O EXfPriT0
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elaCosta, contando a antiguidade desde 8/10/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por
Lei",
(Despacho de 11/12/964)
(Com destino ao C,I,C,A,l)

l0,Sarg, de lnf., o 2°.Sarg, Joaquim da Fonseca Lemos,antando a antiguidade desde 18/8/964. data a partir
da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 17/11/964)

.

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

Furriel 2° ,fvlec,Flect.
, o l°,Cabo Ajud,Mec,Electricista,
José Barreto Soeiro, contando a antiguidade desde 5/8/
/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Passa a vencer desde a data da promoção pela verba "Pess0al dos (\ladros Aprovados por
Lei", (no.1 do artO,330o. do Capo.8°.do Orçamento),
(Despacho de 7/11/964)

Cavalaria Escola Prática

de Cavalaria

l0.Sarg. de Cav., o 2°.Sarg, Avelino José Leitão, contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir ca qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos (uadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/8/964)

Reólmento

de lancei ros n", 1

(Com destino ao C,I.C,A.3)
l0.Sarg, de Cav., o 2°.Sarg., José Victor Moura da Costa
contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partirdt
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos (\ladros Aprovados por Lei".
(Despacho d 25/11/964)

Regimento

de l ancal ro s n". 2

1CSSarglD.de Cav., os 2°s,S::.rgs,Acácio dos Santos Clemente e Joaquim António Sar~o Garrinhas, contando ambos a
antiguidade desde 25/8/964, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto,Vencem pela verba
"Pessoal dos Qaad ro~ Aprovaoos por Lei).
(Despachú de 25/11/964)
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Regimento

de Cavalari
8 n".3
,

1°s.Sargs, de Cav., os 2°s,Sargs.hnérico Manuel Rebola e
Mariano .Iosé Ganhâo este último do CM.E.F.FoD., cont.av
do a antiguidade desde 2S/Q /964, data a parti r da qual
têrr,direi to aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
veda "Pessoal dos Oaadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 25/11/Q64)

Rpgimento

de C8v81aria

n°.8

10.Sarg. de Cav., o 2°,Sarg. Adriano Benriques Araújo~o~
tando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir
da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/11/964)

Regimento

de C~valaria

~0.8

10s.Sargs. de Cav., os 2°s.Sargs. Filipe ~obre da Silva
e .João Fernandes Moreira da E.P.C. e do C.I.M.S.M.téspectivamer:te, contand~ a ~t~guidade des~e 25/8/~6(1data a partlr da qual tem dlrelto aos venClmentos ao novo posto. Vencem respectivamente pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei" e"Pessoal de Nomeação
Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 25/11/964)
lO.Sarg.10.Mec.Viat.Lag.e especiais, o 2°.Sarg.2°. Mec.
Vi at.i Lag, e especiais, Manuel Car)os Santos Fonseca,
contando a antiguidade desdeI3;'~!~o4, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Conti·
nua a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". ~
(Despacho de 11/12/964)

Orgãos de Execução

dos Serviços

Estabelecimentos

'i Iitares

Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Instrução

e Outros Elementos

Mi Iitar de Santa Margarida

10• Sarg. de Cav .• o 2°.Sarg. Bernardino Pombo Carmona, contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir
da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto, Vence
Pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei".
(t'-espachode 25/11/964)
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Giversos
Depósi to Geral

de Adidos

l0oSargo de lnfo, o 2°oSargo Francisco Jorge Martins,do
Rolo1, contando a anti~lidade desde 20/8/964, data ap~
tir da qual tew direito aos vencimentos do novo postoo
Vence pela verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" o
(Despacho de 17/11/964)
Serviços

Mec3nográficos

..

do fxército

lOoSargo de lnf" o 2°oSarg. António Joaquim Lageira, do
F,I,lO, contando a antiguidade desde 22/6/964,' data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por
Lei",
Supranumerário
ln f an t a r i a
Regilllento

de Infantaria

n°. 2

20,Sarg, do S,S., o Furriel Artur de Jesus Vieira, contando a antiguidade desde 29/2/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo postoo Encontra-se
em reforço à B,M. de Angola. (Despacho de 10/12/964)
r.avalHia
~egimento

de Lancei ros nO.2

l0.Sarg.de Cav., o 2°.Sarg Fdmundo Prando Ismael, contando a antiguidade desde 25/8/964. data a partir da qual
tem direito aos vencimen,tos do novo posto. Serve em reforço a l~arnição Normal da P,M. de Angolao
(Despacho de 26/11/964)
No Ultramar
Região

~i I itar

de Angola

20,Sarg.20.Mec.Badiom • o Furriel José Oscar Machado Teixeira. contando a antiguidade desde 31/10/964. data a

1),..
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parti r na (lua!

r"·

_,6

rIE

di rei to aos vencimentos do novo pos(Pespacho de 11/12/964)

t&111

to.

P~gião ri I it~r de ~oç~~biQue
lO.Sarg. de (a·v., o 2°.Sarg. Antc5nio W,eira Peralta, contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir da qual
t.ern direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 26/11/964)

Comando

Territorial

Independente

de

GuinÉ

lO.Sarg. Fnfo.Pípico, o 2°.Sarg, Pufino Torcato Ferreira
€apiteo, contando a antiguidade desde 10/3/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 5/12/964)

r.OLOCAÇÕES E TRANSFfRr~CIAS

VI -

SArGfl\I1OS[()QJADOO PEf'MAI\lEl'lTE

hrmtls e ~erviços
~inistério

do Exército

fstado ~aior do Exército
(Com destino à S,P.E,M.E.)
Furriel de lnf. João Vasco Paixão da Gama do B.C,5, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si,tuação desde 9/11/964, por ter regressado da R,M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 2/12/964)

Na Dependência
Chefia do ~~rviço

do Vice-Chefe
de Reconhecimento

do Estado Maior
das Transmissões

2°.Sarg. de lnf. Armando C~es da Silva do R,I.7, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964, por ter regressado da R,M. de
Angola, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei",
(Despacho de 10/12/964)

Ouartéis

Generai s
Quartel

Sener,,1 da 2a. Regi ão Mi I i t ar
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.

20oS&rg. de InL N'anuel Pereira
Farinha, da P.N~o de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 7/11/
/964. Vence pela ved,a "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(I'espacho de 27/11/964)

Escolas

Práticéls
das Amâs e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

ln f an t a r i a
Escola

Prática

de Infantaria

20.Sarg. de InL José Alves ,Marques, da KM. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964f
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 9/12/964)
20. Sarg. músico "C.aixa" Arménio Correia Ribeiro da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 23/11/964,
data em que embarcou de regresso à Metrópole.
(Despacho de 7/12/964)
Furriel
de lnf. José Joaquim Domingues do C.T. de Alcochete. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 3/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO.l

Furriel
do S.S. António Coelho dos Santos da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde 1/6/
/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por. Lei" .
(Despacho de 14/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO.2

20.Sarg,EnLlhpico
Joaquim Victor Wanuel Pibei ro Marecos
do l0.G.C,S"
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser cor.siderado nesta situação desde 23/11/964,. data em que embarcou de regressO à Meti. ópole, (Despacho de 7/12/964)
.

Regimento

de [nf sn t ar t a nO.6

20.Sarg. de lnf. Adelino da Costa Ferreira,
da P.M. de Angola devendo ser considerado
nesta situação
desde 9/11/
/964, Vence pela verba ';Pessoal dos Qu adros Aprovados por
Lei".
(Despacho de '27/11/964)

Regimento

de Infantaria

n°. 10
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l0oSargo de In I, José de Besende Feio do PoC10, sua llnidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta s i tuação desde 23/11/964, por ter regressado da Po~', de Angola, Vence pela verba "Pessoal dos {)J.aàrosAprovados fOr
Lei" o
(Despacho de 4/12/964)

P e gim en t IJ d e ln f an t a r i a n

(l.

