•

( ntlsa

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército
3 ....
SI!tRllt

10 de Janeiro de 1967
Publica-se ao Exército o seguinte:
I - M~DANÇAS DE SITUAÇio
SAlGNI(lS IX)

CUAlID PmMNFNIE

Ingresso nos Quadros
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/1/967, o
2° .Sarg. de Inf., João Bernardino, vindo das Tropas Pára-quedis tas.
Passou 8 ser considerado nesta situação desde 30/12/966,
o Furriel de Inf., Filipe Inácio de Jesus, do R.I. 3,
vindo das Tropas Pára-quedistas.

II - PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
SAIGNJ.a)

IX) ÇUAIR)

mtMNENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exéfcito

Quartéis Generais
Quartel General da la. Região Militar
20.Sarg.20.Mec. Mat. 'Criptográfico, o Furriel, Ant6nio
Augusto Lopes Gaspar, contando a antiguidade desde 311
3/966, data a partir da qual tem direito aos vencime&
tos do novo pos to.
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(Despacho de 27/12/966)

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantaria
Regimento de Infantaria nO. 7
2~ItSfir~.de,lnf., 'O Furriel, António Francisco de Sousa,
contando a antiguidade desde 26/5/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/1/967)

Artilharia
Regimento de Artilharia ligeira nO.l
2°.Sarg. de Art., o Furriel, Francisco Sousa Pédro, contando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/12/966)
Furriel de Art., o l°.Cabo 43/Rd, José Taborda Nunes,contando a antiguidade desde 15/12/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/12/966)

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
l°.Sarg. l°.Artífice Carpinteiro, o 2°. rg., Francisco
Pena Ruivo, contando a antiguidade desde 27/11/966,d8ta
8 partir da qual tem direito 80S vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\1adro Aprovado
por Lei".
(Despacho de 26/12/966)

Enganharia
Batalhão de Engenharia nO.3 (E.P.E.)
20.Sarg. de Eng., o Furriel ( apador), Fernando Pereira
dos Santos, contando a antiguidade desde 3O/9/966,dat
a partir da qual tem direito ao ven mentos do novo
posto.
(De pacho de 30/12/966)
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Transmi ssões
Batalhão de Reconhecimento

das Transmissões

2°.Sarg. 2°.Mec. Mat. Criptográfico, o Furriel, Rogério
Duarte Borges, contando a antiguidade desde 31/3/966,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 26/12/966)

Se.rviço de Mate~lal
Escola Prática do Serviço de Material
Furriel Grad. 2°.Mec. Armas Pesadas, o l°.Cabo Ajudante,
João Casimiro Lopes, desde 3/6/964, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/1/967)

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Estabelecimentos

de Instrução

Escola Mi litar de Electromecânica
2°.Sarg. de Art., o Furriel, Reinaldo Pereira Sebastião,
contando a antiguidade desde 31/10/966, data a part1r
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/12/966)

Supranumerários
Artilharia
Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa
2°.Sarg. de Art., o Furriel, Egídio Marques Casquinho,
contando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo p~sto.Este militar encontra-se em reforço no C.T.I. d~ Cabo
Verde.
(Despacho de 7/12/966)
2°.Sarg. de Art., o Furriel. Manuel dos-Santos Machado,
contando a antiguidade desde 31/12/9~'taata a partir
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da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. E&
te militar encontra-se em comissão de serviço de r~
ço no C.T.I. de S. Tomé e Príncipe.
(Despacho de 7/12/966)
St\IGNIa:)

00 (UA[ro DE ClM'lDfNlO

Infantaria
Regi~ento de Infantaria nO.12
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Armando da Costa Andrade,
contando a antiguidade desde 31/7/966, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/1/967)

Batalhão de Caçadores nO. 10
2°.Sarg. Milo.,o Furriel, João Correia Colaço, contando
a antiguidade desde 31/7/966. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 22/10/966.
(Despachb de 2/1/967)

Estabelecimentos

de Instrução

Centro de Instrução de Sargentos Mi Iicianos de Infantaria
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Adolfo Dumbro Henrique Frade,
contando a antiguidade desde 28/2/966, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/1/967)

No Ultramar
Região Mil itar de Moçambique
-Batalhão de Caçadores de Lourenço Marques
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Armando Coelho de Almeida, Abuxahama Abdula Gafurro, Luis Pedro Venâncio de
Albuquer9ue Sá e Melo, António Guilherme Borges e Manuel da Ponte, contando a antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 2/1/967)
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Marinho Sousa Ferreira de Matos, contando a antiguidade desde 28/2/966.
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(Despacho de 2/1/967)

III - COLOCAÇÕES

E TRANSFERtNCIAS

SAEUNIDS 00 QJAJ:ro PEltMNENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Escolas Práticas das Armas r. Serviços,
de Instrução e Unidades

Centros

ln fantar ia
Escola.Prática

de Infantaria

2°s.Sargs. de lnf., António de Jesus Oliveira, do C.T.I.
da Guiné e João Silvestre Martins, da R.M.M., devendo
ser considerados nesta situação desde 7/12/966 e 3O/UV
966, respectivamente. Vencem pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei".
2°s.Sargs. de lnf., Hermenegildo Pardal Rodrigues Mouro,
Manuel Joaquim Botelho Teixeira, António Pereira da
Costa Lima e José Correia Trigueiro, todos da R.M. de
Moçambique, devendo ser considerados nesta situação
desde 25/11/966. vencem pela verba "Pessoal dos ~adra;
Aprovados por Lei".
2°s.Sargs.
dos Reis
zadoras,
6/12/966,
cem pela

de ln!., Augusto Manuel Dias, do S.C.S e JOJé
Ferreira Travado, do R.I.7, Unidades Mobilidevendo ser considerados nesta situação desde
por terem regressado da R.M. de Angola.Venverba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'

Regilllento de Infantaria

nO. 2

2°.Sarg. de lnf., Moisés Fernandes, d~ ~.1.7, sua unidade MObili~adora, devendo ser considerado nesta situação desde 6/12/966, por ter regressado da R.M.A •• Vence pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei".

Regilento

de Infantaria

nO.3

Furriel de ln!., Filipe Inácio de Jesus, vindo das Tropas Pára-quedistas. Vence pela verba "Pessoal dos c,u.
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dros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO.5
2°.Sarg. de Inf., Mário Jorge Garcia da Rosa, da R.M.M.,
devendo ser considerado nesta situação desde 25/11/66.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".
2°.Sarg. de Inf., João Bernardino, vindo das Tropas Pára
-Quedistas, devendo ser considerado nesta situação de~
de 1/1/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO.6
1°.Sarg.Músico "Bombardino", Alberto de Almeida, do C.T.
I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação de&
de 7/12/966, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
20.Sar~. de Inf., Manuel dos Santos Coelho, do C.T.I. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 7/
12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Regimento de Infantaria nO.8
2°s.Sargs. de lnf., Francisco José Gonçalves e Joaquim
Maria Miranda Tavares, ambos do R.I.7, Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação desde
6/12/966, por terem regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO.13
1° .Sarg. de Inf., Jaime de Sousa Rocha, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/966.
Vence pela verba"Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Infantaria nO.14

2o.Sarg. de rnf., João Eduardo Esperto Folião
do S.S., António Joaquim Ferreira, amb s do
dade Mobilizadora, devendo ser considerados
ção desde 6/12/966, por terem regressado da

e o 2o.Sarg.
R.I.7, Uninesta situaR.M. de An-
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pela ver a "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Batal hão Independente

de Infantar ia nO. 18

2°.Sarg. do Q.S.S.G.E., Renato Paulo, da R.M.M., devendo
ser considerado nesta situação desde 16/11/966, data em
que embarcou de regresso à Metrópole. Vence pela verba"
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão de Caçadores nO.l
2°.Sarg. do Q.S.S.G.E., Joaquim de Matos da Silva, do R.l.
nO.1, devendo ser considerado nesta situação desde 12/
11/966, por ter regressado da R.M. de Angola.Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão d~ Caçadores nO.5
lo.Sarg. Músico"Bombardino", Ramiro Gomes, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 6/12/
966, data em que embarcou de regresso à Metrópole.

Arti Iharia
Regimento de Artilharia ligeira nO.l
2°.Sarg. de Art., José dos Remédios Caeiro Canhão, da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situaçãode&
de 25/11/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Arti Iharia ligeira nO.2
2°.Sarg. de Art., Euclides Augusto Martins, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 6/12/
966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

,LA:1
_."

•

Regimento de Artilharia Pesada nO. 2
(c/dest i no ao C. I.C. A. 1)
2°.Sarg. de lnf., Manuel Alves Paiva Queiróz, do R.l.7,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situ&
ção desde 6/12/966, po ter regressado da R.M.A •• Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
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Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

lO.Sarg. de Art., Ant6nio Garnacho, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 25/
11/966. Vence pela verba "Privativa do R.A.A.F.".
2Q.Sarg. de Art., Jorge Francisco Xavier Morais, da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 25/11/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei". (N°. 1 do art 0. 353°. do Capo. 9°.
do Orçamento do M.E.).

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves nO.2

2°.Sarg. 2°.Mec. Electricista, Mário Cunha Pimentel, da
C.D.M.M., por conveniência de serviço.

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves nO.3

2°.Sarg. de Art., Eduardo dos Santos Martins, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
24/11/966. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei".

Bataria de Arti Iharia de Guarnição nO. 1
lO.Sarg. de Art., Francisco Jacinto Faria e o 2°.Sarg.de
Art., Rigino Ildefonso Baptista Bonito, ambos da R.M.
de Moçambique, devendo ser considerados nesta situação
desde 25/11/966. Vencem pela verba "pessoal dos ()ladros
Aprovados por Lei".

Bataria de Artilharia

de Guarnição nO. 2

2° •Sarg. de Art., Rogério Teodoro
A.F., sua Unidade Mobilizadora,
nes ta si tuação desde 25/11/966,
M. de Angola. Vence pela verba
provados por Lei".

Nunes Ferreira, do R.A.
devendo ser considerado
por ter regressado da R.
"Pes cal do Quadro A-

Cavalaria
Raillllento de lancei ros nO. 1
20.Sarg. de Art., José Branco Monteiro Baptista, na 8itu~
ção de disponibilidade.

3a. Série
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Engenha ria
Regimento de Engenharia nO.l
2°.Sarg. de Eng.(Sap.}, Gabriel Lopes Amaro, do C.T.I.
da Guiné, devendo ser considerado nesta situaçãod~
de 7/12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Transmi ssões
Regimento de Transmissões
2°.Sarg. 2°.Mec. Electricista, Joaquim Sousa Tavares,do
R.A.P.2, por convenlê-ci a de serviço •

.

Serviço de Administração

Mil itar

1°. Grupo de Companhias de Administração

Militar

2°.Sarg. do S.A.M., Candido Pedro da Silva Tavares, na
situação de disponibilidade.

2°. Grupo de Companhias de Administração

Mil itar

lO.Sarg. do S.A.M., António da Cunha Lima, do C.T.I. da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
20/11/966. Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dos Quadros".

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Distritos de Recrutamento
Distrito de Recrutamento

e Mobilização
e Mobilização

n°. 10

1°.Sarg. do Q.S.S.G.E., José Miguel Pires de Carvalho,do
G.C.T.A., devendo ser considerado nesta situação desd~
25/10/965, foi evacuado para o H M.P. em 25/5/965 vindo da R.M.M •• Foi julgado apto para os serviços condicionados em 21/11/966. (Vence pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei".

Estabelecimentos

Penais

la. Companhia

Discipl inar
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2°.Sarg. de Art., José Augusto Tomaz, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/12/966.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel",

Depósito Discipl inar
2°.Sarg. de Inf., António Jacinto Rato Fialho, da F.M. de
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desde 16/11/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Estabelecimentos

de Instrução

Escola Mil itar de Electromecânica
2°,Sarg. 2°.Mec. Radar, Anatólio Batista Marreiros, da R.
M. de Angola, desde 23/10/966, data em que embarcou de
regresso à Metrópole.

Centro de Instrução de Operações

Especiais

l°.Sarg. de Art., Antero Sarmento Gomes Oura, do C.T.I.da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 20/
11/966. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados
por Lei".

Centro Mil itar de Educação Física Equitação

e Desporto

2°.Sarg. de Art., Henrique Jerónimo Dias, do R.A.A.F.,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 25/11/966, por ter regressado da R.M.A_Ve~
ce pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei".

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Militar Veterenário
lO.Sarg. do Q.S.S.G.E., João Victor, por pedir, devendo
ser considerado nesta situação desde 27/12/966. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Hospital Militar Regional nO. 3 .
2°.Sarg. do S.S., Manuel Tomás Santos Lúcio, do H.M. da ~
de Elvas, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

3a. Sé r i e
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Hosnita\ ~Hlitar da Praça de Elvas
2°.Sarg. do S.S., Joaquim Maria Calha Cândido, do H.M.R.
nO.3, por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.15

2°s.Sargs. de lnf., João Afonso Nunes, do R.I.16, João
Gama Mesquita, do R.I.12, José Domingos Carreira, daC.
D.M.M., Libório Pires Garrido, do C.I.O.E., Manuel dos
Anjos, do R.I.12 e José Sousa Duarte, do C.I.S.M.I.,d&
ven~o ser considerados nesta situação desde 23/11/966,
por terem sido nomeadQs nos termos da alínea c} do artigo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para serviremnas
tropas de reforço à guarnição normal da R.M. de Angola.

Regimento

de Infantaria

nO.16

2°s.Sargs. de Inf., Francisco Mendes Mesquita, do R.I.2,
Joaquim Marques Chaves, do B.I.I.19, José António Gor~
lho, do C.I.C.A.5, Leonel ~as Gonçalves, do R.I.13,Jo~
sé David da Silva Araújo, do R.I.S, Ant6nio Ildefonso da
Silva, do R.I.4, António João Carona Baptista, do I.A.~
M., Adão da Silva Martins Rodrigues, do R.l.6 e o Furr~
el de lnf., Alvarino Nunes Moniz, do B.l.I.19, devendo
ser considerados "esta situação desde 23/11/966, por terem sido nomeados nos termos da alínea c} do artO. 3~do
Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de
reforço à guarnição normal da R.M. de A~gola.

Artilharia
Regimento de Artilharia

Ligeira nO.l

Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E., José Antunes Ferreira, do C.I.
M., devendo ser considerado nesta situação desde 23/11/
966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do a~
tigo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para prestar se~
viço em reforço a guarnição normal da R.M. de Angola.
2°.Sarg. de Eng. (Mat.Seg.Cripto), João Gaspar Fernandes
Ribeiro, do B.R.T. e o Furriel de Inf., José Marques,do
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R.I.5,
devendo ser considerados nesta situação desde
23/11/966, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,para
servirem nas tropas de reforço a guarnição normal da
R.M. de Angola.
2°.Sarg. de Cav., Alexandre Joaquim Fialho Panasco, do
R.C.3, devendo ser considerado nesta situação desde 9/
11/966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c)
do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para se~
nas tropas de reforço à guarnição normal da R.M. de
MoçarnLique.
Furriel Grad. de lnf., Acácio ~nches Gonçalves, do C.l.
O.E., devendo ser conciderado nesta situação desde 24/
6/966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
arte. 30. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nm
tropas de reforço à guarnição normal do C.T.l. da Guiné.

Cavalaria
Regimento de lanceiros nO. 2
2°.Sarg. de Cav., Manuel Ferreira da Silva Correia, do R.
C.4, devendo ser considerado nesta situação desde 25/
11/966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c)do
arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir
nas tropas de reforço à guarnição normal do C.T.l. de
Cabo Verde.
2°.Sarg. de Cav., António Barata Santana, da E.P.C., devendo ser considerado nesta situação desde 12/11/966,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à guarnição noymal do C.T.l. da Guiné.

Regimento de Cavalaria nO.3
20s.Sargs. de Cav., Domingos Sanches Vinagre, do R.C. 4,
José Ant6nio Azenhas Trindade, do C.M.E.F.E.D., Júlio
Augusto Jarra, do C1J/ 1a.R.M., Frederico Marques P.:nedo, do R.C.a e Boaventura Rodrigues Pinto, da E.P.C.,
devendo ser considerados nesta situação desde 29/10/66,
por terem sido nomeados nOs termos da alínea c) do ar
tigo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem
nas tropas de reforço à guarnição normal do C.T.I. da

3a. Sé r ie
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Guiné.
2°s.Sargs. de Cav., Manuel Pereira Netor do R.A.P.2(C.I.
C.A. 1), José Alberto, do R.C.6, José António Brito,
Leão, da E.P.C. e David do Nascimento Martins, do R.C.
nO.6, devendo ser considerados nesta situação desde12/
11/966, por terem sido nomeados nos termos da alínea c)
do artQ. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de Teforço à guarnição normal do C.T.J.
da Guiné.

Engenharia
Regimento

de Engenharia

nO.l

Furriéis de Eng.(Sap~), António Joaquim da Fonseca Murteira e António Mendes Feiteira, ambos da E.P.E.(B.E.
nO.3) ,Rafael Augusto Carrasqueira e António Fernandes
Carrasqueira, ambos da E.P.E., devendo ser considera~
nesta situação desde 11/5/966, por terem sido nomeados
nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42937
de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à guaP
nição normal da R.M. de Moçambique.

No UI tramar
Região Mi litar de Angola
2°s.Sargs. de Inf., Abílio de Oliveira Manaia Caridade,
do R.A.L.2 (C.I.C.A.4), José Cardoso de Almeida Brás,
do R.I.14, Agostinho de Mendes Carneiro, do R.A.P.2 (
C.I.C.A. 1), João da Silva Pinto, da C.R./2a. R.M.,~
los Lu(:::í Osório Bernardes, da C.R./G.M.L.j 2°.Sarg.de
Inf., (Trams.), Amadeu da Glória Jesus, do CoI. Militar,
2°s.Sargs. do S.A.M., Máximo de Jesus Silva Peixeiro,
da M.M. e Fortunato Rabaço Rasteiro, da E.P.A.M. e o F~
riel de Eng. (Sap.), João Martins Gonçalves da E.P.E.,
devendo ser considerados nesta situação desde 23/11/966,
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte.
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à guarnição normal.
2°a.Sargs. de lnf.: Serafim António Nogueira, do R.l.2; (
Sap.), Augusto Pires de Moura, da RSP./IS',MEj Trans,José António Sequeira Bajanca, da C.D.M.M., devendo ser
considerados nesta situação desde 23/11/966, por terem
sido nomeados nos termos da alínea c) do arte. 3°. do
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Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de
guarnição normal.
2°.Sarg. de Art.(Manições), Manuel Guerra Catalão, do R.
A.A.F., devendo ser considerado nesta situação desde 23/
11/966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de guarnição normal.
Região Mi I itar

de Moçambique

l°s.Sargs. de lnf., Humberto Agostinho Azevedo Castelo
Branco, do R.I.13, Abílio Plácido de Andrade Correia,da
RSP/DSP/ME, Rodrigo J05~ Matos de Sousa, da E.P.I; 1°&
Sargs. de Art., António Rodrigues Ovídio, da E.P.A e M~
nuel Serejó da Silva, do R.A.A.F., devendo ser tonsiderados nesta situação desde 2/12/966, por terem sido nomeados p ara servirem em comissão por imposição.
l°s.Sargs. lOs. Mec. Viat. Rodas, ldmundo dos Santos Alves,
da C.D.M.M. e António Abreu, do 8.1.1.19; 2°s.Sargs. 2°s.
Mec. Viat. Rodas, Sér~lo Rodrigues André, da E.P.S.M.,
João Maria Cabaço, do R.A.L. 1, José Pires de Paula, do
R.I. 2 e o 2°.Sarg. 2°.Mec. Armas Pesadas, José Bernard~
no de Jesus Abelho, da C.D.M.M., devendo ser considerados
nesta situação desde 2/12/966, por terem sido nomeadosnos
termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/
4/960, para servirem na guarnição normal.
2°.Sarg. Músico "Saxofone", José António Martins Hosa, do
R.1.5 e o 2°.Sarg. Músico "Flautim em Dó", José da Anunciação Neves, do R.I.IS, devendo ser considerados nesta ituação desde 30/11/966 e 2/12/966, respectivamente, por t~
rem sido nomeados nos termos da alínea b) do artO. 3°. do
Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem na guarnição nocmal.
2°.Sarg. 2°.Mec. Viat. Rodas, Manuel Freitas ~drigues, do
B.A.G.2; 2°s.Sargs. Grads.2°s.Mec. Viat. Rodas, Edmundo
José Pimentel Pereira, do B.C.8, Ant6nio Ricardo Correia,
do R.I.4, José António Martins Nobre, do B.C.S e o 2~ argento 2°.Mec. Inst. de Precisão, Manuel de Jesus Vaz Palma, do I.T.M.P.E., devendo ser considerados nesta situa-~
ção desde 30/11/966, por terem sido nome dos nos termos
alínea c} do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, par'
servirem na guarnição normal.
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2°.Sarg. 2°.Mec Electricista, Manuel de Jesus Basso Costa e o 2°.Sarg. 2°. Art. Serralheiro, João Silvestre
Branco, ambos da E.M.Elm., por terem sido nomeados nos
termos da alínea b} do artO. 3°. do Decreto 42937 de
22/4/960, para servirem na guarnição normal.
2°.Sarg. de lnf., Bartolomeu dos Santos Marques, do B.C.
6, devendo ser considerado nesta situação desde 22/11/
966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c} do
artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de guarnição normal.
2°.Sarg. do Q.S.S.G.E., Ant6nio Gonçalves Pereira, do B.
1.1.19, devendo ser considerado nesta sitm'ção desde
20/12/966~ por t~r si~o_nomeado nos termos da alínea c}
para servi Y por l~poslçao.
Furriel do S.S.(Enf.).-José de Sousa, do G.A.C.A.3. deve~
do ser considerado nesta situação desde 20/11/966, por
ter sido nomeado nos termos da alínea c} do artO. 3°.do
Decreto 42937 de 22/4/960. para servir nas tropas de y~
forço à guarnição normal.
Furriel de Eng.(T.P.F.), Joaquim Fernandes Cândido. do B.
T •• devendo ser considerado nesta situação desde 13/7/
966, por ter sido nomeado nos termos da alínea b) do a~
tigo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de guarnição normal.

Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°.Sarg. 2°.Mec. Viat. Rodas, José Geraldes dos Reis, do
G.C.T.A •• devendo ser considerado nesta situação desde
30/11/966. por ter sido nomeado nos termos da alínea c}
do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para serVlr
na guarnição normal.

II I - CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A - Cursos
- Averbamentos
C cvic.luiram com aproveitamento e a classificação que lhe'

vai indicada o Curso de Monitores de Educação Física Mllitar. que funcionou no C.M.E.F.E.O. de 30/5/966 a 26/11/
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966, os sargentos a seguir indicados:

-1°.G.C.A.M.-2°.Sarg. do SAM,Joaquim J. Campos Faria-SUF.
-E.P.E.
-""
de Eng. ,Ant6nio Carvalho Luís -REXi.
-B.S.C.F.
-Furriel de Eng.,Ant6nio Pinto F. de
Que'i roz ••••••••••••••••••••••••••••••••

-SlF.

A estes sargentos deve ser averbado' "Curso de Monitores
de Educação Física Militar".
I V - DECLARAÇÕES

1 - Rectificações
Para efeitos de rectificação

em O.E. nO.33 -3a. Série-de
30/11/966, pág. 1300, se declara que o 2°. arg. do Q.S.
S.G.E., Eduardo Antunes Santos, se chama Eduardo Antunes Souto e não como se publicou.

Em referência à O.E. nO.24 de 30/8/966, rectifica-se o
seguinte. 2°.Sarg. de Inf., Bernardino Morais de Almeida Carneiro, promovido ao actual posto por despacho de
11/8/966, contando a antiguidade desde 31/12/964, e não
desde 31/2/966, como por lapso se publicou.
Por ter saído inexacto o posto do Furriel Grad. do S.A.M.,
Ezequiel Ferreira Ferro Velho, do 1°.G.C.A.M., publicado na O.E. nO. 34 -3a. Série- de 10/12/966, se declara
que o citado militar é Furriel Grad. e não 2°.Sarg.Grad.
como por lapso se publlcou.

Em referência

à O.E. nO.34 -3a. Série- de 10/12/966, fica
sem efeito a promoção a Furriel do Q.P. de Art., o l°.
Cabo nO.37/Rd, Manuel Pereira Lopes por, a data da promoção, se encontrar com baixa no H.M.P •.

Em referência à O.E. nO.31 -3a. Série- de 10/11/966, pUWi
ca-se o seguinte: Furriel J05é Almeida Ribeiro, promovi
do ao actual posto contando a antiguidade de 29/8/966, e
não de 29/9/966, como por lapso foi publicado.
Declara-se que fica sem efeito 8 colocação do Furriel de.
Art., Agostinho Pais Fernandes, da E.P.A., conforme fOl
publicado na O.E. nO.34- 38. 'rie- de 1966, em virtude
de ter sido colocado no B.R.T ••

2 - Diversos

3a. Série
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Nece~sitando-se completar algumas cd~cções da O.E. 3a.~
rie cujos números se encontram esgotados, solicita- se
a todas as Unidades, Estabelecimentos Militares ou entidades que normalmente a recebam e que possam dispensar os números abaixo descriminados, o seu envio urgente par o M.E.- Rep. Sarg. e.Praças.
'
,
1958 -nOs. 1-2-8-9-12-15-22-24-28-34-Ind.
1959 -nOs. 4-5-7-16-~-33-34
1960 -nOs. 19-20-21-22-23-29-32-34-36-Ind.
1961 nOs. 22-26
~ ." I
1962 -nOs. 16
1964 -n..o.29
,"'.
1965 -n", 11
.j)

3 - Oferecimentos para o Ultralar
lista dos Sargentos oferecidos para servir no Ultramar,
por três anos, em guarnição normal. no ano de 1967 •.nos
termos da alínea b) do artO. 3°. do Decreto 42937 de

22/4/960:

38. Série
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v - OBiTUÁRIO
1966 - Fe\-'ere i1'0 - Dia 28 -10• Sarg,

do Q. S. S. G. E., José Dias,

do B.C.6.
1966 - Dezembro

- Dia 1 - 2°.Sarg. de Inf., Agostinho da
Silva Abreu, do Regimento de Infantaria nO.15.

1966 - Dezembro

- Dia 28 - 2°.Sarg. de Cav., Augusto loureiro de Assunção do R.A.P.2 (C.I.C.A.l).
.

00000000000000000000

000000000000000000
00000000000000000000

O Ministro do Exército

Joaqui.

Está

da Luz Omha

ConfOIWe

o

Ajudante G,neral

•

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército
3 ....
SII:RIE

20 de Janei ro de 1967
Publica-se ao Exército o seguinte:
I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecoraçõe!
1 - SAEGNTOS
Por portaria de 6 de Dezembro de 1966
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços
distintos, com palma, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a} do artO. 18°., com referência ao pará grafo 2°. do arttgo 51°. do Regulamento da Medalha Mil~
tar, de 28 de Maio de 1946, o 2°.Sargento de Infantari~
António Calado da Cruz Semedo, da Conpanhi.a de Comando
e Serviços - Batalhão de Caçadores nO.5.
Ministério do Exército, 6 de DezeMbro de 1866. O Ministro
do Exérei to, Joaquim da Luz OmIta.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a cruz de guerra de 3a. classe, ao abrigo dos artigos 9°. e loo.do Regulamento da
Medaloa Militar, de 28 de Maio de 1946, por serviços
prestados em acções de combate na Província de Moçamb~
que, o 2°.Sargento de Artilharia, Manuel Joaquim Faria
Barbosa, da Companhia de Artilharia 637 - Re~imento de
Artilharia Pesada n".2, e na Província da Gtl1né Portuguesa, o Furriel Miliciano, Eduardo Maria Domingues,da
Companhia de Caçadores nO.816 - adido ao Batalhão de~
tilharia nO.645 - Batalhão de Caçadores nO.10.
Ministério do Exército, 6 de Dezeabro de 1966. O Ministro
do Exêrci to, Joaqui. da Luz Omha.
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Por portaria de 7 de Dezembro de 1966

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°. e dos parágrafos
únicos dos artigos 28°. e 29°. do Regulamento de Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o Furriel Miliciano, Arménio Sanches Casanova, da Companhia de Caçadores
nO. 411 - Batalhão de Caçadores 513 - Batalhão de caçadores n? .10.
Ministério do Exército, 7 de Dezembro de 1966. O Mtnistro
00 Exêrci to, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 17 de Dezembro de 1966
Manda o Governo da República Portuguesa, ~elo Ministro do
Exército, condecorar com a medalha de merito militar de
4a. classe, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
únicos dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
Medalha \1ili tar, de 28 de Maio de 1946, os seguintes Sae
gentos:
-2°.Sargento de Art., Manuel Lopes, da Companhia de Artilharia n.01460 - Batalhão de Artilsaria nO. 1869 - Reg~
mento de Artilharia Pesada nO.2.
-Furriel Miliciano de Infantaria, Domingues Sanches Fern~
des, da Companhia de Caçadores nO. 556 - Batalhão de caçadores nO. 697 - Regimento de Infantaria nO.16.
Ministério do Exército, 17 de Dezembro de 1966 O Ministro
do Exêrci to, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 21 de Dezembro de 1966
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a medalha de mérito militar de
4a. classe, o 10. rgento de Cav., Ant6nio Lourenço Mestre Coelho, por, se~undo parecer do Conselho Superior de
~sciplina do Exérc1to, se encontrar nas condições dos
artigos 26°. e 29°. do Regulamento da Medalha Militar,de
28 de Maio de 1946.
Ministério do Exército, 21 de Dezembro de 1966. O Ministro
do Exêrci to, Joaquim da Luz Cunha.
2-~
Por portaria de 19 de Noveabro de 1966
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do

3a. Série·
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Exército, condecorar com a medalha de mérito militarde
4a. classe, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
únicos dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, as seguintes
praças:
-l°.Cabo nO. 408O/63-M, Fernando Gaspar da Costa Nazaré,
da Companhia de Caçadores nO. 669 - Batalhão de caçadores nO. 670 - Batalhão de Caçadores nO.10.
-Soldado nO. 2/61, Mama Sona Colubali, da Companhia de
Caçadores pO. 412 - Batalhão de Caçadores nO. 506 -COmando Territorial Independente da Guiné.
Ministério do Exército, 19 de Novembro de 1966. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 6 de Dezembro de 1966
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a cruz de guerra das classes
que lhes vão indicadas, ao abrigo dos artigos 9°. e 10~
do Regulamento da Medalha Mili{sr, de 28 de Maio de1946,
por serviços prestados em acções de combate na Província
de Angola, as seguintes praças:
3a. classe
-lo.Cabo nO. 46/65, José Dias Rodrigues, do Batalhão de
Caçadores nO.3.
-Soldado nO. 732/63-M, Manuel Peres Caetano, da Companhia
de Caçadores nO. 453 - Batalhão de Caçadores nO. 455-8atalhão de Caçadores nO.5.
-Soldado nO. 720/63-M, Leonel Pereira Moço, da Companhia
de Caçadores nO. 453 - Batalhão de C.cadores nO. 455-Batalhão de Caçadores nO.5.
•
-Soldado nO. 1298/65, António Clemente Abrantes Monteiro,
d~ Companhia de Caçadores n.0794 _ Regimento de Infantar1a n~! , a título póstumo.
-Solda?o no.218~/64, Sérgio Manuel da Ponte Campo~, da.~
panh1a de Art1lharia nO. 1409 _ Batalhão de Art11har1a
nO. 1853 - Regimento de Infantaria nO.l, a título póstumo.
4a. classe
-l~.Cabo nO. 728/64, António Figueiredo, da Companhia de
Engenharia n? .1448 - Regimento de Engenharia nO. 1.
-Soldado nO. 1411/63-M. Manuel Azevedo Gonçalves! da ÇOmpanhia de Artilharia nO. 632 - Batalhão de Art1lhar1a n~
635 - Regimento de Artilharia Ligeira nO. L
Ministério do Exército, 6 de Deze.bro de 1966. O Ministro
do Exérci to, Joaqui. da Luz Cl.ulha.
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecoraT com a cruz de guerra de 3a. classe,
ao abrigo dos arti~s 9°, e 1oo. do Regulamento da Medalha Mllltar, de 28 de Malo de 1946, por serviços prestados em acções de combate na Província de Moçambique. o
Soldado nO. 3294/63, Alvaro Pinto de Meneses Guimarães,
da Companhia de Artilharia n.O 637 Regimento de Artilhw
ria Pesada nO.2.
Ministério do Exército, 6 de Dezembro de 1966. O Ministro
do Exército, JoaquiM da Luz CUnha.
Por portaria de 17 de Dezembro de 1966
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a medalha de mérito militar de
4a. classe, nos termos ao artigo 52°. e dos parágrafos
únicos dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, as seguintes
praças:
-lo.Cabo nO. 1670/62, Helder José Fernandes, da Companhia
de Caçadores nO. 413 - Batalhão de Caçadores nO. 512-8&'
talhão de Caçadores nO.5.
-l°.Cabo nO. 320/63, Alfredo Augusto da Cruz, do Batalhão
de Caçadores nO. 507 - Regimento de Infantaria nO. 2.
-l°.Cabo nO. 1489/63, Manuel arão dos antos, da Comp~
de Caçadores nO. 622 - Batalhão de Caçadores nO. 907-Re'
gimento de Infantaria nO. 1G.
-lo.Cabo nO. 1738/63, José Godinho Bonito, do Batalhão de
Cavalaria nO. 682 - Regimento de Cavalaria nO.3.
-Soldado nO. 2481/62, Victor Manuel Aodrigues Pedroso, da,
Companhia de Caçadores n", 509 - Batalhão de Caç dores ".
506 - Regimento de Infantaria nO.7.
-Soldado nO. 848/63, João da Mota Madeira, da Companhia de
Caçadores nO.454 - Batalhão de Caçadores nO. 455 -Bata'
lhão de Caçadores nO.5.
-Soldado nO. 993/63, Joaquim de Carvalho Teixeira, da ~
panhia de Caçadore nO. 556 - atalhão de Caçadore nO.
697 - Regimento de lnfantari nO. 16.
-Soldado nO. 921/64, Ant6nio Ferr ira Ao a, do
talhão dI
Caçadores nO. 721 - Regiment de Infantari nO.7.
.
-Soldado nO. 1260/63, Jo quim Lope , do Pelotão de Morte)'
ros nO.979 - Batalhão de Artilh ria nO.645 - Regimento
de Infantaria nO.7.
-Soldado nO. 89/65-A, Cacíldo Joaquim
bol iro, da
pi'
nhia de Comandos - Canando Territorial Independente di

~W.
-Soldado nO. 94/65-M, Mário Esteves da Neve,

.
d Comp~
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de Cavalaria nO.1401 - Batalhão de Cavalaria nO,1851 Regimento de Cavalaria nO.3.
-Solàado nO.loo/65, Domingos Monteiro Soares, da Companhia de Cavalaria nO. 1401 - Batalhão de Cavalaria n~
1851 - Regimento de Cavalaria nO.3.
-Soldado nO.1004/65, Honório Ferreira Pinto, da COmpanhia de Artilharia nO. 1412 - Batalhão de Artilharia
nO. 1854 - Regimento de Artilharia Pesada nO. 2, a título póstumo.
Ministério do Exército, 17 de Dezembro de 1966. O Mini~
tro do Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria

de 21 de Dezembro

de 1966

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministrodo
Exército, condecorar com a cruz de guerra das classes
que lhes vão indicada~, ao abrigo dos artigos 9°. e 10~
do Regulamento da Medalha Militar,de 28 de Maio de 1~
por serviços prestados em acções de combate na província de Angola, as seguintes praças:
2°. classe

-Soldado n~tll/65-M, Francisco Martins Pires, da Compmiáa
de Cavalaria nO. 1401 - Batalhão de Cavalaria nO. 1851Regimento de Cavalaria nO.3.
3a. classe

-Soldado
panhia
1851 -Soldado
panhia
1851 -

nO. 1454/64-M, Manuel Guilhe~no
Nunes, da Comde Comando e Serviços - Batalhão de Cavalaria n?
Regimento de Cavalaria nO.3.
nO. 1569/65, Manuel Tomé dos Santos Carmo, da Cande Comando e Serviços - Batalhão de Cavalaria nO.
Regimento de Cavalaria nO.3.
Ministério do Exército, 21 de Dezembro de 1966. O Ministro
do Exérci. to, Joaquim. da Luz Umha.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a cruz de guerra das classes
que lhes vão indicadas, ao abrigo dos artigos 9°, e 1~
do Regulamento da Medalha Mili tar, de 28 de Maio de 1946,
por serviços prestados em acções de combate na Província
da Guiné Portuguesa, as seguintes praças:
2a. classe

-Soldado nO.41/65, Manuel de Brito, da Companhia de Art~lharia nO, 1525 - Batalhão de Caçadores nO. 1857- Reg1mento de Artilharia de Costa.

34. cltUse
-Soldado nO. 1686/62, Álvaro Pereira, da Companhia de Co-
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mando e Serviços - Batalhão de Caçadores n", 599 - Regimento de Cavalaria nO. 3.
4a. classe

.Cabo n", 102/64-M, Pedro José Cascalheira Tro l, da Ompanhia de Artilharia nO. 732 - Batalhão de Artilharia n~
733 - Regimento de Artilharia Ligeira nO.1.
Ministério
do Exército,
21 de Dezembro de 1966. O Ministro
-Ls

do Exêrci to, Joaquim da Luz Cunha.

B - LOUVORES
1 - SAPGNIDS
Por portaria

de 6 de Dezembro de 1966

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, louvar o 2°. argento de Infantaria, António
Calado da Cruz Semedo, porque, comandando uma secção de
Atiradores e por vezes Grupo de Combate durante sete ~
ses em operações e sendo escolhido para auxiliar do Posto de Comando do Batalhão de Caçadores nO.~ na Zona de
intervenção Norte, em Angola, que exerce ha doze meses,
revelou muito apreciáveis qualidades e virtudes militares.
Acompanhando o Comando, sentiu o nível técnico dos rec~
nhecimentos que se pretendi~ fazer e havia dificuldade
em obter, pelo que vem sendo voluntário para as acções
com um Grupo de Combate especial que Comandou em acções
importantes pelos seus resultados.
Tem-se revelado combatente e condutor de homen corajoso , astucioso, manhoso e paciente na mata, com muitobo.
visão do terreno, nas várias operações em que tomou parte.
Militar aprumado, met6dico, eficiente, com inteligente
percepção das necessidades operacionais, muito tem contribuido para o bom nível técnico do controle operacional
das forças empenhadas e da documentação produzida, a~ma a seu quase exclusivo cargo e par a os resul taOOs
obtidos pelo Batalhão de Caçadores nO.3, com2restígio
para as Instituições Militares. De carácter firme, d~
e leal no trato, tem apreci~vel conjunto de qualidades
virtudes militares associadas a bom nível literário de
autodidata, revelando-se com capacidade de Comando su~
rior ~ sua actual situação militar, pelo que é conside~
rado um militar de excepcional mérito na 8ua classe,mu~

3a. Série
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to bom auxiliar do Comando e cujos serviços no exército são de apontar como exemplo, considerando-os extraordinários, importantes e distintos.
Ministério do Exército, 6 de Dezembro de 1966. O Ministro do Exército, Joaquim da Luz Qmha.

II - JUSTiÇA
.
A - Condecorações

E DISCIPLINA

1 - SAIGNIa3
Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos ter~
mos do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Militar,
promulgado pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de
lQ46, por Despacho do Comandante~efe
das Forças Armadas na Guiné, de 6 de Dezembro findo, o Furriel Miliciano, Higino Domingos Ferreira da Silva, da Companhia de Cavalaria nO. 1482 - Batalhão de Caçadores n~
1888 - Regimento de Cavalaria nO.7.
Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos termos do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Militar,
promulgado pelo Decreto nO.35667, de 28 de Maio ~ 1946,
por despacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em
Moçambique, de 11 de Outubro último, os Furriéis Mil~
cianos, Jorge Torres Fernandes Ribeiro, da Companhia
de Cavalaria nO. 756 - Regimento de Cavalaria no.7 e
Virgílio Feliz da Silva, da Companhia de Caçadores n~
1480 Reg~mento de Infantaria nO.16.

Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe nos termos do artigo 12°. do Regulamento da Medalh~ Militar,
promulgado pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de
1946, por despachos do Comandante-Chefe das Forças ~
madas em Angola, das datas que vão indicadas, as seguintes praças.
Por despacho de 21 de Novembro de 1966
-lo.Cabo nO. 2064/65-M, João Carlos Gomes Teixeira, da
Companhia de Cavalaria nO. 1535 - Batalhão de cavalaria nO. 1883 - Regimento de Cavalaria nO.3.
Por despacho de 30 de Noveabro de 1966
-l°s.Cabo nOs. 2882/64, José Jacinto Pascoal e 3~58/64,
José Canas, da Companhia de Caçadores 794 - Reg1mento
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de Infantaria nO.1.
-Soldado nO. 882/65, Ant6nio José Guerreiro da Silva, da
Companhia de Comandos e Serviços - Batalhão de Cavalaria
1868 - Regimento de Cavalaria nO.3.
Por despacho de 7 de Dezembro de 1966

-Soldado nO. 1989/64, Silvino Constantino Inácio, da Companhia de Caçadores nO. 746 - Batalhão de Caçadores nO.
749 - Begimento de Infantaria nO.15.
Por despacho de 10 de Dezembro de 1966
-Soldado nO. 2891/64, Rui Manuel Oliveira Coelho, da Companhia de Caçadores nO. 794 - Regimento de Infantaria nO.
I, a título p6stumo.
Por despacho de 13 de Dezembro de 1966

-Soldado nO. 2928/64, Narciso Fontão Ferreira. da Comparuria
de Caçadores nO. 794 - Regimento de Infantaria nO.1.
Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos termos
do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Militar. pr~
gado pelo Decreto nO. 35667. de 28 de Maio de 1946, por
despacho do Comandante-Chefe das orças Armadas na Guiné.
de 6 de Dezembro findo, o soldado nO. 2671/63, Joaquim
Simões Marques. da Companhia de Artilharia 731 - Batalh~
de Artilharia 733 - Regimento de Artilharia Ligeira nO.1
Agraciados com a Cruz de Guerra de 48. elas e. no te~s
do artigo 12°. do Regulament~ da Medalha Militar, promu~
gado pelo Decreto nO.35667, de 28 de Maio de 1946, por
despachos do Comandante-Chefe das Forças Armadas em Moçambique. das datas que vão indicadas, as seguinte praças;
Por despacho de 11 de CÃltubro de 1966

-Soldados nOs. 1439/65. José Balhau Mende , 1447/65.João do
Nascimento Alves e 3106/65, Ant6nio Jo é Damas do Ca aI,
da Companhia de Caçadores nO. 1474/- Batalhão d Caça~ore 1871 - Regimento de Infantaria nO.2.; nO.248/64,Frawcisco Ant6nio Policarpo, da Companhia de Caçadores 687 Regimento de Infantaria nO.4; nO.611/63. Arlindo Leandro
da iha, da Companhia de Artilharia 560 - Re imeato de
Artilharia Ligeira 1 nO. 1501/64, Albino Pinto
nçalves d Cruz. do Pelotão de Reconhecimento Oaimler 811-Aw
gimento de Cavalaria nO.6.
Por despacho de V de Ou tubro de 1966
- oldado nO. 2252/64, Jo é Marque Mende, da Companhia de
Caç dores nO. 8CG - Regimento de Infantaria nO.16.

II I - MUDANÇAS DE SITUAÇio
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Passagem à situação de disponibil idade
Quadro do Serviço de Administração

Militar

Passou a ser considerado nesta situação desde 21/i2/966,
o 2°.Sarg. do S.A.M., Carlos Manuel de Sousa Cafaas,da
R.M.A ••
Passou a ser considerado nesta situação desde 4/10/966,0
2o.Sarg. do S.A.M., João Domingos Fernandes Costa, da
R.M.A ••

Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 8/7/966, o
1°.Sarg. 10.Mec. Radhr, Luciano dos Santos Batista, da
R.M.A ••
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/11/966,0
l°.Sarg. l°.Mec. Viat. Rodas, José Infante Paulo, da E
P.S.M ••
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/1j/966,0
2°.Sarg. 2°.Mec. Radiomontador, Henrique Fer"ando Nunes Campos, da R.M.M ••

IV - PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
SAIGNID3

00 ÇUAlR) PEltMNENIE

Armas e Serviços
Ministério
Na DependênCia

do Exército

do Vice Chefe do Estado Maior

Chefia do Serviço de Reconhecimento

das Transmissões

2°.Sarg. 2°.Mec. Mat. Criptográfico, o Furriel, Baldomero da Silva Teixeira, contando a anti~idade desde 31/
3/966, data a partir da qual tem direlto aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 5/1/967)
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Quartéis

Genàrais

Quartel

General

da 3a. Região Militar

2o.Sarg. 2°.Kec. Mat. Criptográfico, o Furriel, Jacinto Esteves Lopo, contando a antiguidade desde 31/3/966, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo po&
to. Vence pela verba "Pessoal dos Qladros Aprovados por
,J.-el.
- ." •
(Despacho de 5/1/967)
Escolas

Práticas

das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

Infantaria
Regim en to de I n f an t a r i ano.