11

20,Sarg, 20oMec,F.lectric, Ant0nio Wanuel Silva Abrantes,
da F.,M,Elm" por ter tido passagem à situação de dis-'
ponibilidadeo
(Despacho de 2/12/964)

Regimento

de Infantari

a n", 12

20,Sarg, de lnf, João dos Santos Lopes, do BoC,S, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situ~ão
desde 23/11/964, por ter regressado da BoMo de Angola,
Vence pela verba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 12/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO.16

2° oSarg, de lnf, António Fernandes Correia, do B,CoS, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação de~de %3/11/964, por ter regressado da P,Mo de
Angola, Vence pela verba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados
por Lei",
(Despacho de 10/12/964)

Batalhão

Independente

de Infantaria

n", 17

P .Sarg. do O,S,S,G,Fo, Sebastião do Nascimento
Podr igue s;
do R L7, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons iderado nesta situação desde 23/11/964, por ter regressado
da BoM, de Angola, Vence pela verba "Pessoal dos Cuadros
Aprovados por Lei",
(Despacho de 4/12/964)

flatalhão

de Caçadorés

n".

1

2° ,SargoGrado do SoS. Júlio de Jesus Gonçalves Valverde,
da B.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 7/11/964. Vence pela verba "Pessoal dos (\Iadros Aprovados por Lei", (Despacho de 27/11/964)

Batalhão

de Caçadores

nO.6

2° ,Sargo de lnfo Antero Amadeu Filipe do B.l.l.17,

sua lni-

3a. Série
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dade Mol:ilizaclora,devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964, por ter regressado da B.M. de Angolao Vence pela verba "Pes30al dos Q:.tadrosAprovados
por Lei".
(Despacho de 9/12/964)
2°.Sarg. de lnf. António da Cruz Salgueiro Cardoso, da Bo
M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situ~
desde 5/11/964) Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei", (Despacho de 2/12/964)
Batal hão de Caçado res n".10

2°'Sarg. de lnI. Joaquim dos Santos Bidarra do D,G.A.,por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei"o
(Despacho de 10/12/964)
2°oSarg. de lnf. Manuel Pibeiro Fontes, do F.l.8, por pedir; Vence pela verba "Pessoalvde Nomeação Vitalícia além dos Q:.tadros".(Despacho de 30/11/964)
Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

10.Sarg. de Eng. Marcelino Cardoso, em serviço no B.Tms.3.
(Despacho de 7/12/964)
(Com

destino ao B.E. nO.3)

2°.Sarg. de Eng. (Sap.) José dos Santos Nunes Ribeiro, da
P.M, de Moçambique. devendo -;erconsiderado nesta situa
ção desde 5/11/964. Vence pela verba "Pessoal dos C)Jedros Aprovados por Lei". (~spacho de 2/12/964)
(Com destino

'10

R.Tin,n03)

2°,Sarg, de Fng. (Transm,) Ze f'er-ino Bibe i ro Mart ins , da R.
M. de Angola, devendo ser consrderado nesta satuaç âo desde 9/11/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despa(ho;e 27/11/964)

üaval ar l a
Regimento

de lancei

ros n",

1

l°.Sarg. de Cavo Ludgero Augusto Malveiro, da R.M. de Angola, devendo ser consider ~o nesta situação desde 23/11/64.
Vence pela verba "Pessoa l de Nomeação Vitalícia além dos
QJadros'.
(Despacho de 7/12/964)

oprn'
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de S~úce

2°.Sarg. do S.S, Luís Pedro Agostinho do 2°.Grupo de Companhias de Saúde, sua I'rri
dade JV1ol:ilizadora,devendo ser
considerado nesta situação desde ?,3/11/964, por ter regressado da FJIfl. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
ce loneaç~o Vitalícia além dos Cuadros",
(flespac!'ode 9/12/964)

Serviço

de ~aterial

Companhi ~ Civisionjria
10.Sarg, de ArL

Orgãns

de ~anutenção

Fernando de Matos Pi l ei.ro, do C.LM.S.M
(Despacho de 7/12/964)

de fxecução

dos Se~viços

Fstabel ecimentos

Mi I itares

Fstabelecimentos

Penais

CélS~

de ~aterial

de Reclusão

do Governo

e Outros

••

Elementos

Mi I itar de Lisboa

2°,Sarg, Grad. do S,S, Joaquim José Corista, da F.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde,
9/11/964, Vence pela verba "Pessoal dos (}Iadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 27/11/964)

Fstabelecimentos
Instituto

de Instrução
de Altos Fstudos

~i Iitares

2°, Sarg.Grad. de Inf'. António dos Santos da R,M, de Moçambique, devendo se,; considerado nesta situação desde 18/
/11/964, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei
<I'espacho de 9/12/964)
II ,

Centro

de Instrução

de Sargentos"'ilici~mos

de lnf an t ar l a

2°.Sarg. de lnf. José Miguel Nunes, do P..l.4, por pedir.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
()J.adros",
(Tespacho de 30/11/961)

Campo de Instrução

~ilitar

de Santa Mílrgarida

10,Sarg, de Cav. João dos Santos da Conceição Baptista,do
P,L7, sua l'nidade Mobilizadora, devendo ser considera-

do pe~ta situação desde 1/~/964
por tere regressado
da
1\~1, de Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
al ém dos Oo adros",
(Despacho de 2/12/964)

Escola

f,'ilitar

Fl ec troeecânlca

2-.Sarg.
de ArL Bogér io da Silva Branco do P.A.C"
sua Urridade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964, por ter regressado da R,M. de Angola, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei",
(Despacho de 9/12/964,)

C2mpo de Tiro

de Alcochete

Furriel
de fng,(Transm.)
José C~rreia Lage da R.M. de Moçambique, devendo ser con~iderado nesta situação
desde
5/11/964. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova.
dos por Lei
(Despacho de 30/11/964)
li,

Pi ver so s
Pepósi to Geral

de Adi dos

2°,Sarg. de lnf. José Neves Valente da R.M, de Angola,devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964.
Vence pela verba "Pessoal dos Q.tadros Aprovados por Lei.
(Despacho de 9/12/964)

Depósi to Geréll

de r.'atrei

ai S3ni tário

Furriel do S,S, João An t.ónio do l°,G.C.S.,
por pedir,Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia
além dos
(uadros";
(Despacho de 10/12/964)

Infantaria
fupranumerários
Rtlgimento

de Infantaria

nO. 1

l° .Sarg. de In f, Joaquim Par-es Ladeira do R,C. 5, devendc
ser considerado nes ca s.i t: lção desde 6/11/964 por ter
mudado de Unidade l\'obíliza2.ora.
Encontra-se
a prestar
serviço na B.M. de Angola,

Batal hão de .aç adn res n". 5
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1°.Sarg. José Maria Alves Maio do P.LIS, devendo ser ronsiderado nesta situação desde 7/9 '964, por ter rnudaddo
de Unjdade Wohlizadora.
Encontra-se a prestar serviço
na P)~ c'e Angola,

2° Sarg, de Cav, José Piment.a r.ama do CIC'A 3(P..Ll), por
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO,3°.do
rec, 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de refor
ço à l.tlf:tmlção
Normal da P,M, de Moçambique, devendo ser
considerado nesta situação desde 5/12/964,
e

No III t r 81n a r
Região

f';'ilitar

de Angoln

2°s,Sargs. de Inf, Arlindo de Sousa da "SJlva do Pll 17 e
Valdomar Labão Soares do BII 17 e 2°,Sarg. de Art.Aparício Lopes do PAL 1, por terem embarcado para a citada Província onde vão servir em comissão militar nos
termos da alínea b) do arto.3°,do Dec.42937 de 22/4/60
devendo ser considerados nesta si tuação os dois pr mei
ros desde 5/12/964 e o último desde 9/12/964.
2°s.Sargs, de lnf, Francisco Domingos Raposo e Joaquim
Martins Beirão e Furriel de InL Miguel Joaquim Lourenço' todos da F..P,I , por terem embarcado para a citada Província, onde vão servir em comissão mi lítar nos
termos da alineac) do artO,3°,do Dec,42937 de 22/4/60
devendo ser considerados nesta situação d~sde 5/12/964,
I

Furriel de lnf., António Fernando do Nascimento Lobo,do
P. C, 5, por ter transi tado ?!lra a situação Comissão Normal nos termos da alínea b) do artO,3°, do Dec. 42937
de 22/4/960, devendo ser consi derado nes ta situ açéo des de 10/12/964, Já se encontra na R,M, de Angola, onde a
comissão lhe é contada por vo lunt.ari ado,
Pegi ão Mi I i tar

de Mopmbi

que

2°,Sarg do S,S, João Pedro Rati~ta ~lintan~ do R,C,I. e
Furriel elo S,S, José Gomes Iuart.e do H t-.t H. 3, por terem
embarcado para a ci tacla Província onde vão serfir p:mcomissão militar nos termos da alínea c) do olrto.3°. do

3a.

Série
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Dec 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situaç ão desde 5/12/964.
2°.Sarg. do QSSGF Ar lindo Lourenço Braga da B.M. de ~r,oçarthi que , por ter transi t.ado par a a comi s sâo voluntária des
de 21/10/964,
Comando Territorial

Independente

da Guiné

10.Sarg. de Inf. Aníbal de Oliveira Matias do B.I.l, devendo ser considerado nesta situação desde 1/11/964,por
ter sido transferido para o CoT.!. da Gai ré, Fncontrase em Comissão de refoeço à G, T, no r T. I. da C-uiné.
10.Sarg,músico "Bombardino" Alberto Almeida do B.C,5 ~
2°.Sarg.2°.Wec.Electricista Pinilcar Jordão Gaspar da P.,
M. de Electromecânica, por terem embarcado para a cita
da Província onde vão servir em comissão mib tar n08 ter
mos da al:ínea c) e b) respectivamente
do arto.3°. do
Dec. 42937 de 22/4/960, detendo ser considerado nesta
situação desde 25/11/964: (Despacho de 5/12/964)
Comando Terri

tori

ai Independente

de CClbo Verde

2°.Sarg.2°,Mec.Viat.Podas João Maria Afonso Prelhaz da F,
P.S.M., por ter embarcado para a citada Província onde
servjr em comissão militar nos termos da alínea c) do
arto.3°.do r~c. 42937 de 22/4/960, devendo ser consid~
rado nes ta si tuaç ão desde 25/11/964.
Comando Territorial

lnceo .nriente

de S. Tomé e Príncipe

Furriel de In I, António ~lanucl Azevedo do f!.I.6, por ter
embarcado para a citada Província onde vai servir em
comissão militar nosI· temos d1'lalínea c) do artO. 30
do Dec. 42937 de 22,4/960 devendo ser considerado nes
ta situação desde 5/12/9n4.
e

V" -

OfCl APACÕ ES

1 - Rect;fícílçõeS
Para os devldos efeitos se declara que deve con~tar dos re
gul ament.os dos concursos para promoção aos postos de FuI'.
riel corneteiro e Furriel -:larim no capítulo "Con::::titui
ção dos Júris c re~isto:
'Os of'icia i s nomeados para os j úr-i s deverão desempenhar o

1144

OP~fV D~ EYFPCITO N°, 35

serviço sem acumulações e ser considerados
enquan to durar o concurso"

3"

Séria

inamov:íveis

Declara-se que o 1°oSarg.1°YecoViat.Fodas
.José Maria da
Silva Iti as , elo'PoL2, pr orr.ovi
do ao actual posto pela 00
F., nO.30-3a.Série de 30/10/964, pág. 948, conta a ffiltiguidade desde 1/9/963 e não 1/9/964 como por lapso fo,
pubI i c ado,

Declara-se que o Furriel 2°.Mec,Viat~Podas Adriano CDrreia
Castanho, do P.L l(CICA 3), promovido ao actual posto,
pela Ool':.n: o3O··3a. Série de 30/10/964-, pág, 953, conta a antiguidade desde 30/1/963 e não 30/1/964, comofà
publicado, .
Declara-que o 2°,Sarg. de lnf, Manuel .José Barão ~nbarcou
para a P"M. de Angola e não para a P,Mo de Moçambique,
como por lapso foi publicado na O,E, nO.30-3a.Série de
30/10/964, pág,971, _
Declara-se que o 2°,Sarg, do QSSGE Francisco Saavedra Podrigues foi transferido defini tivamente para a R,M, de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde o final da sua comissão militar voluntária,
"

Chama-se .Joaquim de Brito Mestre e não Eugénio de Brito
Mestre, ó 2°,Sarg, de Fngo da EoP,Eo, referido na OoE,
nO.30-3a,Série de 30/10/964, pág,978,
Declara-se que o 2°.Sargento Miliciano da C,Caç,358/Bat,
Caçadoees nO, 10, .José .Joaquim da Silva Almeida promovido ao actual posto pela O,E. n0021-3a,Série de 30/7/
1963, a pág, 650, conta a antiguidade desde 28/Fevereiro/1962 e tem direito aos vencimentos do novo pos to de s
de 7/.Ju1ho/1962,
Declara-se
pe da C.
Série de
EoM,Elm.,

que' o l°,Cabo AjudoMecoElectricista Luís FiliParrança, a que se refere a 0, E. nO, 22 ..Sa.
10/8/964, pág, 737, pertence ao P.I.2 e não à
como por lapso foi pul:licado,

2 - Vencimentos
Declara-se que o 2°,Sarg,MecElectricista .José Eugénio Moreira de Almeida da E,P,E.; o 2°,Sarg Mec,Inst, de Precião Manuel de Jesus Vas Palma da F,MoElmo e o Furriel
Mec.Vi at.,Podas , Manuel Fernandes de Sousa do RoEo nO,I,

3á.
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passam a vencer
vados por Lei".

~~o.
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pela verba "Pessoal dos Quadros
desde 1 de Dezembro de 1964,
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1961 _ Dezembro - Dia 30 _20, Sargento
tónio Caeiro da P.M. de Angola.

do QS._c;;;GE Bento An-

00000000000000000000
00000000000000000

o

Mtnistro

do Exército

Joaquim

da Luz Cunlux

Est~ conforme

o

Ajudante

General

•

~.1)

MINISTÉRIO

Ordem

~o,

DO EXÉRCITO

do Exército
30 Se Rezembro Se 1964

36

Publ ica-se ao Exérci to o Seguinte:
OE SI TUACAO

I - MU(lA~CAS

SAPGEN10S fi ruAnro PFW.Al'JENTF

EI iminado do serviço
Quadro do Serviço

do Exército

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 14/10/964.
o 10.Sarg.1o.Mec.instrumentos de precisão Fernando Neto P~sa. da C.D.M.M •. Servia em reforço na R.M. de Angola.