7

l°.Sarg. l°.Artífice Carpinteiro, o 2°.Sarg., Gua1dim Adelino, contando a antiguidade desde 27/11/966, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.'
(Despacho de 5/1/967)
Regimento

de Infantaria

nO. 10

l°.Sarg. lo.Artífice Carpinteiro, o 2°. rg., Raul Lopes
Fradique, contando a antiguidade desde 27/11/966, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo postn.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadro Aprovados por Lei".
(Despacho de 3/1/967)
Artilharia

•
Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

2°.Sarg. 2°.Mec. Armas Ligeir s, o Furriel, Ant6nio Ramalho
Batista, contando a antiguidade desde 31/10/966, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprov do por Lei".
Serve'em reforço na R.M. de Aneo1a.
(Despacho de 9/1/967)
Sup ranule r á r to s
Artilharia
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Regimento de Arti Iharia Ligeira nO.1
2°s.Sargs. de Art., os Furriéis, José Andrade Pereira,
Manuel José de Gouveia Rodrigues, José Olímpio carriço, José Félix dos Santos Pala, Jacinto Chaveiro Silva, Evaristo Lourenço Alves Fortuna da Silva, Franci~
co Mário Eugénio de Melo Sampaio e Ant6nio José do Ó,
contando a antiguidade desde 31/7/966, data a partir
da qual t~m direito aos vencimentos do novo posto.Estes militares encontram·se em comissão de reforço na
R.M. de Angola.
(Despacho de 6/1/967)
2°.Sarg. de Art., o Furriel, Manuel Simões Ribeiro,contando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Este
militar encontra-se em comissão de reforço na R.M. de
Angola.
(Despacho de 6/1/967)

No Ultramar
Região Mil itar de Moçambique
~~
arg. 20.Mec. Viat. Rodas, o Furriel, José AntcSnio
Martins Nobre, contando a antiguidade desde 31/10/966,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 9/1/967)
2o.Sa~g. 2o.M~. Viat. Rodas, o 2°. arg. Grad., Manuel
Freltas Rodrlgues, contando a antiguidade desde 31/10/
966, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos QuadrosAprovados por Lei".
(Despacho de 9/1/967)

Comando Territorial

Independente

de Timor

2o.Sarg. de Eng., o Furriel, Francisco Hortense Pal~nha.
contando a antiguidade desde 26/5/966, data a partlr da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 7/1/967)
2o.Sarg. de Art., o Furriel, Jo~quim Viriato da Fon8e~a,
contando a antiguidade desde 31/10/966, data a partu da
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qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4/1/967)
SAEGNIDS 00 Ç{)AIro IE CXM:ul\1FNIO

Infantaria
Regimento de Infantaria nO.l
2°.Serg. Milo., o Furriel, Victor António Ribeiro, contando a antiguidade desde 28/2/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/1/967)

Regimento de Infantaria nO.1
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Zeferino da Silva Almeida,
contando a antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 12/1/967)

Artilharia
Regimento

de Artilharia ligeira nO.3

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Leandro Belo Pimenta, contando a antiguidade desde 28/2/966, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/1/967)

Regimento

de Artilharia Pesada nO. 2

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Joaquim da Silva Ribeiro,
contando a antiguidade desde 31/7/966, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/1/967)

Regimento

de Artilharia

Antiaérea Fixa

2°.Sarg. MiLo., o urriel, Tomás Antunes Lata, contando
a antiguidade desde 31/7/966, data a partir da qual
tem direito aos vencimento do novo posto.
(Despacho de 12/1/967)

Transall SSon
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2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Victor Daniel Barbosa
Gomes, José Eduardo Coutinho da Silva, Raul Angelo Rodrigues Teixeira, António Lopes Manique, José Faria
Moita Brites, José Gonçalves Henriques, José Carlos de
Almeida, Manuel de Almeida Moura, Eduardo Vicente Peixoto e António dos Santos Lemos, contando a antiguidade desde 28/2/965.
(Despacho de 12/1/967)

Serviço de Administração

Mil itar

2°. Grupo de Companhias de Administração

Mil itar

2°.Sarg. Milo., o Furtiel, José Manuel Vaz, contando a
antiguidade desde 28/2/965. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 1/9/966.
(Despacho de 12/1/967)

Serviço de Saúde
1°. Grupo de Companhias de Saúde (Extinto)
2°.Sarg.,Milo., o Furriel, Gustavo Manuel Ferreira de
Sousa, contando a antiguidade desde 28/2/966, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 12/1/967)

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
-Agrupamento do Serviço de Material de Angola
2°.Sarg. Milo., o Furriel, José Borregana, contando a
antiguidade desde 28/2/966, data a paytir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/1/967)
-Batalhão de Caçadores nO,l48
2°.Sarg. Milo., o Furriel, José Alberto da Conceição Pereira, contando a antiguidade desde 31/7/966, data a
partir da qual tem direito 80S vencimentos do novo
postn.
(Despacho de 12/1/967)
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Comando Territorial

Independente

de Timoi

-Quartel General
2°.Sarg. Milo., o Furriel, António Manuel Ferraz de Azevedo, contando a antiguidade desde 30/11/966, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(~spacho de 12/1/967)

V - COLOCAÇÕES
SAEGNIOS

E TRANSFER~NCIAS

00 ÇUAIro PERvlANENTE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Estado Maior do Exército
1°.Sarg. do Q.S.S.G.E., José dos Santos Pinto devendo ser
considerado nesta situação desde 14/12/966, por ter regressado da R.M.A •.

Quartéis

Generais

Quartel General da la. Região "'ilitar

2°.Sarg. de Art., António Pratas Martins, da R.M. de Ar'{!fr
la, devendo ser considerado nesta situação desde 6/12/
966. Vence pela verba "Pessoal dos Qoadros Aprovados p<l'
Lei".

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros de

Infantaria
Escola Prática de Infantaria
2o. Sarg. Corneteiro, Joaquim Augu to da Neve,
por pedir.

Regimento

de Infantaria

2°. rg. de ln!., João Martin
la, d vendo er con iderado n

do

.1.16,

nO.3

rinha, d R.M. de Ango·
'tu ç-o d d 6/12/

3a. Série
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966. Vence pela verba "Pessoal dos Quad ros Aprovados
por Lei".

Regimento de Infantaria nO.4
2°.Sarg. do Q.S.S.G.E.,
ser considerado nesta
regressado da R.M.M .•
Quadros Ãl>rovados por

João Cabrita da Rocha, devendo
situação desde 6/12/966, por ter
Vence pela verba "Pessoal dos
Lei".

Regimento de Infantaria nO.5
2°.Sarg. de Inf., Manuel da Encarnação Carrilho, do R.I.
I, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 15/12/966, por ter regressado do
C.T. I. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO.7
1°.Sarg. de Inf., Ant6nio ~niz G6is, do R.I.1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta srtu~
ção desde 7/12/966, por t~r regressado do C.T.I. da
CAliné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Regimento de Infantaria nO.8
2°·sarg. 2°.Mec. Electricista David Ribeiro da Silva,do
Regimento de Transmissões, ~r peair.

Regimento de Infantaria nO. 10
2°.Sarg. de Inf., José Carlos Antunes Canas, do C.T.I.de
Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação de~
de 9/12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO.15
lO.Sarg. Músico "Bombardino", Adriano Teixeira Soares,da
E.P.l., por conveniênci~ de serviço.

Regimento de Infantaria nO.16
2°.Sarg. Corneteiro, António Joaquim, do R.I.7, sua ~nidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta Sl~
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ção desde 6/12/966, data em que embarcou ~a R.M.A ••

Batalhão Independente

de Infantaria nO.18

Furriel Músico "Saxofone", Manuel Viveiros Pimentel, da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação~
de 14/12/966, data em que embarcou na R.M.A.

Batalhão de Caçadores nO.3
10.Sarg. de Inf., Albano Pires Gomes, do C.I.S.M.I., devendo ser considerado nesta situação desde 3/6/966.
10.Sarg. de Inf., Mário António Gomes, do O.G.A., devendo
ser considerado nesta situação desde 20/6/966.

Artilharia
Regimento de Art i I har ia li gei ra nO. 1
10.Sarg. do Q.S.S.G.E., Norberto Pestana, devendo ser considerado nesta situação desde 6/12/966, por ter regressado da R.M.M •• Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Arti Iharia Pesada nO. 2
10.Sarg. 10.Mec. Electricista, César Vieira Moita, do Regimento de Transmissões, por conveniência de serviço.

Cavalaria
Re21mento

de lancei ros nO.l

1°.sarg. de Cav., Fernando Pereira de Sousa, do C.T.I.da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 15/
12/966. Vence pela verba "Pes oal dos QJadro Aprovado
por Lei".

Reilmento

de lanceiros nO.2

1°.Sarg. 10.Mec. Viat. Rodas, José Infante Paulo, da E.P.
S.M., desde 1/11/966, data em que passou l ituação de
disponibilidade.

Reilmento

de Cavalaria

nO.7

3a. Sér ie
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2°.Sarg. de Cav., António Ferreira Urze, evacuado do C.T.
I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação de&
de 10/12/966, data em que teve alta no H.M.P ••A sua comissão foi-lhe dada por finda. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Transmissões
Batalhão de Telegrafistas
2°.Sarg. Radiomontador, Orlando Rolo Esteves Mourão, da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação de&
de 22/12/966, data em que embarcou de regresso à Metró~
le.

Serviço de Mateiral
Companhia Divisionária de Manutenção de Material
2°.Sarg. do S.S., Ângelo Amaral de Freitas, da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 14/1~
966. Vence pela verba "Pessoal dos (padros Aprovados por
Lei". (N°.1 do artigo 36QO. do capo. 9°. do Orçamento do
M.E. ).

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Estabelecimentos

Penais

Casa de Reclusão do Governo Iii itar de Lisboa
2°.Sarg. de Inf., José Manuel Fernandes, da R.M. de Angola,
devendo ser considerado nesta situação desde 14/12/966."
Vence pela verba "Pessoal dos (padros Aprovados por Lei".

Depósito Discipl inar
1°•Sarg. de Cav., Amadeu Augusto Domingues Pires, do C.T.I.
da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 7/
12/966. Vence pela verba "Pessoal dos (padros Aprovados
por Lei".

Estabelecimentos

de Instrução

Centro de Instrução de Condução Auto nO. 5
2°.Sarg. Artífice Carpinteiro, João Duarte, da R.M.A., de-
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vendo ~er considerado nesta situação de~de 14/12/966,d~
t
em que embarcou de regresso à Metrópole.

Estabelecimentos

Produtores

Manutenção

Mil itar

2° .Sarg. do S.A.M., Joaquim Pedro Galvão Bento, da R.M.de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 14/
12/966. Vence pela verba "Privativa da Manutenção hlitar" ~
Furriel Grad. do p.A. " David Teixeira da Silva Marques,
do l°.G.C.A.M., por pedir. Vence pela verba "Privativa
da Manutenção Mi li tar" •

Diversos
Serviços

Cartográficos

do Exército

2°.Sar~. de Eng. (Trans.), Alberto Ferreirinho Diogo, do
B.T., sua Unidad Mobilizadora, devendo er con iderado
nesta situação desd 20/11/966, por ter regre sado do C.
T.1. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal do Quadro A·
provados por Lei".

Supranumerários
ln tan ta ria
Regimento

de Infantaria

nO.15

1°.Sarg. de Cav., Lu' Artur de Oliveira Gonçalve , ao R.
C.7, sua Unidade Mobilizadora, d vendo er con iderado
nesta situação desde 1/12/966.

No Ultramar
Região Mil itar de Angola
l°. arg. de lnf., franci co Manuel Fontela Pire da ily~
do R.I.10, devendo ser con iderado nesta ituação desde
27/12/966, por ter sido nomeado p ra servir em r forço
guarnição normal.

3a. Série
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l°s.Sargs. de Art., Au.usto Rodrigues Macedo, do B.I.D.C.
1 e José Carvalho Gusmão do Q.G./G.M.L., devendo ser
considerados nesta situação desde 27/12/966, por terem
sido nomeados para servirem em comissão por imposição.
10.Sarg. de lnf., Manuel Cardoso Pinto da Silva, do B.C.
10, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 30/12/966, por ter passado da situação de reforço à de guarnição normal.
l°s.Sags. de Cav., Jo é Lopes Martins, do R.C.6 e José
Carlos Quintas, do R.C.3, Unidades Mobilizadoras, d~
do ser considerados nesta situação desde 6/12/966, por
terem passado da situação de reforço à de guarnição no~
mal.

Região

ilitar de Moçambique

10' arg. de lnf., António Pedro Evangelino da Rocha,do D.
F.A.D e o 2°.Sarg. do Q •• S.G.E., José da Conceição
Luís, do Q.G./2a. R.M., devendo ser considerados nesta
situação desde 19/12/966, por terem sido nomeados para
servirem em comissão por imposição.
2°s.Sargs. de lnf., Mário Fernando Roseira Dias, do D.M.
F.Almada e (Sap.), Francisco Lopes Grilo, do R.1. nO. 3,
2°.Sarg. de Eng. (Construções e Instalações), Manuel de
Farias Marques, do R.E.1; Furriel de Eng. (Pontoneiro),
António da Mota Ferreira, da E.P.E.; 2°s.Sargs. de Cav.,
Manuel António Diogo, do 0.0. e José Fortaleza Victorino, do R.I.li 20.Sarg. de Art. (Munições), José dos Sa~
tos Serrano, do R.A.L.4, devendo ser considerados nesta
situação desde 2/12/966, por terem sido nomeados nos teP
mos da alínea c) do ~rto. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/
960, para servirem nas tropas de guarnição normal.
20s.Sargs. de lnf., José Dias, do R.I.lO, Manuel Gonçalves
de Oliveira Marmelo 80 B.C.6 e João Evangelista Pinheiro, do C.M.E.F.E.D., Furriel de Art'Â José Madeira Mestrinho, da C.R./G.M.L.; 2°.Sarg. do ~.S.(Pr6tese Dent.),
Carlos Rosa Pombo, do H.M.P.; 2°.Sarg. de Eng.(Sap.),Acácio Alves da Luz, da E.P.E., devendo ser considerados
nesta situação de~de 30/11/966, para servirem nas tropas
de guarnição normal.
2°.Sarg. de Cav., António dos Santos, da Academia Militar
e o 2o.Serg. do S.A.M., Bento Marão, da M.M., devendo
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ser considerados nesta situação desde 2/12/966 e 30/11/
966, respectivamente, por terem sido nomeados nos termos
da alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,
para servirem nas tropas de reforço à guarnição normal.

Comando Territorial

Independente

da Guiné

l°.Sarg. de Inf., Geraldino Leocádio Anica, do R.I.1, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 19/11/966.

Comando Territorial

Independente

de Timor

2°.Sarg. de lnf., Horácio Júlio José, do R.I.3; 2°.Sarg.do
S.S. (Pr6tese Dentária), Domingos Ramos Ger6nimo, do H.
M.P. e o 20.Sarg. do S.A.M., Manuel Martins Loureiro, da
E.P.A.M., devendo ser considerados nesta situação desde
2/12/966, por terem sido nomeados nos termos da alínea c}
do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem
nas tropas de reforço à guarnição normal.
2°s.Sargs. de Inf., Francisco de Jesus Carlos, do e.I.M.,
Mário Vieira Gonçalves, do R.l.8,.Luí~ Soares Peixoto,da
e.R./ 1a.R.M. e Manuel Filipe Campina Guerreiro, do e.l.
S.M.!.; 2°.Sarg. de Eng. (Op. Inf, Trans.), Ant6nioAugu&to dos Santos Simões, do Q.G./3a. R.M., devendo ser considerados nesta situação desde 2/12/966, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto
42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de guarnição
normal.

VI - CONCURSOS.

CURSOS E ESTÁGIOS

A - Concursos
- Extensão de concurso ao Ultramar
A)- Para o posto d 1°.
~
Veterln'rl0.

re

nto do

rvlço d

para o devidos efeito
e anuncia qu o concurso ordin rio
para pranoção o po to de 10. rgento do
rviço d
úd!..J
-Ramo Veterinário- ab rto pela O.. nO.5 -3a. rie~
2/966, é tom do exte ivo ~ Provínci
ltram rin • de'
vendo oh ervar-se o eguinte:
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1°, -Os 20s.Sargs. do Serviço de Saúde -Ramo Veterinárioque à data da abertura do concurso acima referido,se
e~contravam a pres~a~ serviço no Ultramar e que reun1am todas as condi.ções para serea admi tidos, ao mesmo, podem declarar desejar concorrer.
2°. -As declarações dos interessados devem dar entrada na
Repartição de Sargentos e Praças até 15/3/967.
3°. -Os 2°s.Sargentos que venham a ser admitidos ao concurso devem prestar as suas provas na Escola do Serviço Militar Veterinário, após o seu regresso à Metrópole, sendo intercalados, em caso de aprovação no
concurso aberto pela O.E. nO.5 -3a. Série- de 20/2/
966.

2 - lista geral de classificação de aprovados
Para os devidos efeitos se publica o resultado dos exames
de escalonamento para ingresso na Escola central de S8~
gentos - 1°. turno - 29s.Sargentos.

N° da RSP/ Local da Ar.a ou
DSP/M.E.
Realiz. Serviço
Prova.
-4

E.C.S.

Inf.

NOMes

Result.
Final

-Manuel Naroi.o F.rnand•• Afon.o •••.......
Aprov.
-Manu.l F.rr.ira do. Sa~
toe •.•...... ,'" •...._..
-10sé Maria Grilo Cardo0

-8
-9

•••

ao .........•............

-27

-Ern•• to Vi.ira da Mota.
-Diamantino Marqu •• da
Eira
.
-10.' da Silva
•
-Manuel da Fátima Carvalho
.
-10.' Nanuel Dourada Men-

-31

-Jaim. Valério

-11

-16
-19
-22

II

d ••••••••••••••••••••.•
d ••...•••.•••.••.

-32

-35
-39

-47
-49
-55
-56
-58

Leot. M.n, .•...•

-Orlando Ro.a da. N.ve •.
-Manu.l de Sou.a Mendonça •
-Joaquim Lour.nço Canena
-Franei.co Caetano do.
Santo. Carvalho .••••..•
-Mário Bati.ta d. Melo
Santo
.
-Joaquim Pinto Ba.ta
..
-Manu.l Macedo Gom ••...•
-Jo.' Ant6nio Cac.iro Bajanca ...•..•••.•.
-Held.r Antune. Panoia •.
-Jo.é Pinheiro Coelho ...
o

-64
-73

••

o

•••
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N?da
Loe da Arma
RSP/
Realiz
ou
DSP/ME Proya
Servo
-74

-76

-78
-79
-81

-82
-82-A
-83

-84

E.C.S.
"

Ine.

Result.
Final.

Nome

-Jo.é Augu. to Lope
Aprov.
-Carlos Ribeiro Val.ntim...
•
..
-João Maria Figu.iredo
.
-Dani.l Joaquim Vinagre Lour.nço."
-Domingo. Jos' F.rrug.nt..
..
-Amandio F.rr.ira Picado
.
-Cé.ar Artur d. Sou.a Gom ••. ~
..
-Manu.l Carval ho
....•.•••••••
-António p.r.lra Gu.rr.iro
da
Silva..
_
Reprov.
-Viriato P.r.ira Marqu •••••.•••
Aprov.
-Joaquim Xi.t. Rodrigu
..
-Joaquim António da COQc.ição •..•
-João Correia Xar's
..
-Manu.l da Silva M.nd
..
-Franci.co
Barata Simão ••..•.•••
-Manu.l Franci.co B.nto ..•..••• R.prov
-T.ófilo H.nriqu. Nogu.ira ••.••. Aprov.
-Inácio Jo.' Maril\bo
.
-Franci.co Manu.l Caix.iro Mac.do.
.....•.... _ .. _.•.•...•..••
-António Santo. N.v •• Barbo.a •.S.prov.
-Albino Marqu •• Corr.ia .....•.. Aprovo
-Jaim. Ramo. Caria
..
-Jo.é Marqu •• do Na.cim.nto .•.. R.prov.
-Manu.l Goulart B.t.ncourt •.•... Aprov.
-Paulo Mor.ira
..
-Manu.l Augu.to Bravo da Pi.dad ...
-João Eugénio Gom •••••.•.•.•.••••
-Ant6nio Ramo. Dlonl.io
..
-João Martin. Vi.ira
..
-Cri.tiano Gom •• da Rocha •.••.•.•
-Manu.l da. N.V •• Oliv.ira
..
-Jorg. C.rqu.ira
Carrilho .•..•.••
-Ant6nio Salvado Alv
•
-Jo.' Maria Sard nha
_.R.prov.
-P.dro Si.ão Ba.to.............
•
-H.ld.r Mart n. Nun ••••••.••.•.. Aprov•
·Jo •• Mar a Simõ •• Vilão
..
-Jo.' B.nvindo Rodrigu •• Guiaa·
M •••••••••

-89
-91
-94
-95
-96
-99
-101
-102
-103

-104
-106
-108
-109
-110
-117

-1l8
-119

-124
-127
-128

-131
-133
-140

-145
-147
-149

-151
-154
-158
-160

·161
-164
-172

ra ••.......

<lo

••

_

I

-173
·175
-178
-183

-184
-188
-189

-190

••

,.

..

-r.rnando V.nc •• Cord.iro
..
-r.rnando !:)tcptliraDlal
..
-Jo.' Morgado Saraiva
_ ...
-Ricardo Carlol 0.1 N.gro ParraD9a ••.• ~.•• _•••
MR.pro•·
·Jo.' Rib.iro Doutor
Aprov•
-Am'ricoNun •• Pia.nta
..
-JOI' r.rnando Jorg
..
-Alvaro r.rnand •• Oliv.ira •..•.•
-Rafa.l da Encarnaçoo
rigu.ira .••
-Ant6nio Vi.ga. A(on.o
.
-Ne rb e r t e Alv •• Rodr1gu
.
-Eduardo da Encarnação
Lour.nço
Mar laDo.

••••••••••••••

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

•
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-----------------------------------------