Passagem

à situação

Quadro do Serviço

de disponibil idade
de ~aterl ai

Passou a ser considerado nesta situação desde 15/12/964,
o Furriel Grad. 2°.Mec.Viat.Rodas José Alberto Gon1alves Câmara da E.P.S.M ••Este Furriel Graduado é desgraduado desde 2/12/964. volta?"Jdoà anterior situação.
Passou a ser consi derado 1 ';5 ta situaç ão desde 2/4/964, o
Furriel' Grad. 2°.Mec.Via t P das, Manuel José Vinagrede
Oli veara, do P 1.15. Deve bel'desgraduado desde a data
indicada voltando à anterior !oituação(1°.Cabo).

Passagem

à situação

de SU9ranumerários

Ouadro da Arma de Engenhari a
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Passou a ser considerado nesta situação desde 10/12/964,
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 20.
Sarg, de Eng, (Rod.) Mário da Silva Fortuna, do G. C. T. A ••
II - PROMOÇÕES
SAFGN10S

fi (UALro PERv1ANENTE

Armas e Serviços
Ministério
Quartéis

do Exército

Generais
Quartel

Gener~1

da 3a.

Divisão

1°,.Sarg. de Art., o 2°. Sarg. Damião Fernandes Pontes, contando a antiguidade desde 20/8/964, 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 3/12/964)
Quartel

General

do C. T.1.

dos Açores

l°Si~arg. de Art., o 2°.Sarg. Manuel Evaristo de Azevedo1)!')1
eâ;~B.I.D.C.1, contando a antiguidade desde 2O/8/964.data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 4/12/964).
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

ln f an t a r i a
Regimento

de Infantaria

nO.8
,

1°.Sarg.Grad.1°.Mec.Viat.Rodas,
o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Bodas, António Joaquim da Pocha Romão, desde 13/9/964,data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Passa a vencer desde a data da graduação pelaverba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 21/12/964)

OPDFM

3a. Série

no

EXfRCITO N°.
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Pegimento

de Infantaria

nO. 13

l0.Sarg. de Inf., o 2°.Sarg. José Teixeira Lage, contando a antiguidade desde 21/10/964, data a partir da qml
tem direito aos vencimentos do novo" posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/12/964)
Regimento

de Infantaria

nO.16

l°. Sarg.Grad. l°.Mec.Viat.Fodas, o 2°.Sarg.2°.Mec. Viat.
Bodas, Edmundo dos Santos Alves, desde 13/9/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Passa a vencer desde a·data da graduação pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos <)ladras".
(Despacho de 21/12/964)
Batal hão de Caçado res n",

B

l0.Sarg. de Inf., o 2°. Sarg. Valentim Bodrigues Pereira
contando a antiguidade desde 21/10/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Vence pela verba "PessQal dos <)ladras Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/12/964)
Batalhão

de Caçadores

nO. 10

l°. Sarg.Grod. lO.Mec.Viat Fodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Fodas, Manuel dos Santos desde 13/9/964, data a partir
da qual tem direito aos 'encimentos do novo pos to.Passa a vencer desde a data da graduação pela verba "Pessoal de Nomeação Vital:ícla além dos <)ladras".
(Despacho ri'" 21;111964)
Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira

n", 1

l0.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Manuel Leal Gomes, contando
a antiguidade desde 20/8/964, data a partir da qual Um
direito aos vencimentos
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação "1 talícia além dos Quadros
(Despacho de 3/12/964)
{J

II •

l°. Sarg. Grad.1°.Mec.Viat Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas, Raul Alves, desde 13/9,'964, data a partir da qual

3a. Séri e
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tem direito aos vencimentos do novo posto, Passa a vencer desde a data da graduação pela verba "Pessoal deN:>meação Vitalícia além dos Quadros",
(Despacho de 21/12/964)

Regimento

de Artilharia

ligeira

nO,2

lOs,Sargs, de Art, , os 2°s,Sargs. Lúcio de Jesus Ponte da
C.I.O.t. e José Augusto llimingues da mesma Cnidade,contando a antiguidade desde 9/7/964, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/12/964)

Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO,4

lO.Sarg, de Art., o 2°,Sarg., Samuel Martins da Cruz,contando a antiguidade desde 9/7/964, data a partir da~al
tem direito aos vencimentos do novo posto, Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
(Despacho de 3/12/964)

Regimento

de Arti I~aria ligei ra nO,5

lO.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Benjamim Carmo Pereira
Silva, contando a antiguidade desde 16/6/964, data
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
to. Vence pela verba "Pessoal dos (Àladros Aprovados
Lei",
(Despacho de 13/12/964)

Regimento

de Artilharia

da
a
pospor

Pesada nO, 2

lOs. Sargs. de Art., os 2°s.Sargs. Angelo Teixeira da Sil
va do CICA 1 (RAP 2) e Domingos Francisco Vaz do PALn?5
contando a antiguidade desde respectivamente 9/7/964 e
20/8/964, datas a partir das quais têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos
Nomeação Vi tal ícia al ém dos Quadros".
(Despacho de 3/12/964)

Regimento

de Artilharia

de Costa

1°s.Sargs. cIeeAttL, CE 'lOsS'Hg!.3.Daniel Limpo Martins da
mesma Unidade e José Alves w.eneiro do C,LA.A.C, .contando a :mtiguidade desde respectivamente 9/5/964 e
16/6/964, datma partir das quais tem direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos
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ORDE!;, DO EXERCITO N°.

.*

36

1153

******************.**** ••***r*************************
dos Qradros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/12/964)

(Com destino ao C.I.F. do SRT)
lO.Sarg. de Art~ o 2°.S~~g. António José [Qogo. contando
a ant~guidade desde 9/5j9G4. data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos (Uadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/12/964)
~rupo

de Arti

Ihari

a Contra

Aeronaves

nO.2

l°.Sarg.Grad.lO.Mec.Viat.Rodas.
o 2°.Sarg.2°.Mec. Viat.
Rodas, Manuel Jorge Lopes ••desde 13/9/964. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo postOr
Passa a vencer desde a data da graduação pela verba de
"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 21/12/964)
Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.3

l°s.Sargs. de Art •• os 2°s.Sargs. José António Ferreira
Júnior da mesma Vnidade e José Augusto Martins da Cruz.
do C.I.C.A.1(RAP2). contando a antiguidade desde 20/8/64
data a partir da qual têm direito aos vencimentos doar
vo posto. Vencem pela verba hPessoal de Nomeação Vitalícia além dos (Uadros".(Despacho
de 3/12/964)
Bataria

Independente

'r Defesa

lO.Sarg. de Cav •. o 2°.Sa~!
Iut ra , contando a ant i gu i
tir da qual tem direito
Vence pel a verba "Pessoal
Oradros" .
(Despacho

u

de Costa

n".