N?da
RSPI

Loe da
Realiz

º~L~~__~~~~~
-195
-196
-198

-9'"
-3
-11
-H
-25

-n

E.C.S

Arma
ou

~~~~:

-57
-63
-65
-67
-69
-70
-72
-74
-84

-B5
-86
-87
-89
-90
-93
-94
-97
-98
-99
-100
-101
-102
-103
-105
-106

Nomes

Resul t.
Final

_

Inf.-Manuel Cordeiro Valente .••..Aprov.
• -José Augsto Vaz .•_...•.••.. _ •
-Manuel António Borralho Fogoso ... ...••......••... •.
-António Martins de Brito
Leão ..•••••. "•.•..•.••..•.••
Art. -Granger Pereira da Cunha •.•
• -José Rib.iro Leite
.
·Aurélio Jorg. de Matos ..•••.•.•
-João Av.lino Pinta ••ilgo Cavaco

.

·Franci.co António Per.ira
10.0..

-31
-33
-35
-40
-43
-45
-46
-48
-49
-55
-56

.. ------------:-

V.-

. ..•..••.•..•....•.•

-J~rge da Conc.ição Mont.z ..•
·Jo.' Afon.o da Silva N.to ..•
-Yilton Est.v •• F.rr.ira •••••
-Jo.' dos Santo. Serrano .••••
-Ans.lmo Air •• Alv ••.•••.••.•
-João Carita N~n •• Marqu •••••••
-António F.rr.ira .•.•.•••.•••
-João V.n~ncio Amaro Gancho ..
-Arnaldo ]••u. da Luz •...••. _
-João Antun •• Pinh.iro .•• ~•••
-Joaquim Rodrigu •• Canário Ro.ado
.
-Lib.rtário Alv •• F.rr.ira •..
·Artur Rodrigu •• Barro.o ••••R.prov.
-Anibal p.r.ira •..•••••..... Aprov.
-F.rnando Marqu •• Duart......
·Ant&nio Maci.l da Silva ••.•.
-Araando Coa ta Barão •••.•.•.•
·F.rnando Brito •.•••..••.••••
·Rui Ant&nio da Silva ••••••.•••
-Joaquim Magro Nun •••••.••..
-]0 •• António Rodrigu •• 011v.i ra. .••..•••.•.•••.•.•.••
·Armindo Alv •••••••••...•.•••
·C'.ar d. Lima Malh.iro ••.••.••
·Carlo. Alb.rto F.rnand •• Sal.
gu.iro
.
-Jo.' Joaquim Ro.a Santana ..R.prov
·Doncilio T.ix.ira ..••••••..• Aprovo
-Victor Av.lino Falcato
..
-Manu.l B.rnardino Nun
.
-F.rnando da Silva Torrão ••.•.•
-Manu.l JOaqUi8 L.it •••.•••.•
-Salvador Nun •• Pinto ••.••••.
·Manu.l Augu.to Trigo .••••••.
-António Mauricio da Co.ta Biquinho •• _
.
·Anihal Victoriano Martin.
T.ix.ira •••..••.••.•.••.••. R.prov.
-Jo.' Franci.co Inocancio .•:.Aprov.
-Joaquim da Silva Fr.ita •••. R.prov.
A
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*********************************** ••******.****** .*****
N~I1~
RSPI

Loc d·
Real i z.

Arma

-109

E.C.S

Art.-António
do Na.cim.nto
Tiago ••R.prov.
" -Rafa.l Marqu ••..••..•..••..•
Aprov.
·Mjrio da Cruz Martin. do Carmo
•
Cav.-Vic.nt.
Vaz ..••••• _ ••••.•••••
• -Domingo. Sanch •• Vinagr •..• _•.
-António João S.qu.ira Plr.s ••
-Jo.' Figu.i red e Mota
.
-João da Conc.ição
Bati.ta .•..
-F.rnando Graça A(on.o •..•••.•
-António Palhinha.
da Silva
B.ijoca •.•......••..•.
_ .•.•••
-Boav.ntura
Rodrigu •• Pinto ...
-Jo.' António Brito L.ão ....••
-João Jo.' P.r.ira ..........•.
-Armando Jo.' Ganchinho
V.ntura
-António Sanch •• Mont.iro
••.. R.prov.
-Jo.' d. Oliv.ira Marçal do.
San to•.•..• _ .....••...•.•... _. Ap rov.
-Joóo Franci.co
Co.lho Capaço.
•
-N6rio Crav.iro
d. Ca.tro ......
-Arm'nio Na.cim.nto
C6i •.•.... R.prov.
-Ant6nio Srqu.ira da Cru •....• Aprov.
-João Co.ta Carvalho...
•
Eng.-Joaquim
As.v.do da Silva
.
• -Jacob da Fon •• ca Tav.ira .•...
-J080 do. Santo. Calvão
.
-r.rnando Mol.iro Paulo •...•••
-Alfr.do Ant6nio Porul. ...... R.prov.
-Álvaro Valada
~.......
•
-Do.ingo.
Vi.ira Rodrigu •••.•. Aprov,
-Adalb.rto
G11 d. Al.eida Ja n.iro ...••.•.........• '.•.•.••
-Ant6nio Florlncio
P.dr.ira
Matia •.....•....•..••.•.••...••
-Joaqui. Mor.ira d. Sou.a ..•.•
-Jo.' Vos Ra.o
.
-Joao Joaqui. S .õ•• ViI60 •.•.
-Fr.d.rico
Brito Ro.a
.
-O.ar do. Santo. Fr.ltal Rib.i-

ou
º~L@~._prºY~:~r~

-111

-2.~-A
-5
-9

-13
-14
-18
-19
-25
-28
-29
-30

-37
-40
-42
-52
-69
-72
-73

-78
-9
-10
-15

-16
-17
-22
-30

-32
-33
-34

-35
-36
-38
-48

ro
-48-A
-49
-8
-7

-9
-10
-14
-18
-19
-20

-25
-32
-34
-37
-38

S.S

Resu 1 t

Nomes

f!º_!_

.

·Joao Ga.par F.rnand •• Rib.iro
-E.ldio F.rreiro André ...•..• R.prov•
·Alcid •• Duart
Aprov'
-Jo.' Palmo Graça. .••.•.• •••••
•
·Ant6nio d. J •• u. SOUIO •••••••
-Ant6nio Augu.to Coxo
.
-Anlbal Bot I ta d. Sou.a •.•.. _
-Ant6n o Gom •• da Conc.içao •••
-Armando d. Carvalho
L.al •.•••
-Hor&cl0 Santol Alve. T. xelra.
-Amadeu Lul. de Plna ••••••••••
-Agn lo de 01 v.iro
.
·J050 Norqu .. da Silva ••• _•••.
-Franci.co
do Cunba •••••••••••
-Joao Av lino de Li.a Barro ••

3a.Série

ORDEM DO EXERCITO MO.2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-------------------------------------------------------N?de
Loe.da Arma
RSP/
Realiz.
ou
Nomes
º~L~~
__~
rº!~~r!~
-40

-45
-47
-48
- 51
-53
-30

-21
-97
-156
-57
-66

-404
-41
-153
-5
-12

-43
-174
-50

-62
- 59
-148

-13
-79
-47
-59
-50
-60
-68

-62

-7
-29
-12
-6
-10
-12
-7
-11
-8
-4

-56
-55
-62
-67
-75

Result.
Final_

E.C.S.

S.S.·Vald.mar da Silva Gu.rra ..•.. Aprov.
" .Jo.' Marçal da Silva S.iça ..a.prov.
-Jo.' Rodrigu ...... _.._~....M' Aprov.
-Artur Soar •• da Ro.a .•.• __ ..R.prov.
-Horácio Ludovico F.rr.ira .•. Aprov.
·António Sotana Catarino"'M'
•
CTlMad. lnf.-Eduardo Gom •• d. Sou.a .•.•..
CTl Aç.
-João Silv.ir~ M.n •••••••.••.
CTl C. V .•
-Jo.' Ju.to Sofio ..••...•....
-Jo.' F.rr.ira
.
-Ce rLe s Vi.ira Firmino
..
Cav.-F.rnando P.r.ira Rodrigu ••••.
CTI Guin' lnf.-~a.co N.v •• Martin. Corr.ia.
-Manu.l João Lul. Sim~
..
·Mário Jo.' Santana Branco •..
-Jo.' Corr.ia Cabaço •.•......
·Victor António Alvar.s Fonaecc

-54
-112
-77
-29

45

.

-Jo.' Franci.co Tom. B.biano.
-Amá.io Fraga Portugal •.•....
-Norb.rto L.mo. Vi.ira
..
-Jo.' António França Varrido
Silva •.•..
•.•. _..••..... ,
-Alb.rto Gonçalv ••...•••..•..
-Jo.' Franci.co Pach~co Xavi.r
R.i
_.•••.R.prov.
-Nanu.l Gouv.ia .•••.• _•..•• _. Aprov.
-L.opoldino António d. Campo.
•
-Jo.é d. Campo •..... _•...••..
-Nanu.l Franci.co Na~qué ..•..R.prov.
Art.-Jorg. Nor.ira ••..•.•.•.•• '" Aprov.
• -Joaquim Antun •• P.r.ira ..•..R.prov.
·João Mor.ira Ce e Lh e
Aprov.
-João Barbo.a Alv ••... _......
•
·João Nalv.iro S.gurado •..•.•
-Rogério Lourinho Alv •• Dini.
-António Augu.to Maduro ..•...
-H.nriqu. Joaquim S.rrano Mira
·AbUlo P.r.ira Dia •.•.••..•
·Manu.l Crus Albuqu.rqu •••••.
-Dollingo. Gonçal v ••..•..••..•
Cav.·Francl.co A••unção Lib.rdad.
Branco
.
·Elia. Alr •• Ca.tro •.••••••.•
-António Joaquill R.b.lo
.
-Jo.' Mini.tro •.•••.••....•..
.Jo.' Augu.to Barro.o Oliv.ira
R.prov.
-Armando Amaral Silva
Aprov.
.João Mar tina M.nd •••.•.•• '/"
•
-Manu.l Domingo. F.rnand ••..• Elimin.
-António Manu.l Oliv.ira •..•..Aprov.
-António Co.ta Lour.nço.....
•
·João Rapo.o Vid.ira •........
-Joaquim Churro ...••••.•••... R.prov.
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N°de
RSPI

Loe da

Resul t.
Final--

Arma

Realiz.
º~L~E__~[ºY~

ou
S~rY~

-68

Cav.-Norb.rto
Carapinha
Zacaria •. _.Aprov.
S.S. -Jo.' Vaz Gonçalv ••••. _....... R.prov.
o
-Jo.' T.otónio Octaviano .••••• Aprov
Eng.-António
Sanch •• Vinagre
.•.••
"
• -Mário Jo.' Fr.ita. Rodrigu ••.
-Joaquim Dia. Val.nt ••..••••• ~
cav -Manu.l Alv •• Gu.rr.iro ...••••
-Flor'ncio
S.rafim Raminho ••.•
Eng. -Jo.' E.pada Calado .... _ ......
• -Manu.l Jo.' d. Alm.ida •••..•.
lnf.-Alcino
do. Santo. F.rro .••••.
-António Ramo._ ••••. _ •• _ ..•...
-Joaquim Amant •..•••••••••••••
-Job d e Alm.ida Lavrador .......
-Manu.l Gonçalv •• da Cruz Magalhã..
•
.
-Armando Ramo. Rib.iro ••.••.•
-L.opoldo
Cu.tódio
B.nto ••••
-António Joaquim
Soar ••..•••
-Jo.' Alfr.do Cald.ira
da Silva
-Apolinário
P.r.ira d. Sou.a ••.
- A I bltlto
Dia.. .
• •.•••••.•••••
-Eduardo Tomas Mad.ira •••••••
-Duart. Ilídio R.s.nd. Braga ••
-António Mário Gom •• Flor •••
-Manu.l Adriano Brito Dia.
-Jo.' Policarpo
Curado ••••••• _
-Jo.' Joaquim Co.lho r.it ira
-Mat.u. Mont.iro
Trindade
-Joaquim António Gonçalv
•••
-António G.rónimo
Gom •• Ola ••
-Manu.1 da Rocha ••.••.
-Jo.é Firmino da COI a •..••••
-Ari.tid •• d. Amorim Dia ••••
-João Eduardo C.p.rto Fol·ão.
-Joaquim P.r.lra da Rocha •
-Moi ••• r.rnand
.
-Abílio Rodrigu
_
..
-Artur Dia. M.nd ••••.••.••••
-Jo.' Ad'rito Plr ••••••• __ ••.
-Marc.lino
Al.ixo Pir ••.•.•.
-Licinio Alfr.do Lop •• Cirn ••
-Dom ngo. do. AnJO' Norai •.•••
-C.l •• t no Port.la •••••••••••
-Eli •• u Augu.to Gonçal0 •••••••
-Jo.' Antun •• V4 ••••••••••••
-Manu.l Alv •• d. Paiva Qu.iró.
-Jo.' J.r6nimo
V.l •• Corr.ia ••
-Francl.co
Rodrigu •• d. J .u.
P1
-Manu.l Paul no d. Ca.tro ••••
-B.rnardino
do Corro Bul ••.•••
.Abílio d. Cal ro Gonçal"....
•
-Franeilco
JOI, Rico Ab.qoar!a R pro"

CTI Guiné
o

-22

-13
-21

-u
-44

-53

_

o

S.Tomé

-51
-25
-29
-3

-13
-14
-18

-150
·28

-38
-40
·42
-45

-48
-53
-60

-61
-67

-68
-71

-86
-88
-92
-98

-105
·107
-113
-11&

-121
-125
-129
-134

-136
-138
-139
-142
-146

-152
-157
-159
-162
-168
-167
~168

-170

RM Ang~la

Nomes

r... ..

.
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******••******.* ••••**.*.**** •••••••••••••••••••••••••••
N~de
Loe.da Arma
RSP/
Realtz, ª~ry~
ou
º§el.~~__~rºyª
-180 RM An20la
-192
-130
-1
-2
-6
-10
-16
-20
-23
-24
-26

Nomes

lnf.-Manuel Augu.to Pire. Barão.Reprov.
• -Diamantino P.reira Cr ••po •. Aprov.
-António Joaquim Simão Alegrias
.
Art. -Joaquim Mena Mourato •..••.••
• -Joaquim Jo.' Barbo.a de OliVeira
..
-Franci.co Flor'ncio P.ni •••
-Franci.co Norai ••.••••.•••.
-António Prat •• Martin •••..•
-A~r~ano Augu.to Madureira
G1nJa ••••••• ~••• n••••••••••
-Jo.' Pai. de Sou.a
.
-~tónio
Vald.mar Fr.d.rico
Vand.rling.n ••••••••••.•.•
-Pedro Ventura da Cunha Va ••
qu
_•.•••
-Armando de D.u. Corr.ia •..•
-Arlindo d. Barro. Li.a.n •• _
-Am'rico F.rr.ira da Silva ••
-F.rnando António F.rr.ira
do. Santo ••••••••••••••.••
-J060 Ferr.ira Machado ••••••
-Jo.' da. Dor •• Ra.ir ••••••.
.João da Conc.ição Vi.ira
Polvarinho ••.•.•.•.••••••••
-Abel d. Fr.ita •••.••••.••••
-Manu.l Franci.co Bonifácio
Carn. A ••da
.
-Carlos Ant6nio Victorino ••.
-Mário Joaqui. Lop •• P.r.ira
-Clariano F.rr.ira Abr.u ••••
-Jo.' António da A••unção Gafanhoto •••.•••••••••••••••.
·Artur S.rra Ramo ••••.••••••
·Jo.' Jacinto Rodrigu •••.••• R.prov.
·Manu.l João Branco •.••••••• Aprov.
-João Manu.l Rodrigu •• Torr ••
de Magalhã •••• _.••• _••••.••
·Ar.ando Eudoro Silv.ira Cat~
0

-30
-37
-38
-42
-52
-54
-58
-73
-75
-76
-78
-80
-81

-82
-88
-91
-95
-96

Result.
Final_

_

riDO •••••••••••••••••••••

-108
-l-A
-2
-5
-11
-13
-20
-26
-37
-39
-46

-Jo.' Fe rre Lr e Duart ••••••••
Cav.·Joaquim do Na.ci ••nto ••••••
Eng.-Ern •• to F.rr.ira da Silva ••
• -Manu.l Br.ia d. Mato •••••••
-Domingo. Cabrita Martin.
Pont •••••• _
~ ••1
-António Gonçalv •• d. Olivei·
r e , ••• " "" ... ."""""""
"""" ..
~ ·Luí. Nun •• do. R.i ••••••••• R.prov.
.R.~a!o Jo.' Vidigal da Con·
c.1çao •••••••••.•••••••••••
Ap~ov.
·Manu.l da Silva M.n.:••••••
·P.dro B.rnardo Nun ••••.•••
·Jo,' Franci.co Carapinha •••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
N~de

Loe.da Arma

as»/
Realiz. S~ry~
ou
p~L~~__Qrqyª

Result.
Final-

NOlles

Eng.-I.aac Boiada ••......•........ Aprov.
" -Urbano de Chav •• P.r.ira.. •.• •
Cavo -Jacinto Soar •• Pir ••.......•••
-Lu Ls C.rqu.ira da Silva .....
·Rodrigo F.rr.ira Co•••.......
-Armando do. Santo. Caramu10
Conçal v... •. ..... .•.......R.prov.
·Amad.u Nun •• F.rr.ira ....... Aprov.
-22
-J••u' Júlio Mont.iro Ludovico
"
-23
-Jo.' Inácio Infant •...•..••..
-24
-João C.l •• tino da Encarnação
-32
Barr.to
.
·João Augu.to Nun ••...•.......
-38
·Vic.nt. Agua. P.ix •....•..• "
-u
.Jo.' Eduardo B.lfo da Conc.i·
-u
ção ....•..•......••........
R.prov.
-António Manu.l Ce rreIe .....•. Aprov.
-u
.Joaqui. Manu.l Ro.ado Cal.go.
"
-H
.P.dro da Silva Bonito .••...•
-61
·Jo.' Lop •• Alv •• Mourao .•....
-74
-Jo.' do Silva Cad.t •.........
-76
·AntÓnio Ct.ar P.r.iro •.•..•...
-77
-Joaqui. do. Santo. F.rnand ••
-~9
Frad •••.•..•••
_......
S.S. -António da Lu. Ba i.to Santo.
-8
-Franei.co Co.lho A1v •• Vinhi-15
nha ••.....•.••••••••..•••.••
-29
-J••' Naria RodriCJI1
·..•
·D.lfim da Silva N.v
..
-31
-Manu.l Toma. do. Santo. Lúcio
-33
·Manu.l V.rm.lho Mor.ira ..•...
-35
·J060 Eduardo Ra.o
..
-36
·Ro•• ro d. A••unçao Coi.bra
-39
Pal•• iro ..•••...•••.•••...••
-J060 Alv •• DioCJo••
·U
-Franci.co Ro.a Polido ••...•.•
-46
·AntÓnio da Silva ..•."" •...•..
-21
-36 BC L.Narq. Inf.·Manu.l Rodrigu •• Lour.nço •..•
" -franci.eo Jo.' Bagulha .......
"
-75
·Jo.' Nanu.l da Pai~a ••• __.••..
-l22
·AntÓnio Maria •.
-l23
·Nanu.l r.rnand •• do. R.i •.•.•
-126
·Nanu.l Vi.ira L.iria
..
-132
-António Val.nt. da Silvo •..••
-137
·Joaquim To.a ••..••..••...•..•
-141
-Lui. Cario. r.rnand ••.•••••••
-179
-Manu.l António P.r.ira Silv •• •
-185
-47

RM An~ola

-6
-2
-3
-17
-21

o.

0

0_0

tr

-187
-194
-169

-17-A "
-23
-5
-32

••••

•

....

••

•

•••••••••••

.

-Va.eo Trinc60 Cri.pia T.nd.iro
·AntÓnio Pr. ra da Co.ta Li.a.
-António Duart. M.nd •• Cnnho ••
·Lul. Cordo.o .••••••.•.•..••..
.Jo.' Lui. Maniqu. do Silvo •••
Art.·E1I.io Conçolv •• do Co.to ••••
• ·Lopo Rib.iro Cardo.o Alv ••••.
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••**

--_._--~----~-------------------------------------------Loc. ua Arma
Result.

N!>cle.
RSPI

ou __~
º~L~~
__~Realiz.
rºYª ª~rY
-39

B~

L.Ma~q.

Nomes

Final

_

Art.-Joa~
do. Santo •••••••.•••••••.
Aprov.
o
-A-mando
Molude. Neve...........
"
-Jo.~ Franc;:i.co Sot:a.~~
..
-Armando
PJ.nto
.
-27
COV.-João
Francisco
Fita. Candeia ••• "
-49
-Francisco
Serafim
Gói ••••••••.
-58
-João
da Silva Laranj.ira
..•••
-1
-António
Adriano
Ga.par ........
-16
-António
Marque.
Dia ••••••.••••
-7
Eng.-Fernando
da Co.ta Soare •••••••
-12
"
-António
Castiço
Antune.
Guerra.
"
-19
-Joaquim
Borge.
Mendes .•.••• '"
-28
·~lexandre
Alve. Lourenço ••••••
-43
·Z.ferino
Manuel
Rodrigue.
Mo.
reira
.
-40
-Jo.~ Franci.co
Amiguinho
Sal.
gado
.
-45
-Rui B.rnardino
Claro ••••••••••
-31
-Jo.é Maria Ern~.to •••••••••••
-8
-Mário do. Anjo. Rodrigu ••••••.
-3-A "
S S.-João
I.idoro
Murta
R.prov.
-1
•
-Manuel
Marmelo
Branquinho
••••• Aprov.
-71
Cav.-Jo.é
Barreto
Correia......
•••
"
-7
CT Centro
Inf -Manuel
Franci.co
Nioolau •••• ~.
"-15
-Jo.' Maria de AraúJo
.
-85
-João Nun •• Prate •••••••••••.••
-120 "
-Pedro António
Jorge F.rnand •••
-135 "
-António
Júlio da Silva
..
-163 o
-Joaquim
da Crua Pimpão ••••••••
-176 o
-Marçal
Lui. Rita
_
-181 "
-Franoi.co
Manuel
Quadrado
Pir ••• "
-8
Â~· -Joaquim
Nun...................
•
-15
-Manu.l
da Conc.ição
Martin ••••
-18
-Alcid •• Costa
.
-u
-Jo.' do. Santo ••••••••••••••••
-71
-Silvério
Pir.s Dia •.•••••.••••
-92
-Manuel
Joaquim
E.talag.m
Charreu. • •••••••••••••.•••••••••
R.p rov.
-60
Cav.-Jos'
Rodrigue.
Branco .•••••••• Aprov.
-18
Eng -Manuel
Francisco
Ro.a Ramalho.
"
-2
S.S -Luí. Pedro Agostinho •••••••••
-11
-Ant6nio
Figueiredo
••••••••••• Reprov.
-23
-Edmundo
da Silva Machado._~
••• Aprov.
42
-Ago.tinho
da Conc.ição
Nune.
d. Sou.a Pinto ••••••••••••••••
-2
ZIN MoçClmb. Ln f , ·Jo.é Maria Rodrigu ••••••••••• R.prov.
-65
o
•
Joaquim
Amaro da Silva
Aprov.
-66
-Manu.l
Godinho
M.nde.
Gato....
"
-70
-Jo.' Ribeiro
da Costa Lontrão.
-171 •
·Manu.l
Ant6nio
Pr e t e ........
R.prov.
-177 •
-Os e e r d. J •• u. Pim.ntA
• P nto Apc v.
-186 •
..
-Mário
Freita
•......
, ..•
"
-90
-Armando
Va. P in to •••••••..•••.•
-Manu.l
Diogo V.I..
.•••••••
-87
-1
Eng.-Manu.l
P.r.ira
de Sou.a •••••••
-3
"
-Jaim. Augu.to
Carvalho
Gom ••••

-SI
-64
-83
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
N~d,

Loe.da Arma

Realiz.
ou
º~L~~
__
~
r~!~~r!~
W

No.es

Result.

Final _

-u

ZIN Moça_b.Eng -António Joaquim Mor.ira
Aprov.
~
•
• -Carlo. Alb.rto Co.lho Nun..... ~
-43
Cav.-Elia. Maria Mira ..........•...
-114 C.S.ctor A Inr.-Jo.' Nariquito Con.tantino
.
~ -Augu.to da Co.ta Gr6cio
.
-33
-24
-Jo.' Val.ntim d. Mato. Prata ..
-111
-Lúaio Ago.tinho do. Santo •..••
-58-A ~
Cav.-Manu.l Oliv.ira Faria .•.•...•.
-34
-Emilio Augu.to F.rnand ••......
-36
-Franai.co P.r.ira do Ro.ário
Santo
.
-15-A •
-Am'rico Rodrigu •• Batata .•...•
-35
-Jo.' António Cam.irinha .....•
-31
-António Alv ••...............
-41
-João Ant'nio Brit •• Codinho •..
-63
-Franci.ao Jo.' Branquinho Baloca ...................•..••..
-41
S.S.-Oavid P.r.ira d. Figu.ir.do ..R.prov.
-49
o
-Jo.' Tiago Marinho .... _.......Aprov.
·26
B Inr.-Franci.co L.andro A.aral ..•...
-34
-Manu.l Com •• Cil .............•
-31
-Manu.l da. N.v •• Rapoula ..••..
·46
-Augu.to da Conc.içao Rapo.o .••
-52
-António Manu.l d. Sou.a .•.....
-93
-António Jorg. P.r.ira .....•.••
·143
-Franci.co Alv •• Migu.l ..••..•.
·155
-Manu.l F.rr.ira Machado
.
-182
-Marco~ Silva ....•..........•.
-191
-Lui. António Canh40 Cavaco ....
-193
-Jo.' Ro.ário r.rr.ira ...••••• _
·80
-Migu.l Lop •• S.rranho
.
·15
Cavo -António Joaqui. R.dond.iro
.
-26
o
-J060 António da Saúd
.
-António do. Santo. Martin ••.•.
·45
-50
-F.rnando Jo.' F.rr.ira Vinagro
·59
-Jo.' Afon.o R.b.lo ...•...•...•
-10
-Manu.l Dia. Amaro
_
~
Eng.-Ari.tid •• António d. Oliv.ira
·14
S.abra •.•..••....••..•......•.
-33 CTI Macau Cav.-Rogério Ca.i.iro Mata ....•....
• -Raúl RI ,,_ ~"O Viana •........••..
·65
S.S.-Carlo. Nanu.l Lobinho ..•..••••
-28
·28 CTI Timor Art.-Franci.co T.ix.ira ..•..••.••••
-Nanu.l Franci.co N.nd ••.••..••
-9
-Jo" Inoc6ncio Coito ......... 1I.ptov.
-36
-Américo Vala Chaga ••....•..•.. Aprov.
·112
-Amad.u F.rnand •• d. Sou.a ..••.•
-53
Cav.-Rafa.l da Silva Faria .•.....• R.prov,
-51
Inr. ·Jo.é do. R.i. Cu.rra •...•.••.• Apro'"
-17
-42

o

B - Cursos
- Averbamentos
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Frequentaram com aproveitamento e classificação que lhes
vai indicada o Curso de Transmissões de Artilharia,que
funcionou na E.P.A •• de 22/8/966 a 19/11/966. os seguintes sargentos:
-2°.Sarg. de Art ••Ant6nio da Silva e Sousa.do
G. A.C. A. 3 •••••••••••••••••
16, 28V. -ll}.1
"
" " .José Sousa Moreira dos San"
tos. do G.A.C.A. 3 ••••••••• l3.35V.-Reg.
A estes sargentos deve ser averbado: "Curso de Transmissões de:A«-tilharia" e "Especialidade de Transmissões de
Artilharia" •
Frequentaram com aproveitamento e a classificação que lhes
vai indicada o Curso e Estágio de Topografia Auxiliar.
que funcionaram no S.C.E. de 2/2/966 a 2/4/966 e de 13/
4/966 a 31/10/966. os seguintes sargentos:
-2°.Sarg. de Art.~anuel Joaquim Folgôa. do G.
c. T. A•••••••••••••••••••••••••••••••
REX:i.
"
de Inf.-Manuel Enes Trigo Moreira. do F.da
"
Graça •.••••••••••••••••••••••••••••

1Hi.

de Cav. -Paul ino Viegas Mariano. do OC 3 •••• SJF~
A estes sargentos deve ser averbado: "Curso de Topo~rafia
Auxiliar" "Especialidade de Informação CartográÍ1ca" e
"Estágio de Topografia Auxiliar".
_II

"

Frequentaram com aproveitamento e a classificação que ~
vai indicada o Curso e Estágio de Cartografia e Topografia. que decorreram no S.e.E. de 5/1/966 a 2/4/966 e de
13/4/966 a 31/10/966 • os seguintes sargentos:
-2°.Sarg. de Art.~ário C.M. do Canno. do R.A.A.F •••••EOM.
" "
de Inf. -Joaquim Martins. do R.I.5 ••••••••.•• RfXi.
A estes sargentos deve ser averbado: "Curso de Cartografia
e Topografia" "Especialidade de Cartografia e Topografia
e "Estágio de Cartografia e Topografia".
Frequent ° \l. com aproveitamento e a classificação que lhe.
vai indicada o Curso de Informação. Observação e Ligaçãq
que decorreu na E.P.A. de 22/8/966 a 19/11/966, o 2°.Sa~
gento de Art •• Francisco Esteves da Silva, d· E.P.A ••
com a classificação de 10,13 Valores ••••..••.•••••••. SUF•
A este sargento de ser averbado: "Curso de Infonnação. 0bservação e ligação" e a "Especialidade de Informação,
Observação e Ligaçãow•
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VII - DECLARACÕES
1 - Pensões de Reforma

Que a partir de 1 de Janeiro de 1967 transitam para a situação de reforma, passando a ser pagos das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, confonne foi p~
b1icado no ~ário do Governo nO. 298 -2a. Série- de 26/
12/966, os militare a seguir designados, cuja pensão
anual a cada um se indica deduzida já do desconto a
que se refere o artO. 13°. do Dec.-Lei nO.36610 de 24/
11/947 esclarecido pelo artO. 11°. do Dec.-Lei n~39849
de 7/10/954:
-Manuel Silvestre Carvalho, arg.Ajud.do Q.S ..
G.E. doD.R.M. 11 .•.••••.•.•••.•••....•.••..•. 27.012$00
-Fernando Mota, 10.Sarg. do Q.S .• G.E.do E.M.E.26.892$OO
~anuel Salvador da Cruz, l°. arg. do Q.S.S.G.
E. do L.M.P.Q.F •••.•••.•.••.••...•.•.•...••.•• 24.756$00
-Miguel Figueiredo Simões,2°. arg.do Q .. S.G.E.
do B.S.C. F
21. 9~
-João Ceia Laranjeira,2°.Sarg.do Q •• S.G.E. do
R.A.L. 4
21.948S(:X)
-Leandro António Corona,2°. arg.do Q.S.S.G.E.
do I.A.E.M
18.564S00
-Aires Neiva de 0Iiveira,2°. rg. do Q .. S.G.E.
do lO.G.C.A.M
8.436S00

2 - Rectificações
Declara- e que o l°.Sargento de Cav., Aníbal Antune de
Figueiredo, da Acad. Militar, foi colocado no R.C.7,
sua Unidade Mobilizadora, de de 13/4/966, por ter sido
nomeado para servir em reforço na R.M. de Angol ,e não
na R.M. de Angola como por lap o foi publica
n O.E.
nO.31 -3a. Série- d 10/11/966.
Declara-se que o l°. rg. de lnf., Manuel Vicente Lob tO
Correia de Melo Alvim, do CoI. Militar, v ce pel ve~
ba "Pe oal dos Quadr
Aprovado por Lei"
não pele
verba Privativ do Colégio Militar, como foi puhlic do
a pág. 1345 da O.é. nO. 35 -3a. 'ri - d 20/12/9 6.
Declara- e
drigue ,
Nome ção
. Privativ

que o l°. rg. do •. , Ant6nio fi~eir do ~
do CoI. Milit r, v nce p la v rb Pe o 1 de
Vitalícia lém do Ou dro' e n-o pela verb'
do Colégio Milit r, como foi public do 8 P"
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ginas 1345 da O.E. nO. 35 -3a. Série- de 20/12/966.
Declara-se que pertencia ao R.C.8 e não ao B.C.8 como
consta da O.E. n? .25 -3a. Série- de 10/ ~/966, a pág.
1000, o soldado nO.464/6I, José Carlos Firme Pires,
condeco rado com a medalha de mérito militar de 4a.
classe, a título póstumo.
Chama-se Amadú Candé o comandante da Secção do 2°. Pelotão da Companhia de Milícias nO.2, condecorado com
a Cruz de Guerra de 4a. classe, e não Amadeu Candé,
como consta da O.E. nO.22 -3a. Série- de 10/8/966, a'
págs. 917.
3 - Oferecimentos

para o Ultramar

Publique-se para os devidos efeitos nos termos do parágrafo 2°. do artO. 13°. do Decreto nO. 42937 de 22/4/
960, a relação dos 2os.Sar~entos Milicianos, Furriéis
Milicianos e 10s.Cabos Mil1cianos que se ofereceram
para prestar serviço no Ultramar pelo periodo de 3 anos.
Posto

NOIIes

Especial.

P.U.onde
Deseja

prestar
________________________________________________
'~ry'ç9
-2°.Sarg.Mil.-Araaudo
d. Barro.
F.ruaud ••......•. ~R.c.Cav.AMaola
-Eru•• to Soar •• da
.ilva~ ..••....... -luf.Op.
I
lnf.
-Naoau-Augo.ou
Moçambiqu.
-Lui. do. Sauto.
Barata .•....•... -Atirador
luf.
.Ang. ou Moç.
-Manu.l S.qu.ira
Barbo.a ••.....••• -Alia.nt. ·Ang. ou Moç.
-Darlindo Corr.ia
do. Santo •....•.• -Eng.Sap.Angola
-Joaqui. Nende.
Curral •...•••.••• ·Eng.Sap.·
Angola
-Joaquim António
Lop •• Guerra ....••Ar.a. P.Angola
.ada.
-Fau.to Rodrigue.
do. Santo ........ -Ceutro d.
M.n..
-Ang. ou Moç.
-António Teix.ira
Rodrigue •...••... -Eng.Sap.·Wacau
Angola
ou Moça.biqu.
-Jo.' Joaquia Prate. Matono .•..... -Ali•• nt.Angola
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----------------------------------------------------p~Ü-õõae
Posto

Nomes

------------Fur Mil

Especial.

deseja
\)restar

~~ry!çº

-António da Silva Machado •••••Enf.rm.iro-Angola Moçambiq' ou
Timor
·Franci.co Xavi.r da Silva Me'
lo.
•.•. .•••..•
• •••••• M.c.Arm Lig-Angola ou
Moçambiq.
-Walter Ferr.ira Martin. Franco •••••••..•.••••••••••••••. -Arm.P ••ada ••Angola ou
Noçambiq.
-Renato Xavier João Lobo •••.• ·Atirad. Inf·Nacau Mo·
ça\OÜ)ique
ou Timor
-Jo.' Manuel de Alm.ida Leal.-Amanuen.e
·Noçambiq.
-lo.Cabo Milo.- Artur Jo.' Cordeiro da
Silva....
••••••••.•••••• -Top~grafo
AngolCl
Aux.
0.

VII I - OBITU~RIO
1966 - Outubro - dia 5 - 2°.Sarg. de lnf., Jo quim Pereira ~
as Leite, do R.I.1.
1966 - Novembro - dia 2 - l°. rg. do Q.S.S.G.E., Mário Gerdr
te Correia, do H.M.P •.
00000000000000000000

000000000000000

0000000000000000000000000

o Ministro
Joaqui.

do Exército

da Luz <linha

Está conforme

o Ajudante General

•

LIO
(Antisa Pi

~,1
MINISTERIO DO ExERCITO

Ordem

do Exército

•

30 de Janeiro de 1967
Publica-se ao Exército o seguinte:
I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
1 - PRN:;As
Por portaria de 26 de Nove.bro de 1966
Mand~ o,Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
:xerClto, condecorar com a medalha de mérito militar de
,a: classe, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
unlco8dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
Me dalha Militar, de 28 de Maio de 1946. o l°. Cabo nO.
412/62-M, Ant6nio Alves Teixeira ~8S. da Bataria n~S17
-Gl'l:'PO de Artilharia de Campanha nO. 518 - Regimento de
M.A~tllharia Ligeira nO.4.
t~stério do Exército, 26 de Nove.bro de 1966, O Ministro
Exérci to, Joaquúlt da Luz Qmha.

II - MUDANÇAS OE SITUAÇÃO
SAIGNIDS IX> CUAIJO P~fNIE

Ingresso nos Quadros
Quadro de Sargentos do Serviço Geral do Exército
Paisou

8 ser considerado nesta situação desde 1/8/966, o
o.Sarg. de ln!., Leonel da Silva Ferreira, da R.M.A ..

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/9/966, o
lo.Sarg. de Inf., Jo é Marques Faustino, da R.M.A ••
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Passou a ser considerado nesta situação desde 30/10/966,0
l°.Sarg. de lnf., Joaquim Caixeiro, da R.M.A ••
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/11/966, o
l°.Sarg. de Inf., José Paulo Carapinha Chamorra, do R.
I.

7.

Passou a ser considerado nesta situação desde 9/11/966, o
l°.Sarg. de Inf., José Ferreira de Almeida, da RSP/DSP/

ME.
Passou a ser considerado nesta situação desde 3Oi11/966,o
l°.Sarg. de Inf., António Portela Rosmaninho, da R.M.M.
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/12/966, o
l°.Sarg. de Inf., Carlos Amado de Matos, do R.I. 7.
Passou a ser considerado nesta situação desde 1/9/966,
10.Sarg. de Eng., José Teixeira, da R.M.A ••

o

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/9/966, o
l°.Sarg. de Eng., José Maria Teixeira da Silva, da R.M.
de Angola.
Passou a ser considerado nesta situação desde 12/11/966,0
1°.Sarg. de Eng., João Martins Rodrigues, do R .• 1.

Passagem à situação de Supranumerários
Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado ne.ta situação desde 11/1/967, o
2°. rg. Mec. Radar, Luís Cândido Galhardo
ptista, do
R.A.A.F., por ter embarcado para o C.T.I. de Cabo Verde
onde vai servir nas tropas de reforço à guarnição norm~
por ter sido nomeado nos termo da alíne c) do arto.3~
do Decreto 42937 de 22/4/960.

Passagem a situação de disponibilidade
Quadro do Serviço de MaterIal
Passou a ser considerado nesta ituação de de 12/1/967, o
Sarg. I\jud. Oleie de Mec. M t. Eléctrico
Radioeléctrico e Electrónico, AntcSnio lvira Borralho, da C.O.M.M ..

:a. Sé rie
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EI iminações
Quadro do Serviço de Administração

Militar

Passou a ser considerado nesta situação desde 20/4/966,
o Furriel do S.A.M , José da Encarnação pereira, do
B.T., artigo 31 parágrafo único do C.J.M ••

III - PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
SAIQ'NI(S

IX)

ÇlJAJR)

mtMNENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Repartição

de Gabinete

Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E., o l°.Sarg., Manuel Faustino,
contando a antiguidade desde 1/1/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Nos
termos do artO• 50. do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 18/1/967)
Sar§. Ajud. do Q.S.S.G.E., o l0.Sarg., Augusto da Assunçao M6, contando a anti~idade desde 13/1/967, data a
partir da qual tem dire1to aos vencimentos do novo posto. (Nos termos do artigo 5°. do Dec.-Lei nO. 45733 de
'n/5/964).
(Despacho de 20/1/967)

Quartéis Generais
Quartel General da la. Região Militar
Sar~. Ajud. do Q.S.S.G.E., o l°. rg. José Rodrigues da
S1lva Gonçalves, contando a antiguidade desde 23/11/66,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Nos termos do artO. 5°. do Dec.- Lei nO.
45733 de 27/5/964).
,
(Despacho de 11/1/967)

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros
de Instrução e Unidades
Infantaria

60

ORDEM DO EXÉRCITO N°.3

3a. Série

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Escola Prática de Infantaria

2° .Sarg. Músico "Clarinete Sib", o Furriel, Manuel Augusto Seixo, contando a antiguidade desde 31/12/966, datas
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11/1/967)

Regimento de Infantaria nO.l
2°s.Sargs. Músicos "Clrinete Sib", os Furriéis, José lÀlarte Gaspar e José Manuel Marques de Sousa, contando a antiguidade desde 31/12/966, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11/1/967)

Regimento de Infantaria nO.6
1°.Sarg. Músico "Oboé", o 2°.Sarg. Músico "Saxofone",Joaquim Januário dos antos, contando a antiguidade desde
1/11/966, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/1/967)
2°.Sarg. Músico "Saxofone", o Furriel, einaldo Fernando
Monteiro, contando a antiguidade desde 31/12/966, data
a partir da qual tem direito aos vencimento do novo~
to.
(Despacho de 11/1 /967)

Regimento de Infantaria nO.16
Furriel Músico "Clarinete Sib", o 1° .Cabo, Lourenço Rodrigues dos Reis e anto, do R.I.IS, contando a antiguidade desde 27/12/966, data a p rtir da qual em direito~
vencimento do novo po to.
(De pacho de 14/1/967)
Furriel Músico "Bombard' no", o 1° •Cabo Mú ico "Trombone",
Amilcar Augusto Martins da Cunh ,do
.1.1S, contando ".
antiguidade desde 30/11/966, d ta a partir da qu8l temdr
reito 80S venciment
do novo po to.
(Oesp ch de 14/1/967)

Batalhão de Caçadores nO.5

3a. sé r i e
ORDEM DO*.~
EJÉRC
ITO N°. 3
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2°.~args. Músicos "Clarinete Sib", os Furriéis, José Ro~
mao Gonçalves e Fernando Simões dos Santos, contando a
~ti~idade
desde 31/12/966, data a partir da qual têm
direlto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11/1/967)
Furriel Músico "Clarine Sib", o 1° .Cabo , Aguiar dos Santos Ferreira, ~ontando a antiguidade desde 19/12/966,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de14/1/967)

Batalhão de Caçadores nO. 10
Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E., o 1°.Sarg., Ant6nio Henrique
Branco Afonso, contando a antiguidade desde 1/12/966,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Nos termos do artO. 5°. do Dec.-Lei 45733
de 27/5/964).
(Despacho de 11/1/967)

Artilharia
Regimento de Arti Iharia ligeira nO.3
2°.Sarg. de Art., o Furriel, Francisco Maria FUivo, con
tando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 11/1/967)

Regimento de Artilharia Pesada nO. 2
2°.Sarg. de Art., o Furriel, Armindo Gomes de Sá, contando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novO posto.
(Despacho de 9/1/967)

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
10.Sarg. lO.Mec. Viat. Lag. e Esp.ciais, o 2o.Sarg.,DanieJ
Ferreira de Carvalho, contando a antiguidade de~de 23/11/
966, da
u partir da qual tem direito 80S venclmentos do
novo posto. Vence pe l verba "Pessoal dos C,.UadrosApro
vados por L .
el. •( spacho de 19/1/967)
I
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Transmissões
Batalhão de Telegrafistas
1°•Sarg. 1° .Mec. Badi omon tador, o 2° .Sarg; , Albertino Manuel Santos Amador, contando a antiguidade desde 2/12/
966, data a partir da qual tem direito aos vencimento
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos ()Jadros A
provados por Lei".
(Despacho de lq/l/967)

Serviço de Material
Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2°5. args. 2°s.Mecs. Viat. Rodas, os Furriéis, vangelista
Manuel Vilar da Silva e António Alves Luis, contando a
antiguidade desde 31/10/966, data a partir da qual têmdi:reito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba"
Pessoal dos ()Jadros Aprovad s por Lei".
(Despacho de 19/1/967)

Orgãos de Execução dos Serviços e·Outros
Distri tos de Recrutamento
Distrito de Recrutamento

Elementos

e Mobilização
e Mobil ização nO 10

Aj ud. do Q. S.S.G. E.,

o 10• rg., José ~I reira, con tll't
do a antiguidade de de 1/12/966, data a part'r da qual
tem direito aos vencimento do novo posto. (Nos termo do
artO. 5°, do Oec.- Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 11/1/967)

Sarg,

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Mil itar Veterinário
10. arg. do S •. (Remo Veterinário),

o 2°. rg., Joaquim
Vitor Manuel Ribeiro Mareco , c n ando a antiguidad
desde 10/3/964, data a par ir d qual tem dir ito o
vencimento do novo po. to.
te .ar n o fica colocado
na escala de antiguid d l dir ita do 1.. r to do
.S. (Ramo Veterinário), Rufino Torcato Ferreira Cepitão.
pa ho de 14/1/967)
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Dep6silo de 'ndlsponfveis
Sar9. Ajud. do Q.S.S.G.E., o l°.Sarg., Victorino Evangellsta de Oliveira, contando a antiguidade desde 23/11/
~66, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
o novo posto. (Nos termos do artO. 5°. do Dec.-Lei n?
45733 de 27/5/964).
(Despacho de 11/1/967)

Supranumerários
Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira nO. 1

2°s. args. de Art •• os Furriéis, António Manuel Pestana
Rato, Rodérico Francisco Piegas. António Simões Pilré,
António Frias Vieira. Eduino Tavares da Silva, Manuel
Fernando da Silva, João Victorino Montalto Grilo e Augusto António Ferreira, contando a antiguidade desde
31/7/966. data a partir da qual têm direito aos vencimen~os do novo posto. Estes militares encontram-se em
comlssão de reforço na R.M. de Angola.
(Despacho de 9/1/967)

Regimento

de Artilharia

Pesada nO. 2

2°s. args. de Art •• os Furriéis, António Isidro Baptist~
Jaime ernande da Silva e Hilário Reis Carrasco, contando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir da
qual têm direito 80S vencimentos do novo posto. Estes
militares encontram-se em comissão de reforço no C.T.I.
de S. Tomé e Príncipe.
(Despacho de 16/1/967)
2°.Sarg. de Art., o Furriel, António das Neves Batist~.
contando a antiguidade desde 31/10/966. data a partlr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.Este
militar encontra-se em comissão de reforço ~a R.M. de
Angola.
(Despacho de 16/1/967)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria nO. 7
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2°.Sarg. de Art., o Furriel, Amadeu Pereira de Oliveira,
contando a antiguidade desde 31/7/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Este m~
litar encontra-se em comissão de reforço na R.M. de Angola.
(Despacho de 9/1/967)

Serviço de Material
Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2°.Sarg. de Art., o Furriel, Manuel Pires Nazaré, contando a antiguidade desde 31/8/966, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Este sargento
encontra-se em comissão de reforço na R.M. de Moçambiqu&
(Despacho de 12/1/961)

No Ultramar
Região Militar de Moçambique
2°.Sarg. de Eng. (Trans.), o urriel, Jacinto da COnceiçãO
Labisa, contando a antiguidade desde 31/8/966, data a
partir da qual tem direito ao vencimento do novo postP
(Despacho de 10/1/967)

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. I

2°.Sarg. Milo.,o urriel, Jo
d Almeida Acabado, contando a antiguid de de d 28/2/966, d t a partir d.
qual tem direito aos ven °m nto do novo po to.
(Oe p ch de 23/1/967)

Regimento

de Infantaria

nO.6

rg. Mil " o Fur rí.eI, Ant6nio
r lo d Cunha
contando a ntiguid de d sd 28/2/963, d t
d qual t direito
° ve °m to d novo po
(I acho de 23/1/967)

2n'

Regimento

da Infantaria

nO.15

3a. Série
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2°.Sarg. Milo., o Furriel, Manuel Mateus Afonso, contando a antiguidade desde 31/7/966, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo ~osto.
(Despacho de 23/1/967)

Batalhão de Caçadores nO. 8
2o.Sarg. Mi10., ; Furriel, António Augusto André das Neves Vieira, contando a antiguidade desde 28/2/963, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do noW~sto.
(Despacho de 23/1/967)

Batalhão de Caçadores nO. 10
2°.Sarg. Mi10., o Furriel, Octaviano Geraldo Cabral Mota,
contando a antiguidade desde 31/7/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/1/967)
2°s.Sa~gs. Milos., os Furriéis, Ant6nio Augusto Lourenço
Mo ra1S e João dos Reis Birrento, contando a antiguidade
d
esde
31/7/966.
COespacho de 23/1/967)

Serviço de Saúde
1°. Grupo de Companhias de Saúde (Extinto)
2°.Sarg. Mi10. o urriel Américo Gil Lopes, contando a
a~tiguidade desde 28/2/966, data a partir da qual tem
dlreito ao vencimentos do novo posto
(Despacho de 23/1/967)

Serviço de Material
Companhia Oivisionária

de Manutenção de Material

2°.Sarg. Milo., o urriel José da Silva Leitão Ferrei~a,
contando a antiguidade desde 28/2/966, data a partlr
da qual tem direito aOS vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/1/967)
No Ultramar

Região

Mi

Iitar de Moçambique
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-Agrupamento de Engenharia de Moçambique
2os.Sargs. Milos., os Furriéis, Ant6nio Pires João, José
de Almeida Patinha, Joaquim João Teixeira Grácio, José
Mesquita Gonçalves Batista, Fernando Zacarias Freitas
Alves, Jorge Fernando Fonseca Ribeiro e José Augusto
[üas, contando a antiguidade desde 28/2/965.
(Despacho de 23/1/967)
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Manuel Carlos de Barros,
Manuel Fernandes Moita, Nuno Stichini Quartin e João
Manuel Oliveira dos Santos, contando a antiguidade
desde 28/2/966.
(Despacho de 23/1/967)

IV - COLOCAÇÕES

E TRANSFERtNCIAS

SAfGNIOS 00 (lJAfR) PEffMNENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Estado Maior do Exército
(c/destino

ao C.D.G.M )

l°.Serg. do Q.S.S.G.E., Manuel João, do C.T.I. de Cabo Ve~
de, devendo ser considerad nesta situação desde 26/12/
966. Vence pela verba topes oa1 dos OJadros Aprovados por
Lei1.. •

Quartéis Generais
Quartel General da 2a. Região Militar
2o.Serg. de Cav.(Trans.), Pau1ino da Rosa Carvalho, da 1.
R.M •• por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos OJadro
Aprovados por Lei".

Quartel General do C.T. I. dos Açores
2°.Sarg. do Q.S .• G. '. Osvaldo de Med iro Vicente, do~
R.M. 18, devendo er con iderado n t
itu çio d de 1,
1/967.

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades

3a. Série
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Infantaria
Regimento de Infantaria

nO. 4

2o.Sar~. do Q.S.S.G.E., António Pernas Anão, devendo ser
cons1derado nesta situação desde 6/12/966, por ter regressado da R.M.M ...Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento de Infantaria

nO.

5

2°.Sarg. 20.Mec. Armas Ligeiras, Manuel Nunes, da R.M.A.,
devendo ser considerado nesta situação desde 6/12/966,
data em que embarcou de regresso à Metr6pole.
Regimento de Infantaria

nO. 13

2°.Sarg. do Q.S.S.G.E., Sebastião Garganta, do C.T.I. de
Cadbo Verde, devendo ser considerado nesta situaçãod~
e 26/12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros A·
provados por Lei".
IO.Sarg. de Inf., Heitor Relvas Correia, da R.M.M., devendo ser considerado nesta .situação desde 6/12/966.Vmce pela verba "Pessoal dos <).tadrosAprovados por Lei".
Regimento se Infantaria

nO, 14

2°.Sarg. 20.Mec. Viat. Auto-Rodas, Arnaldo Loureiro Lemos,
da R.M. de Angola, devendo ser considerado nesta situ~ção desde 29/12/966, data em que embarcou de regresso à
Metr6pole.
Regimento de Infantaria

nO. 15

1°.Sarg. de Inf., Eduardo Soeiro Joaquim, da R.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 6/12/966.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei:
2°.Sarg. 20.Mec. Radiomontador, José Augusto Mendes, da E
r.E., por pedir.
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.18

rg. AJud. Músico, António Alve de G6is Nobre, da R.M.
de Moçambique, devendo se considerado nesta situação
desde 6/12/966, data em que embarcou de regresso à Me-
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tr6pol .
l0.Sarg. de lnf., Salomão Avelar de Mendonça, da R.M. de
Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 30/
12/966. Vence pela verba "Pessoal dos OIadros Aprovados
por Lei".

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

20.Sarg. de lnf., Alexandre Camacho, do R.l.1, sua Unidade
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação de&
de 9/1/967, por ter regressado da R.M.A •• Vence pela ve~
ba "Pessoal dos OIadros Aprovados por Lei".

Batalhão de Caçadores

nO.6

l0.Sarg. de lnf., Alfredo Pinto Candeias, do R.l.1S por
pedir, devendo ser considerado nesta situação desde 9/1/
967.
t

Artilharia
Regimento

de Artilharia·ligeira

nO.l

1o.Sarg. de Art., Jos' de Castro Laranjeira. da o.S.M., por
conveniência de serviço, devendo ser considerado ne ta s~
tuação desde 11/1/967.

Regimento

de Artilharia

ligeira nO.2

Furriel 20.Mec. de Armas Ligeir s, Manuel Gome VaI n e, da
R.M. de Angola, devendo
r con iderado ne ta situação
de 30/12/966. data em qu
barcou de regre so Me r6po'
le.

Regimento
')0.

de Arti Iharia ligeira nO.5

rg,

R.M. de Angol
devendo er con id r d n
desd 22/12/966. dat ~m qu embarc u d
pole.
I

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

20. rg. 2° .Mec. Armamen o Li.g iro,
ro, do G.C.T.A., p r p d'r.

Fixa

Jo é M r in

LOI'

3a. Série
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Cavalaria
Regimento de Cavalaria nO. 8
2o .Sarg• 20.Mec. Armamento Ligeiro, António Ligeiro, do
R .A.A.F., por pedir.

Engenhar ia
Escola Prática de Engenharia
20.Sarg. de Eng. (Sap.), António Rito Barreiros, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 29/12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Engenharia nO.l
2o.Sarg. de Eng. (Sap.), Florindo Joaquim Va1ério, da R.
M. de Angola, devendo ser considerado nesta situação
desde31/12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Qaedros
Ap rovados por Lei".

Transmi

ssãas

Regimento de Transmissões
lO.Sarg. de Eng., Norberto da Conceição Saraiva, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde 14/12/966. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados por Lei".
20• rg. de Eng. (Trans.), Manuel Breia de Matos, do B.T.,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovado por Lei'.

Batalhão de Telegr~fistas
20.Sarg. de Eng. (Trans.), José do Nascimento Furtado, do
R.T., por pedi. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladro&
Aprovados por Lei".
20.Sarg. 20.Mec. Viat. Rodas, João Maria Afonso Prelhaz!do
C.T.l. de Cabo Verde devendo ser considerado nesta sl'
tuação desde 30/12/966, data em que embarcou de regresSO
Metrópole.
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Serviço de Administração

Militar

Escola Prática de Administração

Mil itar

l°.Satg. do S.A.M., José Martins dos Reis Leitão, da R.M.
de Angola, devendo ser considerado nesta situação desde
22/12/966. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalf.
cia além dos Quadroa",

1°. Grupo de Companhias de Administração

Mi Iitar

l°.Sarg. do O.S.S.G.E., ~ogo Gomes Azevedo, devendo ser
considerado nesta situação desde 20/11/966, por ter regressado do C. T. L da Guiné. Vence pela verba "Pe soal
dos Quadros Aprovados por Lei".

2°. Grupo de Companhias de Administração

Mil itar

2°.Sarg. do S.A.M., José Cambetas Abreu, do C.M.E.F.E.D.,
na situação de disponibilidade.

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Distritos de Recrutamento
Distrito de Recrutamento

e Mobilização
e MObilização

nO. 10

l°.Sarg. de.Cav., António Ferreira Alves, do R.C.6, por
pedir, devendo ser considerado nesta situação de de 13/
1/967.

Distrito de Recrutamento

e Mobll ização n~14

l°.Sarg. do O.S •• G •• , Jo é Marques Fau tino, da R.M. de
Angola, devendo er consider do n ta ituação d d 141
12/966. Vence pela verba "Peseo 1 dos
adro Aprovado
por Lei".

Distrito de Recrutamento

e Mobilização

n~. 18

lO.Sarg. do O.S •• G.E., António Ferreir do
t, do B.
A.G. 1. devendo ser con ider do n ta situação de d 7/
1/967.

Tribunais

3a. Série
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Tribunal Militar Territorial

de Viseu

2°.Sarg. do Q.S.S.G.E., Rodrigo Ferreira Pinto, do C.I.C.
A. nO.l, devendo ser considerado nesta situação desde
3/1/967, por ser transferido disciplinarmente.

Estabelecimenros

de Instrução

Centro de Instrução de Sargentos Mil icianos de Infantaria
10.Sarg. de lnf., Rogério Fernandes Teixeira, do R.I.l,
s~a Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
sltuaçao desde 23/12/966, por ter regressado do C.T.I.
da Gliné. Vence pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei".

Diversos
Depósito Geral de Material de Engenharia
2°.Sarg. 20.Mec. Viat. Rodas, Augusto Ant6nio Segurado, da
R:M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situaçao desde 16/11/966, data em que embarcou de regresso à
M etrópole.

Supranumerários
Infantaria
Regimento de Infantaria nO. 1
2°s.Sargs. de Inf., Amaro Carlos Martins da Silva, do R.I.
8, Fernando Cerqueira Dias, da E.P.I., Manuel Pires .d~
Cruz, do R.I. 14, José Rodrigues Machado, da Acad. Millter, José Gonçalves da Cruz, do D.M.F.Almada, José Ribe~
ro Deutcr, do R.I. lO, Ivar José Martins Couceiro, d? RI. lO, Ant6nio da Silva Soares, do R.I.4 e José Benv ndo
~imarães, do 8.1.1.19, devendo ser considerados nesta
sltuaçao desde 23/11/966, por terem sido nomeados nos ~
mos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/
960, para servirem nas tropas de reforço à guarnição no~
mal da R.M. de Angola.
2°.Sarg. Corneteiro, Gonçalo de Almeida, da Acad. Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde 18/8/966,por
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte. 3°. do
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Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à guarnição normal da R.M. de Angola.

Regimento

de Infantaria nO. 2

2°.Sarg. de lnf., Amilcar dos Santos Pereira, do B.C.10,
devendo ser considerado nesta situação desde 11/1/967,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO.
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à guarnição normal do C.T.I. da Guiné.

Regimento

de Infantaria nO.16

l°.Sarg. de lnf., Raulino da Silva AnseLno, do R.I.1S,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/12/966, por ter sido transferido
da C. Caç. 696/R.I.1S, para a C.Caç. lS74/R.I.16.

Batalhão Independente

de Infantaria nO. 19

2°.Sarg. de Inf., José Bento Ladeira Valada, do C.I.S.M.
I., devendo ser considerado nesta situação desde 27/12/
966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do a~
tigo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de reforço à guarnição normal da R.M. de Angola.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada nO. 2

10.Sarg. de Art., Manuel António Gonçalves, d E.P.A.,de~
vendo ser considerado nesta situação desde l1/l/967,por
ter sido nomeado para serviT em reforço no C.T.l. da
Guiné fazendo parte do Cmd.
t. Art. 1904/R.A.P.2.
Furri 'Ls de Art., Ant6nio Pinto Moreira, do G.A.C.A.2 e
Daniel dos Santo Oainopa, do OVOC, devendo
r considerados ne t situação desde 11/1/967, por ter
ido
nomeados no termo da elíne c) d artO. 3°. do
re~
42937 de 22/4/900, para ervirem na trop d r forço ~
guarnição normel do C.T.l. da Guin •

Regimento de Arti Iharia de Costa
2°. rg. de Art., Ant6nio
lvador
lix, d
.I.D.C. 1,
devendo er onsider do ne t itu çã d de 19/12/966,
por ter sid no ado no
rmo d
1ín
c) do artigo
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3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à guarnição normal da R.M. de Moçambique.
2°.Sarg. de Art., António Martins Reis Dores, do E.M.E.,
devendo ser considerado nesta situação desde 11/1/967,
por ter sido nome\do nos termos da alínea c} do artO.
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropa de reforço a guarnição normal do C.T.I. da Guiné.

Cavalaria
Regimento de Cavalaria

nO.7

2°s.Sargs. de Cav., José dos Santos Rosado Laço, do R.C.
3, Joaquim dos Santos Fernand~ Frade, do C.I.M., Manuel
Jdo~é de Jesus Baptista, do 0.0., Manuel João Fr6is Ca~
~1ra, do R.L.l, João José Amaral Rabiais, do O.O.,Fr~
c~sco de Travanca de Carvalho, do R.C.4 e Joaquim Mart1ns Cabaço, do R.G.fD.S.P., devendo ser considerados
nesta situação desde 15/4/966, por terem sido nomeados
nos termos da alínea c} do artO. 3°. do Decreto 42937de
2~/4/96O, para servirem nas tropas de reforço à guarn1Çao normal da R.M. de Angola.
2°.Sarg. de Cav., António João Sequeira Pires, da E.P.C.,
devendo ser considerado nesta situação desde 11/1/967,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artigo
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à guarnição nonnal de Cabo Verde.

Mo Ultramar
Re&lão Militar de An&ola
10.Sarg. de Inf., Cust6dio José Anes Aun~ e o l~.~~g. de
Cav., João Pereira ambos do R.I.2, Un1dade Mob1l1zadora, devendo ser co~sider8dos nesta situação desde 9/1/
967, por terem transitado da situação de reforço à G.N.
para a de guarnição normal.
10.Sarg. de Eng. (Tran .), Apolinário Roque dos Vultos,da
R.M. de Angol , na situação de disponibilidade, devendo
ser con iderado n ta situação desde 9/1/967, por te~
v~lta~o à ~fectividade de erviço, iniciando uma com1SSao m1lit r por imposição.
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10.Sarg. Mec. Radiomontador, João José André Oo~i~gues, do
O.G.M.T.; 10.Sarg. Mec. Inst. Precisão, Francisco Diogo
Pedro Simão, da E.Elm.; 10.Sarg. Mec. Electricista, José
Alves Mouta, do R.A.A.F. e o 2°. Sarg. Mec. Radiomontador, F16rido Joaquim Pereira, do R.T., devendo ser cons~
derados nesta situação desde 27/12/966, por terem sido
nomeados nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto
42937 de 22/4/960, para servirem na guarnição normal.
2°.Sarg. Mec. Armas Pesadas, João Pais Madaleno, do R.C.A.
e o 2°. Sarg. Músico "Clarinete Sib", Fernando Pereira
Simões Plino, do B.C.5, devendo ser considerados nesta
situação desde 27/12/966, por terem sido nomeados nos
termos da alínea b) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/
4/960, para servirem na guarnição normal.
2°s.Sargs. de Inf., Amândio Ferreira Picado, do R.I. 10,
Joaquim Manuel Vieira Anacleto, do C.I.M., Ant6nio PelLc avio, do B.C.6, Ant6nio Pardal Correia, do CoI. Militar,
Mário Baptista Melo
S a Yl tos, do R. L 10, Ant6nio Pinela Gonçalves, do R.I.3, 2°.Sarg. do .A.M., José Castelo
Henriques, da M.M. e o 2°.Sarg. de Cav.(Op. Inf. Tms.),
Arlindo André Inácio, do B.R.T., devendo ser considerados nesta situação desde 27/12/966, por terem ido nome&'
dos nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42937
de 22/4/960, para servirem nas tropas de guarnição normaL
~ •• Sarg. de Inf., José Ávila da Rocha de Freitas, do B.l.
I. 17; 2°. rg. d F~g. (Rod.), Marcos Joaquim Pereira
Pinguinha, do R.L.l (C.I.C.A.3); 2°. rg. do •. , Silv~
no Pereira d Figueiredo, do H.M.R.4, devendo ser consiM
rados nesta situação de de 27/12/966, por ter
ido no·
meados nos termos da alínea c) do ar °.3°. do Decreto
42937 de 22/4/960, para servirem nas tropa de reforço
guarnição normal.
2°. Sarg. de Inf., Emiliano
nto de Freita Candelaria, do
.1.1.19 e o 2°. rg. do S.A.M., Francisco arata, da M.
M., devendo er considerado nesta situação de d 21/12/
966 e 16/9/966, re pe tivamente, por terem ido nomeados
no termos d alínea c) do artO. 3°. d De reto 42937 de
22/4/960, para ervir "a. tropas de guarniç-o normal o
primeiro e nas tr p de reforço
gu rnição normal o e
gundo.
2°. rg. do Q•• S.G.E., João M ria
ça lve RolO t le Jot'
dão Monteiro, d R.M. d An 1, devendo
r n ider dO

!a.
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nesta situação desde 16/7/966, por ter'passado ao rec!Utamento da Província, por despacho de Sua Exa.oMin1stro.
2°.Sarg• do S.A.M., António Pereira, da M.M., devendo
s~r considerado nesta situação desde 18/7/966, por ter
s1do nomeado nos termos da alínea c) do arto' 3°. do
Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à guarnição normal.
20.Sarg. 2o.Mec. Viat. Rodas, José Gouveia Pronto, do I.
A.E.M., devendo ser considerado nesta situação desde
26/12/966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c}
do artO• 30. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir
na guarnição normal.

Região Militar de Moçambique
Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E., Ant6nio Augusto de Carva1ho,do
Q:G. da 2a. R.M., devendo ser considerado nesta situaÇao desde 13/1/967, por ter sido nomeado para servir c~
mo reforço
guarnição normal.
10.Sargs. de lnf., Henrique Luis Caetano da Silva, do R.I.
2, ,Manuel ~as da Silva e Carlos Augusto da Silva Guerre1ro, ambos do R.I.8; 20s.Sargs. do Q.s.S.G.E., António
Rodrigues da ~ilva, do R.A.P.3, Júlio da Silva Marques,
do D.R.M.S e Alvaro Pereira Ferreira, da E.P.I., devendo
ser considerados nesta situação desde 13/1/967, por ter:rosido nomeados para servirem em êOmissão por imposiÇao à guarnição normal.
2°.Sarg. de Inf., Ant6nio Rosado Saraiva, do C.T.S.Carregueira e o 20.Sarg. de lnf. (Op. Seg. Tms.), ÁlvaroFernandes de Oliveira, do Q.G. da 2a. R.M., devendo ser
c~nsiderados nesta situação desde 13/1/967, por terem
s1do nomeado nos termos da alínea c) do arto. 3°. do
Decreto 42937 de 22/4/960, para serV1rem nas tropas de
guarnição normal.
Furriel de Eng. (T.P.F. ), Camilo Augusto Ribeirinho de Ca~
valho, da E.P.E., devendo ser considerado nesta situ~o
de d 13/1/967, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artO• 30. do Decreto 42937 de 22/4/960, para
servir nas tropas de guarnição normal.
20s.Sargs. de Inf., Manuel Enes Trigo Moreira, do D.D.,~
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los Pereira de Magalhães, do R.I.a, Abílio Francisco V~
egas,do C.LC.A. 5, Manuel da Silva Mendes, do R.L14,José Morais, do B.C.10, Manuel José Barão, do C.I.S.M.I.,
José Augusto Leonor, do R.I.13, Ivo dos Santos, do B.C.
10, João António Seabra Galambas, do R.I.16; 2°s.Sargs.
de Eng: (T.S.F.), Fernando Marques Lima, do B.T.,(Const.
Inst.), Fernando Horácio da Silva Simões, da E.P.E.(B.E.
nO.3), devendo ser considerados nesta situação desde 19/
12/966, por terem sido nomeados nos termos da alínea c)
do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem
nas tropas de guarnição normal.
205.Sargs. Mec. Viat. Rodas, Armando da G16ria Vidal, do
R.A.C., Albino Marques ~ogo, da C.D.M.M. e os 2°s. arg~
Mec. Radiomontadores, António da Silva Mendes, do R.E. 1
e João Damasceno Mugado, da E.M. 1m., devendo ser considerados nesta situação desde 19/12/966, por terem sido
nomeados nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto
42937 de 22/4/960, para servirem na guarnição normal.
2°.Sarg. do S.S. (Pr6tese Dentária), Vasco Manuel Godinho
Paulo, do H.M.P. e o Furriel de Art. (Mat.
g. Cripto),
Ant6nio Jacinto Grosso Bicho, do .R.T., devendo er cm:
siderados nesta situação desde 9/11/966 e 19/12/966,respectivamente, por terem sido nomeados nos termo da alínes c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para
servirem nas tropas de reforço à guarnição normal.
2°.Sarg. Mec. Viat. Rodas, ~lindo da Costa
to, do
S.C.F., devendo ser considerado nesta situação d de
1/967, por ter sido nomeado nos termo da alínea c)
arte. 3°, do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir
guarnição normal.

B.
4/
do
na

2°.Sarg. Músico "Clarinete .b", Manuel dos Santo Luc ,
do R.I.1S, devendo ser consider do ne ta situação de de
19/12/966, por ter sido nomeado no termo d alínea b)
do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, p ra ervir
na guarnição nomal.
Comando Territorial

Independente

da Guiné

2°8. r~. de ln!: Va co Lino de Oliveira Colimão, d
GML, (Tms.), Manuel António avit
ilveir, do R.I.lSi
2°.
rgs. de Eng •. ( p.), Joã Mend , o .T., (Co~
e Inst.), Jos António Eufémio, da D.S •• O.M., ( .»)6r
nuel Landeiro
teve, do I.A •• M., d vend 8 r on ide'

3a. Série
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rados nesta situação desde 11/1/967, 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.
2°s.Sargs. de lnf.: José de Oliveira Caria, do R.L.1 (C.
Ib:C:A.3), Virgolino José Martins, do R.I.1S, (Tms.),~
1110 Ramos Lopes, do B.C.10 e o 2°.Sarg. de Art. (Tms),
Manuel Domingues Filipe Pereira, do G.A.C.A.3, devendo
ser considerados nesta situação desde 11/1/967, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do artO. 3°.
do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
de guarnição normal.
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°.Sarg. de lnf., Manuel Alves da Costa, do C.l.O.E., devendo ser considerado nesta situação desde 26/12/966,
por ter sido nomeado nos termos da alínea C) do artiso
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para serv1r nas tropas de guarnição normal.
Comando Territorial

Independente

de Tillor

2°.Sarg. do Q.A.E.(Mat. Seg. Cripto), Alberto Carlos Ba~
bosa de Oliveira, do B.T., devendo ser considerado ne.
ta si tuação desde 8/1/967, por ter sido nomeado nos terIDOs da aI Inea c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/
960, para servir nas tropas de guarnição normal.

Y - DECLARAÇÕES
t - Rectificações
Con~a a antiguidade no posto de lo.Sarg. l°.Artífice CarPlD teiro desde 27/11/966 e não desde 27/12/966, como per
lapso consta da O.E. nO. 36 -3a. Série- de D/12/966,página 1362, o 10.Sarg. lo.Artífice Carpinteiro, José Aotooio Carranca, do B.S.C.F ••
Declar!-ae que o 10.Sarg. de Inf., JÚlio.das Neve~ ~niz
Garrao, foi colocado no R.I.1S, sua Unldade Moblllzador~
por ter sido destinado ao B.Caç.749/R.I.1S, e não na R~.
de Angola, conforme foi publicado em O.E. nO.27-3a.Sérlede D/9/966, pág. 1065.
Declara-se que o lO.Sarg. de Inf., Ant6nio da Silva Ferro,
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foi colocado na A.M. de Angola desde 10/10/966, e não
desde 16/9/966, como por lapso foi publicado na O.E.no.
31 - 3a. Série - de 10/11/966, pág. 1263.
Declara-se que Fernando António Pereira, da C.D.M.M., é
2°.Sarg. de Inf., e não Furriel de Inf., conforme foi
publicado em O.E. nO. 31 de 10/11/966, pág. 1264.En~
tra-se na A.M. de Moçambique em guamição nonnal.
Declara-se que o 2°.Sarg. Milo., do B.T., promovido ao
actual posto na O.E. nO.2 -38. Série- de 2O/1/967,a página 33, chama-se José carlos de Almeida Pereira e não
José Carlos de Almeida, como por lapso foi publicado na
referida O. E ••
Declara-se que fica sem efeito a promoção ao posto de Fu~
riel do Q.P. de Art., do 2°.Sarg. Milo. Armando da A.ssmção Costa, conforme foi publicado na O.E. nO.34 -3a.Série- de 10/12/966, por à data da promoção já ter requeri~to
deferido para passar ~ disponibilidade.

VI - DETERMINACÕES
Ace
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aos Cursos

de

2.s.

lec

icoa ~iat. 110

Por despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército, de 6/1/
967, " ADs cursos de 2°s.Mec. Viat. &das, panam a ser
admitidos os militares habilitados COIII os cursos de Mecinicos Electricistas Auto."

VII - OBITUÁRIC
1966 - Dezembro - dia ~ - 2° •Sarg. do Q.S.S.G. E., Delfilll
Esteves Lopes, da D.S.F.O.M., data em que faleceu no H.
M.P••
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o

Ministro do Exército
Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

O Ajudante General
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xerClto,Guarda Nacional Republicana e Guuda Fiscal,
nos terlllosda a Iínea a) do ar t". 6°. do Decreto n040423,
de 6/12/965
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MINIST~RIO DO EX~RCITO

Ordem

do Exército
3.

A

SII:AIE

10 de Fevereiro de 19'7
Publ ica-se ao Exército o seguinte:
I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
1 - SAIGNIDS
Por portaria de 21 de Dezembro de 1966
M~~a o Governo da república Portuguesa, pelo Ministro do
~ército, condecorar com a medalha de cruz de guerra de
la. classe, ao abrigo dos artigos 9°. e 10°. do Regulam~nto da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946,por se~
V1ÇOS prestados em acções de combate na Província da
~iné Portu~esa, o Furriel Miliciano de Infantaria,Jú110 de A1melda Marques, da Companhia de Caçadores nO.
413 - Batalhão de Caçadores nO. 600 - Batalhão de Caça.dores nO. 5.
Mtnistério dO Exército, 21 de Deze.bro de 1966 O Ministro
do Exérci to, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 26 de Dezembro de 1966
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, cond orar com a medalha de mérito militar de
~a: classe, no. termo do artigo 52°. e dos parágrafos
unlCO dos artlgos 280. e 29°. todos do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, os seguintes ~
gentos:
-2°: r ento de Cavalaria, Ant6nio Roque do Nascimento~
flno, da Companhia de Cavalaria nO. 567 - Regimento de
Cavalaria nO.4.
-Furriel Miliciano, rancisco Manuel da Branca Rocha Gar-
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rAncho, Ja Compunhia de
valaria nO. 567 - Batalhão de
Caçadores nO. 907 - Regimento de Cavalaria nO.3.
Ministério
do Exército,
26 de Dezembro de 1966, O MinisUo
do Exérci to, Joaquim da Luz Omha
2 - PRAÇAS
Por portaria

de 17 de

re zembro

de 1966

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°, e dos parágrafos
únicos dos artigos 28°, e 29°. todos do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, as seguintes r.mças:
-lo,Cabo nO, 2061/62, Amílcar Batista Teixeira, da COmpanhia de Caçadores nO. 412 - Batalhão de Caçadores n~506
- Batalhão de Caçadores nO.10,
_1° ,Cabo Ajudante Mecânico nO. 2595/62, Jo é Lourenço Simões, da Companhia de Caçadores nO, 414 - Batalhão d Caçadores nO, 356 " Batalhão de Caçadores nO,lO,
-lo.Cabo nO, 1463/63, Fernando de ou a Silv .., da Companhia de Caçadores nO. 622 - Batalhão de Caçadores n~907
-Regimento de Infantaria nO,16,
-lO,Cabo nO,8/64-A, Manuel Gonç lve, dido
Companh'o à:
Caçadore nO, 675 - Batalhão de Arti lh ria nO. 733 -Begimento de Artilhar'a Ligeira nO,l,
-l°,C bo nO.30/65-A, AI redo ernande Tudel Júnior, d
Extinta Companhia d Comando, do Comando Territorial Jzr
dependente ua Guin' - Batalhão d Ca ador
nO.5.
-Soldado nO. 1712/62, Alberto into, da ~npanh'
de Ca a"
dore nO, 411 - B t Ihâo de Caçadore nO. 513 11180
de Caçadore nO,10,
-Soldado nO, 934/63. Manuel do
ei de á, da Comp hlM
de Caçadore. nO, 556 - H talhão de Caçador
nO. 697 -~
gimen o de ln! n ria n . 16.
Mtnistério
do Exército,
17 de Dezembro de 1966, O Mtni trO
do Exérci to, Joaquim da Luz OmIla.
Por por tario

de 21 de Dezembro de 1966

M nda o Governo da Repúblic Portugue ,p lo Mini ro do
Exército, c nde orar a ítulo p' twno, com
med lha de
ouro de valor militar, com pI.
no tenno do rtigo
51°, om ref~rencia ao par' r fo 2°, do rtigo 8°.do~
gulamento d Medalh M'lit r, d 28 de Maio d 19
o
Soldado nO, 155/64, Jor
Ao ár' o, d la. Compa."lhi de
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Ca~ado~es de Porto Amélia, porque, no decur50 de uma
opeNaçao levada a efeito n região do lago Litamanda,
dO orte da Província de Moçambique, cerca das 15H3O
fe 8 de Maio de 1966, e quando a coluna onde seguia s~
reu ~a,emboscada
imposta em terreno difícil por um
g~po inimigo, surpreendido pela violência do ataque,
~lS seguia à testa da coluna, em local que não ofer~
Cla qua~squer possibilidades de abrigo eficaz, a menos
que retirasse para a posição mais recuada, com preju~
dO da missão que lhe assistia e punha em risco muitos
~s seus camaradas cuja manobra com o seu fogo protetomando rápida e plena consciência da responsab~
~dade que, naquele momento, sobre ele impedia, sube&
tl~~do todos os perigos, corajosamente, num rasgo m~
gnlflCO de exemplar sacrifício, agigantando-se a todas
a~ fraquezas humanas, continuou avançando para a posiÇao do inimigo, firme e decididamente, alvejando-a com
o fogo da sua arma automática, até que, atingido gr~
mente por trê tiros, tombou exangue a uns escassos
quatro m tros dela, não sem ter conseguido com o seu
~c~o.de.bravura d~stroçar completamente as vantagens da
lnlClatlva e urpreS8 que o inimigo esperftva poder ma~
ter, o qual, desor'entado, logo retirou em debandsd
en\ que mai re ultados lograsse obter do seu ataque
soldado Rosário, que poucos momentos depois falecia
b consequência dos grave ferimentos recebidos em c~
a~e, evidênciou com o seu acto de puro heroísmo, possu~r no mai alto grau as mai exsels8s virtudes e as
a1 nobre qualidades militares.
datural d quela Província, cujo portuguesíssimo solo
~f;n~eu até ao generoso sacrifício da sua vida, Jorge
sarlo, para além da morte, perdu~rá vivo na saudade
~ no coração de todos os s~us camaradas de armas pelo
l~ex ediv 1
ublime exemplo com que oube honrar o ~
M,xerClto e a Pátr·s.
tntstério do Exérctto 21 de Dezembro de 1966 O Mintstro do E xêrci to, Joaquim
'
da Luz Qmha.

f~a,

Ô

N

Manda
'
d '?
Ex' o Go verno da República Portuguesa, pelo Mi nutro
1 ercito, condecorar com a medalha de Cobre de Valor Mk
~tar, com palm
nos termos do artigo 7°., com referênCia
to d o p r 'grafo ,l0. do artigo 51°., ambos do Regu 1am~~
t a Med lha Militar de 28 de M io de 1946, as segUin-l0 Capreça .
'
d'
nO. 2123/64, Diamantino Costa Leite, da Comp~
645 çudore nO. 81 -Adi do ao Bat81h~0 de Artilharia nC?
- Batalhão d C ç dore nO.l0.

c:o
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'
-Soldado nO. 73/65-M, Manuel Rosa Correia, da Cotq>anhia de
Cavalaria nO. 1401 - Batalhão de Cavalaria nO. 1851 -~
gimento de Cavalaria nO.3.
Ministério
do Exérci to, 21 de Dezembro de 1966. O MinistrO
do Exêrci to, Joaquim da Luz Cunha.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a cruz de guerra das classes
que lhes vão indicadas, ao abrigo dos artigos 9°. e 1~~
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 19~
por serviços prestadqs em acções de combate na Prov(ncl8
de Angola, as seguintes praças:
2a. classe

-Soldado nO. 85/65-M, Joaquim Luís dos Reis, da Companhí8
de Cavalaria nO. 1401 - Batalhão de Cavalaria nO. 1851'
Regimento de Cavalaria nO.3.
4a. classe

-Soldado nO. 2867/64, Sérgio do Nascimento Sobral, da ~;
panhia de Caçadores nO. 794 - Regimento de Infantaria JI'
L
Minis~rio
do Exército,
21 de Dezembro de 1966. O MinistrO
do Exército,
Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria

de 26 de Dezembro de 1966

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°. e dos parágrafOS
únicos dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento ~
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, as seguintesP~
ças:
~
-Soldado nO. 844/61, Fernando Artur Almeida, do Pelotão 13
Reconhecimento Fox nO.42 - Batalhão de Caçadores nO. 5
-Regimento de Cavalaria nO.8.
~
-Soldado nO. 545/62, José Maria Fernandes, do Batalhão
Caçadores nO. 600 - Batalhão de Caçadores nO.5.
-Sol?ado n.o 2036(63, Adelino José Esteves Gamas, da ~~
nhla de Cav~larla nO. 567 - Batalhão de Caçadores nO,~'
- Regimento de Cavalaria nO, 3.
.
01
-Soldado nO, 214/64, João José Leal Costa, da Companhia.
Artilharia nO. 731 - Batalhão de Artilharia nO. 733 ~~
gimento de Artilharia Ligeira nO.1.
.
-Soldado nO. 5733565, José Adriano de Jesus, da Companh~s.
de Cavalaria nO. 1539 - Batalhão de Cavalaria nO. 18S.
Regimento de Cavalaria nO.7.
~
Ministério
do Exército,
26 de Dezembro de 1966. O Minist
do Exêrci to, Joaquim da Luz Cunha.

~a. Sér ie
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de 27 de Dezembro de 1966

M~~a o.Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
~érclto, condecorar com a cruz de guerra de 4a. classe,
ao abrigo dos artigos 9°. e loP. do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, por serviços pre~
tados em acções de combate na Província da Guiné Portuguesa, o l0.Cabo Atirador nO. 2952/64, Ant6nio Carneiro
de Almeidk, da Companhia de Caçadores nO. 797 - Batalhão
.d~ Caçadores nO. 1860 - Regimento de Infantaria nO.1.
Mtotstério do Exército,
27 de Dezembro de 1966. O Ministro
do Exérci to, Joaquim da Luz Cunha.

B - louvores
1 - SAIGN'IOO
Por portaria

de 21 de Dezesbro

de 1966

Mand~ o.Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
ExerClto, adoptar para todos os efeitos legais, o loubar conferido em Ordem de Serviço nO.80, de 23 de Set~
ro de 1963, do Comando Territorial Independente da GuiMé, ao Furriel Miliciano de Infantaria, Júlio de Almeida
c:rques, da Companhia de Caçadores nO. 413 - Batalhão de
çadores nO.6OO _ Batalhão de Caçadores nO.5, por duas
vez~s e ter deslocado 1 frente da coluna, debaixo de f~
go ~nimigo, a fim de ir buscar soldados feridos que não
PGdl1&mmover-se por si pr6prios, salvando a vida desses
80 dados e dando de ta forma um exemplo de valentia e de
Mic~aradagem que merece ser aport ado com justo valor.
~sté~io.db
Exército,
21 de Dezembro de 1966. O Ministro
Exerct to, Joaquim da Luz Cunha.

2 - PI\A(AS
Por portaria

de 21 de Jieze.bro

de 1966

Me.Êx~ o. Governo

da República Portuguesa, pelo Ministro do
Aei~Clto, louvar o
ldado nO, 85/65-M, Joaquim L~ís dos
C.vai d~ Companhi de Cavalaria nO, 1401 - Batalhao de
cocnba -na nO. 1851 _ Regimento de Cavalaria nO,3,por, ~
sio te, ter demonstrado pos u'r ind6mita coragem, declgo ! ~au8Ue·frio e serena energia debaixo de intenso fo'fenlnlIll1go.
clddo• c~lun. de que f.,ia parte sido alvo duma embes• e

tlngida por duas minas que ferirem tre. doa seus

camaradas, houve-se de forma digna da maior admiração.
Quando a coluna pretendia sair da "zona de morte" ,o soldado Luís dos Reis, que seguia na última viatura, saltou ~ picada empunhando a sua metralhadora e muito ~
ra soubesse que essa atitude o transformaria no alvo
principal do inimigo, valente e abnegado internou-se na
mata e avançou a peito descoberto, fazendo rajadas o~
tunas e ajustadas em direcção ao morro onde o inimigo
se instalara, conseguindo conaa sua tenacidade e valentia desalojar o inimigo e pô-lo em debandada com baixas
prováveis.
pela destemida forma como agiu nesta missão, evitando
que a cauda da coluna sofresse duro ataque inimigo,pelo
conceito em que já era tido, cabalmente demonstrou exc&
pcionais qualidades de heroísmo, abnegação, coragem, decisão e desprezo pela vida que tão exuberantemente man~
festou,eacrescentou sem dúvida as g16rias da sua Unidade e do Exército.
Ministério do Exército, 21 de Dezeabro de 1966. O Ministro
do Exérci to.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, louvar o soldado nO. 73/65-M, Manuel Rosa COrreia, da Companhia de Cavalaria nO. 1401- Batalhão de
Cavalaria nO. 1851 - Regimento de Cavalaria nO. 3,porqu~
nas acções de combate em que tomou parte, evidênciou e~traordinárias qualidades de coragem, deci ã,
angue-íriA
energia e persis~ncia notável sob intenso fogo inimigo·
Quando se de encandeou um ataque
ebluna em que guia,
o soldado Rosa Correia, empunhando a sua metralhador ,de'
íend u a peito de coberto
rectaguarda da coluna, forte'
mente visada pelo fogo inimigo, de locandoempre p_'
08 locais onde melhor o podia
ater, indeferente à ua
pr6pria segurança. Quando de outro ataque no di seguin"
te, ape ar de ter ido gr v nte ferido num pe a, ,o
b ter o inimigo a peito de cobert;
ntinuou a f 1. r fv
80 com a sua met lhad r , at' que, já falh de for aS
p ra se manter de pé, teve de ser retirado d "Z n de
morte" , fim de ser
i tid pelo enferme' roo
Apesar d~ gravidade do 8 u feri to, mantev pre com uma erenidad notável, exortando o eu c
d na luta que
tavam travando.
Pel d temida forma como agiu e pelo concei to
que jj
e~a tido, constitui exemplo de total d dicaçio ao ideal
da Pátria, engr decendo a gl6ria da
a !nid d
dO
xército.
Minlstério do Bxércit , 21 de Dezeabro de 1966. O NtniSC

do Exérci

to, Joaquim da Luz Cunh«.

II - JUSTiÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
1 - SAffiFNI05
AgI'dacla
. d os com a cruz de guerra de 4a. classe, nos termos

o artO. 120. do Regulamento da Medalha Militar, promu~
~ado pelo ~creto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por
b~spacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em Moça.
~que d~ 20 de Dezembro de 1966, o Furriel Miliciano de
l5iôlarla! Ant6nio Coelho, da Companhia de Cavalaria n?
- Regl.mento de Cavalaria nO.7.
Condeco
1 r8dos com a medalha de ouro de comportamento exem~ ar, em conformidade com as disposições do Regulamento
28 ~dal~ Militar, promulgado pelo Decreto nO.35667,de
-Sal' e Malo de 1946, os seguintes sargentos:
rntos Ajudantes do Quadro de Sargentos do Serviço Ge~~.do Exército, Rogério Repica Baptista, da OO;1N',AnM.TlodCab~al, da DSS, e António Pereira d. Moura, do T.
-Pri ". e V1Seu.
~lrOS
Sargentos do Quadro de Sar-gentosdo Serviço Gedo Exército, Ant6nio Serra Tor/e8, João Pedro CachuRa~' Manuel da Silva Bretes, Mário Caetano de Bastos e
O.G~MlGueifão, da D.S.F.O.M. e José Albuquerque Amaral,

~h

-Se

.G ••

d~d~ S~rgento do Quadro de Sargentos do Serviço Geral
Exerclto, Albertino Luís da Silva, do D.G.M.G ••
2 - PIW:As
Agraciad
.
do
?S com a cruz de guerra de 4a. classe,
nos termos
gadartl~ 120. do Regulamento da Medalha Militar, pr~
deso Ph o Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por
la ~c o do Comandante-Chefe d Forças Armadas em Ango, as datas que vão indicadas, a seguintes praças'

-10s.CaboPorodespacho de 17 de Dezeabro de 19~6
nhia
n s. 1752/65, J08' Gonçalves Correla, da Campa1867 de Caçadores nO. 1461 _ Batalhão de Caçadores nO.
Maria-pAef~to
de Infantaria nO.16, e 4171/64, José
-Regi ac eco Pereira, da Companhia de Caçadore8 nO.794
~to
d Infantaria nO.l.
-10 Cab lor despacho ck 24 de Dueabro de 1966
• o nO. 2669/64, António Gonçalves, da Companhia de
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Caçadores nO. 747- Batalhão de Caçadores nO. 749 - Re~
mento de Infantaria nO.15.
Agraciados com a cruz de guerra de 4a. classe, nos termos
do artO. 12°. do Regulamento da Medalha Militar, promu~
gado pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por
despacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em Moç~
bique, das datas que vão indicadas, a seguintes praças'
Por despacho de 3 de Noveabro de 1966
-l°.Cabo nO. 1296/65, José M ria da Rocha da 5i.lva, e
soldados nOs. 1702/65, Jo Gomes Ferreira, 1839/65,Jaime Lopes Neves, e 1840/65, Armindo de Jesus Baptista, d.
Companhia de Caçadores nO. 1478/ Regimento de Infantari'
nO.15,
Por despacho de V de De't2Ibro de 1966
-l°.Cabo nO. 1009/65, Remígio Lopes Pinto, da Companhia de
Caçadores nO. 1474- Regimento de Infantaria nO.2.

II - MUDANÇAS

OE SITUAÇio

SAIaNI'OO 00 ÇU\IR) PEHMNmIE

ngresso nos Quadros
Quadro de Adidos à Arma de Infantaria
Passou a ser c nsiderado ne ta situação de d 18/1/967, o
l°. arg. de ln!., do O.G.A., Elvino M rque Gome 'tO,
por ter sido c nsider do pto pen
p ra o de
ho
de cargos ou fun õ que dispena
pl 8 v lid z", (
creto-Lei nO. 44995 de 24/4f963).
ti

Quadro da Arma de Cavalaria
P

sou 8 er c n ider
n t ai u ç-o d d 14/1/
2°. rg. de Cav., Manuel G'l Corr '8, d
.C.8.

IV - PROMOÇÕES

E GRAOUAÇÕES

Arlllas e Serviços
Ministério
QUlrtéls

G8neral

do Exército

7, o

~:.•••••••••••••••••••••
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Quartel General da 3a. Relião Militar
Furriel de Cav., o 1° .Cabo, Francisco da CDnceição Nunes,
contando a antiguidade desde 6/1/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

Escolas Práticas das Arlas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Artilharia
Regimento de ArtlJharia ligeira nO.l
1°.Sarg. de Art., o 2°.Sarg., Granger Pereira da Cunha,do
R.A.~.l, contando a antiguidade desde 9/11/966, data a
partlr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto"Vence
:
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Le1 •
(Despacho de 25/1/967)

Regimento de Artilharia lileira nO.2
(c/destino ao C.I.C.A. nO. 4)
Furriéis de Cav., o 20 Sarg. Grad., Ant6nio Manuel Mogadouro.e 9 l0.Cabo Joaquim Batista dos Santos, contando
a.antlguldade des~e 6/1/967, data a partir da qual tem
dlreito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/961)

Regimento de Artilharia Pesada nO. 3
(c/destino ao C.I.C.A. nO. 2)
Furriel de Cav., o l0.Cabo, Edgar Valério dos ~tos,
contando.a ~tiguidade desde 6/1/967, data a partlr da qual
tem dlrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

CaUlarla
Escola Prática de Cavalaria
Fur ',.
T
brlel8 de Cav., 08 20s.Sargs. Grada., Jaime Augusto a:
o~a, e Joaquim Mendonça Rodas Pinedo, contando a.an~~
tUldade desde 6/1/967, data a partir da qual tem dlrel-
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to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

Furriéis de Cav., os l°s.Cabos, Joaquim Rosário Pascoal,
João Guilherme Gonçalves, Ant6nio Morcela Guerra e Agostinho Catarino Leal, contando a antiguidade desdeUV
1/967, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

Regimento de Lanceiros nO.l
(c/destino ao C.I.C.A. 3)
Furriéis de Cav., os 2°s.Sargs. Grads., Manuel Joaquim
Serrano e Joaquim da Luz Feiteceiro Galhardas, contando a antiguidade desde 6/1/967, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)
Furriel de Cav., O l°.Cabo, José Lourenço Carapinha,contando a antiguidade desde 6/1/967, data a partir daq~
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

Regimento de Lancelros nO.2
Furriel de Cav., o Soldado, José Azinhaes Leão, contando
a antiguidade desde 6/1/967, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

RegImento de Cavala ia nO.3
Furriéis de Cav., os l°s.Cabos, Joaquim Martins Balastei'
r~ Laranjo, Gracindo Rodrigues Fragoso, Bernardino Arllndo Ralelra Laureano e César José apateiro Lagarto,
contando a.an~iguidade desde 6/1/967, data a partir da
qual têm dlrelto aos vencimentos do novo po to.
(Despacho de 24/1/967)
Furriel de Ca~.,.o Soldado, Manuel
talão Carriço, coO',1
tando.a ~ntlguldade ~esde 64/967, data a partir da qU
tem dlrelto aos venClmentos do novo po to.
(Despacho de 24/1/967)

;:~ Sér ie
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Regimento de Cavalaria nO.4
Furriéis de Cav., os l0s.Cabos, João Maria Alfaia, Fernwr
do da Graça, António Justiniano Romeira Guerreiro, Ant&
da Silva Caridade, Jorge de Jesus, José Rafael e FélZ José M ív a , contando a antiguidade desde 6/1/967,data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 24/1/967)

í~

Regimento de Cavalaria nO.6
Furriéis de Cav., os l0s.Cabos, Isaac Pereira Alves, João
do~ Santos Ramos Mateus, Aníbal Joaquim Mestre, João R~
be~ro P~res e João Manuel Carvalho Canhão, contando a
an~iguidade desde 6/1/967, data a partir da qual têm d~
re~to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

Regimento de Cavalaria nO,7
Furriel de Cav., o 20,Sarg. Grad., José da Silva Sanches,
Contando a antiguidade desde 6/1/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)
Furriéis de Cav., os l0s.Cabos, Gabriel de Brito e Manuel
Augusto Vila Nova Bocas, contando a antiguidade desde 6/
1/967, data a partir da qual têm direito aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

Regimento de Cavalaria nO.8
Furri~is de Cav., o l0s.Cabos, Francisc~ Manuel ~inhas
Bat~sta, Augu to Ferreira e Isidro Mar~a Corre~elro,c~
t!"do.a ~ntiguidade desde 6/1/967, data a partu da qual
tem dlrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Estabelecimentos Penais
Ca~a de Reclusão do Governo Militar de Lisboa
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Furriel de Cav., o Soldado, Manuel Anténio Cigarro Neporml"
ceno, contando a antiguidade desde 6/1/967, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/1/967)

Diversos
Depósito Geral de Adidos
Furriéis de Cav., o 2° .Sarg. Grad., Manuel Fernandes Lav.
do e o Furriel Milo., Luciano Freire Nave, contando a
antiguidade desde 6/1/967, data a partir da qual tSm d~
reito aos vencimento do novo posto.
(Despacho de 21/1/967)

Supranumerários
Artilharia
ReRimento de Artilharia Pesada nO.2
2°. Sarg, de Art., o Furriel, Ac'cio
tos Marques OU,
v e, ...r , contando a antiguidade desde 31/10/966, data'
partar da qual tem direito ao vencimento do novo pos'
to.
te sargento encontra- e em canissão de reforço P'
R.M.A ..
(Despacho de 28/1/967)

RegiMento de Artilharia de Costa
2° Sarg. de Art., o Furriel. Andrelino Luc
dos Rei8,~
tando a antiguidade desde 31/10/966. dat a par ir da'
tem direito ao ven imento do novo po to.
te
encontra- e em comi 8-0 de reforço na R.M.A .•
(De pacho de 28/1/967)

No UI tr.ar
Reaião lilitar de Anaola

~:o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fur~iel de Cav., o Furriel Milo., Joaquim Santara Casa~o, contando a anti~idade desde 6/1/967, data a part1r da qual tem dire1to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/1/967)
Furriéis de cavo, os lOs. Cabos, Luís A. Carpinteiro Alex~dre, Ernesto Hiyolwa,Arnaldo Fitas Nunes e Fern~
do V1ctorino Ferreira, contando a antiguidade desde 6/
1/967, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/1/967)

Região Militar de Moçambique
Furriéis de Cav., os Furriéis Mil s., José Rosário Simã~
José S. Leitão Ferreira, contan~o a antiguidade desde
6/1/967, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/1/967)
Furriel de Cav .• o l°.Cabo, Domingos C. Palminhas Caeiro,
Contando a antiguidade desde 6/1/967, data 8 partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/1/967)

Comando Territorial

Independente

de Macau

Furriel de Cav .• o l0.Cabo, Ant6nio José da Silva, contano
do a antiguidade desde 6/1/967, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/1/967)
~

00 ÇUArro (IMll..EMENlO

Infantaria
Regimento

de Infantaria nO.l

2°. rg. Milo. o urrie1 Mário Simões Ferreira Lopes,
~on~do
a ~tiguid8de desde 28/2/962.Tem direito aos
enc1mentos do novo posto a partir de 10/1/967.
(Despacho de 2/2/967)

Regilento

de Infantaria nO.7

2°.Sarg. ~i1o. o Furriel João Albino de Jesus Cristo~
v"
/'
ao, c tando a anti8'lidade desde 31/1/9bv•

3a. Séri~
94
OROEM 00 EXERCITe H~.4
••••••••*••••******~*•.*.*.*•••.•••••••••••••••••••••••••
(Despacho de 2/2/967)

Regimento

de Infantaria

nO.15

2°. ar a, Milo.,
o Fur r i e l , António Paulo Pereira dos
antos, contando a antiguidade desde 31/7/966, data Q
partir da ~ual em direito aos vencim ntos do novo
posto.
(De ipacho de 2/2/967)

Arti lhar i s
rteglmento de Arti Iharia ligei ra nO. I

2°. ar'. Milo" o Fur ri.e l , i ctor ianuel L pes n nt'Í
no, ontando a antiguidad desd 28/2/966, data
tir da qual tem direi to 80S v ncir-ent.os do novo p to.
(
II r.IIO de 2/2/967)
2°.Sarg. Mi 1°" o Furriel, Jo ~ nçalves M reno,
tando a ntigu'd d~ d de 31/7/966, Tem direi o
venClmento do n vo
to a partir d 29/11/966.
( pacho de 2/2/ 67)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO. 7

."'ur '...

No UI tr mar
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2°.Sarg. Milo., o Furriel, Carlos lIorácio Ribeiro dos Sar»
tos, cont~ndo a antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 2/2/%7)
V - COLOCAÇÕES E TRAMSFERENC I AS
SAlG:NIOO

ro (llAIll)

PF1f,1ANENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Ouartéis Generais
Guartel General da 3a. Região Militar
2°sSarg. de Eng. (Trans.), António Magno Máximo dos Santos,do
r ~~ •• Ven e pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por
~l'

Quartel General do C. T.1. dos Açores
FuI' r1e1
.

V

Grad. de Inf., José Loureiro Vigas
rra, do E.M.E ..
enCe pela ver a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
I.

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantaria
Escola Prática de Infantaria
2°s. ar
d
tins
_e ln!., Francisco
ingos Raposo e Joaqulm ~a
rado . lrao, ambo da R.M. de Angola, devendo
r conbld
oa1' dne. ta ,i uação de de 9/1/967. Vencem pela verba
Qu dro Aprov do por Le i",

r:

Regimento

de Infantaria nO.5

Regimento

de Infantaria nO.7
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2°.Sarg. de Inf., Adelino da Costa Martins, da R.M. de Alr
gola, devendo ser considerado nesta situação desde 29/
12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Realmento de Infantaria nO. 10
2o.Sar~. de Inf., António Maria, da R.M.M., devendo ser
conslderado nesta situação desde 24/12/966. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão Independente

.,

de Infantaria nO.17

2° .Sarg. de Inf., José Ávila de Oliveira, do ftI. 2, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 9/1/967, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela verba Pessoal dos Çuadros Aprovados
por Lei".
II

Batalhão Independente

de Infantaria nO.18

2°.Sarg. de Inf., Duarte Ilídio Re end
Bravas, do R.I.lS,
sua Unidad Mobilizadora, devendo ser consid rado nesta
situação de de 9/1/967, por ter regre
do da R.M.A ..V~
ce pela verba "Pe oa1 dos Quadr
Aprovado por Lei".

Artilharia
Escola Prática de Artilharia
2°. arg. de Art., Jo'
ran isco Sot ia, da .M.M. ,
er consider do ne
itu ção d de 24/12/966.
pela verb "Pe o 1 do Ou d
A rovado por

Reaimento de Artilharia

dO

liaeira nO.l
.A.A.
o 2°,
O.G.A .• pOr
r do n st'

Reaimento
1°. rg. d Q.
di r, devendo
967. Ven e p 1
Lei".

de Artilharia

llaelr. nO.2

~:. Série
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2° Sarg• Mec. Viat. Rodas, Ant6nio dos Santos Ascenção,
do R.E.l, por conveniência de serviço.

Regimento de Artilharia Pesada n°. 2
l°.Sarg. de Art., Alberto de Aquino Pereira, do G.A.C.A.
n~.3, por pedir, devendo ser considerado nesta situaÇao desde 16/1/967.
2°.Sarg. de Art.,Manuel Francisco Mourão Rodrigues,da R.
M.M., devendo ser considerado nesta si tuação desde 24/
12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Artilharia Pesada nO. 3
2°.Sarg. Radiomontador, Américo José da Conceição Gonç~
ves, do R.A.P.2, devendo ser considerado nesta situação
desde 10/1/967, data em que embarcou de regresso 1 Metr6pole.

Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO.3
10.Sarg. de Art., Ant6nio M~des Duarte, do R.A.P.2, por
pedir, devendo ser considerado nesta situação desde 16/
1/967.

Bataria de Artilharia de Guarnição

nO. 2

2°. arg. de Art., Álvaro Ezequiel Andrade, da R.M.M., d&
vendo ser considerado nesta situação desde 23/12/966.
Vence pela verba "Pessoal dos Ç\ladros Aprovados por Lei~'

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
2°. arg. Mec. Armas Ligeiras, Francisco 16 Madeira Monte~
r?, do R.I.IS, sua Unidade Mobilizadora, devendo serc~
slderado nesta situação desde 9/1/967, data em que em
harcou de regre so Metr6pole.

Reiilento de Lanceiros nO.l
2°.Sarg. do Q.S •• G.E., Manuel Ant6nio Raleira, da R.M.M.,
devendo ser coo ider do ne ta situação desde 24/12/966.

90
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Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei':
(c/destino ao C.I.C.A. 3)
2°.Sarg. de Art., Manuel João Branco, da R.M.A., devendo
ser considerado nesta situação desde 27/12/966. Vence~
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Cavalaria nO.6
2°.Sarg. do S.S., Manuel Portugal de Sousa, da R.M.A., devendo ser considerado nesta situação desde 29/l2/966.Ve'
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovado por Lei".

Engenharia
Escola prática de Engenharia
2°.Sarg. de Eng. (Sap.), Mário do Anjo Rodrigues, da R.
M.M., devendo ser coo iderado nesta situação desde 24/
12/966. Vence pela verba "Pe oal dos Quadro Aprovados
por Lei'.

Regimento de Engenharia nO. t
lO.Sarg. Radiomontador, Jo é Tenório Janeiro de Carvalho,
da R.M.A., devendo er co id r do ne ta s'tu~cão d de
9/ /961, d.ata.
que
arcou de regre o Metr~pol

Grupo de Companhias de Tre

Auto

2°.Sarg. do •. , Júli d AI
devendo er Coo ider do n t
ce p la verba
al d

tire

Serviço de Administração

ilitar

Escola Prática de Adlllnlstraçao Milita

2a.

Série
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1°. Grupo de Companhias

de Administração

Mil itar

2°.Sarg. do S.A.M., Manuel José Abreu Fernandes, da R.M.
de MOçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 27/12/966. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\ladros
Aprovados por Lei".

2°. Grupo de Companhias

de Administração

Militar

2°D·Sarg.Mec. Viat. Rodas, Manuel da Silva Lopes, da C •
.M.M., por pedir.

Serviço de Material
Companhia Divisionária

de Manutenção

de Material

2°.Sarg. Mec. Viat. Rodas, Manuel Silva Barbosa Lopes,da
R.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde
~4/12/966, data em que embarcou de regresso à Metróp~
e.

Orgãos de Execução dos Serviços e Outro~ Elementos
Distritos de Recrutamento
Distrito de Recrutamento

e Mobi IIzação
e Mobilização

n°. 5

l°~Sarg. do Q.S.S.G.E., Joaquim Cordeiro, da E.P.C.,por
l~oca de mobilização com o 2°. arg. do Q.S.S.G.E.,JÚr1d da Silva arqu , do D.R.M.S, devendo ser consid&
..~ o ne ta situação desde 24/11/966. Vence pela verba
essoal do Qcadro Aprovados por Lei".

Estabelecimentos

Penais
de Lisboa

veriano da ilva Lei 50, da R.M.M.,
ider o n ta situ ção de.d 24/12/66.
"Pe
1 do
adro Aprovados porLe~!
Carvalho, da R.M.A., deituação de de 9/1/967 Ve~
dro Aprovados por Lei".

la. Companhia Disciplinar
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2°s.Sargs. de Inf ,, Miguel Joaquim Lourenço e Américo Senta Cardoso Ferreira, ambos da R.M.M., devendo ser consi~
derados nestA situação desde 9/1/267 e 24/12/966, respectivamente. Vencem pela verba "pessoal dos Quadros A~
provados por Lei".

Depósito Disciplinar
2°.Sarg. de Inf., João Sinfr6nio Valentim, da R.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/966.Ve~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Presídio Militar
2° .Sarg. de Inf., Eleutério João Pinheiro Nunes, da R.M .•.,
devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/966.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei',
2°.Sarg. de Art., José Martins Salvaterra, do R.A.P.2, sus
Unidade Mobilizadora, devendo 'er considerado nesta sit~
ção desde 10/1/967 J.. por er regressado da R.M. de Angol.'
Vence pela verba "t'es oal do Quadre Apr vado por Lei'"

Estabelecimentos

de Instrução
Academia Mi Iitar

2°.Sarg. de Inf., João de
s Ferreira, do C.T.I. de ~
Verde, devendo er con iderado n ta itu ção de d 30fi
966. Vence pela verba "Pe o 1 do
adr Aprovado
po,
Lei". (N°.1 do artO. 63°. do capo. 3°. do Orçamen to do
E. ).

Escola Central de Sarientos
2°.Sarg. de Art., Ant6nio Rodri e ar iva, do R.P.A. 2,
Unidade Mobilizadora, devendo s r con ider do ne t sivf
ção desd 10/1/967, por ter regre s do d R •. de Ango!'
Vence pela verba "Pe oa1 do
dro Aprov do por leI

Escola Mil itar de Electrolecânica

~a. Série
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Centro de Instrução de Sargentos Milicianos

de Infantaria

l°.Sarg. de Art., Eugénio da Conceição Forja, do C.I.C.A.
por pedir, devendo ser considerado nesta situação~
dS,
e 1/7/966.
2°.Sarg. de ln!., Eduardo Martins dos Santos, da R.M.M.,
~evendo ser considerado nesta situação desde 24/12/966.
ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei~'

C~tro

de Instrução de Operações Especiais

2°s.Sargs. de ln!., Victor Augusto Sobral e José da Silva
~io, ambos da R.M.M., devendo ser considerados nesta
sltuação desde 27/12/966 e 24/12/966, respectivamente.
Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por leI'.

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Costa
2°.Sarg• de Art., Crist6vão Valente Vieira, da R.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 24/12/966.VenCe pela verba "Pe soa) dos Quadros Aprovados por Le i",