1

.Manuel da Rosa da Silveira
'ade desde 15/7/964. data a parvencimentos do novo posto.
de Nomeação Vi talíci a além d cs
Je 4/12/964)
~

Cavalaria
Escola

Prátir,a

de Cavalaria

Sarg.Ajud. do Q3S'CF. o 1°...
: rg.Manue l dos Santos Abambres
çontando a antiguidade desde 2/,8/964 data a partir da
qual tem direito aos venc iment.os do novo posto. (arto.5°
do Dec. 45972 de 17/10/964,
Vence pela verba "Pessoal
de Nomwáo VrfaJk;~~lé.m do~ Qv~dr()$,'
(Despacho de 18/12/964)
t ••

33. Séri e
l1fi4
******~*********************************************~~***
Regimento

de Lancei ros nO.l

lO,Sarg,Grad,l°.Mec.Viat,Rodas,
o 2°,Sarg,2°.Mec,Viat.Podas, Joaquim Varia Coe Iho, desde 13/9/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Passa a vencer desde a data da graduação pela verba"
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 21/12/964)

Regimento

de Cavalaria

nO.3

l°.Sarg.Grad. l°.Mec.Viat.Rodas, o 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.
Podas. oacarias António da Silva, desde 13/9/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Passa a vencer desde a data da graduação pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"
(Despacho de 21/12/964)

Regimento

de Cavalaria

nO.7

lOs. Sargs,GrôJ~. l~s.Mec. Viat. Rodas, os 2°s, Sar gs , 2°s,
Mec. Vi at.,Rodas Domingos José Candeias e I-TelderJosé :André Domingos, desde 13/9/964, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto. Passam a vencer
desde a data da graduação pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tal ícia além dos Quadros".
(Despacho de 21/12/964)

fngenhari a
Fscola Prática

de fngenharia

Sarg. Ajud. do OSSGE, o lO.Sarg, Humberto Caetano de Sousa
contando a antiguidade desde 2/8/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (artO,5°
do Dec, 45912 de 17/10/964). Vence pela verba "Pessoal
de Noneaç âo Vi talícia além dos (\ladros".
(Despacho de 18/12/964)
10. Sar.g.1°.Mec.F.lectricista, o 2°.Sarg, 2° .Mec.F.1ectricista José Carlos Pazarat Correia, contando a antiguidade
desde 8/9/964. data a partir da qual tem direito aosvencimentos do novo posto. Continua a vencer desde a data
da promoção pela verba "Pessoal dos QJadros Aprovados,
por Lei".
(Despacho de 15/12/964)

Regimento

de fngenharia

nO. 2

3a. Séri e
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Sarg.Ajud. do QSSGF, o l°.Sargo José Gouveia da Costa,amtando a anti~lidade desde 2/8/964, data a partir
da
qual tem direito aos venCImentos do novo posto. (Arto.5
do Dec , 45972 de 17/10/964). Vence pel a verba "Pessoal
de Nomeação Vi talícia a l ér. dos Oo adros";
(Despacho de le/12/964)
10.Sa~. de Eng. (Transm.), o 2°.Sarg. Manuel Alves Ferreira de Sousa, contando a antiguidade desde 6/11/964, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos (\ladros".
(Despacho de 11/12/964)

Batalhão

de Sapadores..

de Caminhos

de Ferro

.l0.Sarg.Grad. 1°.Mec.Viat. Rodas, o 2°. Sarg. 2°.MecViat.
Rodas António Maria da Cunha, desde 13/9/964, data
a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Passa a vencer desde
data da graduação pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadros".
(Despacho de 21/12/964)
Serviço de Material

Escola Prática

do Serviço

de ~8terial

l0s.Sargs. Grads.l°s.Mec. Viat.Rodas, os 2°s. Sargso 2°s.
Mec. Viat.Rodas, Alexandre Capela, João António Martins
Lourinho e José Infante P',ulo, desde 13/9/964, data a
partir da qual têm direito aos venCImentos do novo posto. Passam a vencer desde a data da graduação pela .verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 21/12/964)

Companhia

Divisionária

~~ Manutenção

de Material

10s.Sargs. Grads. 1°s.Mec.Viat.Púdas.
os 2°s. Sargs. 2°s,
Mecs.Viat. Podas António CardeI Pereira Caxixo, Domingos Barros Ribas, Franci ,) António Carvalho Belchior,
Licínio Dias da Cruz e Lll Augusto Fspar tea ro, desde
13/9/964, data a partir <..' qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Pas evm a vencer desde a data da
graduação pela verba "Pes ,aI de Nomeação Vitalícia além dos (\Iadros".(no.2 de 'rto.3~0. do Capo.so.do Orçamento do M.E. ).
(Despacho de 21/12/964)
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Orgios

de fxecução

Estabel ecimentos

dos Serviços

Elementos

Mi I itares

Distri tos de Recrutamento
Distrito

e Outros

e Mobil ização

de Rec rut aaentn e ~obilizaç8o

nOo8

IO.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Domingos Dias Bonjardim,contando a antiguidade desde 5/8/964, data a partir da~al
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação' Vi talícia além dos Quadros".
(Despacho de 3/12/964)

fstabelecimentos

Penais

Presídio

Mi I itar

P.Sarg. de Ar t ,.; o 2°.Sarg. Manuel de Oliveira GJmes,rontando a antiguidade desde 15/7/964, data a partir da quà
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela
verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Quadroa".
(Despacho de 3/12/964)

Diversos
Serviços

Cartográficos

do Exército

1°.Sarg, de Art., o 2°.Sarg. Edmundo da Costa Borges, do
O.G.A., contando a antiguidade desde 9/7/964, data apmtir da qual tem direito nos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/12/964)
,

Sup ranumer ár i o
Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligei ra nO.4

IO.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Acácio Carreira da Luz, contando a antiguidade desde 9/5/964, 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 7/12/964)

Estabelecimentos

de Instrução

3Cl. ~érie
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ACéldemia '~ilitClr
1°.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Leopoldino Augusto Podrigues
contando a antiguidade desde 15/7/964, data a partir da
qual tem di rei to aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos ()Jadros Aprovados por Lei". (no.
1 do .rtO,62°,do Capo.3°,do Orçamento do M.E.).
(Despacho de 3/12/964)
No Ultramar
Região

Militar

de Angola

Sargs.Ajuds. do Ç&."GE, os l.os.Sargs Afonso Lourenço daSilva e António Carlos Chaga., contando a antiguidade desde
1/10/964, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. (Arto.5°.do Dec.Lei 45733 de 27/5/964)
l°s.Sargs. de Art, os 2°s.Sargs. António Azevedo GaIvão,
APúplio de Matos, António Rosado Pisco e António C~nçal
ves Vieira, contando a antiguidade os dois primeiros desde 9/7/964 e os dois últimos desde ~/8/964, datas a~tir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
1°.Sarg,de Inf. o 2°,Sarg. José Simão, contando a antiguidade desde 20/8/964, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Despacho de 10/12/964)
2°. Sarg, 2° .Mec Padiom., o Furriel Manuel Correia da Coneei ção, contando a antiguidade desde 30/11/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/12/964)
Região

l'ilitar

de Moçélmbique

Sargs, Ajuds. do QSSGF, os l~s.Sargs, Aníbal Augusto Pereira, Alvaro de Oliveira Ca}~al de Faria, Amadeu Perreira
Vizela, João Carlos e El i as da Cos t a Maia, contando a antiguidade desde 1/10/964, rlat.a a p-irt.i
r da qual têm direito aos vencimentos do no~o posto. (arto.5°. do necreto 45733 de 27/5/964.
10.Sarg. de In f, o 2° ~arr, Eduardo Soeiro Joaquim,
tando a antiguidade desci, 15/7/964, data a partir
qual tem direito aos vejo imen tos do novo posto.
(Despacl-o de 10/12/964)

conda
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l°.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. António dos Santos Pereira,
contando a antiguidade desde 20/8/964, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10/12/964)
l°.Sarg. de Art., o 2°.Sarg. Augusto Figueiredo, contando a antiguidade desde 9/5/964, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(respacho de 10/12/964)
l°.Sarg. de Cav., o 2°.Sarg. João Alfaia Figueiredo,contando a antiguidade desde 25/8/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10/12/964)
2°.Sarg. de Fng.(P~doviário),. o Furriel António Fernando Vasques, contando a antiguidade desde 30/9/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/12/964)
Furriel de Art., o l°.Cabo ~amantino
Ribeiro Pedro,contando a antiguidade desde 8/10/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo pos~o.
(Despacho de 10/11/964)
Comando Terri

tori

ai

Independente

da Guiné

Sarg.Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg. José Roxo, contando a antiguidade desde 1/10/964, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (arto.5°.do Decreto
45733 de 27/5/964).
(Despacho de 1/10/964)
1 0. Sarg, de Fng., o 2:>,Sarg, de Eng. (Sap , ) Gaspar Iuart.e
Mendes, contando a antiguidade desde 6/11/964, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/12/964)
Gomando Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°.Sarg.2°.Mec.Radiom.,
o Furriel 2°.Mec.Radiom. António
Parnabé Russo, contando a antisuidade desde 30/11/964,
data a partir da qual tem di.rei to aos vencimentos danava posto.
(Despacho de 16/12/964)
Comando Territorial