Campo de Tiro de Alcochete
2°.Sarg• de Art., Ant6nio José Lopes Piteira, da R.M.A.,devendo er considerado nesta situaçJo desde 31/12/966.Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei' .

Centro de Instrução de Condução Auto nO.5
2°.Sarg• de ln!., Joaquim Francisco Pacheco Ricardo, da R.
M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 24~/
966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aptovados por
Lei".

Estabelecimentos

Produtores

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
l°. arg. l°.M c. Viat. Rodas, Ant6nio Cecílio Monteiro, da
E.P.S.M., de de 15/11/966, por conveniência de serviço.
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Di versos
Depósito Geral de Adidos
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1°.Sarg. de ln!., Elvino Marques Gomes Neto, do R.I.l,sue
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 18/1/967. Vence pela verba "Pessoal dos çuadros Aprovados por Lei".
2°.Sarg. de Art., Pedro Ventura da Cunha Vasques, do R.I.
1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consideradon~
ta situação desde 9/1/967, por ter regressado da R.M. de
Angola • Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Depósito Geral de Material de Guerra
2°.Sarg. de ln!., António da Costa, da R.M.M., devendo ser
considerado nesta situação desde 27/12/966. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Depósito Geral de Material

Sanitário

2°.Sarg. do 5.5., Manuel Medeiros da ilva, do R.C.6, por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovado
por Lei".

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria n~~5

rg. Ajudante do Q.S.S.G.E., Acácio Cordeiro araiva, do
H.M.V., devendo ser con iderado ne ta ituação de de 21
1/967, por ter sido nomeado para ervir em reforço na ~.
M. de Angola, fazendo parte do
t. de Ceç. 1902/R.1.15.
No Ultramar

Região Mil itar de Angola
er
conSlderado nesta situaç-o de d 21/1/967, por ter sido
nomeado par
ervir em reforço.

1°. r~. de Inf., Joaquim Monteiro, d R.I.5, devendo

10:

rg. de Inf., Jo é Pereira Fagunde ,daCA.113/R.I.2,dl'
vendo er c uaideradc ne a ituaç-o de de 9/1/967, por
ter passado da ituaçã de reforço
guarniç-o normal 1
guarnição nurmal.

;a.••••Série
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Furriel (Ramo Veterinário), José Eduardo Pimentel, do H.
M.V., devendo ser considerado nesta situação desde 16/
9/966, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
artO• 30. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas
tropas de reforço à guam jção normal.

Região Mil itar de Moçambique
10.Sarg• do Q.S.S.G.E., Hernãni de Sousa Loureiro, do E.
M.E., devendo ser considerado nesta situação desde 23/
1/967, por ter sido nomeado para servir voluntàriamente na guarnição normal.

Comando Territorial

Independente da Guiné

l°.Sarg. de Art., João Marques Felgueiras, da E.P.A.,devendo ser considerado nesta situação desde 12/11/966,
por ter sido nomeado para servir em comissão militar
por imposição no C.T.I. da Guiné, por troca com o 1°.
Sarg. de Art., António Horácio Leitão, da E.P.A ••

VI - CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A - Cursos
- Nomeação de Pessoal
São nomeados para a fyequSncia do 1°. Ano do Curso A da
Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 1967/68,
em conformidade com a alínea c) do arto. 5°. do Decreto
~~3 de 5/12/955 e peco 45972 os lOs. Sargentos ase~
l.ndlcados:

Nõ~aê.-'---'-' --.-- --.------. ····-··---····~fiã
Orde!l
NOIIes
Unidades
ou
•.
. .•.
._ ... -- ••• -----.- •.••..•...
_r._~r ..
-1
-2
'3
'4
'5
-6
'7
-8
-9
'10

.rrederico Marque. Lope •••..••••
loq01a
-lor.
-Alberto Cruchloho d. Sá ......... -CIM.S. Marq. -loL
.Hu.b.rto Ago.tioho Azev.do Ca.t.lo
Branco •.•••••••••••••.•.••• ······-R.M.Noça.biqu.-lof.
-Ed.uodo r.roaodo Tavar •• Belo Lo-IDf.
bao F.rr.ira ••..••.•••••••.••••.• _RI2/Aoq01a
-Cavo
.Manuel Joaqui. Niraoda ...••.••••• ·RC 7/Guio'
-rranci.co Caodldo Pereira Rodri·
-Art.
qu 8 de Sou.a ••••••.••••••••••.. -R.N. Aogola
·Cav.
-Manuel ADt6nio Gooçalv •••...•••• _Moça.biqu.
-lo f.
-Manuel L.aodro do. R.i ••...•••..• -8.1 2/Aoqola -lnf.
-Jo.' Alexalldr. JlÍlllor•..••....•••AIICJola
-Iof.
-C4l1dido J6110 Jo.' r.rr.irloha •.•·Noça.biqU.
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R':ae------------------ -----------------------------~riã

Ordem
Nomes
Unidades
ou
_____________________________________________________
S~rY-11
-12
-13
-14
-15
-16
-11
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
·40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-41
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
·56
-57
-58
-59
-60
-61
-82
-63

-Jo.' Garcia da Rocha
-R.I /Anqola
-Inf.
-B.lchior Alv •• Carn.iro ...••••.• -B.C.IO/Anqola -Inf.
-Ivo Alvor •• da Rocha ••••...•••• -B.1.1.17
-Inf.
-Jo.' Lui. Júnior.....
-Anqola
-Tn f .
-Abílio d. Oliv.ira Tomá •••.•••••• -RAP2/Anqola
-Inf.
-Jo.' Augu.to Amado
"••••-R c.a
-Cavo
-João da Co.ta Tavar
G.N II,
-Franci.co Ramo. Boca ••••••.•••••. _
G.N.II'
-Franci.co Manu.l Gonça1v ••..••••• G.N.II
-João António Mata da Silva •••••• G.N.II
-Jo.' Vicente Pe eheee
-E M.E.
-Art.
-António da Silva Soar •• T.ix.ira -C I.A A.C.
-Art.
-Jo.' Augu.to Rodri\lu.... ••••••
·-G.r·
-Jo.' Dia. Jorg.
••••••••-R C.7/ Guin' -Cavo
-David d. Mato •.•••••••.•••••••••• -R.L 2
-Cavo
-Franci.co Joaquim Bot.1ho Fiqu.ira-R.C.7/Guin'
-Cavo
-Manu.l Cer.Jo ••.•••••••••••••
-R.I. 15/Guln' -Inl
-Joaquim Franci.co Moral •••••••••• -Guin.
-Inf.
-Joaquim Gonçalv •• Val.nt ••••••••• -Ango1a
-Cavo
-Jo.' E.perança •••••.•••••..••.•• -Q G /30. R.M. -Cavo
-Alberto de Aquino P.r.lra •••••••. -G A C A. 3
-Art·
-M4nuel Rodrigue. Cachada ••••••••• -E P C
_Cavo
-António B.ja Martln ••.••••••••.•• -RC 3/Anqola
-Cav
-Jo.' Armando da A.c.n.ão ~anto ••• -R.Tran...
·Enq·
-António Ferr.ira Mo.da ••••••.••• -Moçamblqu.
-Enq·
-Jo.' da Fon ••ca Borg..
•••••••• -R.E. 1
-Enq'
-Joaquim E.t.vão Conc.ição Duart •• ·R.E.l
-Enq
-Franci.co Rih.iro d. Alm.ida e
Sou.a..........
••.•••••••••••• -E.P.E.
-Enq
·Joaquim Sanch •• Borg.' Boavida .••-Q.G.2a. R.M. -Enq'
-Manu.l António Cord.iro Saraiva ••-R.C. 3
oCa
-Manu.I da Fon ••ca Tav.ira •••••••• -B.T.
-Enq
-Joaquim Santana Marqu •••••••••
-Moçambiqu.
-E~9
-Jo•• F.rr.ira Alv •••••••••.•••••• -B.T.
-Enq'
-Eu.'bio Lop •• Corr.ia •••••••••••• -Moça.biqu.
-Enq
-João Ahreu Barata •••••••••••••••• -B.T.
-En9
-Antóni~ Gonçalve. da Si1va ••••••• -Moçambiqu.
-En9
-Am'rico da Conc.içlio W••quJ.ta•••••-CHERET
-Epq
-Ant6nio Ro.a •.•••••••••.•••••••• -Q.G./ia. R.N. -Arl
-J.r.mia. F.rnand •• d. Alm.lda ••••-G.A.C.A. 3
-Arl
-D.lfim Ro.a Couto ••••••••••••••••• E.P.E.(B.E.3) -Ep9
-Jo.' do Na.cim.nto Oia ••••••••••• -E.P.E.
-Eo9'
-Virgílio Cout nho N.to
-D.G.A.
-Ar"
-Alvaro do. Santo. Ro.a ••••••••.•• -C.S.C.E.
-Ep9
-Norb.rto Augu.to Alv ••••••••••••• -B.E.3
-En9'
-Jo.' Hilário do. Santo. Rodrigu •••Angola/G.C.T.A.En9·
.João Lu!. da Fon ••ee
-Q.G./3a. R.N. _En9
-Domingo. da Conc.içl!o Santo •••••• -R.C.3/Noçamb. _caf
-Manu.1 F.rr.ira Calinha ••.••••••. -R.C.3/Ango1a _Co~
-Orlindo F.rr.ira do. Santo. P.r.i·
ra Morgado •••••.•••••••.•••••••
-R.C.e
.co~
-Oion1.io d. Moto. F.rr.ira ••••••• -R.C.3/Moça.b. _co~
-Alb.rto Lalanrla Cacda ••••. _.•••.-CuiDé
_co"
-Jo" Augu.to Pir
-Moça.biqu.
_Arl'
-Jooquim Iolartin.Fr.i ta
-Culné
.Arl
y

~!.
Série
••••••••••••••••••
- .. _---
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Nomes

Unidades

ou
§~ry·

-64
1
-65 -O r.a~do
Du e r t e Sintra
-R.A.L.2/Moçamb.-Art.
-InaclO Santana P.rdigão
-R.A.L 3
-Art.
-SS -Manu.l T.ix.ira V.ludo Júnior
yR.A.P.2/Angola -Art.
-S7 -Sidónio Eug'nio Jaim. Barro. de
Alm.ida
.
.
.' ..•..•... -R.A.L..
-Art.
-S8 -rernando Rodri,ue. da Luz Correia
••
.
••.•..••.•••
-C.M.E.r.E.D.
-Art.
-S9 -Manuel da Co.ta e Oliveira •••••• -Angola
Art
-70 -Gilberto da Silva .••..•••••••• -Moçambique
-Ar~
-71 -Jo.' Na~a
Mor.ira e Alv •••••..• -RAP2/Moçambiqu.-Art.
-7t -Domingo. rerreira d. Nato •.••.. yR I.lS/Guin'
-Art.
-73 -Joaquim Saramago Segurado ••••••• -R.C 3/Angola
-Cavo
-74 -David d. Almeida.
Sou.a .•.•••. -R.C.3/Angola
-Cavo
-Manuel rernande. Tomá
-R.L. 2
-cev,
-77
Joaquim Tomá.
•
-R .C. 8
-Cavo
-78 -Manuel Rodrigu •• E.capa •••••••• -E.P.C.
-Cavo
-79 -Mário Martin...
• •••••••• -R.C. •
·Cav.
-80 -Manu.l Pereira Pinto
-G.r.
-81 -João da Silva Alfarroba
-G.r
-82 -!om~. Augu.to da Co.ta r.rr.ira.·G.r
-83 - ntonio Gom •• Caria
-G-r.
-84 -António Carrilho S.medo
••••••. ·G.F.
-António Nun •••••••••••••.•••
·H.M P
-S.S.
-85 -António Figueir.do Rodrigu ••.••• -Col Militar
·S S
-8S -Luis Nuno do. Santo. Vila Albino-Angola
·S.S.
-87 -Ramiro da Conc.ição Antun •••••••• Timor
-Cavo
-Lui. Repe.ina r.rnand ••••••••.•• -R.C.3/Angola
-Cav
-90 -AntónlO do. Ramo. Simõ ••••..•••• -E.P.C
-Cavo
-91'-Jo~0
artin ••••••• _•••••••••.••• -R.C..
-Cav
-Cavo
-92 -Jo~o Augu.to Alv ••••.•.•.•.••••• •R.L. 2
-Jo •• Antónlo P.dro •••••••••..... •
·G.r.

=~~-Jo.'

=::

VII

- DECLARAÇÕES

1 - Pensões por condecoração
Por_portari de 12 de Novembro de 1966, é concedida a pensao mensal de 586SOO a partir de 23 de Julho de 1966,80
~o. argento Milician~
António Alves M rtins, condecora? Com 8 cruz de guer~8 de 28. classe, com baixa do ser:
Y1 .ço,por ter termin do
uas obrigações de serV1ço m~
l
ltar.

2 - Rectificações
Oe~lar~_ e qu a d ta de pr , çõo a 2°. Sarg. de Art. do
curn
12 e •i , Manuel do
nto Machado é 31/10/966 e não 31/
,/?66. como por lapso foi pu licado em O.E. nO.1 -3a.
rl - de 10/1/966.
Que, na O.E. nO.27-3a.
ri - pág. 1067, onde se l~ ~~e o
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2°.Sarg. do Q.S .. G.E., Fernando Augusto Xavier, foi
servir em comissão militar por imposição na guarnição
normal da R.M.M., deve ler-se em comissio militar voluntária, na guarnição normal da mesma R.M .•
~clara-se que pertência ao R.I. 12 e não ao R.I.2, como foi puhlicado na O.E. nO.1 -3a. Série- de 10/1/67,
a página 14, o 2°.Sarg. Mec. Viat. Auto, José Pires da
Paula.
Declara-se que o Furriel do Q.P. de Art., Faustino Ant~
nio dos Santos, da R.M.A., foi promovido ao actualpoe
to contando a antiguidade de 8 de Outubro de 1964, e
não de 8 de Outubro de 1966, conforme foi publicado na
O.E. nO. 34 -3a. Série- pág. 1321.

Em referência

à O.E. nO.34 -3a. 'rie- de 10/12/966, página 1321, declara-se que foi promovido ao po to de
Furriel do Q.P. de Art., o 2°. rg. Grad., Fernando FeP
reira Venâncio, e não o Furriel Fernando Pereira Venâncio, como pu licado na O.E. atras referida.

Declara-se que o candidato, aprov do no concur o para Fup
riel do Q.P. de Cavalaria, aberto pela O •. nO.11 -3a.
Série- de 1965, Ilídio Paulino dos R
dio, não ~ pr~
vedo ao po to de Furriel do Q.P. d CavaI ria por já ~t
requerimento deferido, no qual podia passar
di poni~lidade.
3

Diversos

Faltando ainda algun número da O.E. que e encontram~~
gotadas por completar a cole çõe d 1958, 1959 e l~
solicita-se de novo ~ Unidade e E tab lecimentos Ml11
tares que po em di pen ar o número ab ixo de criminl
do , o eu envio urgente para o M.E.-Rep.
rg. e Pr~
1958 nOs.-1 - 2 - 8 - 12 - 15 - 24
1959 nOs.-30 - 33
1960 nO. -36

VIII - OBITUiRIO
1966 - Dezembro - di. 14 - 2°.
Caetano Remob, do G.C. T.A ..

rg. d En. Rod., Daniel

3a. Série
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O Ministro do Exército

Joaquim

da Luz OJnha

Está conforme

O _judante General

'.

.M,L)

.. ~... 0\

,

.

,..... , .

MINISTt:RIO DO EXt:RCITO

Ordem

do Exército
20 de Fevereiro de 1967

PUblica-se ao Exército o seguinte:
I - DECRETOS E PORTARIAS
A

Condecorações

1 - SAIGNItlS
Por portaria

de 10 de Janeiro

de 1.967

M~~~ o,Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
4aercito, condecorar com a medalha de mérito militar de
do' c asse os sargentos a seguir mencionados por, segu~
to parecer do Conselho &1perior de Disciplina do Exércido'~:_encontrarem nas condições dos artigos 26°. e 29~
-Sar &'9§Ulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 19~:
do~~o ~judante do Qaadro de Sargentos do Serviço Geral
-Prime,erc1to, Nicolau Mendes da Silva.
teir1roNoSargentos: de Infantaria, Almerindo Pereira ~
to
rberto dos Anjos Teixeira, António Júlio Direiva~ d
l Rodrigues Lourenço, António Ferreira da Si,lSa~~
valaria, Manuel Rodrigues Cachada; do ~adro de
hibei tos do Serviço Geral do Exército, Celestino Falcão

M'

anc:

-Se

roo

~:8~argentos:
de Infantaria, João Dias Alves, A1'IJIJl&'
, 1iaberto nto: de Engenhar1a, António Joaqu1m Moreira,FeIluel Rod I?om1ngos Pires &dri~es
Capareira, Zeferino ~&
Ço de M r1~es Moreira, Joaqu1m Borges Mendes; do Serv1N,n~el daa~~r11alt Artíf1ce, Luís Alves Reis e, Músico, Matnt.fé, 1 Va Antunes.
do E%~~o,do Exérci to, '10 de Janeiro
CI. to, Joaqui.
da Luz Cunha,

de 1.967 O Ministro
.
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2 - Praças
Por portaria

de 27 de Deze.bro

de 1966

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condeco~ar com a cruz de guerra, das classes
que lhes vão indicadas, ao abriSO doa artigos 9°. e 1OP.
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946,
por serviços prestados em acções de combate na Província
da Guiné Portuguesa, as seguintes praças:
2°. classe

-Soldado atirador nO. 1987/64, Américo Campos de Andrade,
da Companhia de Caçadores 816 - Batalhão de Caçadores~·
1857 - Batalhão de Caçadores nO. 10.
4a. classe

-l°.Cabo nO. 14/64, José Roque Alexandre, do Esquadrão de
Reconhecimento 693 - Batalhão de Cavalaria 705 - Re~
to de Cavalaria nO.8.
Ministério
do Exérci to, 27 de Dezembro de 1966. O MinistrO
do Exérci to, Joaquim da Luz Cunha.

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
A - Condecorações
l-~
Agraciados com a cruz de guerra de 4a. classe, nos terrJlOSl,
do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Militar, pr~t
gado pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, pOli
despacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em An~
das datas que vão indicadas, as seguintes praças:
Por despacho de 6 de Janei ro : de 1967

, ~

-Soldado nO. 54/64-M, Jorge Jerónimo G16ria, da Companhl'
Caçadores nO. 758 - Regimento de Infantaria nO .16.
Por despacho de 11 de Janeiro

de 1967

'D

-Soldados nOs.6ro/64, José António Neves e 275/65, ~
Al ves, da Companhia de Caçadores nO. 1414 - Batalhão
Caçadores nO. 1855 - Regimento de Infantaria nO .1.
i
Agraciados com a cruz de guerra de 48. classe. nos teJ1llO'~
artigo 12°. do Regul~to
da Medalha Militar, praD~~
pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por ~~
chos do Comandante-Olefe das F0'Yas Armadas na Qsiné,
datas que vão indicadas, as segu1Dte8 praçaa:
Por despacho de 7 de Dezeabro de 1966

38 $' .
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nO. 68/63, Babú, da 411.Canpanhia de Caçadores -

ta hão de Caçadores nO. 1858.

~

çador nativo, Aleu Bari, do Batalhão de Cavalaria 7~.
-l0

riliÇaho

Por despacho de 23 de Dezeabro de 1966

nO. 487/65, Arsénio da Piedade Saraiva, da Canpala de Cavalaria 1484- Batalhão de Caçadores 1858 -Begimento de Cavalaria 7.

-l0

Por despacho de

X)

de Due.bro

de 1966

M'Ca~ nO. 556/65, Amindio Maltez Pereira, do Pelotão de
ortelros 1039 _ Batalhão de Caçadores nO. 1860 - Regi_l:ento de Infantaria nO.2.
d'Cabo nO. 584/65, João Femsndes Barradas, da Canpanhia
ledCaçadores 1439 - Batalhão de Caçadores 1888 - BataDWo
-Sol ependente de Infantaria nO.19.
da~os nOs. 118/65, Fernando Macedo Rodrigues, 230/65,A~st~nho da Trindade Baptista e 3715565, Manuel Eusébio
t:ic~mento Fernandes, da Companhia de Caçadores 1439- Bata ~ao de Caçadores 1888 - Batalhão Independente de Infis&.
-Ce. na nO .19.
d~ador nativo, Malique José Semedo, da Companhia de Caçares 1426 - Batalhão de Cavalaria 757.

III - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
-

SAIGNIOS 00 (lJAIH) PEDMNENlE

Ingresso nos Quadros
Quadro de Sargentos do Serviço Geral do Exército
Passaram
.
- des d e as d a t as a
se . a. s~r conSl.d era dos nesta sltuaçao
se~ldr.lndlcadas, e colocados nas Unidades que a cada um
ln lca os sargentos abaixo indicados:

-20 Se CQlando Territorial Independente de Ti.or
• rg. de Cav., José Ferreira Vicente, desde •••lO/11/966
'20

CL

·~rg.

d
Reei.ento de Infantaria nO. 12
e ln f., Francisco Germano dos Santos,

desde •••11/11/966
'2°.Sarg.

Hospital .ilitar ae,ioDal 0°.1
do S.S., José Freitas da Cunha Moreira,
desde •••18/12/966

2o\Str d
Rec1io .iUtar de ADlOla
g. e lnf., Francisco Rodrigues Vitorit'le,desde 1/1/67.

112"
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-2°.Sarg. de Inf., João Bodtigue~ flamão, desde._.2b/l~
_2°•Sarg. do S.S., ,·Aníbal José Dias, desde .......
~/1/96

7

aeCião Militar de loçaabique

-2° ,'Sarg. de
_II

"

"

rsr.,

Júlio Marrinze, desde
,Abílio Ameia, desde •••••••••••

"

31/1/~
31/1/~'

Passagem à situação de dis ponibilidade
Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 29/4/966, o
20.Sarg. 2°.Mec. Radiomontador, António Filipe Ventur"
da R.M.A••

EI iminações
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 31/10/966~o
10.Sarg. de Inf., Fernando Adolfo da Costa Monteiro, o'
R.M.M•• Parágrafo único do artigo 31°. do C.J.M~. '

IV - PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
SARGENTOS DO allDRO f{RMANENTE
Armas e Serviços
Ministér~o

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantaria
Regimento de Infantaria nO.15
1ó.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2°.Sarg., Alexandre de CaIn~SId#
contando a antiguidfde desde 10/10/966, data a partl~r
qual tem di rej to .aos vencamentos do novo posto. (Nos ~ef'
mos do arl;°. 50.do Dec; -Lei nO. 45733 de 21/5/964):"
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel .
(Despacho de 1/2/967)

A r't i I ha r ia

~:.......................................................
Sé rie
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Regimento de Artilharia ligeira nO.5
lO.Sarg. de Art., o 20.Sarg., Francisco Morais, contando
a antiguidade desde 21/12/966, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Qeadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/1/967)

Regimento de Artilharia Pesada nO.3
lOÀSAarg•de Art., o 2°.Sarg., Abílio Pereira ~as, do R •
• •P.3 (C.IJC.A.2), contando a antiguidade desde 2/
12/966, data a partir da qual tem direito aos vencime~
~os do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quaros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/1/967)

Serviço de Administração
1°, Grupo de Companhias

Mil itar
de Administração

Militar

Saí~'Ajud.

do Q.S.S.G.E., o ~o.~arg., Manuel Ribeiro, do
a .G.C:A.M., contando a ant1gu1dade desde 1/2/967, data
topart1r da qual tem direito aos vencimentos do novo p<l9"
27/'S/(Nostermos do artO. Só. do Dec.-Lei nO. 45733 de
964).
(Despacho de 4/2/967)

Se~viço de Material
Companhia Divisionária

de Manutenção

de Material

&r~
C~· A'J.ud. do Q.S.S.G.E., o 1°.Sarg., Manuel Rodrigues

2/96-rt'VO, da C.D.M.M., contando a antiguidade desde 11
tos d' data a partir da qual tem direito aos vencimen-te. o novo posto. (Nos termos do artO. 5°. do Decreto
1 ns , 45733). (Despacho de 4/2/67)

Estabelecimentos

de Instrução

InstitutoT"" ecnlco Militar
..
dos PUPI·1os dE"t
o xercl o
i- Sa

do ~g. d~

Art., o 20.Sarg., José Ribeiro Leite, contant~ d~t~guidade desde 21/12/966, data a partir da qual
verha~pe1to aos vencimentos do novo posto. Vence
pela
essoal dos {)ladros Aprovados por Lei".
(Despacho de 25/1/967)
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Escola Mil itar de Electromecânica
Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E., o l°.Sarg., Henri~e de Oliver
ra Farinha, contando a antiguidade desde 1/2/967, data
a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo POS"/
to. (Nos termos do artO. 5°. do Dec. -Lei nO. 45733 de Z7
5/964).
(Oespacho de 4/2/967)

Supranumerários
Infantaria

Regimento de Infantaria nO. 15

20.Sarg. de lnf., o Furriel, António Gomes Leitão, contan'
do a antiguidade desde 26/5/966, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
.
(Despacho de 28/1/967)

Arti Iharia
Regimento da Artilharia ligeira nO. 1
20.Sarg. de Art., o Fur.riel, José António Nunes Penedo,~~
tando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir daqp
tem direito aos vencimentos do novo posto. Este sargentO
encontra-se em cómissão de reforço na R.M.M .•
..(Despacho de 28/1/967)

Regimento de Artilharia

Pesada nO.2

2°.Sarg. de Art., o Furriel, António Luís~yYeira Jorge,
contando a antiguidade desde 31/10/966, data a partirds
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Este sst
gento encontra-se em comissão de reforço na R.M. de Mo'
çambique.
(Despacho de 28/1/967)
20.Sarg. de Art., o Furriel, José Almeida Pinto da CostS'9
contando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir ~
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Este.~';
litar encontra-se en,comissão de reforço na R.M. de jiJ't}la.
(Despacho de 28/1/967)

No Ultramar

3a S"
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Região Mil itar de Moçambique
arg dAr'
2°.S
gu .'
e t., o 2° .Sarg. Grad., Jose Car Ios N unes N 0da~lra Ferr~ira, contando a antiguidade desde 31/10/966,
v a a partlr da qual tem direito aos vencimentos do n~
o POsto.
(Despacho de 28/1/967)
20 a, Sargs dA'"
. do de MP'
ei
• e rt., os Furrlels, Benvln
atos

entlderd e João Sebastião de Sousa, contando a antiguidade
ve: ~ 31/10/966, data a partir da qual têm direito aos
Clmentos do novo posto.
(Despacho de 29/1/967)

Comando Territorial
Sarg A' Ud

Independente

de Macau

do·Q.t • do Q.S.S.G.E., o 10.Sarg., Ildef~ns~ Cipriano,
21/1/967do C.T.I. de ~acau, contando ~ ~tlguldade d~sde
tos do ' data a partlr da qual tem dlrelto aos venc~
nO 4S7novo posto. (Nos termos do artigo 5°. do DeC.-Lel
,
33 de 27/5/964).
(Despacho de 4/2/967)
~

00 ÓJAIID IE aMU1vfN1O'

Infantar ia
Regimento de Infantaria nO,l
20 'Sarg M'1

tos ~ 1 o., o Furriel, José Alberto Pereira dos Santo ~osO~!an?o a antiguidade desde 31/7/966. Tem direinC1mentos do novo posto a partir de 12/9/966.
(Despacho de 13/2/967)

20

Regimento de Infantaria nO.15

,Sarg M'l
•
1 o
v~, COnt
d" o Furriel, João Hei tor Magalhães d a S'11
tlr da qan o a antiguidade desde 28/2/966, data a parUa l tem direito aos v~cimentos do novO posto.
(Despacho de !3/2/967)

Regimento de Infantaria nO.16

20• Sal'
t s. Milo
e CCnt
" o Furriel, Artur Emanuel Gil .Du~rando a antiguidade desde 28/2/967. Tem dlrelto
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'
aos vencimentos do novo posto desde 1/3/966.
(Despacho de 13/2/967)

Cava Ia ria
Regimento de Cavalaria nO.7
2°.Sarg. Milo., o Furriel, José Maria Rodr~ues Batist~,
contando, a antiguidade desde 28/2/966, data a partlf
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/2/967)

Engenharia
Grupo de Companhias de Trem Auto
2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, António Cândido Chaves No'
gueira Fernendes, contando a antiguidade desde 28/2/61.
Tem direito aos vencimentos do novo posto desde lO/51
964.
(Despacho de 13/2/967)

No Ultramar
Comando Territorial

Independente

de S. Tomé e Príncipe

2°.Sarg. Milo., o Furriel, António Baptista PiTes, COP '
tando a ~tiguidade
desde 28/2/966, data a partir d8
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/2/967)

V - COLOCAÇÕES E TRANSFERtNCIAS
SAffiENI(6

00 (lJAIro Pf1ftWUNIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Repartição de Gabinete

l .Sarg.
0

de Inf., Mário Antunes da Fonseca, da R.M. de)i
gola, devendo ser considerado nesta situação desde 9 1
967. Vence pela verba "Pessoal dos QIadros Aprovados
Lei" •

::.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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(c/destino ao Centro Cripto)
l°•.Sarg. de Eng., Mat. Sego Cripto, Elísio Ferreira da
Sllva, do B.R.T., por conveniência de serviço, devendo
ser considerado nesta situação desde 23/1/967.

Estado Maior do Exército
2°.Sarg. de Eng. (Trans.), João Daniel Lança de Sines F~
nandes, da CHERET, por conveniência de serviço. Ve~ce
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(c/ destino ao Conselho Administrativo)

10iSarg•

de lnf., Joaquim Marques da Silva Moutela, do R •

•1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado

nest
.
T l a sltuação
desde 21/1/967, por ter regressado do C.
• • da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros APl'ovadospor Lei".

Na Dependência

do Vice Chefe do Estado Maior

Chefia do Serviço de Reconhecimento

das Transmissões

2°M~al'g•.de Eng. (Trans.), Heitor José Varela, da R.M. de
deÇi7b/l1que,devendo ser considerado nesta situação de&
PI'
d 2/966. Vence pela verba "Pessoal dos Q,ladros AOVa Os por Lei".

ESCOlas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantar ia
Regimento de Infantaria nO. 1
2o.SaI'
solag. ddo S.S., Albano dos ,Anjos Chaves , da R.M. de An12/966 e~endo ser considerado nesta situação desde 29/
1101' Le:" ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
1 •

20

Regimento de Infantaria nO. 8
·Sal'g d
Unidade Mo I~f:, Artur Felício Marques, do R.I. 15, su~
tUação d bll1zadora, devendo ser considerado nesta Slesde 9/1/967, por ter regressado da R.M.A. Ven-
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ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO.11
2°.Sarg. 2°.Mec. Viat. Rodas, António Manuel Rato, da R.M.
M., devendo ser considerado nesta situação desde 12/1/
967, data em que embarcou de regresso à Metrópole.

Regimento de Infantaria nO.12
2°.Sarg. de lnf., Mateus Monteiro Trindade, do R.I.1S,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si·
tuação desde 9/1/967, por ter regressado da R.M. de An·
gola. Vence pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados
por Lei".
2°.Sarg. 2°.Mec. Viat. Rodas, Belarmino Micaelo Silveira,
do D.G.M.T., por pedir.

Regimento de Infantaria nO.13
l°.Sarg. de lnf., Fernando Vaz Coimbra, do R.I.1, sua U·
nidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta si·
tuação desde 15/1/967, por ter regressado do C.T.I. de
Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão Inde~endente de Infantaria nO.18
l°.Sarg. de lnf., Dinis de Je~us Ferreira, da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação desdeS/
1/967. Vence pela verba "Pessoal dos ()Iadros Aprovados
por Lei".

Batalhão de Caçadores nO. 3
l°.Sarg. de lnf., Delfim Sebastião Gomes, do B.C.10, por
pedir, devendo ser considerado nesta situação desde 1/
2/967.

Batalhão de Caçadores nO.5
2°.Sarg. de lnf., Manuel Nunes, do C.T.I. de S. Tomé, de~
vendo ser considerado nesta situação desde 18/1/967.V~
ce pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Le). •

3a (\',
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•

Batalhão de Caçadores nO.6
lo S

• ar~. de lnf., António Menezes Gaspar, da R.M. de Mo~:i~~~ue, devendo ser considerado nesta situação desde
v d /966. Vence pela verba "Pessoal dos Quadroa Aproa Os por Lei".

10~~rg. ,de lnf., António Domingues Carreto, do R.I. 15,
t a Vn1dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesVa s1tuação desde 9/1/967, por ter regressado da R.M.~.
ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le1:

Batalhão de Caçadores nO.8
0

2 ·Sar g d
dade • ~ ~f., Valentim José Branco, do R.I.2, sua Uniçã dMob1l1zadora, devendo ser considerado nesta situaVe~ esde 9/1/967, por ter regressado da R.M. de Angola.
ce pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Arti Iharia
Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves nO.3
lo ,Sarg d

deve d e Art., Ant6nio dos Santos Pereira, da R.M.M.,
Vencn o ser considerado nesta situação desde 12/1/967.
e pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei~

Cavalaria
Regimento de Lanceiros nO.1
1

(c/destino ao C.I.C.A.3)

o.Sarg d

Dnidade e I~f~, João José Fonseca Toscano, do R.I.l,s~a
tuação dMob1l1zadora, devendo ser considerado nesta S1Cahõ Ve esde 15/1/967, por ter regressado do C.T.I. de
vados rde. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AproPor Lei".

lo

.Sal'

Regimento de lanceiros nO.2

de Mobili
g. de Ca v., José Maria Tavares, do R.C.7, su~ Un1~aid
~esde ?8/~idora, devendo ser considerado nesta s1tuaçao
ence Pel 967, por ter regressado do C.T.I. da Guiné.
a verba"Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei".
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Engenharia
Escola Prática de Engenharia
1° .Sarg. de Eng., ArmandoManuel de Faria, do R.E.1, S~8
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
tuação desde 20/1/967, por ter regressado do C.T.l.
8
Guiné. Vente pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados
por Lei" •

sd'

••A •• ~

Regimento de Engenharia

nO. 1

l°.Sarg. de Eng., Joaquim Santana Marques, da R.M.M., de'
vendo ser considerado nesta si tuação desde 24/12/966. ",
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel'

J.iS

2° .Sarg. de Fng. (Sap.), Isidoro José Vieira Martins,
M.M., devendo ser considerado nesta situação desde l,v aI
967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados P
Lei" •

Serviço de Administração

Militar

Escola Prática de Administração

Mil itar
c&

2° •Sarg. 2° .Mec. Armas Ligeiras, Joaquim Ferreira Tr8"~91
'do R.I.2, devendo ser considerado nesta situação des
1/967, data em que embarcou de regresso ~ Metrópole.
Furriel do S.A.M., Acáciq Augusto', do l0.G.C.A.M. , por;
di r, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovadoS
Lei".

Serviço de Material
Escola Prática do Serviço de Material
de
2° .Sarg. 2° .Mec, Armas Ligeiras, Joaquim Manuel CaiadittJ"
Carvalho, do R.C.7, devendo ser considerado nesta s ;
ção desde 20/1/967, data em que embarcou de regreSSO
Metrópole.

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros ElementOS
Distritos de Recrutamento
Distrito de Recrutamento

e Mobilização
e Mobilização

nO, 5

!:.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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10LSarg. do Q.S.S.G.E., Eugénio de Almeida Ramos, do R.A.
d' 2, por pedir, devendo ser considerado nesta situação
esde 30/1/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros /Ir
provados por Lei".

Distrito de Recrutamento

e Mobilização nO.12

lO.Sarg. do Q.S.S.G.E., Manuel Capelo, do E.M.E., devendo
s~~ c~nsiderado nesta situação desde 6/2/967, por convenApl.enC1a
de serviço. Vence pela verba ''Pessoal dos Quadros
rovados por Lei".

Estabelecimentos

Penais

Depósito Disciplinar
2°dSarg. de Inf., António Manuel Pinto, do R.I.2, sua Uni~de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaçaodesde 9/1/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
Ap rovados por Lei".
2°.Sarg. de Inf., Manuel António Martins Pinto, do R.I.2, s~a Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
Sl.tuação desde 9/1/967, por'ter regressado da R.M.de Ango~a.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Le1".

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército
2°~Sar~. 20.Mec. Óptica e Inst. de Precisão, Renato da Si~
a Fl.alho, da R.M.M., devendo ser considerado nesta sitUa Çao
- d esde 8/1/967 data em que embarcou de regresso ~
Me
tr6pole.
'

Academia Mil itar
2°.Sarg
dade' d ~ ~nf., José Cortes Verdasca, do R.I.2, su~ UnO1:
desdeMobl.ll.zadora,devendo ser considerado nesta s1tuaça>
Ce
9/1/967, p~r ter regressado da R.M. de Angola.Ven1 leIa verba "~ssoal dos Quadros Aprovados por Lei~'Cne
o artO• 630. do capo. 30, do Orço do M.E.).

Escola Central de Sargentos
F'Ul'~ielG

rad. Mec. Electricista, Luiz Ferreira, do R.A.A.F.
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por conveniência de serviço.

Centro de Instrução da Sargentos Mil icianos de Infantaria
2°.Sarg. de lnf., Manuel Adriano de Brito ~as, do R.l.1~
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 9/1/967, por ter regressado da R.M.A.Ve"
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

2°.Sarg. de Eng.- (Sap.), Joaquim da Silva Vilaça, da D.S.r.
O.M., por conveniência de ser viço. Vence pela verba "per
soaI dos Quadros Aprovados por Lei".

Campo de Tiro da Serra da Carregueira
2°.Sarg. de lnf., José Joaquim Coelho Feiteira, do R.l.1St
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 9/1/967, por ter regressado da R.M. de ~
gola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados ~t
1 •
Le°"

Centro de Instrução de Conduç~o Auto nO.5
2°.Sarg. de Art., Francisco Florêncio Perú, do R.A.C., su8
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 9/1/967, por ter regressado da R.M. de Anf
la. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".

Diversos
Depósito Geral de Material de Guerra
2° .Sarg. 2° .Mec. Viat. Rodas, José Pereira Marques, da fl.M'
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação~
de 12 /1/967, data em que embarcou de regresso ~ Metr6~
le.
Furriel de l~f~, Arlindo dos Santos Sil~a, do R.l.l, s~a~:
nidade Mob1l1zadora, devendo ser cons1derado nesta SltU
ção desde 9/1/967, por ter regressado da R.M. de Ango~~'
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel •

Destacamento

Misto do Forte de Almada

20s.Sargs. de lnf., Manuel Vaz Pinto, do R.I.1S e Manuel
Tomé Medeiros, do R.I.I, Unidades Mobilizadoras, deveP~

3a Sé .
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ser considerados nesta situação desde 9/1/967, por tereI\regressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba"PesSoa dos Quadros Aprovados por Lei".

Serviços Cartográ{(cos do Exérci to
lO~Sarg. do S.A.M., António Rodrigues Faria, da R.M.M.,d~
Ven~o ser considerado nesta situação desde 24/12/966.
ence pela verba "pessoal dos Qaadroe Aprovados por Lei':

Dep6sito de Indlsponfveis
lO~~:rg..de Eng., António Correia Lopes, do B.S.C.F., por
sitven~ência de serviço, devendo ser considerado nesta
uaÇao desde 6/1/967.

20 S

b~iargs. de lnf., Fernando José Lopes e Armando Ramos Riconr~d ambos do R.I.2, Unidade Mobilizadora, devendo ser
greS1 rado nesta situação desde 9/1/967, por terem re
doss~~ o da R.M. de Angola. Vencem pela verba "pessoal
'<.'Uadros
Aprovados por Lei".

â

Supranumerários
Infantaria
Regimento de Infantaria n°. 1
Sarg A'
2 ~ l~u~. do Q.S.S.G.E., João de Oliveira Anjo, do R.A.P.
devendo arg. de lnf., Manuel Martins Gonçalves, do B.C.S,
Por te~eser.considerados nesta situação desde 23/11/966,
de Angolm sldo nomeados para servirem em reforço na R.M.
~
a, fazendo parte do Cmd. Bat. Caço 1898jB.I.l.
arg A'
e
do Q.S.S.G.E., João Ribeiro Caeiro, da E.P.A.M.
v~do s g. de lnf., Raul Carreira Faustlno, do R.I.7, deter~ sid considerados nesta situação desde 21/1/967, por
fazendo o nomeados para servirem em reforço na R.M.A.,
20
Parte do Gmd. Bat. Caç. 1900/R.I.1 •
.Sarg. d
devendo e Inf., Manuel Rodrigues Lima Ramalho, do B.C.9,
r sidoser considerado nesta situação desde 11/1/967,por
f Creta 42Offieadonos termos d alínea c) do arte. 30. do
orÇo á 937.d~ 22/4/960, para servir nas tropas de reguarnlçao normal do C.T.I. de Cabo Verde

io.~~·

õ:

Regimento de Infantaria nO.15
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1°.Sarg. de lnf., Francisco Mendes Sordo, do R.l.2, deven'
do ser considerado nesta situação desde 21/1/967,por ter
sido nomeado para servir em reforço na R.M. de Angola,
fazendo parte do Bat. Caç. 1902fR.I.15.

Arti Iharia
Regimento de Artilharia Pesada nO. 2
2°s.Sargs. de Art., Aníbal Victorino Martins Teixeira, dOI
E.M.E./S.Mec., Victorino Gonçalves da Cunha, da R.J.D.
D.S.J.D., Ihningos Andrade da Cruz Dias, da E.P.A., Jo~'
quim Moreira Pacheco, do G.A.C.A.3, Armindo Gomes de ~
do R.A.P.2, Carlos Joaquim Isidro Couto, do R.A.A.F.,
nuel Dias I:harte, do G.A.C.A.3 e Reinaldo Pereira Sebas'
tião, da E.M. Elm., devendo ser considerados nesta s~~
ção desd~ 11/1/967, por terem sido nomeados nos termos~
ai ínea c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,
1.
servirem nas tropas de reforço l guarnição normal do .
1. da Gliné ..

t

R8gimento de Artilharia de Costa
2°.Sarg. de Art., Abílio Seabra de Oliveira Barreira, dOX
A.P.2, devendo ser considerado nesta situação desde 1\1'
967, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do ~
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas trDr
de reforço li guarnição normal do C. T. 1. da Guiné.

2°.Sargs: de ~t., Arnaldo Simões Lopes, do R.A.L.2 e ~~
nio de Almeida Lourenço, do R.A.P. 2, devendo ser cons:,.,
rados nesta situação desde 16/1/967, por terem sido ~9J'
dos nos termos da alínea c) do artO. 3°. do DecretO ~
de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço A gú'
ção normal do C.T.I. da Gliné.

Cavalaria
Regimento de Cavalaria nO.3
2°.Sarg. de Cav., João António Parra Carapinha, do D:~~~t.
devendo ser considerado nesta situação desde 15/4/~'j
ter sido nomeado nos termos da aI ínea c) do artO• 3 {orl'
Dec, 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de re
guarnição normal da R.M. de Angola.

~:. Série
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2o~.S~rgs. de Cav., Júlio Alexandre Teixeira, da E.P.Ç.,
aClnto Valentim Frixe, do R.L.2 e Bernardino 'da Côsta
Lança, do R.C.7, devendo ser considerados nesta situadão desde 2S/1/967, por terem sido nomeados nos' termos
a alínea c) do artO. 3°. do Decreto,42937 de 22/4/960,
~ara servirem nas tropas de reforço à guarnição normal
o C.T.I. da Guiné.
'

Regimento de Cavalaria nO,7
2°.Sarg. de Cav., António Gregório Mourinho, do R.C.4,de~
vendo,ser considerado nesta situação desde 16/1/967,por
ter sldo nomeado nos termos da alíneá c) do arte. 3°.do
~creto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de r&
orço à guarnição normal do C.T.I. da Guiné.
2°i:Sargs. de Cav., Américo da Silva Picado, da Acad. Mib1tlar,Santos da Conceição Casas Novas Gonçalves e Anía Castanho Tomé, ambos do R.C.4, devendo ser considerados nesta situação desde 11/1/967, por terem sido no:eados nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto
~2937 d~ 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço
guarnlção normal do C.T.I. da Guiné.
2°
.
F,Sargs. de Cav., João Ribeiro Braz ArroIela, do C.M.E.
d,E.D, e Valentim Brites Correia Girão, do R.C.4,devent~ ser ~onsiderados nesta situação desde 11/1/967, por
d rem sldo nomeados nos termos da alínea c) do arte. 3~
dO Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
e reforço à guarnição normal do C.T.I. de Cabo Verde.
Q

No Ultramar
Região Mi litar de Angola
2°
~'~êrgs, de lnf., Manuel Ferreira de Azevedo, do R.A.P.
de .LC.A.1), Manuel Martins Louro Carrilho,do R.LIS,
po;endo ser considerados nesta situação desde 21/1/967,
30 dterem sido nomeados nos termos da alínea c) do art~
pa~ Decreto 42937 de 22/4/.960, para servirem nas tro·

d

e 3ltanü~~o

V\otW\al.

2°8 Sa
N~" rgs.de lnf., Manuel Jorge de MOl'lt e. São Braz Cara
JOã:' do R.I.S, António Tomaz Lopes, da Rep./Gab./M.E.,
do B Co~reia Xadrês, do R.I.10, Eduardo Gomes de Sousa,
C. oiI.~.19 e (Sap.),Manuel Narciso Fernandes Afonso,da
aClplinarj20.Sarg. de Cav., Alfredo António Cacha-
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pa Almeida, do R.L.i (C.I.C.A.3); 2°.Sarg. de Fng. (Badiotel. ), Fernando Ribeiro dos Santos, do R.Tms. e o 2'1
Sarg. do S.A.M., Cristino Evangelista Guerreiro, da M.
M., devendo ser considerados nesta situação desde 21/1/
967, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do
art •• 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem
nas tropas de reforço ~ guarnição normal.

Região Militar de Moçambique
10.Sarg. de Inf., José Fernandes Moreira, do B.C. 6 e o 2~
Sarg. do S.S., Joaquim Manuel Xavier, do H.M.P.2, dev~
do ser considerados nesta situação desde 13/1/967 e 23/
1/967, respectivamente, por terem sido nomeados nos te~
mos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/
96O,para servirem nas tropas de ~,ar"'f'o ~or*4.t·
Furriel de Inf. (Sap.), António Ramos Pereira, do B.C.6,de
vendo ser considerado nesta situação desde 9/11/966, ~r
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte. 3°. do
Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de re'
forço ~ guarnição normal.

Comando Territorial

Independente

da Guiné

20.Sarg. do Q.S.S.G.E., Afonso Gaspar Lopes, do Presídio
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 1/
2/967, por ter sido nomeado para servir vo1unt~riamente
na guarnição normal.

Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

10.Sarg. de Cav., Fernando Pereira França, do R.C.6,
vendo ser considerado nesta situação desde 25/1/967,
ter sido nomeado para servir em reforço ~ guarnição
mal.

de'

par

nor'

VI - CONCURSOS, CURSOS E ESTÁGIOS
A - Concursos
_ Abertura de concurso extraordinário
de Furriel do n.p. de Cavalaria
COndições de A~i88io

para o postO

3a
•• ~. S"erle
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Ol-São. adrn'1t1dos
,
' os m1'1' ltares a seàs provas documenta1s
8Uu indicados:

a)~s 10s.Cabos do Q.P. habilitados com o 2°. curso das
Escolas Regimentais ou com o C.S.M., presentes nas fi.
leiras.
b)JDs 10s.Cabos do Q.P. que não estejam nas condições da
a~ílea anterior, mas que sejam propostos pelo respee• t1vo Comandante e tenham pelo menos 4 anos de serviço
no posto, com louvores ou muito boas informações e um
nível de cultura adequada ao exercício das funções de
Sargento.
c)~s 10s.Cabos Milicianos com o CSM presentes nas file~
ras para cumprimento da obrigação normal de serviço e
d) os que se encontram na disponibilidade.
~s 10s.Cabos do Q.P. na disponibilidade, habilitados
Cocn o c:M que não tenham completado Z7 anos de idade
e)~té a data da abertura do presente concurso.
s 2~s.Sargs. e Furriéis Milicianos na efectividade de
f) serv1ÇO ou na disponibilidade.
_ ~ 10s.Cabos Clarins, Corneteiros e Ferradores; os 19s
Cabos Artífices, Carpinteiros, Correeiros e Serralhe~
ros.
g)-As
SP ,
h b~r~ças da G.N.R. e da G.F. e os guardas da P •••
a 1h tados com o ~. Curso das Escolas Regimentais ru
02-COn~~~0 CS! e com o posto de l~.Cabo do Exército.
no ~es a que devem safisfazer os militares referidos
a)
ro anterior:
• ara os 10s.Cabos presentes nas fileiras habilitados
c~ o 2°. Curso das E.R. e para os que sejem propcstos
o respectivo Comandante:
2o·-T~r a altura de 1,60 m, mínimo,
3o·-Nao.ter completado a idade de 35 anos,
·-Sat1sfazer ls condições estabelecidas no artO. 7OP.
do R.P.P.I.E. com excepção das condições 4a., 58.,
b)-Par 6a. e 9a., e alterações posteriores.
, ,
l0 a Os 10s.Cabos do Q.P., 20s.Sargentos, Furr1éls e
daspCSbos Milicianos praças da G.N.R., G.F. e guardas
l0
.P. uns e outros habilitados com o C.S.M ••
20" ~r altura de 1,6Om, mínimo,
3o·-Nao,ter completado atdade de 35 anos,
.-~t1sfazer ls condições 78., 8a. e 13a. do art97~
c)-Par
R.P.P.I.E. e alterações posteriores.
,
Ser~ Os ~08.Cabos Artífices Carpinteiros, .Correelros e
Cab alhelros, l°s.Cabos Clarins e Cornetelros, e los.
OU Os Ferradores, uns e outros com o 2°.Curso das E.R.
COlll o Curso de Sargentos Milicianos, as condições re-

p

1:

T
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'

feridas na alínea a) deste número.
d)-Para as praças da G.N.R., G.F. e guardas da P.S.P .•
habilitados com o 2°. Curso das E.R., as condições
referidas na mesma alínea a).
e}-Para os lOs.Cabos do Q.P. na disponibilidade, habilitados com o C.S.M ••
1°.-Ter altura mínima de 1,6Om,
2°.-Não ter ultrapassado a idade de 27 anos à data
da abertura do concurso,
3°.-Satisfazer as condições, 7a., 8a. e 13a. do ar'
tigo 70°. do R.P.P.I.E.e alterações posterior~'
Abertura
03-A abertura do concurso terá lugar no dia 10 de Março
próximo e deverá ser anunciado no mesmo dia em 0.5.
das Unidades e Estabelecimentos do Continente e Ilhas
Adjacentes e Ultramar.
04-As declarações dos candidatos devem ser entregues com
a devida antecedência, para que, seguindo as vias co~
petentes,dêm entrada na Secretaria das Unidades ou Es
t.abe Iecamentos até ao dra 30 de Junho p. f..
cr.r
OS-As Unidades, Estabelecimentos. Regiões Militares e
deverão providênciar para que as declarações dêm eP'
trada na Repartição de Sargentos e Praças da D.S.P .• ,
até ao dia 30 de Setembro,informadas nos termos do 812
tigo 73°. do R.P.P.I.E. alterado pela Portaria nO.82 ,
de 1935 e acompanhadas das respectivas notas de asseP

~.

~
06-As declarações dos candidatos habilitados com o
de
so das E.R. devem ser também acompanhadas da C6P1B 1~

?o.

informação a que se refere a condlção lIa. do arte.
do referido regulamento.
.~
~-As declarações dos guardas da P.S.p. devem ser en~ ~
As Unidades a que pertencem afim de estas prestaremSp.
informações referidas e seguidamente enviá-las ~ fi..
;o.S.P ••
Provas
08-0 presente concurso constará de 3 partes;
a}-Prova documental,
~
Nesta prova os candidatos serão seleccionados sl,f
do uma cota de mérito divulgada pala nota-circU (J
nO.128ljPM da la. Rep. do E.M.E. de 18 de MarçO
1965.

b)-Exame médico psicotçcnico.
A estes exames serão submetidos ps'candidatos que
m~ior cotação obtenham na prova anterior é que serao em número, igual ao número de vagas prevesíveis
num ano mais 1(X)}b.
.
Estas provas consistem:
1°. -A médica em que se deterMina o perfil médico S),.
vage que será iliminado quando revelem inapti~
dão para o serviço milit&r.
2°.1Os candidatos selecci9nados n~$ te~s
da alí~
nea a) depois de sujeitos a exalne,médico ser'ão
sulmetidos a exame prá-se Iecç'êo psico-téc'nico