Independente

de Timor

l°.Sa~~. de Art"dod2°aSa~g.
M/~u~l Serejo da Silva~ contandõ a antlgul a e esde 5/tl/Yó4, data a partIr aa qual
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~e~direito

aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/12/964)

SAPGE1'l1DSm (lTAnro DF cr::MPLEMFN1D
Di recção

da Arma de Transmissões

Por despacho de IS/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Alfredo Boaventura dp Matos Mar~es. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 29jFevereiro/1964.
Regimento

de Infantaria

nO.15

(Companhia de-Caçadores nO.4l7)
Por despacho de l5/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, SO.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Caetano José Baixinho Carrinho. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 6/Março/1964.
Batalhão

de Caçadores

nO.5

(Companhia de Caçadores nO.367)
Por despacho de IS/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Fduardo Marques de Matos. Tem direito ·aos vencimentos do novo posto desde 28/Fevereiro/1963.
Batalhão

de Caçadores

n". 10

(Companhia de C~çadores nO.4I4)
Por despacho de IS/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/196l, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano João Matias Ferreira Machado. Tem direito aos
vencimentos do novO posto desde 27/Setembro/1963.
(Companhia de Caçadores nO.S40)
Por despacho de IS/Dezembro/1964, co~tando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°,Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano José Carlos da Cunha Tavares. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 2OjMaio/1964.
Batalhão

de Caçadores

da Bei r a

Por despacho de IS/Dezembro de I964,contando a antiguidade
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desde 29/Fevereiro/1964. 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Mário Augusto Podrigues. Tem direito aos vencimentos 00 novo posto desde 29/Fevereiro/1964.

Companhia

Pivisionária

de ~anutenção

(Des t.acament.ode Manutenção

de Materi?1

de Material

n0244)

Por despacho de l5/Dezembro/1964. ~ontanào a antiguidade
desde 2e/Fevereiro/1963.
2°. Sargento Miliciano o Furriel
Wiliciano Mário de Sousa Lima. Tem direito aos venCImentos do novo posto desde 19;Warço 11963.

2c.Prupo

de Companhias

de Saúde

Por despacho de 19/Dezembro/1964. contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964 •.2°.Sargento Miliciano o Furriel
Francisco Gomes Selgas Martins. por se ter verificado
que reuniu todas as condiç6es de promoç~o exigidas na
l.ei, em 29/Fevereiro/1964.
portanto. antes do '3eu ingresso no O.P •• que só teve lugar em 1/Maio/1964. rem direi
to aos vencimentos de 2°. Sargento Miliciano desde 29/Fevereiro/1964. nos termos da Determinaç~o 4) da O.F.no.33
-Sa.Sér ie-de 1959 e Despacho 12 inserto na O. F.no. 9-1a.
Série-de 1959. ficando graduado 2°.Sargento desde a data
do ingresso no Q.P ..

Regimento

de Infantaria

nO.15

Por despacho de 23/rezembro/1964, contando a antiguidade
desde 28/Fevereiro/1963.
2°. Sargento Miliciano o Furriel
Wanuel Joaquim Pondão·Pagulho. por se ter verificado que
reuniu todas as condiç6es de promoção exigidas na Lei.em
28/Fevereiro/1963.
portanto antes do seu ingresso no QP
que só teve lugar em 27;Maio/1963. Tem direito aos vencimentos de 2°.Sargento Miliciano desde 28/Feverei ro/1963 ,
nos termos da Determinação 4) da O.F..no.33-3a-Série
de
1959, e Despacho 12 inserto na O.F..no.9-1a.Série-de 1959,
ficando graduado 2°.Sargento desde a data do ingresso no
Quadro Permanente.

Regimento

de Infantaria

rt?l

(Companhia de Caçadores nO. 550)
Por despacho de 26/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964,
2°, Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Luís Alberto da Clinha Pessoa. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.
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Regimento

de Infantaria

nO.16

(Companhia de Caçadores nO. 426)
Por despacho de 26/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano, José António Porja. Tem direito aos vencimentos do .wvo posto desde 29/Fevereiro/1964.
(Companhia de Caçadores nO.428)
Por despacho de 26/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Alcides Cândido de Oliveira Soares Lopes. Tem
direito aos vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/
1964.
•
Regimento

de Infantaria

de Luanda

Por despacho de 26/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 31jOezembro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Jorge de Jesus Matos. Tem direito aos vencimen
tos do novo posto desde 31/Dezembro/1963.
Batalhão

de C~çadores

O
n .3

Por despacho de 26/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 31/Dezembro/1963, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano António Pinto Sampaio. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 31/Dezembro/1963.
Batalhão

de CJÇ<ldores

nO..5

(Companhia de Caçadores nO.264)
Por despacho de 26/Dezembro/lQ64, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2~s Sargentos Milicianos os Furriéis Milicianos Alvaro Casegas dos Santos, C.onstantino
Jacinto de Macedo, José Lonr enço , José Maria Fernandes
da Gunba, Manuel de Freitas Oliveira e Manuel Martins Nabais. Têm direito aos vencimentos do novo posto desde
29/Fevereiro/1964.
(Companhia de Caçadores nO.3(0)
Por despacho de 26/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, 2°.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Carlos José Beijinho Chastre. Tem direito aos
vencimentos do novo posto desde 29/Fevereiro/1964.
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Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

(Pelotão de Artilharia Antiaérea nO,951)
Por despacho de 26/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 29/Fevereiro/1964, ?o.Sargento Miliciano o Furriel
Miliciano Manuel Jorge Pires Fezes, Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 17/Novembro/1964 •

• Campo ff.iI ita r do Grafan iI
Por despacho de 26/Dezembro/1964, contando a antiguidade
desde 12/Agosto/1950, 2°, Sargento Miliciano o Furriel miliciano Abel Cardoso. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 24/Maio/1961.
I II - COLOCAÇOES

f

TRANSFER~NCIAS

SAfCENIOS fi CUAI:ro PEfMANEN1E

Armas e Serviços
Ministério
Ouartéis

do Exército

generais
o.uartel General

da la. Regi ão Mi I itar

l°.Sarg, do QSSGE, José Ferreira Coutinho da B.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/
/964, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal dos C\Iadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/12/964)

Guartel

General

do C. T.I. dos Açores

l°.Sarg. de Art, , António Victrino Ferreira Nóbrega, da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 4/11/964, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros". (Despacho de 28/11/964)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.3

Centros

de

3a. ~érie
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20.Sarg. de Inf. Alexandre Leandro dos Beis do P.C. 5,sua
l~idade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si-.
tuação desde 23/11/964, por ter regressado da P.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos CUadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO,5

20.Sarg. de Inf. António Vieira Marcelino do B.C.10, sua
~idade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964, por ter regressado da R.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 14/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO,7

l0.Sarg. do QSSGE, Abílio Lopes Baptista, do R.I.1, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964, por ter regressado da P.M. de
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
(Despacho de 21/12/964)

Regimento

de Infantaria

nO,12

20.Sarg. de Inf. Maximiano do Nascimento Costa. do R.I.6
pOlI pedir.Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vit.al
fcia além dos Quadros". (Thspacho de 14/12/964)
.