com base no perfil 'médico Sivage e nO$ perfi_de
conhecimento e psicol6gicQ resulbantes ~e provas colectivas (papel e lápis)~ Os candidàtos
assim selecçionados serão apresentados pelo C.
E.P.E. ao júri do Concurso.
3°.-Reunidos os candidatos segundo o número anterior o C.E.P.E. de acordo com o Júri promoverá a
realização do exame psico-técnico complementar,
com vista a confirmar o perfil psicológico,
já
anteriormente defenido e a avallar a aptidão de.
Comando .Com base nestas provas o C.E.P.E. fornecerá ao Júri uma classificação dos candidatos
)P
segundo o nível das suas aptidões.
c - rovas do Concurso.
10._A estas provas serão presentes os candidatos seleccionados nas provas anteriores e em número i° gual ao número de vagas acrescida de 50%~.
2 .-00 actual programa do concurso para Furrlel das
~as
e Serviços, publicado na O.E. nO.3, la. Sér1e, de 31 de Março de 1966, serão iliminados as
seguintes provas • conforme o Despacho de Sua 00.
O Ministro, publicado na O.E. nO. lO-la. Série-de
31 de Outubro de 1966.
a)-Prova dactilográfica.
b}-Prova de Educação Física.
30 c)-Prova prática.
·-A prova oral é substituida por uma segunda "prova, escri ta", a reaLi.zer no dia seguinte ao d~
prlmeira prova escrita, observando-se o segulnte:
b)-Duração da prova •••••••••••••• 3.(trêb) horas
)'-Número de perguntas;
(1) Parte geral.
4 (quat~o)
)(2) Parte especial •••••••••••••••••• 6
(se!s»
c -Coeficiente da prova ••••••••••••••• 3
(tres
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Constituição do Júri

09-0 júri sera nomeado pela R.O./D.S.P. com a constituição de um oficial superior e dois capitães que funci~
nará na'Escola Prática de Cavalaria ou na tarecção da
Anua.
10-A R.O./D.S.P. nomeará o júri de forma a que o mesmo
possa ter a sua primeira reunião em 21 de Março na R.
S.P./D.S.P. (3a. Secção).
11~s oficiais nomeados para o júri deverão desempenhar
o serviço sem acumulações e serem cons~derados inamovíveis enquanto durar o Concurso.
Concursos
12-As provas a) e b) serão efectuadas nas R.M. e Cl1 segundo informações que receberão da D.S.S. e do C.E.P.
E••

13-As Unidades logo que recebam a presente O.E. deverão
providênciar no sentido de dar conhecimento a cada um
dos 2°s.Sargentos, Furri~is e l°s.Cabos Milicianos e
l°s.Cabos do Q.P. com o C.S.M. na disponibilidade, de
que podem tomar parte neste Concurso, se o desej a\'em,~1
dispêndio para a Fazenda Nacinal, continuando na situ~
ção em que se encontram. Determina-lhes que declarem
por escrito, em meia folha de papel comum, se desejam
ou não tomar parte no Concurso.
14~s Comandos das Ilhas Adjacentes e Províncias Ul cramerinas ordenaram o que for julgado conveniente para q~
seja observado o disposto no número 13r
IS-Nos casos não previstos nestas instruções , deverão ~tr
observadas as disposições do R.P.P.I.E. e as altera~
posteriores nomeadamente as Portarias nOs. 8212 de 193~
10136 de 1942, nO. 13595 de 1951 e nO. 15330 de 1955.

B - Cursos
- Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento e a classificação que lhe~
vai indicada, o Estágio de A.M.L. Panhard, que funcionO
na E.P.C. de 21/11/966 a 21/12/966, os seguintes sargen'
tos:
_2° •Sarg. de Uiv., José Manuel Manuelito, do OC 3 .....~.
_" "
" "
Francisco Ramos Menichas, do OC 6 ••
~J

•
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-2°.Sarg de Cav., Alonso Rosário Malhado, do RC 7 ••SUF.
_"
ti·""
, Mário Augusto Leitão Manuel, da
E. P. c
'8:lt1.
_"
II

It

,José Manuel Gonçalves Dias Picoto, da E.P.C •••••••••••••••••••••
RElJ.
Manuel Alves Martins, da OC ••••• REG.

"

..11"

A e

"",
riliteds"sargentosdeve ser averbado "Estágio de A.M.L.P~
• ar •

Frequ
M ten~aram Com aproveitamento o Curso de Mecinicos de
ci enal TelefeSnico !lEI. e EC" para sargentos, que fun3O/~u/9no Batalhão de Telegrafistas (E.P.Trans.), de
66 a 26/11/966) os seguintes sargentos:
-Furriel
d e Eng.,Franc1sco
o
o
_"
Alberto Castanhe1ro,do
BT.BOM
_

II

""

ti

_II'

o
G11 R. das Neves, do B.T
nt G •
,José António da Eugénia, do B.T •••••BEG •
,Manuel Magalhães, do B.T •••••••••••• a::Jd
,AnteSnio Rita, do B.T •••••••••••••••• BEG.
,Manuel Pal~., do B.T •••••••••••••••• REG.

,

-lo Cab
1,0Aprov.
"
-"
"
"
"

o

VI' - DECLARAÇÕES
1 - Pensões de reforma
~e a partO d
situ _ 11' e 1 de Fevereiro de 1967 transitam para a
sõesaç:l de ~eforma, passando a ser pagos das suasopenb1ica~ a Ca~xa Geral de Aposentações, conforme f01 pu967 o n~ ~ário do Governo nO.21 -2a. Série- de 25/1/
a1 ~ 08drn111tares a seguir designados, cuja pensão anureferca a um se indica deduzida já do desconto a que se
escla~ °odrto• 13°. do Dec.-Lei nO. 36610 de 24/11/947,
lO/9S4~c1 o pelo arte. 110. do Dec.-Lei nO. 39849 de 7/
-8&rg. Ajud.

do QSSGE-Luís Lourenço Pestana,do
Q.G. la. R.M ••••••••••••• 27.012SOO
"
"
ti
-Carlos Augusto dos Santos, da D.R.M. 6 ••••••••• 27.012SOO
"
" " -Gabriel Dias, do H.M.R.3.26.3~ ~nn
"
tt
-lo
-Maximino de Azevedo Ca.Sarg• Artífo
bral, do R.A.A.F •••••.•• 26.340S00
_"
1.Serral-José Maria Cardoso do
t,
do~,........ R.T •••••••••••••••••••••• 24.756SOO
~-José
Simões Estevão, do H.M.

-"
-- ""

II

R. 3 •••••••••••••••••••••

24.144S(X)

do Ç6SGE-Jaime dos Santos Otaves, do

B. S. C. F
11

II

tf

ti

ti

If

"

"

-António Guerreiro

Gomes,do

R.

I. 7.......•.....••..••••...•.
22. ~SCXJ
Mec. Mat. Cripto-Laurentino
da Silva
Abreu, do C.T.I. da Madeira ••• 20.424$OO
de Art.,-José
Artur Guerreiro, do R.A.
A. F

-2°.Sarg.

"

"

24.14-d(lJ

18. 564S(lJ

do QSSGE-DelfimEsteves Lopes, da D.S.

F.O.M
" -João Augusto G:mçalves Borlido, do D.R.M. 6

"

25.~

21. 948SCXJ

2 - Pensões de Invalidez
Que no ~árío do Governo nO. 21 - 2a. Série- de 25/1/967 .
foram publicadas as pensões anuais de invalidez,
conced~'
das aos mili tares abaixo mencionados estando já deduzid95
do desconto a que se refere o artO. 13°. do Dec.-Lei nO,
36610 de 24/11/947, esclarecido pelo artO. 11°. do Dec.'
Lei nO. 39843 de 7/10/954, pelo que devem ser abatidos 8~
efectivo das suas Unidades desde 1/2/967, desde quando~
sam a ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações e ficam
sujeitos a todas as disposições reguladoras dos militares
reformados:
_2° .Sarg.Mil. -Manuel Assunção Andrés Magano,do OC 10

.ri

22.512p

."

"

"

"

"

"

"

"

"

-Manuel Maria Simões Bernardes, do B.
g.fJ
C. 5•••••...•........•.•....••...•..
22.512
-José Benato Lucas de Campos Almeida,
do 13.I. I. 17•••.•..•••.••.•..••.....
22.512
-Mário José Coimbra da Silva, do.L.

fiJ

2

9.108

t$fJ

_FurI"i 2.1 Mil! -Agostinho António Matos de Sousa, do
H.A. L.

"

"

_II

"

"

."

"

"

"

"

"

"

1••••••••••••••••••••••••••••

16.88

-Fernando Octávio Fer rei ra Cosme,do

R.I. 16

r.t

.

4fJ

16. 88

#"

-Manuel Cassiano Freitas de Vasconce
lo , do B.C.5 .••..••••..•.••.•.....•
l6.88
-Agnelo J emandes Moreira de Pinho, do
pt
1••1. 16.••...••.•.•.......•..•...•.•
4.~
-Ar Li.n o enedi to de Sousa Piscarreta,
fJ:1

O~I R...

• ......•.••.•...•....•...•..

4.06~1

-lo.Cabo nO.1l9/62-Manuel Maria, do B.C.5
14.62
."
"
"123/63-.José do Santos Reis Qaince lo ,

do R.C.3"

14.628

tj.P
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-IO.Cabo nO.1023/62-Arsénio
_II

"
_II

-"

"
"

-"

"

-"

"

-"

"

_II

"
"

-"

"
"

-"

_"
_"

"

_"

t,

-"

"

_"

"

_"

Pires Melo Ramalho,
do D.R.M.2 •••••••••••••••••• 14.628$OO
"1380/63-José Maria Gonçalves da
Silva, do R.A.L.1 ••••••••••• 14.628$OO
" 921/64-AmSncio Barbosa, do R.L15 •.14.629S00
"732/62-Roldão
Bernardo Mendes, do
R.A.L. 1 •••••••••••.••••••.• 14.628SOO
"1877 /63-João Manuel Neto Rodrigues,
do R.I. 2 •••••••••••• •••••••• 14.628$(X)
"1254/63.José Maria Miranda Araújo,do
R.A.L. 1••••••••••••.••••••• 14. 628$(X)
2019/62-Carlos Courelas Barracon, do
R.A.L. 1••••••••.••••••••••• 14.628$00
"1879/62-Dagoberto
José Borralho Campeão, do R.A.L. 1 ••••••••••. 14.628$00
" 1008/62-Agostinho de Jesus Ferreira,
do R.I. 16 •••••••••••••••••. 14. 628SOO
"-2602/64-Manuel José Borges, do RAP2. 12. 54(400
" 3294/62-Marcolino de Carvalho Santos
do B.C.5 •••••••.••••••••••••• 9.648$00
" 567/64-Ant6nio de Oliveira, do R.A.
L. 1•••••••••••.•••••••••..•• 7. 488SOO
" 1447/62-Manuef Sartinho Marques Bicho,
I

do R. I.

16 •••••.•••••••••••.•

5. 82()$(l)

" 1229/62-Francisco dos Santos Pereira,
do R. I. 15 •••••••••••••••••••
5. Sf3ClSOO
" 987/62-Albano Coelho Martins, do R.

II

"
_"

I

A.L. 1•••••••.•••••••••••••••
4fJT /63-Maurílio de Frei tas Afonso

s. ~OO

Jardim, do R.I. 7 •••••••••••• 5.352$00
" 680/63-Manuel Dias Diogo, do llft1 5 ••5.304SOO
" 1435/63-Alexandre da Canha, do OC 10. 3 .108~OO
~o .197 4-63-Leopoldo
Gomes, do R.A. L.!. ...• 14.628$00
610/63-António dos Santos Silva, do B.

_"
""
-Sold
_

,,'

.. t,

tt

C. 5•••••••••••.•.•••••••••••

2669/63-Armindo

14.628$00

de Jesus Costa, do B.C.
... t, tI
nO. 5••••••••••.•••.••••••••.
14.628SOO
1635/62-Albano da Conceição Luiz, do B •
C. 5••••••••••••••••••••••••
14. 628SOO
804/62-Francisco de Oliveira Santos,do
...
t,
"
R.C. 3••••..•.•....•.•••.••.
14.628$00
886/62-AlbiHo Virgílio Pinto de Aguia.
do R.I. 15 .••••.•••••••••••• 14.628SOO
...
'1
"
94/60-Albertino Flores Santana, do B.
- " "
C. nO. 6 •••••••.•.•.••••••.• 14.628$00
2667/62-Albano Dias Ribeiro, do RAP 2 •.14.628SOO
..

II

"
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-Sold.

nO. 938/63-António
. nO.

Belo, do B.I.
1io6 Martins
14. 6~$(lJ
Henriques da Silva Ro-

"

"

317/61-Lucí
sa, do R.C. 3•••••.•••••••••••
1218/61-Glilhermino
Pereira de Sousa,

"

"

"

"

"

"

"

"

ID77/63-Luís António Fernandes, do R.
C. 7
14. 628SOO
612/63-António Caldeira Vi torino, do
R.C. nO. 3•••••••••••••••••••• 14.628SOO
ro65/63-Américo Correia Barbosa Perre,

"

"

1097/62-António

"

"

1789/63-Firmino

"

"

"

"

1521/63-José Maria Ladeira Neto, do R.
I.. 16
14. 628SOO
848/63-João da Mota Madeira, do OCS•. 14. 628SCO
842/63-Fernando António Gouveia de Amorim, do B.C. 10••••••••••••• 14.628$OD
2577/63-Augusto de Oliveira Santos,' do
R.C. 7
14. 628SOO
944/64-Joaquim da Silva Maia, do R. I.
n? .15 ••
14. 62SSCXJ
1868/64-Domingos Martins Ribeiro, ao
B. C. 10 •••••••••••••••••••••••
14.628$(1)
2!D5/64-Albino dos Santos, do RI 15••• 14.628$(0
2162/62-Joaquim Luís Canejo, do B.C.5.14.628SCXJ
1759/62-Joaquim Rodrigues Pinheiro,
do

14.628SOO

dO.R.I. 15 •••••••••••••••••••• 14.62SSOO

do R. C. 7
R.A.L.

14. 628SCXJ

Guerreiro

Valente,

1

14. 62SSCXJ
da Cruz Gomes, do R.A.

P. 2

"

ii

"

"

"

"

"

"

ii

"
"

"
"
"

"

"

"

"

"

"

ti

"
"
"

do

14. 62SSCXJ

411

.

-

"
"

B.C. nO.5••••••••••••••••••••.14.62SSCO
1!D4/63-José de Jesus Canhoto, do B.I.
nO. 15
14.62SSCX'
162/63-Floriano
de Oliveira Canastra,

do R.C. 8 ••••••••••••••••••••• 14.62SSOO

"
II

"
"

"

"

1936/63-Carlos Alberto Seixas, do R. I.
nO. 1•••••••••••••••••••••••••
14.6~~~
418/62-Domingos Bernardes, do OC 5••• 13. 3~
1872/64-José Rodrigues, do R.!. 15•••• 13. 236jOl
1652/62-Daniel Ferreira de Sousa, do
2°. G:C.A.M••••• o ••••••••••••
8.~
371/63-Antón1o Machado, do OC 10 ••••• 8.~
8aY761-Jacinto Henriques de Matos, do
_.nMÍl

R.I. lS....••.........•........
8.~

278/60- António Simão Nunes da Ponte,do
_.nMÍl
.
B.C. nO. 10.•.••
8.~
jo

••••••••••••••
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-Sold.

-

"

-

"

-

1. ssssoo

"

"

-

"

-

"

-

do

"•

"

"

-

Maria Francisco,

R. c. 3•••••••••.••••..•••••••••

" 2752/63-Antéllio Fernandes de Jesus, do
R.I. n", 2 •••••••••••••••••.•••
7.668$(X)
" 8(X)/64-Américo Nunes Moreira, dó R. I.
nO. 2•••
7. nsc:x:>
" 3212/63-Mário de Oliveira Pinto, do R. I.
n", 2••••••••••
.6.972$CXl
" 2770/62-Lu(s António Ranha Marrocos,dp

-

--

nO. 342/63-António

"
"

II

•••••••••••••••••••••

II

11 •••••••••••••

II

B.C. 10••...•••• '•••••.•••••.•••
512/64-Joaquim

6. 7n:xl

Gonçalves Gomes, do R.

A.P. 2..•••••••.•••••••••••••••
6. 276SCXl
" 1096/59-António Bernardino Vaz, do B.C.
nO. 5••....•..•.•••••.•••••••.•
6.~
" 570/65-Manuel Botelho Tavares, do Bat.
de Artilharia
nO. 3••••••••••••
5.844S00
" 1492/62-Domingos Fernandes de Araújo,do
R.C. n~. 3 •••••••••••••••••••••
5.664S<X>
" 1291/62-Joaquim Matos Valente, do R. I.
nO. 7••.•.....•.•.•..••...•.
S.5~
" 2244/64-Francisco
António Silva, do R.
e ••

"

"

"

1975/63-José Antunes Pinhão, do RI 1••• 4.664$00
" 1376/63-António José da Torre Pereira,

I. nO. 1 ••••••••••

"

"

"

"

II

"

do R.I. 15••.••..

"

II

II

5. 352SCXl

••••••••••••

II

II

II

••••

II

II

II

II

.4.88~

215/62-Manuel Crist6vão Romão Rodrigues, do D.R.M. 19
4.864S(X)
33/62-José Luís Valadeiro Pereira,
do

B.C. 5.
1294/63-Fernando

"

II

II

II II II II II 11 •••••••••••••••••

Ferreira

4. 74()S(X)

dos Santos,do

R. C. 7 •••••••••••••••••••••••••

4. 632SCXl

490/62-Faustino
Fajardo Estanqueiro,do
"
S.C. nO. 7 •••••••••••••••••••••
4. 464SCXl
15/63-Ant6nio Fmanuel Rodrigues, do D.
" 11
R.M. nO. 11 •••••••••••••••••••
·4. 3f3()S()()
41/62-José Augusto das Neves Bernar-

-

II

-

II

-

II

"

-

II

" A9261/62-Agostinho Afonso, do BII 19 •••• 3. 792SCXl
~ 61/63-António Cardoso da Costa, do R.
" 42
A.P. 2••••••••••••••••.••••••••
3.516SCX>
57/63-José Manuel Nascimento Silva,do
"438
B.C. nO. 10 •••••••••••••••••••
"3. 492$(X)
/61~anuel
de Melo Alexandre, do B.
1376/
I. I. nO. 16......
• ••••••••••••
3. 2S2$(X)
63-Fernando de Oliveira,
do R.I.
nO. 16•••••••••••••••••••••••.•
3. 2()4.S(X)

- I,

-

"
"

II

des , do R.A.L. 1•••••••••••••••

4.Q8()S(X)
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-So ld, nO.124.3/63~anuel

"

António Aurélio Guindacha, do R.L. 1•••••••••••••• 2.916SOO
" 314./64-JÚlio Capitão Carlos, do D.R.
M. nO. 5
2.~
" 1l31/65-Aires de Aratiio Cunha, do R.!.
nO. 15 ••••••••••••••••••••••••
2. 1fJ:JS(:JJ
" 260/63-Antmio Gomes Felizardo, do R.

"

" 353/6S'-Gui Manuel Dat.ra Alves, do B.

"

"

.,

C. nO. 3 ••••••••••••••••••••••
A.G.

nO. 1 ••••••••••••••••••••

2. 4%$CXl
2.196S(XJ

3 - Aditamento às normas de admissão do concurso
para Furriel do Q.P. de Cavalaria
02 -Parágrafo único - os l°s.Cabos a quem falte únicamen~
te terem tomado parte numa Escola de Recrutas no a~
posto, para satisfazerem, a todas as condições exi~l'
das no referido artigo 70°., poderão ser admitidos~
dicionalmente desde que estejam tanando parte na prtd,
sente escola de recrutas, tomando-se definitiva 8 'li
~issão se obtiverem boa informação na referida Esco
de Recrutas.
Caso não tenham Aproveitamento na Escola de RecrutaS
deverão ser iliminados do concurso.

4 - Rectificações
Declara-se que o actual Alferes do Q.S.M. (Ramo Auto),~~
tónio José Correia, conta a antiguidade no posto de 196'
gento Ajudante Chefe Mec. Auto, desde 4.de Março de i
e não desde 4.de Março de 1966, como por lapso se pub1
cou na O.E. nO. 3O-3a. Série- de 30/10/966.
tt

Declara-se que o 1° .Sarg, de Inf ;, Francisco Manuel FoJl
la Pires da Silva, do R.l. 10, foi colocado no R.l.l~~
sua Unidade Mobilizadora, desde 27/12/966, por ter sl~
nomeado para servir em reforço na R.M. de Angola, f8t~
do parte da C. Caç. 1461/B.Caç. 1867jR.l. 16 e não D'C
M. de Angola, confonne foi publicado, por lapso, na O·
nO. 2 -3a. Série- de 20/1/967, pág. 38.

'

Declara-se que o 10.sarg. de lnf., José Maria Dias, do/~
l. 2, conta a antiguidade do actual posto desde 11(10~
e não de 6/11/965, conforme consta a páginas 295 da .
nO. 8 de 20/3/966.

~a. Série
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Rec~ificando a O.E~ nO. 3- 3a. Série- de 30/1/967, pág.58
Íl.quenulo e de nenhum efeito o período que diz: "PasSou a ser considerado nesta situação desde 1/9/966,0 1~
arg. de Eng., José Teixeira, da R.M.A ••
Para efeito de rectificação em O.E. nO.l- 3a. Série- de
I0/l/967, pá~. 20, se declara que o 1°.Sarg. do Q.S.S •
G •E., José Dias, do B.e. 6, faleceu em 26/11/966 e não
como se publicou.
Decchlara-seque o to .Sarg. do S.A.M., Carlos Manuel Patao Nunes, continua colocado na M.M. conforme foi p~
cado na pág. 592 da O.E. nO. 15 - 3a. Série - de 30/5/
~6~e não conforme foi rectificado pela O.E. nO.17 -3a
rie- de 2D/6/966,pág. 808.
De~~ar~-se que se chama José Ferreira da Costa e não José
ibi~no da Costa, o 2°.S&rg. de Inf. constante da lista
U
/9icada a páginas 46 da O.E. nO. 2- 3a. Série- de 20/
67.

r

Declara-se que o 2°.Sarg. de Inf., Miauel Joaquim Louren~o'dda la. C.D., resress~da R.M. de Angola e não da R.
d' "e Moçambique, conforme foi publicado em O.E. nO. 4
e ~0/2/967, pág. 100.
DeH~a~a-se que o 2°.Sarg. de Eng. (Trans.), António Magno
d~dlmO dos Santos, do B.T., continua colocado nesta Unifa ~ p~lo que fica nula e de nenhum efeito a sua transe:r~cia para o Q.G. da 3a. R.M., conforme foi publicado
.E. nO. 4 de 10/2/967, pág.95.
DeX!a~a-se que o 20.Sarg. do Q.S.S.G.E., Fernando Augusto
tá;~er, da R.M.M., foi servir em comissão militar voluncomia na R.M.M. e não em comissão militar por imposição,
r
de P/o9/lapso
foi publicado na O.E. nO. 27 -3a. Série 966, pág. 1067.
Decl
~ a~-se que Manuel Freitas Rodrigues, do B.A.G.2, que
Mec ~~1/966, embarcou para a R.M.M., é 2°.Sarg. Grad.2~
con~taidat•Rodas e não 2°.Sarg. 2°.Mec. Viat. Rodas,como
a O.E. nO.1 -3a. Série - de 10/1/967, pág. 14.

3o

VIII - DETERMINAÇÕES
~

E ANTIGJIIWF.S

TURNos DO C.S.M.

rrs

FURUÉIS

MILIC:rAI'nSros
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Verificando-se haver necessidade de estabelecer norma ~ral que 'regule as datas de promoção e de antiguidade do
posto de Furriel Miliciano dos diversos Turnos e de cada Curso de Sargentos Milicianos e, convindo, ainda re~
nir num só documento a ligislação relativa a este ass~
to, determina-se que, futuramente, seja observado o seguint.e: ,

10.:Os 10s~Cabos Milicianos serão promovidos ao posto de
.Furriel Miliciano ap6s 18 meses' de incorporados, desde que, concluindo o 10.Ciclo do C.S.M., frequentem
acto contínuo o 2°.Ciclo, sem interrupção, com aproveitamento;
20. -As praças que, tendo sido incorporadas no Contingente
Geral e que durante o período de instrução, aprese~
documentos comprovativos de que possuem habilitações,
literárias para a frequência do Curso de Sargentos ~
licianos e que, por tal motivo, venham a frequentar o
20.Ciclo do C.S.M., sómente serão promovidas a Furri~
Miliciano na mesma data em que o forem os 10s.Cabos MY
licianos, com os quais tenham concluido o 2° •Ciclo do
mesmo turno do referido Curso;
30.-A data d~ antiguidade de promoção ao posto de Furriel~
Miliciano é sempre referida ao dia 1 do mês imediato
quele em que, normalmente, foram promovidos;
40.-0s lOs.Cabos Milicianos que, por motivo de Mobilização.
venham a ser promovidos a Furriéis Milicianos antes, de.
completar os 18 meses de incorporados, contam a-'anUS"
dade 'de promoção a este posto, atribuída aos r~stant~
,Furriéis Milicianos do mesmo Turno, istb é,do dia 1 o
mes seguinte em que completarem 18 meses de incorpor8~
d~.
'
Esta determinação anula a legislação anteriormente publJ'
cada e relacionada com este assunto.

IX - OBITUÁRIO
8'
1967 - Janeiro - dia 31 - 2°.Sarg. do Q.S.S.G.E., José Jo
quim da Silva, do R.A.L. 1.

~!.
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O Ministro do Exército

Joaquim da Luz wnha

Est'a conforme

O Ajudante General

do E

:(O~'),
MINIST~RIO DO EX~RCITO

Ordem

do Exército
28 de Fevereiro de 1967

PUblica-se ao Exército O seguinte:

I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
1 - SAIUNIOS

Por portaria de 28 de Janeiro de 1967
Mand~ o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
~ercito, condecorar com a medalha de mérito militar de
,8: classe, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
MjlCOS dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
edalha Militar de 28 de Maio de 1946, os seguintes saF
gentos:
-F~~~l Miliciano, José Maria Pereira de Castro, da Com513 la de Artilharia nO. 496 - Batalhão de Caçadores n~
-Fu ,- Regimento de Artilharia Ligeira nO. 1.
r~rlel Miliciano, António José, da Companhia de Artilh&
Min~8 ~o:777 - Regimento de Artilharia Ligeira nO. 1.
~$Eterlo do Exército, 28 de Janeiro de 1967. o Ministro
"irei to, Joaqu is: da Luz Cunha,
2 - PRAçAs
Por Portaria de 19 de Novembro de 1966
~

~~ o.Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
48erClto, condecorar com a medalha de mérito militar de
~: classe, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
Me~cls dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
4236/~a h1ilitar, de 28 de Maio de 1946, 'o 1 0. Cabo nO.
4-M, Félix Fernandes RedrigJ1es da Cunha, de Comp

I.,
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•

nhia de Artilharia nO. 783 - Batalhão de Artilharia nO,
786 - Regimento de Artilharia Pesada nO. 2.
Ministério do Exército, 19 de Novembro de 1966. O Minist~
do Exérçi. to, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 10 de Janeiro de 1967
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro d~
Exército, condecorar com a medalha de cobre de Valor ~.
litar, com palma, nos termos do artigo 7°., com referêu
cia ao parágrafo l°. do artigo 51°., ambos do Regulam~
to da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, as segulU
tes praças:
-Soldado nO. 2423/63-M, José Lopes de Sousa Marques, d~
Companhia de Cavalaria nO. 629 - Batalhão de Cavalar18
nO. 631 - Regimento de Cavalaria nO. 7.
-Soldado nO. 1812/64, José Luis de Brito Ferreira, da~'
panhia de Cavalaria nO, 1401 - Batalhão de Cavalaria p'
1851 - Regimento de Cavalaria nO. 3.
Ministério do Exército, 10 de Janeiro de 1967. O Mtnist~
do Exérci to, Joaquim da Luz Omha
Por portarta de 28 de Janeiro de 1967
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro ~
Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
4a. classe, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafod•
únicos dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento
,
Medalha Mt.litar, de 28 de Maio de 1946, as seguintes pr
ças:
"
-l°.Cabo n", 1791/63, Francisco Pais Mendes, da CanpanbS'
de Artilharia nO. 644 - Batalhão de Artilharia nO. 64
Regimento de Artilharia Ligeira nO,l.
,
-lo.Cabo Auxiliar Enfermeiro nO. 211/64-1a., Alberto ~~
gene Mlaponi, do Grupo de Artilharia de Campanha de
pula.
"
-1°•Cabo ,no. ~27 /64, José João Rocha Vieir~, da CompaJl bS3
S
de Artl1harla nO. 1409 - Batalhão de Artl1harla no.1
-Regimento de Artilharia Ligeira nO. 1.
.
-lo.Cabo ,no. ~35/64, José Francisco Migue~, da.Compan7b~,
de ArbÃ1harla nO. 730 - Batalhão de Artllharla nO.
Regimento de Artilharia Ligeira nO, 1.
,
_lo.Cabo nO. 635/65, Manuel António Costa Maçano, da ~
panhia de Caçadores nO, 1480 - Regimento de Infantaf1
nO. 16.
_~
-Soldado nO. 1971/63, Germano Gustavo Campos, da Com~

::.
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~e ~rtilharia nO. 644 - Batalhão de Artilharia nO. 645_Soeglmento de Artilharia Ligeira nO. 1.
t~dado.no. 1994/63, Diogo da Costa! da Çompanhia de Ar~lharla nO. 644 - Batalhão de Artllharla nO. 645 - Re_~lmento de Artilharla Ligeira nO. 1.
tldado Maqueiro nO, 1797/65, João Narciso Nunes, do Ba!lhão de Caçadores nO. 1871 - Regimento de Infantaria
,n • 2.
Ml~stérlo do E%érc~to, 28 de Janeiro de 1967.,0 Ministro
Exérci to, Joaquim da Luz CUnha
Por portaria de 31 de Janeiro de 1967
M~~

o.Governo da Repúbli~a Portuguesa, pelo Ministro do
erClto condecorar, a título p6stumo, com a cruz de
~erra de 3a. classe, ao abrigo dos artigos 9°. e 1~.
o Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946,
~r~~rviços prestados em acções de combate na Província
Ia lné Portuguesa, o l°. Cabo de Milíclas nO. 34/65,
dab~a Jaló, da Companhia de Milíclas nO.13 do Batalhão
Min~ 5adores nO. 1858 •.
doS;e~lo.do Exército, 31 de Janeiro de 1967. O Ministro
xerctto, Joaqutm da Luz CUnha.
Por portarta de 4 de Fevereiro de 1967

M

~~ o.Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
4aercito, condecorar com a Medalha de Mérito MtlLtar de
úni c asse, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
MedCOs dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
63 a~a Militar, de 28 de Maio de 1946, o Soldado nO,88/
la~' tónio José Severo Cravinho, da Companhia de Cavato
êO. 567 - Batalhão de Caçadores nO, 507 - RegimenMiniste .avalaria nO. 3.
do E!~to,do Exército, 4 de Feverelro de 1967. O Ministro
erc1to, Joaquim da Luz CUnha.

da

B - louvores
l_~

M

Por portaria de 14 de Fevereiro de 1967

~d_

~ér~iGoverno da República Portuguesa, pelo Ministro, do
reira to, louvar o 2°. rgento de Engenharia, Emídio Fe~
C~et:nd~é, pelas suas qualidades de trabalho, método e
nCla, de que tem dado provas, durante cerca dec~
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,

co anos, no desempenho das funções de Adjunto do OleIe
do Centro Cripto da Repartição do Gabinete, onde a sua
colaboração tem sido bastante valiosa.
Estudioso, dedicado e trabalhador, tem concorrido com o
seu espírito de.bem servir para a resolução de vários
assuntos relacionados com a sua especialidade, nunca se
poupando a esforços para que o funcionamento do Centro
Cripto fosse o mais eficiente possível.
Militar brioso, correcto e disciplinado, sempre se c~
portou como um elemento de valor dentro do Serviço
Reconhecimento das Transmissões, pelo que se creditoU~
auxiliar de muito apreço e de grande merecimento, mere'
cendo ser distinguido como militar muito consciêncioso
e cumpridor.
Ministério
do Exército,
14 de Fevereiro de 1967. O Minis'
tro do Exérci to, Joaquim da Luz <l&nha.
2 -

PIW;AS
Por portaria

de 10 de Janeiro

de 1967

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro~
Exército, adoptar para todos os efeitos legais, o IOd
conferido em Ordem de Serviço nO. 54, de 6 de Julho
1966, da Região Militar"de Angola, ao Soldado nO. 1 "
64-M, José Luis de Brito .Ferreira, da Companhia de CS~,
laria nO. 1401 - Batalhão de Cavalaria nO. 1851 - ~~
mento de Cavalaria nO. 3, do teor seguinte:
5
"Porque, durante um ataque sofrido pelas nossas tropll~,
evidênciou not~veis qualidades de valentia, coragem,
cisão, sangue-frio e serena energia debaixo de Iogo: s~
Apesar de ser desempanador e não ter propriamente ~s~
de combatente, ao desencadear-se o ataque l coluna 8~5'
por iniciativa próprt8, procurando descobrir os loc8~~
que o inimigo se encontrava, indiferente l sua segur ~
e bateu-o com tiros de pontaria bem ajustada, muitO c f
tribuindo para a eliminação de algumas posições do~dei~
nossas tropas estavam a ser visadas. Tendo sido atl~~
entretanto, por uma bala inimiga, que lhe despedaÇo'\dl
lábio e parte do maxilar inferior, com notável ser~6f
de e firme determinação no cumprimento do dever, 8~ ~
do sofrimento que devia ter e que procurava ocul~a~~it
seu~ camaradas, manteve-se a fazer fogo sobre o ln1
até esgotamento das suas forças.
esf)
O seu acto de transcendente heroicidade e inegável dt
rito de sacrifício bem poderá ser inscrito a letr8S
ouro na hist6ria dos bravos soldados portuguesel:>'"

8i~

~:. Série
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Mindoistério do Exército,
10 de Janeiro
EXérci to, Joaquim da Luz Cunha.
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de 1967. O Ministro

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
A - Condecorações
1 - SAEGNIOS
Ag~aciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos termos
°darto• 12°. do Regulamento da Medalha Militar, promu~
~ o pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por
espachos do Comandante- chefe das Forças Armadas em Ar..
~la, das datas que vão indicadas os seguintes sargen~
~20
Por despacho de 17 de Janeiro de 1967
.Sargento Miliciano de Infantaria, Vlctor Manuel do Car
mo Santos, da la. Companhia do Centro de Instrução de C0mandos - Regimento de Infantaria nO. 15.
-fi.

Por despacho de 25 de Janei ro de 1967

~lel Miliciano de Infantaria, Aníbal Valério Aguiar,da
_ReP~hia de Artilharia 784 - Batalhão de Artilharia 786
glmento de Artilharia Pesada nO. 2.
Agra .
d c1ado com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos termos
~darto. 12°. do Regulamento da Medalha Militar, promuld ° pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por
bispacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em Moç~
1 q~e, de 29 de Dezembro de 1966, o 2°.Sargento de CavaR:r~a, Domingos ~as, da Companhia de Cavalaria nO. 756glmento de Cavalaria nO.7.
2 - PIV(:As
Agraci d
artOa ° com a Cruz de Guerra de 4&. classe, nos termos do
pel 'n!20• do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
chood creta nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por despa24 d o Comandante-Chefe das Forças Armadas em Angola, de
Bette Janeiro de 1967, o Soldado nO. 446/65, Joel Manuel
Bataih~ourt de Melo, da Companhia de Caçadores nO. 1437 80 Independente de Infantaria nO. 17.
A&raClad
artO Os cOO) a Cruz de Guerra de 4&. classe, nos termo do
Pelo·n!20. do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
chos d creto nO. 35667, de 28 de Malo de 1946, por despadatas ° Comandante-Chefe das Forças Armadas na Guiné, das
que vão indicadas, as seguintes praças
Por despacho de 16 de Janeiro de 1967
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-l°.Cabo nO. 0557565, Rogério Lopes, da Companhia de Caç'
dores nO. 1416- Batalhão de Caçadores -1856 - Regimento
de Infantaria nO.1.
-1° •Cabo nO. 1644/64, João Jacob Roque, da Companhia de
Cavalaria 789 - Batalhão de Cavalaria 190 - Regimento ~
Cavalaria nO.7, a título p6stumo.
-Soldados nOs., 1673/64, Manuel Pereira Antunes e 3093/6 4
8
Annando de Jesus Ascensão, da Companhia de Cavalaria 1,
9
-Batalhão de Cavalaria 790 - Regimento de Cavalaria 0 :
-Soldados nOs. 141/64/2a., Braima Baldé, 175/64/2a., AllJ
Seidi e 522/64/2a., Adula Baldé, da Companhia de Caval'
ria 789 - Batalhão de Cavalaria 790.
-Soldado de Milícia nO. 56, Suma Jamanca, da Companhia de
Milícia nO. 2 do Batalhão de Cavalaria 757, a títubp5stJJ~
Por despacho de 23 de Janeiro de 1967
-Soldados nOs. 3110265, Manuel Augusto Teixeira e 5539~~
Manuel Aires da Cost.a, da Companhi a de Caçadores ISO:>-(
talhão de Caçadores 1877 - Regimento de Infantaria nO~~'
-l·.Cabo da Polícia Administrativa nO. 240/64, Sori Ba1ot,
aa Companhia de Caçadores nO. 1439 - Batalhão de Caça~
res nO. 1888.
_.~
-Caçadores Nativos, QIem6 Nanqui e Quebá Sonco, da (.aIIJ'I'"
de Caçadores 1439 - Batalhão de Caçadores 1888.

Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos te~i
do artO. 12°. do Regulamento. da Medalha Mi litar, pr()llll
do pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, par_M
pachos do COmandante-Chefe das Forças Armadas em MoÇ~
que, as seguintes praças:
Por despacho de 29 de Dezembro de 1966
-Iv.Cabo nO. 1161/64, Manuel Augusto de Araújo Fonseca".
Companhia de Cavalaria nO. 756 - Regimento de Cava1arJ~1
-Soldados nOs. 1Qq8/65, Laurentino Saraiva, 1064/65, ~J
Francisco e 1245/65, Manuel António Nogueira, da ~
de Caçadores 1475- Regimento de Infantaria nO.2.
f
-Soldado nO. 3112/65, João Gomes Alves, da Companhia de
tilharia 1515- Regimento de Artilharia Pesada nO. 2.
Por despacho de 19 de Janeiro de 1967
cI
-l0.Cabo nO. 1485/65, Ant6nio Lourenço Carvalheira,
panhia de Cavalaria 1506 - Batalhão de Cavalaria 18°v
gimento de Cavalaria nO. 7.
~
-Soldado nO. 1333/65, António Joaquim Ferreira BastoS'l~
Com~anhia de Cavalaria 1506 - Batalhão de Cavalaria
Reglmento de Cavalaria nO. 7.

d~,
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III - IUDANÇAS DE QUADRO
SAIGNIDS 00

CUAIID PfltMNfNIE

Quadro do Serviço de Material
Tem passagem ao Quadro Permanente do Q.S.M., o 20.Sargent~ Radiomontador do Q.C., Armindo Barros da Silva G.ti.Jna.
raes, da R.M.A., porque, encontrando-se aprovado
para
este gua~ro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta
d·an~1gu1dade desde 4/8/963, data a partir da qual tem
lre1to aos vencimentos do novo posto. Fica graduado no
POsto de 2°. sargento. •

IV - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
SAIGNIDS 00 QJAIID PEIMANOOE

Ingresso nos Quadros
Quadro de Sargentos do Serviço Geral do Exército
p

a:8~.aser considerados nesta situação desde as datas a
se~1r.indicadas e colocados nas Unidades que a cada um
e 1nd1ca, os 10s.Sargentos abaixo mencionados:
lo

Q_

·~r

Batalhão de Caçadores 0·.6
g. de lnf., José Tavares Afonso, desde ••••• 1/12/966

lo ~~anbia

Division'ria de lanuteocio de laterial
• rg. de lnf., Francisco José Man8w~has,desde ••1/2/967

lo.s. Batalbão Iodependente de Infantaria 0°. 18
rg. de lnf., Duarte Jacinto Pavão Nunes, desde

1/2/967

10.Ser

C:,ando Te~ritorial Independente de Ti.or
g. e ln!., Alvaro José Pratas, desde ••••••• 1/2/967
Reclio 1111tar de ADcola
~o S.A.M., Feleciano Ferreira, desde ••••23/1/967
e ln!., Joaquim Simões dos Santos, desde

P'-eou
10.s.:

1/2/967
ser considerado nesta situação desde 1/7/966, o
~. de Art., Aruúndo Marques Silvério, do R.A.L.'.
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Vence pela verba "Pessoal dos Quadros

Aprovados por Lei'
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Passagem à situação de disponibilidade
Quadro da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 11/2/967, o
Furriel Grad. de Eng. (Ramo Trans.), Alexandre da Costa
rerreira, do B.T ••
(Ramo Transmissões)
P~Ssou a ser considerado nesta situação desde 9/7/966, o
2~Sarg. de Eng. Radiotel. (Ramo Trans.), João Luis de
Abreu, da R. M. A ••
Passou ~''Ser considerado nesta situação desde 1S/1l/966,~,
20.Sarg. de Eng. Radiotel. (Ramo Trans.), José Freire
bo Carvalho\ da R.M.A ••

Quadro da Arma do Serviço de Administração

Militar

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/2/961, ~
20.Sarg. do S.A.M., José Manuel Paulino Hilário, da~'
de Angola.

Eliminações
Quadro da Arma de Arti Iharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 24/1/967, f.
20.Sarg. de Art., Fernando Rodrigues Mendes Horta, do ~
A.P. 3. Parágrafo único do artO. 31°. do C6dlCO de Jus
ça Militar.

v - PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
SAKiENID3 00 ClJAI:m PERMNENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Repartição

da Gabinete
. ei~

Sarg. Ajud. de Art., o Sarg. Ajud. Grad., Rogério Mo) t

~=~••****** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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**

~itão de Ascensão, contando a antiguidade desde 11/7/
d 5, data a partir da q~al tem dire'to aos vencimentos
o novo posto.
(Despacho de 15/2/967)

Na Dependência

do Quartel Mestre General

Direcção do Serviço de Transportes
Sarg. Ajud. de Cav., o Sarg. Ajud. Grad., Ladislau Pinheiro Est~ves, contando a antiguidade desde 11/7/965, data
a part1r da qual tem direito aos vencimentos do novo~
t
(Despacho de 15/2/967)

°

.

Escolas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantar ia
Escola Prática de Infantaria
lO~rg. l0.Mec. Viat. Rodas, o 2°.Sarg., Manuel António
ta go Garcia, contando a antiguidade desde 1/11/966,dapo a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
,Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
porstLo,
ei,";
(Despacho de 14/2/967)

Regimento de Infantaria nO.1
0

2 Bar
, Sarg
'l
J ose' An t6n'10
d Mú'S1CO', Cl'ar1nete B'aLXo' I J o Furr1e,
par~~ as, contando a antiguidade desde 31/1/967, data a
1r da qual em direito aos venc1mentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Regimento de InfantarIa nO.6
20''''Ilrg.
~U_,

•
•
•
J'
M
.
ro
"IUS1CO
"Flaucim", o Furnel, José oaqurm onte1da'q~Oitando a antiguidade de de 31/1/967, data a partir
a tem direito ao vencimentos ·do novo posto.
(Oe pacho de 16/2/967)

Regimento de Infantaria nO.15

Sarg .
l'~tAjud. de Art., o
rg, Ajud. Grad., Manuel Garcia Gou, Contando a tiguidade de de 11/7/965, data a partir
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da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/2/967)

Regimento de Infantaria nO,16
2°.Sarg. 2°.Mec. Armas Lig., o Furriel, Armando da Concel
ção Luiz, contando a antiguidade desde 31/10/966, da~
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
Serve em reforço na R.M. de Moçambique.
(Despacho de 14/2/967)

Batalhão Independente de Infantaria nO.19
Furriel Músico "Clarinete", o 1° •Cabo Músico "Trombone",:
t6nio Manuel Florido,do R.I.1, contando a antiguidade.
de 1/2/967, data a partir da qual tem direito aos venCl'
mentos do novo posto.
(Despacho de 9/2/967)

Batalhão de Caçadores nO. 5
2° .Sarg. Músico"Flautim", o Furriel, Ant6nio José Laur~
Martins, contando a antiguidade desde 31/1/967, data v
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pDs
(Despacho de 16/2/967)

Batalhão de Caçadores nO. 10
2°.Sarg. Corneteiro, o Furriel, Amândio Monteiro dos Reil,
Pereira, contando a antiguidade desde 31/12/966, data V
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
(Despacho de 16/2/967)

Artilharia
Regimento de Artilharia ligeira nO.1
Sarg. Ajud. de Art., o Sarg, Ajud. Grad., Raul Manuel df,
Sousa Paz, contando a antiguidade desde 11/1/965, dat'"
partir da qual tem direito 80S vencimentos do novO pDs
(Despacho de 15/2/967)
l'
l°.Sarg. l°.Mec. Viat. Rodas, o 2°.Sarg., Alexandre ~~
contando a antiguidade desde 2/12/966, data a partir f
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. VencI
la verba "Pessoal dos Ç\1adros A~rovados por Lei"
(DeAP.cOg de 14/2/967

~:~ Série
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Regimento de Artilharia ligeira nO.5
Sarg. Ajud. de Art., o Sarg. Ajud. Grad., José Maria AlVes Ma~o. contando a antiguidade desde 11/7/965. data
a partlr da qual tem direito aos vencimentos do novo
POsto.
(Despacho de 15/2/967)

Regimento de Artilharia Pesada nO.3
(c/destino ao C.I.C.A.2)
lo Sarg

•

ih

•.1o.Mec. Viat. Rodas, o 2°.Sarg., Fernando Carvaa o Tr~go. contando a antiguidade desde 2/12/966. data
Partlr da qual tem direito aos vencimentos do novo
=~tLe°'.Xence pela verba "Pessoal dos Qcadroe Aprovados
1 •

(Despacho de 14/2/967)

Regimento de Artilharia Antiaérea Fíxa
Sarg Aj
cio ud. de Art •• o Sarg. Ajud. Grad., Américo Flor8nti~'dcontando a antiguidade desde 11/7/965, data a para qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/2/967)
20 S rg
Fa: • 2°.Mec. Radar, o Furriel, António de Carvalho
par~' Contando a antiguidade desde 31/1/967, data a
to
da qual tem direito aos vencimentos do novo pos• rve em reforço na R.M. de Angola.
(Despacho de 11/2/967)

&

GrupO de Arti Iharia Contra Aeronaves nO.3
Serg• Aj
.
I3;Ptiud, de Cav., o Sarg. Ajud. Grad., José .Ioaquim
965 ta de Almeida, contando a antiguidade desde 11/7/
do ~o ata a partir da qual tem direito aos vencimentos

d

\'0

POsto.

(Despacho de 15/2/967)

Cavalaria

Sa

Escola Prática de Cavalar!

rg. Ajud
Cãncei _. de Cav., o Sarg. Ajud. Grad., Vitor Pedro da
7/965 ç~o Pereira Reis, ccatando a antiguidad desde 11/
, ata a partir da qual tem direito aos vencimen-
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tos do novo posto.
(Despacho de 15/2/967)

Regimento de lanceiros nO. t
Sarg. Ajud. de Cav., o Sarg. Ajud. Grad., João de Jesus
Rodrigues Cabeças, contando a antiguidade desde 11/7/65,
data a partir da qual tem direi to aos vencimentos do nO'
vo posto.
(Despacho de 15/2/967)

Regimento de Cavalaria nO.4
Sarg. Ajud. de Cav., o Sarg. Ajud. Grad., Domingos &que,
contando a antiguidade desde 11/7/965, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/2/967)

Regimento de Cavalaria nO.7

An~t

Sargs. Ajuds. de Cav., os Sargs. Ajuds. Grads., José
nio da Ca~tela e Ami1car ~as Parro, contando a antigul~
de desde 11/7/965, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/2/967)
2°.Sarg. 2°.Mec. Armas Lig., o Furriel, Maria Silva, coO'
tando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos ().tadrosAprovados por Lei".
(Despacho de 11/2/967)

Regimento de Cavalaria nO.8
2°.Sarg. 2°.Mec. Viat. Rodas, o 2°.Sarg. Grad., Carlos ~
deias Henriques, contando a antiguidade desde 31/1/967"
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do n~
vo posto. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros Apro'/a
por Lei".
(Despacho de 11/2/967)

Engenharia
Regimento de Engenharia nO. 1
'0;'

Sarg. Ajud. de Cav •• o Sarg. Ajud. Grad., Manuel DarnáSlll~,.,
vlndo, contando a antiguidade de de 11/7/965, data a ~j

~!
••S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/2/967)

Grupo de Companhias

de Trem Auto

Sa~g. Ajud. de Cav., o Sarg, Ajud. Grad., Antc5nio Marques
ont~s, contando a antiguidade desde 11/7/965, data a
ptart1rda qual tem direito aos vencimentos do novo poso.

(Despacho d~ 15/2/967)

Transmi ssãas
Regimento de Transmissões
Sarg
1" Aj
. ud, de Art., o Sarg. Ajud. Grad., Ant6nio Barbosa
t:~e1ra Lobo, contando a antiguidade desde 11/7/965,daa partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 15/2/967)

SerViço de Material
Companhia Divisionária

de lanutenção

de Material

0

2 d0Aln'
,Sarg 20 •Meco Arma s Li g., o F'urne, I J oaqmm
. Noguei. ra
a P a~al, contando a antiguidade desde 31/1/967, data
pos~tlr da qual tem direito aos vencimentos do novo
, Serve em reforço na Região Militar de Moçambicpe.
(Despacho de 11/2/967)

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Tribunais
Tribunal Militar Territorial

do Porto

Sarg A'
te~edJud, de Art., o Sarg. Ajud. Grad" Amilcar de Adat o Freita , contando a antiguidade desde 11/7/965.
nov~ a partir da qual tem d'reito aos v~ncimentos do
POsto,
(De pacho de 15/2/967)

C
Estabelecimentos de Instrução
entro de
Instrução de Sargentos Milicianos

de Infantaria
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Sarg • .\jud. de Cav., o Sarg • .-\jud. Grad., Estanislau ~
ra, contando a antiguidade desde 11/7/965. data a pa~
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/2/967)

Centro de Estudos Psicotécnicos

do Exército

Sarg. Ajud. de Inf., o Sarg. Ajud. Grad., Arlindo AugustO
de Freitas,
contando a antiguidade desde 11/7/965, d8~
a partir da qual tem direito aos vencimentos do nova pi
to.
(Despacho de 15/2/967)

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Militar Regional nO. 1
Sarg • .\jud. de Cav., o Sarg • .\jud. Gr~d., Belarmino Ferr~
ra de Aguiar, contando a antiguidade desde 11/7/965, 'J
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo ~
to.
(Despacho de 15/2/ %7)
2°.Sarg. do S.S., o Furriel, Fernando José de Castro Sl'1'"dI
contando a antiguidade desde 31/1/967, data a partir
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 20/2/967)

Hospital Mil itar Regional nO.3

Sel'f

Sarg • .\jud. de Inf., Antéllio Vaz Maleiro Cardoso e o
Ajud. de Art., Ant6nio de Figueiredo Simões, os Sar~5
juds. Graduados, contando a antiguidade de de 11/7/96
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do II
vo posto.
(Despacho de 15/2/967)

~I

Diversos
Depósito Geral de aterial de Guerra

rg·1

Sarg • .-\jud. de fllg., Ant6nio da Graça Mont~iro e
dante de Cav., João Fernando Re ende Vieira, os
r~SI
judantes Grads., contando
antiguidad
de de 11fT/ ~.
d ta a p rtir da qual têm dir ito ao venci en os do
vo posto.
(De pacho de 15/2/967)

::. Série
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do Exército

Sarg. Ajud. de Art., o Sarg. Ajud. Grad., José Pereira,
conltandoa antiguidade desde 11/7/965, data a partir da
que tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/2/967)

Supranumerários
Artilharia
Regimento de Artilharia ligeira nO.1
20FSerg: de Art., o Furr (e.l,• Hennínio Caetano da Cruz
p:r~lra, contando a antiguidade desde 31/7/966, data a
tort1r da qual tem direito aos vencimentos do novo pos

RM
o

•

Este militar encontra-se na comissão de reforço
de Angola.
(Despacho de 14/2/967).

na

Regimento de ArtIlharIa Pesada nO.2
0

2 ·&ar d
tan g. e Art., o Furriel, Francisco Cosme Torres, conquato a antiguidade desde 31/10/966, data a partir
da
sar tem direito aos vencimentos do novo posto. Este
Ango~nto encontra-se em comissão de reforço na R.M. de
a.

(Despacho de 13/2/967)
2° ,Sarg d
tand • e Art., o Furriel, Manuel Miranda Canário, conqualo a an~iguidade d ade 31/10/966, data a partir da
lit tem dlreito aos vencimento do novo posto. Este migola~ enc tra-s em comi são d reforço na R.M. de An(De pacho de

14/2/967 )

Regimento de Artilharia Ps ada nO.3

coCava I r a

l
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Regimento

de Cavalaria

nO.8

2°.Sarg. de Cav., o Furriel, João Magueijo Duarte, cont~'
do a antiguidade desde 31/1/967, data a partir da qu~
tem direito aos vencimentos do novo posto. Este milit~
encontra-se em comissão de reforço no C.T.I. da Guiné.
(~spacho de 20/2/967)

No Ultramar
Região Militar de Angola
20.Sarg. 20.Mec. Radiomontador, o 2°.Sarg. Grad., Manuel'
Oliveira Rivais, contando a antiguidade desde 31/8/965,
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do nO~r
posto. Fica na escala de promoção imediatamente à esqu;
do actual 2°.Sarg. 2°.Mec. Radiomontador, Emílio José
queira de Macedo.
(~spacho de 15/2/967)
2°.Sarg. 2°.Mec. Radiomontador, o 2°.Sarg. Grad., ArmiJl1°
Barros da Silva Guimarães, contando a antiguidade de~e,
8/965, data a pa~tir da qual tem direito aos venci~~
do novo posto. F1ca na escala de promoção colocado 1 ti
tamente à esquerda do actual 2°.Sarg. 2°.Mec. Radiomon
João Rosa Louro.
(~spacho de 15/2/967)
2°.Sarg. 2°.Mec. Viat. Rodas, o Furriel, José Farinha, c~
tando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir de
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(~spacho de·11/2/967)

2°.Sarg. de Art., o Furriel, Joaquim da Silva Neto, COJlt~