Batalhão

de Caçadores

nO,5

l0.Sarg. músico "Flauta" Carlos Alberto da Silva Corde i ro
da B.M. de Moç .illlbique.
u. vendo ser considerado nesta situação desde 18/11/964. data em que embarcou de regresso à Metrópole,
(Despacho de 22/12/964)

Batalhão

de C~çadores

nO,9

l0.Sarg. de Inf. Adriano Vieira de Santo Amaro, do F.C.5,
sua Vnidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 23/11/964, por ter regressado da R.M. de
Angola. flencepela verba "Pessoa1 de Nomeação Vi talícia
além dos Quadros".
(Despacho de 14/12/964)

Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligei ra 0°.3

o RVE~

1164

O~ EXfPC ITO ~,o. 36

3a. Série

********************************************************
Furriel de Art, José António Rodrigues Grãos Duros, do
RA,A,F" por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei", (Despacho de 17/12/964)

Orgãos

de Execução

Estabeleciwentos
Distritos
Pistrito

dos Serviços

e ~utros

Elementos

~il itares

de Recrutamento
de Recrutamento

e ~obil ização
e ~obilização

n°.1

2°,Sarg, de 1nf. Alexandre Ramos Marques, do D,F.A.D.,desde 17/1/964, data em que passou à situação de licenciado,

o is t r ito

d e R e c ru t am en to e tt. o b i I i t aç ão n", 17

2°.Sarg, do QSSGE Cesário Ferreira das Neves, do B11 17,
por pedir.
(Despacho de 9/12/964)

Estabelecimentos

de Instrução

Escola Mi I itar Electromecânica
2°,Sarg. de In f , Manuel Damas do B. C,lO, sua I'ni.dadeMobilizadora, devendo ser considerado nesta situação,desde 23/11/964, por ter regressado da R,M. de Angola,Vence pela verba "Pessoal dos {)ladrosAprovados por Lei".
(Despacho de 14/12/964)

Campo oe Ti ro da Serra da Carreguei

ra

1 O,Sarg, de 1nf, Manuel Joaquim Pato, do F,C.S, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964, por ter regressado da R,M. de Angola, Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros", (Despacho de 14/12/964)

Estabelecimentos

Hospitalares

lIospital f(.ilitar Pegional

nO.4

Sarg.Ajud. do QSSGE. António Carlos Chagas da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situaç30 desde 23/
/11/964, data em que embarcou de regresso à Metrópo1e,Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
(Uadros",
(Despacho de 14/12/964)
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fstabelecimentos

Produtores
Manutenção

tfi I i t ar

Sarg,Ajud. do QSSGE Aníbal Fragoso Coelho do l°. Tribunal
Militar TerritoriaL
Passa a vencer pela verba "Privativa ':aManu tenç ão Mi li tar"
(Despacho de 14/12/964)
e

Di ve rso s
Secção ~i I itar

do Ministério

do Ultramar

20,Sa!,g~ de In f, Hosé Landeiro Ferreira da Pep. de Recr.
da DSP, por pedir, devendo ser considerado nesta s1tuação desde 10/12/964. Passa a vencer pela verba "Privativa da Secção Militar do Ministério do Ultramar".
(Despacho de 15/12/964)
Sup r an ume r á r i os
ln f an t a r i (I
Regimento

de Infantaria

nO.16

'20,Sarg. de Tnf , Aníbal Ferreira da Rocha do R, L 10, por
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do Ârto.3°.do
Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à Cuarnição Normal do e. T. L da Cui né, devendo
ser considerado nesta situação desde 10/12/964,
Bat alhâu

de C"Çéldores

nO.5

20,Sarg. de lnf. João AfoDf~ Teixeira Batista, da E,P.I.
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 da P.M, de Angola, devendo
ser considerado nesta situação desde 10/12/964.
flatalhão

de Caçadores

nO. 10

20,Sarg. de lnf. Manuel dop Anjos, do R,T,7, por ter mudado de Unidade Mobilizarlora, devendo ser considerado
nesta si tuação desde 1/2/963. fncontra-se na R.M. de
Angola,
20.Sarg. corneteiro Joaquim Augusto das Neves, do B.e,l,
por ter sido nomeado nos termos da alí~ea 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 P.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 5/12/964.
(Despacho de 22/12/964)
Servi ço de "'ateri
Companhia

ai

Divisionjria

de ranutenção

de Material

Sarg.Ajud. do Ramo Eléctrico João Tavares Cenicante, da
E.M.Elm.; 1°.Sarg.1°.Mec.Viat.Bodas Graciano Rodrigues
Massa do R.I.15 e 2°.Sarg.2°.Mec.Viat.Rodas Arnaldo Pereira Lemos do C.I.O.E., 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 P.M. de Angola, ,devendo ser considerados nesta situação desde 10/12/964.
No Ultramar
Região

Militar

de Angola

Por terem embarcado para a citada Província, onde vão servir em comissão militar, nos termos da alínea b) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960, devem ser considerados ,nesta si tuação desde as datas que lhes vão indicadas, os seguintes sargentos:
1°.Sarg.Cav. -Artur Mariano-R.C. 4
14/11/964
2°."
Inf. -José Soares ClOnçalves-B.I,L •..•.•••. 10/12/964
" " Mús. "Clarinete Sib"-Modesto Coelho-E.P.I, -11/12/964
Furriel" "Contabaixo"-Armando José Cach u cho Pires
Reigota-E.P.I .....••..•.•.. I0/12/964
Por terem embarcado para a citada Província, ond~ vão servir em comissão militar, nos termos da alínea c) do arte
3°.do Dec. 42937 de 22/4/960,devem ser considerados nesta si tuaçâo desde 10/12/964, os seguintes sargentos:
2°,Sarg.Inf.-Antánio Calado da Cruz Semedo-RI 6" " Eng.Bod.-Vicente Borrego Carreto- G.C.T.A.
" " S.S. -Albano dos Anjos Chaves-H.M. P.
2°.Sarg. de Inf. Nuno Fernandes da Silva do BII 18 e 2°s.
Sargs. 2°s.Mec.Radioms. Orlando Rolo Esteves Mourão do
B.T. e Antero Garcia Ribeiro da E.M.Flm., por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°.do Dec.
4293~ de 22/4/960, para servirem na CillarniçãoNormal da
citada Província, devendo ser considerados nesta situação o primeiro desde 10/12/964 e os dois últimos desde

o RDfV 00 EXfPC I TO IJo. 36
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11/12/964,
20, Sarg. de InL José dos Santos Vaz, do fl,Io1, por ter
transitado para a situação Comissão Normal nos termos
da a l ínea b ) do art °,3°, do Decreto 42937 de 22/4/960,
devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/964.
Já se cllcontra na R,M. de Angola, onde a comissão lhe
é contada por voluntariado.
Regi ão Mi I i tar

de r,loçambi que

20.Sarg. músico "Clarinete em Sib" Luís Nogueira Bego,do
R.I,l, por ter embarcado para a citada Província onde
vai servir em comissão militar nos termos da alínea b)
do arto.3°,do Dec. 42937 de 22/4/960, devendo ser considerado nesta situação desde 5/12/964.
(Despacho de 22/12/964)
20,Sarg.mús. "Clavicorne" António José da Cruz Chaves , do
P.I.6 e Furriel 2°.Mec. Viat.Rodas Manuel Pires Fernandes do PAL 2, por terem embarcado para a citada Província, onde vão servir em comissão militar nos termos da
alínea b) do arto.3°. do Dec, 42937 de 22/4/960, devendo ser considerados nesta situação desde 11/12/964.
(Despacho de 22/12/964)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

20.Sarg.20.ArtíLserralheir(l
José Vaz Fernandes, do Bolo8
por ter embarcado para a 1.1 tada Província onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea c) do arte
30. do Dec. 4293'{ de 22/4/"60, devendo ser considerado
nesta situação desde 10/12/964.
(Despacho d~ 22/12/964)
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

20.Sarg, do QSSGE Sebastião Garganta do R.I.13, devendo
ser considerado nesta siuação desde 25/11/964, por ter'
embarcado para a ci tada Pr ovíncia, onde vai prestar ser viço, nos termos da alínea c) do artO,3°.do Dec. 42937
de 22/4/960.
Furriel de Inf. João de Sousa Ferreira do B.C.10, por ter
embarcado para a citada J'ovíncia onde vai serv i riem comissão militar nos termos da alínea c) do artO,3°,do Dec.
42937 de 22/4/960, deven~' ser considerado nesta situação 'esde 10/12/964.
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'V - CONCUPSOS,

CURSOS E ESTAGI

ns

A - Cu r so s
I - Nomeação

de Pessoal

Foram nomeaâos para a frequência do lOoAno do curso A da
Escola central de Sargentos, no ano lectivo de 1964/65
em conformidade com a alínea a) do arto.5 do Deco40423
de 5/12/955, os seguintes sargentos:
lO.Sarg.-Ernesto W'artins Cacela, do BaL 1 da G.N.R.
-Alberto Nunes Ferreira, do Pato 1 da G.N.P.
II

II

2 - Alterações

na frequência

Abatidos ao quadro de alunos da Escola centra'l de Sargentos, desde 20/6/964, de harmonia com o arto.23 do Dec.
40423 de 6/12/955, por terem reprovado nos termos
do
arto.20 do mesmo Decreto, os seguintes militares:
a) - Curso

A-

IO.Ano

Sarg. Ajud, -Joaquim Fernandes de Freitas-Fl.I.8
"
"-Manuel
José Monteiro-R. L 12
9
-Joaquim Pereira dos Santos Figueiredo-R.l.14
"
"
-António Pires Tibúrcio-R.A.L. 2
"
"
-José Augusto da Gmha Fonseca-R. 1.14
"
"
-cesar Augusto Pires Bento-E.P.E.
"
-José Maria Gonçalves-H.A.C.
.. -Francisco de Paula Alleu Urgulu Rodrigues Vei"
ra de Castro Ribeiro Maia - DoR.M.9
lO.Sarg.
-João Maria Carlos de Jesus Alves-B.A.L.l
"
"
-Armando Teixeira Alvarenga-R.E.2
"
"
-Joâo Maria Trigueiro-OC!CNR.
Devem ser presentes à matrícula do próximm ano lectivo, nos
termos do parágrafo único do arto.23 do mencionado Decreto 40423.
II

I!

Abatido ao Quadro de alunos da Fscola Central de Sargentos, desde 5 de Dezembro/1964 nos termos do parágrafo 2
do arto.17° do'Dec. 40423 de 6/12/955, por ter dado 30
faltas justificadas, o lO.Sarg. de lnf. João da Silva
Ferreira Pinto do R.I.IO. Deve ser presente à matrícula, no próximo ano lectivo, nos termos do parágrafo único do artO.23 do referido Decreto.

v -

DECLARAÇÕES
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1 - Preterições
Fncontra-se preterido na graduação no posto imediato, desde 13/9/964, por motivo disciplinar, o 2°.Sarg,2°.Mec,
Vi atoRodas, Iurval Maximüno Cipriano Lucas, do B.L 5,
2 - Rectificações
Declara-se que o 2°.Sarg. de Inf. Alexandre dos Ramos Marques, do Destacamento do Forte de Alto Duque, teve passagem à situação de licenciado e não à situação de disponibilidade, como por lapso foi publicado em O.E. 3a.
Série de 10/2/964, pág. 102.
Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação no B.C.S,
do 2°,Sarg. de Inf. Alexandre Ramos Marques do D.F.A.D.
publicada na 0.E,no,3O-3a.~érie de 30/10/964, pág.96S.
Declara-se que o 2°.Sarg. de Cavo João Nuno Coucinho, do
R.L.2, embarcou para a região Militar de Angola, onde
foi servir nas tropas de reforço à referida R.M. e não
para a Região Militar de Moçambique, como por lapso se
publicou na O.E. nO,30-3a.Série de 30/10/964.
Que sej am rectiÇic.oda~ as promoções a Furriéis do Q.P. da Armas de Infantaria dos Furriéis António Maria Matos,Jão
de Carvalho Inácio e José Batista Mendes publicadas na
0.E.no,7-3a. Série de 10/3/962 a pág. 181 para promapes
a Furriel do Q.P, para a ~:tuação de disponibilidade.
3 - Vencimentos
Declara-se que o l°.Sargento JOMec.F.lectricista, José
Barbosa Pimenta do B.L. 2, ('mtinua a vencer pela verba
"Pessoal de Nomeação Vita ícia além dos Quadros" e não
como por lapso foi publicado na O,E. nO.32 de 20/11/64
pág, 1049.
Declara-se que os sargent..»
seguir mencionados vencem
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (no
1 do arto.33° do Capo.S°.1o actual Orçamento do M.F..)
desde 30 de Maio de 1964 data a partir da qual contam
a antiguidade por terem ingressado no exército, vindos
do LT.M.P. E.
Escola Prática
d~ Serviço de Material
20s.Sargentos 20s. Mecânicos Viaturas Rodas:
-José Nun~s Mealha da F~carnação
-Joar.l.
im António Matos Lharonôo
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-Alvaro Manuel Prata Mendes
-Fduardo Orlando Taveira de Amaral
-Lu s Ant.ón i o fieis Terras
-António Manuel Pernardino Foque Ferraz
-lDnstâncio da Silva Pereira
-Osório Fernando Pires Lopes
-Eurico Posa Nunes da Silva
í

Co~panhi~

Divisionária

de ~8nutenção

de ~3teri81

2°&Sarg, 2'SMec, Vi at.,Podas:
-Fausto da Graça dos Passos
-Paul Aurélio de Marques da Costa
Declara-se que o 2°,Sargento Mec,Viat,Lag, José António
Ferreira lDrreia de Oliveira do n,G,M.~., passa a vencer pela verba "Pessoal.dos Q.Iadros Aprovados por Lei"
desde 1 de DezemLro de 1964,
Declara-se que os sargentos a seguir mencionados passam
a vencer pela verba "Pessoal dos CUadros Aprovaaos por
Lei", desde 1 de Janeiro de 1965;
2°Sarg,Mec, Electr. -Manuel Miguel dos Santos AMartins-EMElm.
""
"
"-Manuel
Antunes Bosa-B.A.C.
Furriel" Viat.Po.-José Silva dos Santos-P.I.2,

3 - Lista dos Sargentos

oferecidos para o Ultramar
nos termos do Decreto nO.42037 de 22/4/960.
Ano de 1964-1965
(Informa-se que os oferecimentos
sõo considerados
po r pos tos den tro do Çuadro de Sargen tos eh Serviço 'Cerai cio Fxérci to, conforme as requisições
$O l ici tadas)
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