a antiguidade desde 31/10/966, data a partir da qual
direito aos vencimentos do novo posto.
(~spacho de 14/2/967)

2°s.Sargs. de Art., os Furrié18, Francisco do Nascim~~
V'a,Ant6nio de Oliveira Borges, Manuel Augusto Vide .,,~
paio e Paulo Gilberto de Freit
Amador, contando,' i~
dade desde 31/10/966, data a partir da qual tem dlre
vencimentos do novo posto.
(~6pacho de 9/2/967)
,pJ'

Furriel Músico "Flautim em 06", o 10. Cabo, João da Ase

~:. Sé ri e
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e~ra, contando a antiguidade desde 2/12/96 , data a pePtlr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/2/967)
Furriel Músico "Clari ret.e Sib", o 1° .Cabo Músico "Pratos~'
~/fredo Maria Duarte, contando a antiguidade desde 19/
t 966, data a partir da qual tem direito aos vencimenOs do novo posto.
(Despacho de 11/2/967)
Fu~riel Músico "Clavicorne", o 1° •Cabo , Ant6nio Pereira
,os Pr~zeres,. contando a antiguidade desde 1/2/967, data
partlr da qual tem direito aos vencimentos do ovo
po ato,

(Despacho de 1/2/967)

Região Mil itar de Moçambique
2°ÂlSarg.2°.Mec. Viat. Rodas, o Furriel, Carlos Alberto
da~es Carvalho, contando a antiguidade desde 31/10/966,
no a a partir da qual tem direito aos vencimentos do
\'0 posto.
(Despacho de 11/2/967)
2°j~s.r~s. de Art., os Furriéis, Hilário de Carvalho e
Ferreira Rijo, contando a, antiguidade desde 31/
tos d ' data a partir da qual têm direito aos vencimenO no\'o posto.
(Despacho de 9/2/967)
FuI'.
~~l t.\ísico"Clarinete Sib", o 1° •Cabo, Wilson Pereira
Part~' dontando a antiguidade desde 19/12/966, data a
to, lr a qual tem direito aos vencimentos do novo P08-

~i~~m

(Despacho de 11/2/967)
Furriel Mú .
Addb
SlCO "Flautim em 06", o 1° •Cabo Músico "Flauta",
desdeerto Sebastião Rodrigue , contando a anti~id8de
\'enc~/12/966, data a partir da qual tem direlto 80S
ntos do novo posto.
r,
(Despacho de 17/2/967)
urriel t.\í '
~to
SlCO "Clarinete Sí b", o l°.Cabo, Américo Dinis
Partir'dcontando a anti~id8de desde 19/12/966, data 8
to,
a qual tem direlto 808 v~ciment08 do novO pos(Despacho de 11/2/967)
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1

Furriel Músico "Clarinete Sib", o lO.Cabo, José Augusto
Teixeira Roque, contando a antiguidade desde 14/12/966,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos doP"
vo posto.
(Despacho de 11/2/967)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

Sarg. AJud. Grad. do Q.S.M. (Ramo Auto, o l°.Sarg. Mec·~t
tura Rodas, Jaime Salazar Morais, do G.C.T.A., desde ~
2/967, data a partir da qual tem direito aos vencimeP I
do novo posto, por ter sido nomeado nos termos da al~~
c) do artO. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960 e de acordo
o nO. 28 das N.N.A.P.U. 1965, para servir na guarniçãO
nonmal do citado C.T.I ••
(Despacho de 17/2/967)
2° .Sarg. de Art., o 2°. Sarg, Grad., Evaristo Soares da ~
ceição, contando a antiguidade desde 31/10/966, data t
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pas
(Despacho de 20/2/967)
2°s.Sargs. de Art., os Furriéis, Ant6nio Tavares, Carlosl
Alberto Barata Rodrigues e ~amantino Ribeiro Pedro, c~
tando a antiguidade desde 31/10/966, data a partir d.q
têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 20/2/967)
Comando Territorial

Independente

de S. Tomé e Príncipe
,.~5'

2°.Sarg. de Cav., o Furriel, Manuel Francisco Lopes ~.-~
contando a antiguidade desde 31/1/967, data a partlf
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Desp cho de 20/2/967)
SAffiEN10S ro QJAlID aMUMENIO
Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Jo
antlguidade desde 31/7/966.
to do novo po to a partir
(De pacho d

,

é Afon o Rita, contando .
Tem dir ito ao venci~
de 4/2/967.
22/2/967)

3a. Série
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Regimento de Infantaria nO. 7.
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Armindo Godinho de Almeida,
Contando a antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 22/2/967)

Regimento

de Infantaria

nO.12

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Ant6nio Joaquim Lopes Valente,
Contando a antiguidade desde 31/7/966.
~spacho
de 22/2/967)

Regimento de Infantaria nO.15
20~Sa~g. MilO., o Furriel, Joel de Gouveia Alves, conan o a antiguidade desde 29/2/964.
(Despacho de 22/2/967)
20~Sarg. Milo., o Furriel, António da Silva Machado,conq:nto a antiguidade ddsde 28/2/965, data a partir da
a tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/2/967)
20~~Sargs. Milos., os Furriéis, João Ant6nio Leon Gonçal~~' José Joaquim de Jesus Fitas e Eleutério AzevedoP~
Par~~' Contando a antiguidade desde 31/7/966, data a
to Ir da qual têm direito aos vencimentos do novo pos(De_facho de 22/2/967)

Regimento de Infantaria nO.16
2°·Sarg '
Cont · MIlo., o Furriel, João ~as Urbano de Mendonça,
qual~do a,antiguidade desde 28/2/966, data a partir da
ero dlreito aos vencimentos do novo posto.
2
(Despacho de 22/2/967)
o.Sarg M'
a ant: ~lO., o Furriel, Fernando Palma Pisco, contando
tos dISUIdad~ d sde 28/2/966. Tem direito aos vencimen~
o novo po to a partir de 13/12/966.
2o.s-r,
(De pacho de 22/2/967)
do ag~~~lo:, o Furr'el, Lui Ramos Abreu Vital, contan~to
ISUldad de de 28/2/966. Tem direito ao venCldo novo po to a partir de 28/12/966
(Despacho de 22/2/967)
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f'

2°.Sarg. Mi 10., o Furriel, Manuel Pereira Rodrigues Pill'
to, con tando a antiguidade desde 31/7/966, data a pat'
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo postO'
(Despacho de 22/2/967)

Batalhão de Caçadores nO. 5
2°. Sarg. Milo., o Furriel, José Ferreira Ribeiro, cont~'
do a antiguidade desde 31/7/966, data a partir da qu'
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/2/967)

Batalhão de Caçadores nO. 10
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Fernando Manuel Gomes Rodri'
gues, contando a antiguidade desde 28/2/966, data '
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo~
to.
(Despacho de 22/2/967)
2°.Sarg. Milo., o Furriel, António Germano Sequeira pe'
reira Coelho, contando a antiguidade desde 31/7/966,
(Despacho de 22/2/967)
2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Afonso Henrique dos SantoS ~
nes, contando a anti~idade desde 31/7/966, data a ~.
tir da qual tem direlto aos vencimentos do novo pos
(Despacho de 22/2/967)

Arti Iharia
Regimento de Artilharia

Pesada nO. 2

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Domingos Antunes Oliveit~,
Castro, contando a antiguidade desde 28/2/966. T~/fI~
reito aos vencimentos do novo posto a partir de 22
(Despacho de 22/2/967)
Se rv iço de Saúde

Regimento do Serviço de Saúde

"

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Ãdeodato Wenceslau das ~~~
as Fernandes, contando a antiguidade desde 31/1 /'IQ".jJft
direito aos vencimentos do novo posto a partir de

966.
(Despacho de 22/2/967)

ie
fI~llftl DO UBtt IT{) r
...................
*
~

~
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No UI traaar

Comando Territorial

Independente da Guiné

-ComPanhia de Comando e Serviços do ~artel

General

2°.Sarg: Milo., o Furriel, Carlos Correia Velez, contando
antiguidade desde 3!/~/966. Tem direito aos vencimens do novo posto a partir de 30/12/966.
(Despacho de 22/2/967)
0
2 Se·
•
rg. Milo., o Furriel, José da Pi~dade Alves, contana antiguidade desde 31/7/966.
(Despacho de 22/2/967)

:o

do

v - COLOCAÇÕES E TRANSFERtNCIAS
~

ro ÇlJAJR)

PfB1ANOOE

Ar.as e Serviços
Ministério do Exército
Ma Dependência do Vice Chefe do Estado Maior
Chefia do Serviço de Reconhecimento
0

das Transmissões

f'

2 ·Sar

An

de Eng. (Trans.), Luis Bernardo Rocha, da R.M.de
1/~7a, devendo ser considerado nesta situação desde 19/
Por ~iX~nce pela verba "Pessoal dos Qaadrce Aprovados

20 S.
Üni~gdede Eng. (Trans.), Manuel
~aç~ dMobilizadora, devendo
la. Vo esde 9/1/967, por ter
lei".ence pela verba "Pessoal

Nunes Pires, do R.I.l,sua
ser considerado nesta siregressado da R.M. de Angc;
dos ~adros Aprovados por

N. Dependência do Ajudante General do Exército
Direcção do Serviço de Pessoal
20

Repartição de SarRentos e Praças

......g. de Inf., Manuel
CL

Anunciação,

da R.M. de Ansola, de-

162
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vendo ser considerado nesta situação desde 19/1/967.V~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"·

Na Dependência

do Quartel Mestre General

Di recção do Serviço de Material

2° .Sarg. 2° .Mec. Armas Lig., Joaquim Ferreira Travanca,/d~
R.I.2, devendo ser considerado nesta situação desde 9
967, data em que embarcou de regresso à Metrópole.

Direcção do Serviço de Fortificações

e Obras Militares

2°.Sarg. de Eng. (Sap.), António Joaquim Moreira, da Il.M·
de Moçambique, devendo ser considerado nesta situação
desde 8/1/967. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros k
provados por Lei".
2°.Sarg. de Eng. (Sap.), Francisco Silva, do R.E.1, sU~
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta s~
tuação desde 20/1/967, por ter regressado do C.T.I.
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Quartéis Generais
Quartel General do C. T.I. da Madei ra
. d'
Furriel Grad. de lní., Roberto Alfredo Marques Morelra~
mmET. Vence pela verba "Pessoal dos Quedros Aprov'
por Lei".

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros de

Infantar ia
Regimento

de Infantaria

nO.l

2° •Sarg. Músico "Trombone", Fernando José Pires, do fl,l·
15, por pedir.
Furriel Músico "Clavicome",
I. 19, por pedir.

Regimento

Fernando Rosa Jorge, do

de Infantaria nO.4

eJ

~: •• Série
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2°.8arg. Corneteiro, Cirilo Duarte Vieira, do C.I.S.M.I.,
por pedir.

Regimento

de Infantaria nO. 5

2°.8arg. de Inf., António de Jesus Oliveira, da E.P.I.,
~rdmotivo disciplinar. Vence pela verba "Pessoal dos
a ros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria n°. 6
Furriel
'
,
•
,
r d MúSlCO
"Tfmpanos", Manuel Fernandes Matos Fer reata, ,a R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesg~ Sltuação desde 12/1/967, data em que embarcou de re·
esso ~ Metr6pole.

Regimento

de Infantaria nO. 10

20~~b~' de Inf., Henrique Neto Guerreiro, da R.M. de Mol2/l/1~ue,devendo ser considerado nesta situação desde
dos 67. Vence pela verba 'Tessoal dos Quadros Aprovapor Lei".

Regimento

de Infantaria nO.11

2°.Sal'
nid g. de ~nf., rsac dos Santos Mafra, do R.I.IS, sua UÇãoa~e Mobllizadora, devendo ser considerado nesta s~~
né Vesde 21/1/967, por ter regressado do C.T.I. da GuiLei".ence pela verba "pessoal dos Quadros Aprovados por
20 ·Sar
2 Sg. Co~eteiro, Manuel João Lopes Pouca Roupa, do R. I.
t~ s~a Unldade Mobilizadora, devendo ser considerado ne~
Angoltudaçãodesde 9/1/967, data em que embarcou na R.M.de
a e regres o ~ Metr6pole.

Regimento

de Infantaria nO.15

2°'8ar
"
de ~. Mú~lCO "Flautim", Fernando Alves Pereira, da R.M.
de8deÇ~b/lque, devendo er considerado nesta situação
Pole•
1/967, data em que embarcou de regresso ~ Metr6-

lo

Regi anto de Infantaria nO.16
(L

~.~r8 t.\í '
.
"'.de' SlCO "Corneti~") Fiaul dos Santos Miranda, da R.
Moçambique, devendo 8er considerado nesta situação

desde 24/12/966, data em que embarcou de regresso ~ Me'
trópole.
Furriel Músico "Caixa", António Francisco Abrantes Pires,
da R.M. de Moçambique, devendo ser considerado nesta sr
tuação desde 27/12/966, data em que embarcou de regresJ
~ Metrópole.

Batalhão Independente de Infantaria nO.17
2°.Sarg. de Jnf , , Manuel José Gonçalves, do C.T.I. da GIl'
né, devendo ser considerado nesta situação desde 20/1/,
967. Vence pela verba "pessoal dos çuadros Aprovados pO
Lei".

Batalhão Independente de Infantaria nO.18
2° .Sarg. de In f , , João Neves Correia, da R.M. de Moçambi'
que, devendo ser considerado nesta situação desde 8/1/ ,
967. Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados pi'
Lei".

FUrriel Músico "Tímpanos", Manuel Arruda Simõe&, da R.fti,
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação d~
12/1/967, data em que embarcou de regresso , Metr6p01e,

Batalhão Independente de Infantaria nO.19
2°,Sarg. de lnf., Luís de Sousa, do R.I.2, sua Unidade~;
bilizadora, devendo ser considerado nesta situação de~,
3/2/967, P9r ter regressado da R.M. de Angola. Vence rIa verba "Pessoal dos <;)ladrosAprovados por Lei".
2° .Sarg, Músico "Saxofone", Hamilton Batista Gomes e flJ~~
Músico "Tímpanos", Juvenal Andrade Pereira, ambos da~ 'I
de Moçambique, devendo ser considerados nesta situaç~mf
de12/l/967, data em que embarcaram de regresso l Mett
le.

Batalhão de Caçadores nO. 3
2°.Sarg. de lnf., Óscar de Jesus Pimenta e Pinto, d. ~~~
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação d~~
3/2/967., Vence pela verb "Pessoal dos <;)ladrosApro~'
por Lei".
2° .Sarg. de ln!., Domingo

dos Anjos Morais, do C.M.E.f·~

~:........................................................
Série
ORDEM DO EXÉRCnO 1°.6
165
POr pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovado
s por Lei".
2°.Sarg. de lnf., Alberto Lúcio da Conceição, do R.I.1S,
s~a Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
sl~ação desde 21/1/967, por ter regressado do C.T.I.da
wlné. Vence pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados
POr Lei".

Batalhão de Caçadores nO. 6
2°RSarg. 2°.Mec. Vi.t. Rodas, Armindo Prude~te Marques,da
daMa de Angola, devendo ser considerado nesta situação
eide 3/2/967, data em que embarcou de regresso l Metr~
PO e.

Batalhão de· Caçadores nO. 8
2°~rg. de lnf., Manuel Ant6nio da Silva, do R.I. 15,sua
tu d~de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta siGu~çao desde 21/1/967, por ter regres.ado do C,T.I. da
~ence pela verba "Pessoal dos Qaadrcs Aprovados

po~t.

1 •

Batalhão de Caçadores nO. 10
2°.Sarg d

Mob·:

e lnf., Júlio do Carmo, do B.C.5, sua Unidade
de 3~2/z.dora, devendo ser considerado nesta situação de~
Pel
967, por ter regressado da R,M. de Angola. Vence
a verba "Pessoal dos ~.dros Aprovados por Lei",

2o~~r~.de lnf., Valter d. Conceição Barrigas, do R.I,1S,
situ ~dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
e juiçao desde 'XJ/l/967, data em que teve alta no H.M.P.
M, d gado pronto para todo o serviço. Foi evacuado da R.
la ,e ~Çambique e sua comissão dada por finda. Vence P&
er a "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei".

Arti Iharia
2

o 's'r

Escola Prática de Artilharia

dt C~Ô ~e Art., Celestino da Conceição das Dcrea Mendes,
2O/1/967,M., devendo

er considerado nesta situação desde
do do C.T.I. da Gliné. Vence
er a "Pesaoal do ~adros Aprovados por Lei".

S1el., b'POr ter regres

166
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Regimento

de Artilharia

ligeira nO.2

(c/destino ao C.l.C.A.4)
2°.Sarg. de lnf., Fernando de Jesus Dias Fareleira e o
2°.Sarg. de Art., Domingos Vicente Cardoso, ambos da
R.M.M., devendo ser considerados nesta situação desde
8/1/967 e 12/1/967, respectivamente. Vencem pela ver~
ba "Pessoal dos Q,ladros Aprovados por Lei",

Regimento

de Artilharia

ligeira nO.4

2°.Sarg. Clarim, Joaquim Agostinho, do R.A.P. 2, sua V~'
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situa'
ção desde 10/1/967, data em que embarcou da R.M. de An'
gola.

Regimento

de Artilharia

Pesada nO.3

(c/destino ao C.l.C.A.2)
2°.Sarg. de lnf., Emílio Silva Ferreira, do R.I.l, sua~:
nidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
tuação desde 18/1/967, por ter regressado do C.T.I.
G.tiné. Vence pela verba "Pessoal dos Q,ladros Aprovados
por Lei".

sd'

Regimento

de Artilharia

de Costa

2°.Sarg. de Art., Manuel António Ponte da Cruz, da R.M.~
Moçambique, devendo ser considerado nesta situação d~,
de 8/1/967, Vence pela verba "Pessoal dos Qaadroe Ap
vados por Lei".

Cavalaria
Regimento

de lancei ros nO.l

(c/destino ao C.I.C.A.3)
lO'

2° •Sarg. Grad. de Cav., Joaquim Francisco Santana ~~~.'
da R.M. de An~la, devendo ser considerado nesta Sl,dttl
ção desde 9/1/967. Vence pela verba "pessoal dos ~
Aprovados por Lei
II •

'dl

2° .Sarg. de Cav., José Pimente Gama, do R.C. 7, ua ~l 41
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaçao

~~••Série
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~e 8/1/967, por ter regressado da R.M. de Moçambique.
ence pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei~

Regimento de Cavalaria nO.4
2 Sarg
Ün. • de Cav., António da Costa Lourenço, do R.C.7,sua
tuld~de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta siGuiÇ~o desde 20/1/967, por ter regressado do C.T.I. da
". Vence pela verba I\Pessoal dos Quadros Aprovados
IX> rnLe el".
0

Regimento de Cavalaria nO.8
2°~~drg. de Cav., Manuel Gil Correia, devendo ser consideso
~esta situação desde 6/2/967. Vence pela verba "Pesa
os ()Jadros Aprovad06 por Lei".

1

Engenhar ia

,

Escola Prática de Engenharia
2°Ün~dgd Clar~m, José Araújo Pereira Mecedo, do R.C.7, sua
tulÇ~ edMobllizadora, devendo ser considerado nesta siGuin~o
esde 20/1/967, data em que embarcou do C.T.I. da
e.

Regimento de Engenharia nO. 1
20 Sa
Po/~~e
Eng. (Sap.), João Pires Mendes, do I.T.M.P.E.,
dos P Lr".Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovaOr el".
T r an sm is sõe s

2

Regimento de Transmi ssões

0

-Sarg d

de\'endo e Eng. (Tros.), Manuel de Jesus Claves, da R.M.M.,
Ce

Pela ser considerado nesta situação desde 8/1/967.Venverba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão de Telegrafistas
(S.T.M.)

~(j

-Sar

~-1'.1.gd Mec: Radiomontador, Albino dos Santos Pereira,do
e'de 2OilGu1né, devendo er considerado nesta situação
/967, data em que embarcou de regresso l Metr6-

188
ORDEM DO EXÉRC ITO N°. 8
3a. sér~
......................................................
,
le.

Serviço de Adlinistração
2°. Grupo de Companhias

Militar
de Administração

Militar

2° .Sarg. do S.S., José Teot6neo Octaviano, do R.C. 7, sU~,
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta:
tuação desde 19/11967, por ter regressado do C.T.I.
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos ~adros Aprovados
por Lei".

Serviço de Material
Companhia Divisionária

de Manutenção

de Material

2° •Sarg. de Inf., Ant6nio Manuel de Azevedo, do C.T.I.~
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desd~
1/967. Vence pela verba "Pessoal dos ~adros !fpro~ dO
por Lei". (N. °1 do art°. 36()0. do Capo. 9°. do Orç.
M.E. ).
(

2° • Sarg. 2° .Mec. Viat. Bodes, Victor Santos da Guia, ~
T. 1. da Guiné, devendo ser considerado nes ta si tuaç~,
desde 9/2/967, data em que embarcou de regresso l Me
pole.

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros ElementoS
Distritos de Recrutamento
Distrito de Recrutamento

e Mobilização
e Mobilização

nO. 7

1.11
1o .Sar6" do Q.S.S.G. E., Carlos Amadode Matos, do ~ . deS~
pOY red\~, de~e~do ser considerado nesta situação ~~
13/2/967. Vence pela verba "Pessoal dos ~adros Ap
dos por Lei".

Estabelecimentos

Penais

Casa de Reclusão da la. Região Mil itar
2°. Sarg. de Inf.,

Ant6nio R.~l Guedes Vaz, do R.I.I, ~;
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado neS~ ~
tuação desde 15/1/967, por ter regressado do C. 1 J'D'
Cabo Verde. Vence pela verba "Pessoal do ~adro8
vaelo. por Lei".

r. N

:~. ......................................................
Sé r ie
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Presidio Mi Iitar
2°dSarg..de Art., Joa9"im Abrantes, do R.A.C., sua Unidade MObllizadora, ~ndo
ser considerado nesta situação
esde 9/1/967, por ter regressado da B.M. de Angola.V~
ce pela verba "Pessoal dos c,\ladf'os
Aprovados por Lei".

Estabelecimentos
Instituto

de Instrução
de Altos Estudos Mi Iitares

2° Sarg
Ün. • de lnf., Aníbal Ferreira da Rocba, do
tuld~de Mobilizadora, devendo ser considerado
GuiÇ~o desde 20/1/967, por ter regressado do
Ilo n "e,Vence pela verba "p~ssoal dos Quadros
r Lel".

R.I.16,sua
nesta siC.T.I. da
Aprovados

Instituto Técnico Mi Iitar dos Pupilos do Exército
2° Sa
Ped~g· de Eng. (Sap.), ~onísio dos Santos, do R.E.1,por
POr
~ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
to d eM • (N·. 1 do artO• 1630• do Capo. 30• do Orçmeno .E.).

Y: .

Academia Militar
2°.Sar d
SUa ~'. e lnf., José Maria Ruano das Gr~.s, do R.I.1,
situ n~dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
Cabo·~ao desde 15/1/967, por ter regressado do C.T.I.de
vados erde. Vence pela verba "Pessoal dos c,\ladrosAproO
POr Lei". (N°. 1 do artO. 630• do Capo. 3°. do
rçamento do M.E. ).

COlégio Militar
20 Sa
i5,r:~ CoUn~eteiro, Cust6dio Feleciano de Jesus, do R.I.
nesta -. ld_de Mobilizador, devendo ser considerado
M. de ~tuação desde 9/1/967, data em que embarcou da R.
gola.

2

~_

0

Esco Ia i Iita r de E Iect romecân i ca

'~r

C.A.~· ~ec. Radar, Virgílio Rodrigues Fernandes, do G.A.
• 01' conveni@ncia de serviço.

ta

ntro da Instrução de Sargentos

Milicianos

de Infantaria
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,
2° .Sarg. Corneteiro,
por pedir.

Gilberto

Nunes da Silva,

do Itl.

4,

Campo de Instrução Militar de Santa Mariarida
2°.Sarg. de lnf., Manuel de Oliveira,
da R.M. de Angol"
devendo ser considerado nesta situação desde 19/1/961.,
Vence pela verba "Pessoal dos Qaadroa Aprovados por LeI

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de costa
2°.Sarg. 2°.Mec. Radar, Luis Maurício Martins Moreno, ~
R.A.A.F., devendo ser considerado nesta situação desdle
15/1/967, data em que embarcou de regresso à MetrcSpoe·

Centro de Instrução de Condução Auto nO.5
2° .Sarg. de lnf., Francisco José Riço Abegoaria, da R!'!
Angola e o 2°. Sarg. de Art " Annando Pinto, da R.Ifl·
Moçambique, devendo ser considerados nesta situação ~
de 12/1/967. Vencem pela verba "Pessoal dos c;)ladros
vados por Lei".

s~i

2°.Sarg. de Inf., José Batista Gonçalves, do R.I. 1,
nidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta s~
ção desde 15/1/967, por ter regressado do C.T.I. ded~
Verde. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
por Lei".

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Militar Principal
.
~
2°s.Sargs. do S.S., Martinho Vermelho e Ant6nio de Je~,
Caldeira, ambos da R.M. de Moçambique, devendo ser ,
siderados nesta situação desde 12/1/967. Vencem pel'
ba "Pessoal dos Oladros Aprovados por Lei".

Hospital Militar Reaional nO. 2
I

2°.Sarg. do S.S., Manuel de Melo Aguiar, da R.M. de ~l
bique, devendo ser considerado neata situação des~ f
967. Vence pela verba "Pessoal do {)ladros Aprova
Lei".

o Iversos

!:.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Depósito Geral de Adidos
2°b~rg. de lnf., Francisco José Bagulho, da R.M. de Moç ...
~~ue, devendo ser considerado nesta situação desde 12/1/
te.;, Vence pela verba "Pessoal dos Q,tadros Aprovados por
1 •

2°ãSarg. de Cav., francisco de Assunção Liberdade Branco,do
n·C•7, SUa Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
teitadsituação desde 20/1/967, por ter regressado do C.
••
a Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Q,tadros AP rovados por Lei".

Depósito Geral de Material
20 S.

de Guerra

•

~enrg. de lnf., José Canno Rebelo, da R.M. de Angola, deCe dolser considerado nestá situação desde 19/1/967.Venpe a verba "Pessoal dos Qaadroe Aprovados por Lei".

Destacamento

do Forte do Alto do Duque

2°·Sar d
nid g. e lní., Domingos Barata Cabaço, do R. 1.15, sua U.
ção 8~e ~bilizadora,
devendo se~ considerado nesta situaVenc es e 21/1/967, por ter reeYessado do C.T.l. da Gu~
e pela verba ''Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei".

Depósito Geral de Material

de Transmissões

2°M~~g· 2° .Mec. Radiomontador, Antero Garcia Ribeiro, da R.
de 3i2An/801., devendo ser considerado nesta situação des967, data em que embarcou de regresso l Metr6pole.

SUP ranule rá rios
Infantar ia

S.

ReaÍRlento de Infantaria n°. 1

1'8. Ajud

d, 1, a\,do Q.S.S.G.E., Torcato Afonso Pequito, do Q.G.
1. 14' .~. e o 1°.Sarg. de lnf., Serafim da Silva, do R.
~67, Pode'Vendo ser considerados nesta situação desde 4/2/
.M.M. rfterem sido nomeados para servirem em reforço na
, 'lendo parte do Comd. Bat. Caç. 1899jR.I.l.

Raal.anto

de Infantaria nO. 2
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2°s.Sargs. de Inf., José Vieira Morgado, do R.A.L. 2 (C.1·
C.A ..! ) e José da Costa Martins, do B.C.5, devendo ser,
considerados nesta si tuação desde 4/2/967, por tereJIIsr
do nomeados nos termos da alínea c) do artO. 3°. do~'
creto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de ~
forço à guarnição normal da R.M. de Moçambique.

Regimento de Infantaria nO.15
Sarg. AJud. do Q.S.S.G.E., Guilherme Marcelino de Sousa
Fídalgo, do Q.G./G.M.L. e o 1°. Sarg. de lnf., Artur,
Gonçalves, da E.P.I., devendo ser considerados nesta ~
tuação desde 4/2/967, por terem sido nomeados para ser
virem em reforço na R.M.M., .fazendo parte da C.C.S.jll·
C. 1906jR.I. 15.
2°s.Sargs. de lnf., José Lopes de A%evedo, do !tI. 6,.~;
nue1 Ant6nio Borralho Famoso, da O.S. T., Fernando P1rj"
Salvado, do O.G.A. e António Caetano Pereira, do B.l.'
17, devendo ser considerados nesta situação desde 4/2d~
967, por terem sido nomeados nos termos da alínea c)
artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir~.
, nas tropas de reforço à guarnição noreal da R.M. de
çambique.
2°s.Sargs. de Inf., António Joaquim Simões Alegrias, d';
M. Elm. e JQsé Oliveira Canelas, do O.M.F. Almada,def r
do ser considerados nesta situação desde 18/1/967, ~D
terem sido nomeados nos temos da alínea c) do artO, 5
do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas troP'
de reforço à guarnição normal da Província de Aogol"

2°s.Sargs. de Inf. ,Jaime Valério Leote Mendes, do Etl: 4,
Alberto Moreira de Castro, do R.1.14, Joaquim Ant~~~
Barco Baixinho, do R.1. 16, Ant6nio Pereira Guerre1 fP
Silva, do R.I.I, José Manuel Dourado Mendes, da 4a,~~~
RSP/DSP/ME, Joaquim Natividade Ferr~ira, do F.I.7, o~
da Fátima Carvalho, do C.T.S.Carregueira, Arlindo JtD,
Verdugo Alface, do R.LI (CIrA 3) e José Lucas Mour~r~
do R.I.2i 2°.Sarg. 2°.Mec. Viat. Roda , José Gome~ ~
nheira, do R.1.14 e o 2°. Sarg. Corneteiro, Ant~lO ~v
rim Fonseca, do L.I.V.E., devendo ser considerados:"
situação desde 21/1/967, por terem sido nomeados P22~J
mos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de, .0'
960, para servirem nas tropas de reforço
guatn1Ç
mal da R.M. de Angola.

!:.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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2°FSar~. Corneteiro, José Pinto da Costa, do 8.C.6 e o
~rr1el Mec. Viat. Lag., Nuno Caldeiras &drigues Fl or~ndo, do R.E.4, devendo ser considerados nesta situa~ao desde 4/2/967, por terem sido nomeados nos termos
a alínea c} do art0• 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,
~ar: servirem nas tropas de reforço 1 guarnição normal
a I1.M. de Moçambique.
FurMr1e
' 1 de lnf., João Palmeiro Ferreira Ganhão, do C.1.S.
devendo ser considerado nesta situação desde 31/SI
t' , por ter sido nomeado nos termos da alínea c} do aI't1go 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas
ropas de reforço 1 guarnição nonnal do C.T.1. da Guiné.

96!"

RegiMento

de Infantaria nO.16

20 C·Sar
I g. d e lnf., José Marques do Nascimento, do Il.A.P.3C
d~ .C/.A. 2}, devendo ser considerado nesta situação de&

do 2(967, por ter sido nomeado nos termos da alínea c}
nasart1go 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir
bi tropas de reforço
guarnição normal da Il.M.de Moçant
qUe.
0

2 do
·Sar8g• d e Inf., Manuel [),.arteSousa, do C.1.S.M.I.,deventer e~dconsiderado nesta situação desde 23/11/966, por
Dec 81 o nomeado nos termos da alínea c} do artO. 3°. do
for~et~ 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reo • guarnição normal da Il.M. de Moçll'llbique.

Art i Ihar i 8

Regimento

de Artilharia

Ligeira nO.l

20 Sa

~end~'dsere lnf.,

Joaquim Marques da Silva, do R.I.10,deter s'd considerado nesta situação desde 4/2/967, por
Oec 1 o nome do no termos da alínea c) do arto. 3°.do
Ço i 42937 ,de 22/4/960, para servir nas tropas de refol'2
gual'JU.çãononnal da Il.M. de Moç.mbique.
0

·s.r

tiat:'~ Cav. (Mat. Seg. Cripto), Joaquim Ant6o:io Baaitu.ç das, do E.M.E., devendo ser considerado nesta
d, 'l~o desde 1/2/967, por ter sido nomeado nos termas
~r, 8e;-'c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,
.1.1. dV1r ~aa tropas de reforço
guarnição normal do
Gllné.
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'Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.2

10.Sarg. de Art., João Manuel Silveira de Barros, da C.
Art. 633/B.Art. 635/R.A.L. 1, devendo ser considerado
nesta situação desde 9/6/966, por ter sido colocado ~
C.C.S.jB.Art. 701 /R.A.P. 2.
2°.Sarg. Mec. Viat. Rodas, José Moita Domingos, da C.D.~
M. e o Furriel Clarim, Raul Gonçalves da Costa, do R.A
P. 3, devendo ser considerados nesta situação desde 11)
1/967, por terem sido nomeados nos termos da alínea ,e
do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para serV1'
rem nas tropas de reforço à guarnição normal do C.T.I.
da Gliné.

i

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea Fixa

2°.Sarg. Mec. Radar, Reinaldo Sousa Pi res Trigo, da E.M.
de Elm., devendo ser considerado nesta situação desde)
4/2/967, por ter sido nomeado nos termos da alínea ~
do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para serv:~
nas tropas de reforço à guarnição normal da R.M. de ~~
çambique.

Regimento

de Arti Iharia de Costa

2°.Sarg. de Art., Manuel da Silva Pereira, devendo se~
considerado nesta situação desde 4/2/967, por ter Sl~
nomeado nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Decre'
to 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de refor'
ço à guarnição normal do C.T.I. da Gliné.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria nO. 3

l°.Sarg. de Cav., Manuel Fernandes Gome Meira, do R.C.4,
devendo ser considerado nesta situação desde 1/2/961',o
por ter sido nomeado para servir em reforço à gual1ll
normal do C.T.I. da Guiné fazendo parte da C.C.S.jB·
1905 /R.C.3.

&"

~

2°s.Sargs. de Cav., José Lourenço Carapinha Parelho, dO~~
G.A., João Vieira Mendes, da E.P.C., Sid6nio Antunrc.'
do CoI. Militar, Arménio do Nascimento G6is, da E. 'def"
Domingos Nunes Pascoal, do R.C.8, devendo er consl~
dos nesta situação desde 24/8/966, por terem ido n

~:. Série
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~os nos tennos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto
à2937 d~ 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço
guarnlção normal da R.M. de Moçambique.
2°s S gs
c· ;r • de Cav., Pedro Manuel da Silva Rapoula, do R.
d·' , Fernando Graça Afonso, do R.L. 2, Diamantino CaDse~as Zuna Arripes, do C.M.E.F.E.D., Manuel Augusto Ao~.o Barreiros, do C.M.E.F.E.M. e Hermínio de Almeida
t lmarães, do R.C.4, devendo ser considerados nesta simoUa Çd- o d esde 1/2/967, por terem sido nomeados nos ter96Ô a alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/
n ,lara servirem nas ~ropas de reforço à guarnição
°rma do C.T.I. da Guiné.
2°
~Sargs. de Cav., David Aurélio Fitas Canelo, do R.C.7,
Q Ga~~o de Jesus Mlyeira, do R.C. 6, Moisés Dionísio,
e·~ ,a.3a. Divisão, António José de Almeida, do R.I.10
rad tonlo Pereira Gomes, da E.P.C., devendo ser consid&
mea~s nesta situação desde 15/4/966, por terem sido no4293°S nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto
Q gu: d~ 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço
rnlção normal da R.M. de Angola.
2°.Sarg d
20 sa' e Cav., António Sequeira da Cruz, do R.C.8 e o
da'E pg. Mec. Viat. Rodas, Di emant'iao dos Santos Roque,
desd' S/.M.,devendo ser considerados nesta situação
N. de C 1/967, para servirem nas tropas de reforço à G.
mos d .T.I. da Guiné, por terem sido nomeados nos ter960. a alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42931 de 22/4/

2

Regimento

de Cavalaria

nO.4

2°·'-ltlr
c.
consfd de Cav., Albano Serrano, do C.I.M., devendo ser
nomeaderado nesta situ ção desde 15/4/966, por ter sido
42937 nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto
guarni ~ 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à
Çao normal da R.M. de Angola.

â

20

Regimento

de Cavalaria nO.6

II.~-

'-JIlrgS
d
:t!iJn
An~' ~ Cav.,

Jo é Augusto da Costa, do R. C. 4 aJoaerados onlO Ftibeiro Mata, d E.P.C., devendo ser consl~adolS nnesta i tuação desd 4/2/967, por terem sido n ~37 d Os termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto
~'rniç~ 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço
ao normal da R.M. de Moçambique.
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Regimento de Cavalaria nO.7
2°s.Sargs. de Cav., Joaquim António Candeias Maçoas, do ~
A.L.2 e João da Conceição Batista, da E.P.C., devendo
ser consideradocnesta situação desde 1/2/967, por te~
sido nomeados nos termos da alínea c) do arte. 30.
o
Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de
reforço à guarnição normal do C.T.I. da Guiné.

Engenharia
Grupo de Companhias de Trem Auto
10s.Sargs. de Eng. (Rod.), António Veiga, do G.C.T.A. e
Victorino Augusto, da E.P.E., devendo ser considerados
nesta situação desde 18/1/966, por terem sido nomeados
para servi rem em reforço na R.M. de Angola.

Serviço de Material
Companhia Divisionária

de Manutenção de Material

10s.Sargs. Mec. Viat. Rodas, António José Lopes Guerreir,
Correia e Carlos Augusto Rego de Sousa, ambos da E:P:o
M.; 10s.Sargs. Mec. Viat. Lag., Geminiano da ConcelÇ8~
Sande Figueira e Joaquim Carlos Vieira Soares, ambo~
R.C. 4; 2°s.Sargs. Mec Viat. Rodas, António Matias ~.
do C.I.A.A.C. e José Maria Marques Alegria, da E.P.S7~
devendo .ser considerados nesta situação desde 4/2/96 3"
terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arto.~~
do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas trOP
reforço à guarnição normal da R.M. de Moçambique.

No Ultramar
Região Mil itar de Angola

c-l
10.Sarg. de Art., João Miguel ilveira de Barros, da ~it
/B. Art.j701jR.A.P.2, devendo ser considerado nestd ~
ção desde 9/1/967, por ter transi tado da si tuaçã<_>
_";5l~
forço à guarnição normal para a de comissão por lll~à guarnição normal.
2°s.Sargs. de Art., Joaquim de Sou a Feliciano, do ~.~~
António José Ribeiro Pinto, da E.P.A., Manuel Augo~.,,Y
go, do R.A.P.2, Arnaldo Duarte, do R.A.L.2 (C.I.C·f~
da Cruz Afonso, da Acad. Militar; Furriel d~ Art.,

~!*.Série
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~o ~ari~ Huivo, do R.A.L.3; 2°s.Sags Mec. Viat. Rodas,
Ol~e ~e1xeira Venâncio, do G.C.T.A. e António Alves de
.lvelra, da C.D.M.M., devendo ser considerados nesta
~ltuação desde 21/1/967, por terem sido nomeados nos
2~rmos da alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de
/4/960, para servirem nas tropas de guarnição normal.
2°i·~ags. Mec. Radiomontadores, Mário Melo Oliveira, do R.
c' ~ António Ponciano de Brito, do R.C.4, devendo
ser
s?~slderados nesta situação desde 21/1/967, por terem
c~ o nomeados nos termos da alínea c) do arte. 3°. do 0&
foeto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de retço ~ guarnição normal.
2°2~arg. do S.A.M., António Leitão N~to, da E.P.A.M. e o
da·Sarg• do S.S. (Lab.Sanitário), Alvaro Gonçalves Mir~
de'ddo H.M.R.I, devendo ser considerados nesta situação
doS e 13/7/966 e 4/3/966, respectivamente, por terem si429~o.eados nos termos da alínea c) do arte. 3°. do Dec.
gua 7.de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço ~
l'n1çãonormal.
2°.Sarg d
Cru . e Art.(Op. de Rádio de Localização), Augusto da
l'a~ Ca~arro, do B.R.T. e o Furriel de Inf., Manuel Pereitua: L1ma, do R.I.l, devendo ser considerados nesta sida
desde 16/7/966, por terem sido nomeados nos termos
ra 5 lD~a c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,p~
erv1rem nas tropas de guarnição normal.
lo •Sal' d
Boavfd e Eng. (Mat. ego Cripto), Joaquim Sanches Borges
Eduarda, ~o Q.G./2a. R.M. e o Furriel (Ramo Vet.), José
ta 5itO P~mentel, do H.M.V., devendo ser considerados nes·
termo u~çao desde 16/9/966, por terem sido nomeados nos
960 S a e línea c) do artO. 30. do Decreto 42937 de 22/4/
mal: Para servirem nas tropas de reforço à guarnição nor-

~i~

20 '''&1'
c.
Ser ~~nd~dlnf., Joaquim,Dias Narciso, do R.I.2, devendo,
do n 51 erado nesta 51 tuação desde 13/7/966, por ter 5142937mdado nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto
~ll. e 22/4/960, para servi r nas tropas de guarnição n<X'~_

de Moçambique
,
ae~ c~~id do Q.S.S.G.E.! Jaime Teles, do E.M.E., devendo
erado nest sltuação desde 4/2/967, por ter 81-

"&l'g

Aj

Região

ii itar

178
ORDEM DO EXERCITO N°.6
3a. série
........................................................
,
do nomeado para servir em reforço por imposição à gual"
ni.ção normal.
1° .Sarg. de lnf., Manuel da Costa Cruz, do B.C.6, devendo
ser considerado nesta situação desde 4/2/967, por ter
sido nomeado para servir por imposição de serviço na G·

N.

2°s.Sargs. de lnf., Joaquim Rocha de Azevedo, do B.A.P.2
(C.I.C.A.l) e José Vale dos Santos, do R.I.5; 2o.Sarg.~
de Cavo (Trans.), Vlademiro Jerónimo Branco Pires, doft./
C.6, devendo ser considerados nesta situação desde 13 ~
966, por terem sido nomeados nos termos da alínea c)
artO. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/$0, para servirem n8S
tropas de guarnição normal.
1° •Sarg. de ln i. , José de Sousa Pestana, do B. 1.1.19; 2~sB
Sargs. tioQ.S.S.G.E., Joaquim da Silva Garrido, do El."
e Luiz Epafrodito Carval~o Spínola, do B.I.I. 19, deY~
do ser considerados nesta situação desde 15/2/967, pO~
terem sido nomeados para servirem em comissão militar~
imposição.
20.Sarg. de lnf., Ilídio Augusto Gonçalves, do R.I.6, de;
vendo ser considerado nesta situação desde 15/2/967, ~o
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte. 3°· ,
Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de~
nição normal.
l'

20s.Sargs. do Q.S.S.G.E., Manuel Armando Gonçalves Ferrej~
ra, do D.R.M.9 e Francisco Germano dos Santos, do Il.l1
devendo ser considerados nesta situação desde 15/2/~~i~'
por terem sido nomeados para servirem em comissão rol
voluntária.
~

20.Sarg. de lni., Alfredo Cândido da Piedade, do C.l.C,A·:,
te(R.A.P.3), Furriel de lnf., Joaquim Bento Pereira So8sdl
do B.C.10, devendo ser considerados nesta situação de~~
4/2/967 e 30/4/966, respectivamente, por terem sido ~~f
dos nos termos da alínea c) do artO • 3°. do DecretO ,(v'
de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço l ~
ção normal.
A

é

'I'

20.Sarg. de Eng. (Rod.), João Augusto Costa, do G.c:r·i~e
r
Sarg, de Eng. (Tm.T.S.F. ), Bernardino de Amorim flodde~'
a1l
do R.Tm e o Furriel de Eng. (T.P. F.), Sid6nio Fern

-------------~~~._-------
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*.;..
ne
ORDEM DO EXERCITO N°.6
.*•••• ******** ••********** •••••••••••••••••••••

179

*••**

~o R.Tm., devendo ser considerados nesta situação desne 4/2/967, por terem sido nomeados nos termos da alíea c) do artO• 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para
servirem nas tropas de guarnição normal.
2°s
S
I·rargs.
Mec. Viat. Rodas, Manuel Clara da Cruz, do B •
• •17, Manuel Pedro da Rosa, do B.A.G.1, António Jor~ Fernandes, da E.P.S.M.; 2° .Sarg. Artífice Carp int.ejo, Norberto António Ricardo, do R.A.P.3, devendo ser
C~siderados nesta situação desde 13/1/967, por terem
~ o nomeados nos termos da alínea c) do artO. 3°. do
n Creto 42937 de 22/4/960, para servirem na guarnição
ormal.
•
20~~~g. Clarim, António Feliz, do R.C.6 e o 2°. Sarg.kdt lce Serralheiro, António Silveira Gomes, do R.I. 7,
~vendo ser considerados nesta situação desde 29/1/967,
30r terem sido nomeados nos termos da alínea b) do art~
n,·~do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem na guap
tçao normal.
0
2
i·~args. de Inf., Francisco Tadeu da Silva Serra, do R.
d' e Manuel José Torcato, do R.I.3, devendo ser consinerados nesta situação desde 14/10/966, por terem sido
torneadosnos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreni ~2937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de guarÇao normal.
20
kS;rg• do S.S.(Ramo Veter.), António Domingues, do C.M.
ni .E.D. e o 2°.Sarg. de Inf.QMat. Seg. Cripto), Antód o Moreira Fragoso, do O.G.A., devendo ser consideravas nesta situação desde 1/11/966 e 29/1/967, respectid:nente, por terem sido nomeados nos termos da alínea ij
na arto. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem
s tropas de guarnição normal.
20.Sar
Ir' g. de Cav.(Op. Seg. das Trans.), Manuel Rodrigues
A~~dade, do Q.G./G.M.L. e o 2°.Sarg. de Cavo (Trans.),
Co l~do Joaquim Martins Monteiro, da E.P.C., devendo ser
~e~s~derados nes ta situação desde 3/8/966 e 25/6/966, resne t1vamente, por terem sido nomeados nos termos da alí~e~ ~) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para
20 Vlrem nas tropas de guarnição normal.
~·Sa
~.2 rgs. de Art· (Top.), Adelino Ramos Lopes, do G.A.C.
~"l" (Anal. Sego Trans.), António Mourão de Sousa, do B.
" devendo ser considerados nesta situação desde 9/ll/
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966 e 13/7/966, respectivamente, por terem sido nomea~ds
nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42937 t
22/4/9ro, para servirem nas tropas de guarnição normal.
2° .Sarg. Músico "Bombardino", Francisco Pereira Gomes, dM
R.I.1S e o 2°.Sarg. de Inf., Manuel Diogo Ramos, do C.'
E.F.E.D., devendo ser considerados nesta situação desde
29/1/967 e 2/12/966, respectivamente, por terem sido nO'
meados nos termos da alínea c) do artO. 3°. do DecretO
42937' de 22/4/9ro, para servirem na guarnição normal.
2°s.Sargs. de Inf., José Manuel da Palma, do C.I.S.M.r.,.
Luiz Cardoso, do R.L.l (C.I.C.A.3), Cassiano Irineu ~r
rano, do R.I.S; 2°s.Sargs. de Cav., Manuel Castanheir
Alves, do R.C.7 e Manuel Francisco Có Sapateiro, da E..
C., devendo ser considerados nesta situação desde 5/Z~
967, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) ;
artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/9ro, para servirem
tropas de guarnição normal.

p

20.Sarg. Fnfo., António Júlio Nunes, do R.S.S., devendo.~:
considerado nes ta si tuação desde 5/2/967, por ter Slo
nomeado nos termos da alínea c} do artO. 3°. do Decre\
42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço
guarnição normal. .
Comando Territorial

Independente
t

da Guiné

lO .Sarg. Músico "Clarinete Sib"-,-Manuel .Ioaquam tlarriSd~~
do B.C.S e o 2°.Sarg. Mec. Viat. Rodas, José Alexao •
Trindade Magro, do B.C.1, devendo ser considerados nes.
ta situação desde 11/1/967, por terem sido nomeados 1l22,
termos da alínea c} do artO. 3°. do Decreto 42937 de
4/9ro, para servirem na guarnição normal.

20.Sarg. de Inf., Hermenegildo Pardal Rodrigues Mouro, dê.
E.P.I.; 2°.Sarg. Enfo., Armindo Martins Canês, da la.
D. e o Furriel de Inf , (Mat. Seg, Cripto), João LopeSdoí
Teixeira, do C.T.I. da Madeira, devendo ser considera
nesta situação desde 1/2/967, por terem sido nomead37 ~
nos termos da alínea c} do artO. 3°. do Decreto 429 i~
22/4/960, para servirem nas tropas de reforço h gua~
ção normal.

°

20.Sarg. de Inf., José Fernandes Teixeira, do B.C.IO e~r
20.Sarg. de Art. (Munições), Alberto Teixeira AlveS
reia de Andrade, do R.A.P.2, devendo ser consideradoS

~!
••Série
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nesta situação desde 1/2/967, por terem sido nomeados
~os termos da alínea C) do artO. 3°. do Decreto 42937
m:1~2/4/960, para servirem nas tropas de guarnição nor2°V·~args. Mec. Radiomontadores, João Francisco Parrou1as
S· adas, do B.C.3 e José Gomes Pereira, do B.A.P.2; l°.
~r~. Mec. Badiomontador, Domingos António Simões Vaz,
Co • T. ; 2° .Sarg. Mec. Viat. Bodas, José Fernandes da
t st~, da C.D.M.M., devendo ser considerados nesta si~açao desde 1/2/967, por terem sido nomeados nos ter96Ô da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/
, para servirem na guarnição normal.
20dSarg• do S.A.M., ~is de Jesus Maria, da D.S.I.,devens?dser considerado nesta situação desde 1/2/967,por ter
elO nomeado nos termos da alínea c) do arto. 3°. doDe
nie~o 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de gua~
Çao normal.
2°d~arg: ~e Art., Manuel Joaquim Graça Cordeiro, do Pres~
deol~/lltar, devendo ser considerado nesta situação de&
c) d 4/966, por ter sido nomeado nos termos da alínea
~i o artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para ser~
,r nas tropas de reforço à guarnição normal.
20.Sarg
.
E
de • dA'
e rt., Jose Bodrlgues
A I ves, d a Bep. Gab. 1M ..,
po~endo ser considerado nesta situação desde 12/11/966,
dor~ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.
gu ecreto 4293r de 22/4/960, para servir nas tropas de
arnlção normal.
Comando Terrltorial
Independente de Cabo Verde
2°s'Sar
1~} gs. de lnf., José Castelo Branco Moura, do B.l.7,(
~~~d' Francisco AntÓD10 da Costa Barros, do B.I.8, dePor o ser e onsaderaaos nesr.a situação desde 25/1/967,
30 ~erem sldo nomeados nos termos da alínea c) do art~
Pa~ dO Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas troe guarnição normal.
~
COmando Territoria!
Independente de Timor
I.Irrlel
d
Serra e lní. (Op. Badio1.), Pedro Monteiro Agostinho
no
ç~ d , do B.C.6, devendo ser considerado nesta situaa1ín esde 26/2/966, por ter sido nomeado nos termos da
ea c) do artO• 30. do Decreto 42937 de 22/4/960,pa-
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ra serV1r nas tropas

de reforço

à guarnição normal.

VI - CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A - Concursos
- lista geral de reprovados
para os devidos efeitos
se publica a relação dos 10s.Sa!'
gentos "Reprovados" nas provas de escalonamento para)ll'
gresso na Escola Central de Sargentos -2°.Turno.

.,'

-----------------------------------------------------Local Presto

N°. da ReI.
da DSP/ME

das provas

A(1J8

Nones

.,'

------------------------------------------------------ 42
-128
-219
-541
-595
-663
- 28
- 33

-E.C.S.

5i~

-G.M.L.

- 40
- 57
- 82
72
- 86
-103
-151
-165
-205

-241
-395

-447
-600
-601

-604
-605
-656
-583

-496
-584
1
-424
-543
-579

- 57 2
-570
-829
-738

-680

1
-Armando
Augu.to
A1ve •••...••.•
1111 '
III .
- H'el. tor AdO'
r~an o
l.as •••.•••••
•· Att.
-Vasco
Matl.as
da Gama ••.•••••.
• S.
-Joao
Pedro
B. Quintans
••••••••
-Silvino
de Oliveira
•••.••.•.••
5 q
-José
Filipe
Cardinha
••••••••••
pllt:
-Joaquim
das Oores
Patada ••••••
lrt,
-João
José
Bento
Figueiroa
••.•.
Arl'
-Helder
Victor
Oordio .••.••••••
111
-Candido
Augusto
M. Lopes
Pere~
I,
ra ••••.••••••••••••••••••••..•
III I,
11
-Lu Ls
Trindade
Carlos
..•••••.
• .1 1,
-Joaquim
Eduardo
da Cruz .•••.•
• illl'
-Joao
António
I\edondeiro
•••••••
II
-Carlos
José
Oliveira
Victori1111'
no ••••••••••.•.••••.•••••••
, .' I I'
-Eduardo
da Conceiçao
Marque •• 'p:q'
-Victorino
Teixeira
dos Santoll'C"~'
-José
Franci.co
da Glória
.••• •• 1Iq'
-Manuel
Si?!óes
Flo~entino
•••• "~III'
-Manuel
Joao
Serafl.m •••••••••
•• ...rt·
-Manu~l. Serejo
da ~ilva
• S.S
-PorÍJ.rl.o
Gaspar
Pl.nto
"'5
S'
-José
da Silva
Rezio
"S:S'
-Leonidio
Gouveia •••••••••••
••• 5.5'
-AY\.tónio Maria
Maia •••••••.•
•· 'Ellq'
-Tomás de Sousa
Fe r r o •.•••.•
• '1111'
-Joaquim
Teixeira
Co nc e Lç e •• • '1111'
-Valentim
Rodrigue.
Pereira
•• • '1111'
-José
Pereira
Ribeiro
•• 'ca~'
-Lu j s Artur
de O. Gonçalves
•• • '1111'
-António
Joaquim
Lageira
•••• "'5.5'
-Franc isco
Neves do. San t os
rt·
-Joaquim
Antunes
Barata •••••
•• • r "
-José
Avelar
Gonçalves
Manita··"tt·
.Jo.é
Vicente
Band.ira
••••••
•·• "tI'
-António
Nune.
Marqu ••••••••
•• 'Ipl'
-António
Augu.to
Afon.o ••••.
· "Ipl'
-Artur
M.ndonça ••••..•••••..•••
ê

-CTI
-C!I

Madeira
Gu!né

-R. M. Angola
-R.M.Moçambiq.
..
..

ê

!~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S.érie
ORDEM DO EXÉRCITO N°.6
183
*.
B - Cu rsos
- Averbamentos
Fr~quentou com aproveitamento o "Curso de Comandos" que
decorreu na R.M. de Angola, de 1 de Agosto de 1962 a 3
/ ~zembro de 1962 o 2° •Sargento de lnf., Inácio Maria,
Aa

.M.A ••

este sargen to deve ser averbada a especialidade de'Io
mando".

>

VII - DECLARAÇÕES
1 - Rectificações
~~lara-se que o 10.Sarg. de Cav., Diamantino Gomes MaC13s Cravina, colocado no C.M.E.F.E.D., pertência ao Il
c· f SUa Unidade Mobilizadora, e não à R.M. de Angola,
2OV8o/rrnefoi publicado pela O.E. nO.23 -3a. Série- de
966.
DeL~ara-se que a relação de aprovados para l°s.Mec. Viat.
deg30/eEspeciais, publicada na O.E. nO.33 - 3a. Série Es e .1~/966, pág. 1309 o l°.Sarg. l~.Mec. Viat. Lag. e
19~2clals. José Maria Bernardes, pertence ao curso de
8eld/63,os 2°$.Sargs. 2°s.Mecs. Via~. Lag. e Especiais,
pe er Manuel Marques Antunes e Edmundo &drigues FiliVi~tPeL!encem ao curso de 1964/65 e o 2°.Sarg. 2°.Mec.
centO g. e Especiais, Jaime Gonçalves Cunha, pertenbli e ao curso de 1963/64, e não como por lapso se puCou na referida O.E ••
~e fic
Eng aV~ula e sem efeito a colocação dos l°s.Sargs. de
gol" lctorino Augusto e António Veiga, na R.M. de An11/~6~onf~rme consta na O.E. nO. 31 -3a. Série- de 10/
, Pago 1262.
Decla a
da -se que o 2°.Sarg. de lnf., José Domingos Carreira,
da A~~Ç· 1606jR.I.15, transitou para a guarnição normal
lt n~t' d~ Angola, conforme no Adite. n", 1 de 9/2/967
De
a clrcular nO. 5462/RYt, de 29/7/966.

é

c~ê:~-se1que o 2°.Sarg. de lnf., Libório Pires Garrido,da
R.M. d 606jR.I.15, transito~ para a guarnição normal da
Circule Angola conforme o adltO. nO.l de 9/2/967 a nota
ar nO. 5462/PM, de 29/7/966.
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f

Declara-se que 08 2°s.Sargs. de Jnf., João Afonso NuneS,
João Gama Mesquita e Manuel dos Anjos, todos da C.Caç·
1607;R.L1S, transitaram para a guarnição normal da fl:
M. de Angola, conforme o aditamento n", 1 de 9/2/967 a
nota circular n", S462/fM, de 29/7/966.

Oeclara-se que o ZO .Sarg. de In f; , José Sousa Dear te, da
C.Caç. 1606;R.I.1S, transitou para a guarnição norma 11
da R.M. de Angola, conforme o aditamento 4°. de 9/2/ 6
à nota circular nO. 5462/PM. de 29/7/966.

Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação do 2o•Ssf'
gento 2° .Mec. de Armas Lig •• Joaquim Ferreira Trav8~ca,
da E.P.A.M.• conforme consta da O.E. nO. 5 -3a. Sérle'
de 20/2/967, a pág. 120.

Declara-se que foi colocado na E.P.A.M. e não na E.P.S.~~
o 2° .Sarg, 2° .Mec. Armas Lig., Joaquim Manuel Caiado se'
Carvalho, do R.C.7, conforme consta da O.E. nO.5 -3s,
rie- de 20/2/967, a pág. 120.
. 'eil
Decl ar a-se que a antigLlidade de promoção do 2° .Sarg.M1/l~/b
no; Artur Emanuel Gil lÀ1arte, do B.I.16, é desde 28 ~
e não desde 28/2/967, como por lapso foi publicado n8
E. nO. 5 -3a. Série - de 20/2/967, a pig.115.

Declara-se que o Furriel Músico "Clarinete Sib", LoureJl~
~ Rodrigues dos Reis e Santos, foi colocado por motlVO dI
sua promoção no R.I.15, e não no R.I.16, como consta
O.E. nO.3 -3a. Série- de 30/1/967, a pág. 60.
Em adi tamento à O.E. nO. 31
clara-se que o Furriel de
promovido ao actual posto
contando a antiguidade de
ponibilidade.

1~:

-3a. Série- de 10/1l/964!
Art., António Gomesd& 51 e
por despacho de 2l/10/964
8/10/964, se encontra na

dis'

Declara-se que o Furriel de Art., António Pinto MoreiJ'!~j
pertence ao G.A.C.A.3, e não ao G.A.C.A.2, conforme
publicado na O.E. nO.3 de 30/1/967, a pág. 72.

fie'
Em referência à O.E. nO. 34 -3a. Série- de 10/12/966,)0'
sem efeito a promoção a Furriel do Q.P. de Art., o pr'"
Cabo nO.37/Rd, Manuel Pereira Lopes por, à data da
moção, se encontrar com baixa ao H.M.P.

,:

Em

refer@ncia ~ O.E. nO.4. -3a. Série-

de 10/2/967, ~'

~: •• :érie
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~:clara-se que o Furriel de Cav., Joaquim Santara Cas~
c~o, é 2°.Sarg. Grad. de Cav. e chama-se Joaquim Fran1sCO Santana Casacão.
Declara
~ d e di1spon1'h'
l'd -se que, por ter passagem à' s1tuaçao
11
1 C!e, é desgraduado, voltando à situação anterior de
M:du b~ Rd, o Furriel Grad. de Eng.Trans., Augusto José
re1ra Bessa, da CHERET.

2 - Diversos
~e

'

bi,em ad1tamento~

ES:1.AREL[MENIO:

alínea e} da Determinação -VII- pu521cada na O.E. nO.2 -3a.Série- de 20/1/963 a páginas
d e 53 conjugada com o nO.2°. da Circular nO. 24190,
t::3/l2/951, da 3a./la. D.G.M.E., se esclarece o seguUr

Ol-Os 1°
,
~ s.Cab os M'1 l'1C1anos
que, encontran d o-se em pre&
taç~o de serviço, tenham sido punidos e que, por tal
mot~vo, estejam preteridos, temporariàmente, na promoçao a Furriel Miliciano, poderão ser promovidos a
este depois de cumprido um terço da preterição imPOsta;

02-:ara
o efeito, a pedido dos 'interessados, as entidaes a seguir mencionadas, a quem compete elaborar o
r)spectivo processo, procederão,como se indica:
a -Os Comandantes de Companhia, Bateria, Esquadrão
ou entidades correspondentes elaboram,por escrim
~a informação que, sendo favorável, versará so re a forma disciplinada e correcta como o mil~
P~eterido tem desempenhado os serviços de que tem
sldo encarregado e ainda a conduta seguida em to~os os actos depois da punição imposta, cuja imormação será junta a uma proposta que, formulada
pelo Comandante do Batalhão ou entidade equivale~
te, evidenciará as atitudes dignas e firmes do
mesmo militar, tendo em especial atenção o campo
b) operacional, quando este tiver lugar;
-Organizado o processo, que deve ser constituido
por: Informação, Proposta e Nota de Assentos,será
o me~mo presente ao Comandante da Unidade que aprec1ará e despachará como julgar conveniente,vi&
to 9ue as promoções a Furriéis Milicianos são das
atr~buições do respectivo Comandante de Unidade ou
ent1dades correspondentes (Chefe, Director, etc.),
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conforme doutrina estabelecida no nO. 3 da Dete~'
nação -V- da O.E. nO.20 -3a. Série- de 20 de Jul~
de 1964 a páginas 683 e 684.
V'I'

- OBITUiRIO

1967. - Janeiro - dia 31 - 2° .Sarg. de Inf., Luis da Sil1'
Ga$par, do R.I.16.
000000000000001

000000000000000000000
000000000000000000000

O Ministro

do Exército

Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

O Ajudante General

..

MINISTERIO DO ExERCITO

Ordem

do Exército
3.A

S~RIIE

10 de Março de 1981

=-PUbl ica-se ao E'xercJ . to o segurn. t e:

I - MUDANÇAS DE SITUACÃO
SAPGENIDS ro ÇlJAIro PmdANENIE

Ingresso

nos Quadros

Quadro da Arma de Infantaria
Passou
lo S a ser considerado nesta situação desde 19/1/967,0
no·7arg• de Inf., Manuel de Oliveira Rodrigues, do B.I.
ve~b' por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela
a 'Pessoal dos ~adros Aprovados por Lei".
Passou
lo S a ser considerado nesta situação desde 9/2/967, o
te~ arg. de Inf., Luís Abrantes Morais, do R.l.2, por
soa!r~gressado da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pesos Quadros Aprovados por Lei".

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou

20 S a ser considerado nesta situação desde 8/2/967, o

su~ Ür~. de Cav., Armando Amaral da Silva, do R.C.7,
da. Gu~l~ade Mobilizadora, por ter regressado do C.T.I.
dos pone. yence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovar Lel".
P

Quadro de Sargentos

assou

do Serviço

Geral do Exército

20.58: ser considerado nesta situação desde 26/5/966, o
Vence g. de Inf., António Francisco de Sousa, do R.l.7.
Pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.'
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Passam a ser considerados nesta situação desde as datas a
seguir indicadas a colocados nas Unidades que a cada ~
se indica, os 2°s.Sargs. abaixo mencionados:
.

R. I. L. (R. M. A. )

2° .Sarg, Músico, Domingos Ribeiro,

desde ••••••••• 31/1/G6.

?

Re,hn.eWlt.o ct4 Infantaria
n". 1(;
_
2°.Sarg. de lnf., Jorge Joaquim Monta, desae .••• 16/2/961

Distrito de 'Uecrutamellto e ~loLlÍlizaçíio n", U
1
2° .Sarg, de Inf';, Guilherme Ferreira, desde ..... 27/2/96

à situação

Passagem

de supranumerários

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 25/6/966, o
1° .Sarg. de Cav., Manuel António Gonçalves, do R.L.2, o
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.~.
do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas e
reforço à guarnição normal da B.M. de Moçambique.

Passagem

à situação

Quadro do Serviço

de disponibilidade
de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 11/2/967, ~.
l0.Sarg. 10.Mec. Viat. Rodas, José Monteiro Lhera, da
M. de Moçambique.

II - PROMOçfiES E GRAOUAC6ES
SAffiENIOS 00 ÇUAIro Pm#.NENIE

Armas e Serviços
Minist'rio
Na Dependência

do Ex'rcito

do Vice Chefe do Estado Maior

Di recção da Arma de Engenharia
10.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2°.Sarg., José Alves Correid'C~
tando a antiguidade desde 23/11/966, data a parti r 18 1tt
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pe 8

3a Sé

o
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******r I e
ORDE:.I DO :: XEP.C I TO N°. 7
191
****.****.***.************.*** ••• **•••••••••••••••
ba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/2/967)

Na Dependência
Direcção

do Ajudante
do Serviço

Repartição

General

do Exjrcito

de Pessoal

de Oficiais

Serg. AOjud d Q SOM
.
B a~1sta
Mont
o •• S.G.E., o 1 .Sarg., aX1m1no
de delro, da R.O./O.S.P.jM.E., contando a antiguidade
~~ ~ 1/2/967, daúa a partir da qual tem direito
aos
do c:-'~entos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
s 'éUadrosAprovados por Lei".
(Despacho de 27/2/967)
o

o

o

•

Direcção

do Serviço

Repartição

de Justiça

de Justiça

e Discipl ina

e Discipl ina

lo S

n.~r5·~o Q.S.S.G.E., o
ta ~ •. ~., contando a
POSt part1r da qual tem
POr L~i~~ce pela verba

2°.Sarg., José Joaquim Marum,daantiguidade desde 2/12/966, dadireito aos vencimentos do novo
"Pessoal dos Quadros Aprovados

(Despacho de 23/2/967)

QUartéis
lo

Generais

Quartel

General

do Governo

Militar

de Lisboa

Q~

•'-'!ir

çal~~~~? S.S.(Ramo Veterinário), o 2°.Sarg., Manuel Go~
966 d lssa Júnior, contando a antiguidade desde 24/6/
lIo~~ pata a partir da qual tem direito aos vencimentos do
Osto.
(Despacho de 8/2/967)

Eseo Ias p r àt,. lcas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades
Infantaria
o

Escola
tUl'l'i.el

'

o

Prática

Centros

de Infantaria

o

MUS1CO "Caixa", o lO.Cabo Músico "Clarinete Sib",

!
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f'

José Augusto Lopes, do R.l.6, contando a antiguidade
desde 1/2/967, data a partir da qual tem direito aOS
vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/2/967)
Regimento

de Infantaria

nO.15

Furriel Músico ''ObO~'', o 1° .Cabo, Cristóvão Moreira de 0liveira, contando a antiguidade desde 25/6/966, data B,
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to.
(Despacho de 24/2/967)
Batalhão

de Caçadores

nO. 5

Furriel Músico "Clarinete Alto", o 1° .Cabo, João Francis~
t
co Massano, contando a antiguidade desde 1/2/967, da
a partir da qual tem direito aos vencimentos do noVO
posto.
(Despacho de 24/2/967)
Batalhão

de Caçadores

nO.6

lO.Sarg. do Q.S.S.G.E.,o 2°.Sarg., José Gonçalves Af~llsd
contando a antiguidade desde 1/11/966, data a partlt ce
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vell
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/2/967)
Artilharia
Regimento

de Arti Iharia

Pesada

n",

2

l0.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2°.Sarg., António de Paiva'd~'
tando a antiguidade desde 2/12/966, data a partir c e
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. ven
pel a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei
(Despacho de 23/2/967)
I

•

20.Sarg. de Art., o Furriel, Francisco Marques Alv~s,cfs'
tando a antiguidade desde 31/10/966, data a paru! e ~f
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. ESdt~,
litar encontra-se em comissão de reforço na R.M. e
gola.
(Despacho de 24/2/967)
Regimento

de Arti

Iharia

Pesada

n".

3
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Sarg
A· d
rã' JU. do Q.S. S.G.E., O 1°.Sarg., Manuel Amaro Cabar ...
dao, Contando a antiguidade desde 1/2/967, data a partir
pelqual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
a verba "Pessoal dos {)Jadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 16/2/967)

Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves

nO. 2

lo Sa

~onrg. do Q.S.S.G.E., o 2°.Sarg., José Rodrigues Bretes,
quaI&ndo a antiguidade desde 29/10/966, data a partir da
la tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence p&
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(De~pacho de 23/2/967)

Cavalaria
Regimento

de Lancei ros nO. 1

(c/destino ao C.I.C.A.3)
20~:~g'Nde Eng. (Rod.), o Furriel, Agostinho Fernando Cabea paa .unes, contando a antiguidade desde 28/2/967, data
to. rtlr da qual tem direito aos vencimentos do novo pos(Despacho de 28/2/967)

Engenharia
Escola Prática de Engenharia
lo .Sar

Meyng• do Q.S.S.G.E ...
, o 2°.Sarg" Victório de Oliveira
part~rtd Contando a antiguidade desde 10/10/966, data a
Venc r a qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
e pela verba"Pessoal dos Quaqros Aprovados por Lei".
s.
(Despacho de 23/2/967)

erVIÇo de Administração

1° G

. rupo de Companhias

2

Militar

de Administração

Mil itar

0

·Sarg• do S.A.M., o Furriel, Acácio Augusto, contando a
antigu.
reito ldade desde 28/2/967, data a partir da qual tem di80S vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/2/967)

Serviço de Material
Colllp h
an la Dlvlslonárla

da Manutenção

de Material
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do Q.S.S.G.E., o 2°.Sarg., Raul Pedro Cequeira,
contando a antiguidade desde 2/12/966, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/2/967)

l°,Sarg.

Orgãos

de Execução

Distritos
Distrito

dos Serviços

de Recrutamento
de Recrutamento

e Outros

Elementos

e Mobil ização
e Mobilização

nO.16

10.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2°.Sarg., Francisco António p~'
rú, contando a anttguidade desde 1/2/967, data a partlf
da qual tem direit0 aos vencimentos do novo posto. VeP'
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei":
(Despacho de 23/2/967)

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO.18

1°.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2° .Sarg., João Correia da Si1t
contando a antiguidade desde 1/1/967, data a partir ~
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/2/967)

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

Mi Iitar

Sarg, Ajud. do Q.S.S.G.E., o 1° .Sarg., Deodoro da Cruz

8

Coimbrão, contando a antiguidade desde 1/2/967, data s'
parti r da qual tem direi to aos vencimen tos do novo pi' t
to. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovadoS pC

Le·"
1 •
(Despacho de 27/2/967)

Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Regional

nO. 2
tf

10 .Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2° .Sarg., José Bernardes, c~~8Ir
do a antiguidade desde 10/10/966, data a partir da 18~
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pe
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/2/967)
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Diversos
Serviços

Cartográficos

do Exército

Sarg
SÜ A'Jud. do Q.S.S.G.E., o 1° .Sarg., Francisco Maria da
tirVd' contando a antiguidade desde 1/2/967, data a p~
a qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 21/2/967)

Supranumerários
No Ultramar
Região Mil itar de Angola
lo S
doa~. lO.Mec. Viat. Lag. Especiais, o 2°.Sarg., Eduarll/96~es de Carvalho, contando a antiguidade desde 23/
tos d ' data a partir. da qual tem direito aos venC1meno novo posto.
(Despacho de 23/2/967)
Furriel
'
Manu 1Mú ~1CO
"Bombardino", o 1° .Cabo Músico "Trombone",
ll/9~ P1nto de Matos, contando a antiguidade desde 30/
tos d6, data a partir da qual tem direito aos vencimeno novo posto.
(Despacho de 3/3/967)

Comando

Territorial

Independente

de Timor

Furl'iel
Il\ ida de Cav., o 20.Sarg. Milo., Humberto dos Santos AJ,.
e
til'd' Contando a antiguidade desde 6/1/967, data a pa~
a qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/1/967)

SAIGNroo

IX)

(JJAIR)

IE CJMlLEMOOU

Infantaria
20

Escola

prática

de Infantaria

ant gu1M~dl0.,
o Furriel, João Gomes dos Reis, contando
ade desde 28/2/965.

·Sa
r
a

'

(Despacho de 2/3/967)

Regimento

de Infantaria

nO.l
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2°s.Sargs. Milos., os Furriéis,Mário Nuno Soares Ferreira Jordão, Carlos Alberto Lopes, Luís Filipe Morg~do Dinis e José de Almeida Agostinho, contando a ant1:
guidade desde 28/2/967, data a partir da qual têm dv
rei to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)
Regimento de Infantaria nO. 5
2°.Sarg. Milo., o Furriel, António José Albano, contando
a antiguidade desde 28/2/965, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)
Regimento de Infantaria nO. 7
2°.Sarg. Milo., o Furriel, António Maria Coelho Soare~,
contando a antiguidade desde 28/2/967, data a part1t
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)
Regimento de Infantaria nO.12
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Manuel Alves Cardoso, contapí
do a antiguidade desd& 28/2/967, data a partir da qU9
tem direito aos vencimentos do novo posto,
(Despacho de 2/3/967)
Regimento de Infantaria nO.15
2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Rogério José Nogueira da Sil'
va, contando a antiguidade desde 28/2/966, data a
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo pOst
(Despacho de 4/3/967)

p9~:

2°.Sarg. Milo., o Furriel, José Luís dos Santos EsrÓ',
leiro, contando a antiguidade desde 31/7/966, dat~o
partir da qual tem direito aos vencimentos do nO
posto.
(Despacho de 2/3/967)
Batalhão de Caçadores nO. 5

Di:~

20.Sarg. Milo., o Furriel, António Joaquim Correi~
contando a antiguidade desde 28/2/963. Tem direltO
vencimentos do novo posto a pa~tir de 21/12/966.
(Despacho de 2/3/967)

3a, Sé r i
.....
e

,.

ORDEM DO EXERCITO N° .7

•••• **•••• ***.** •• **•••• *••••• **.* ••••••••••••
Batalhão de Caçadores

197
*~

$•••

nO. 10

0

2 do
.Sarg
a' ~A'J~ 1° ~, o Furriel, Armando André Mendes, 'tontantem d~t~gu1dade desde 31/7/966, data a partir da qual
1re1to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)

Arti Iharia
Regimento de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

2°M~ar~. Milo., o furriel, João Francisco de Oliveira
da~ arrapa, contando a antiguidade desde 28/2/967,
nova a,partir da qual tem direito aos vencimentos do
o posto.
(Despacho de 2/3/967)

Cavalaria
Regimento

de lancei ros 0°.2

20 S

~h:~g·Milo.,

o Furriel, Túlio Manuel Carvalho Arraparti' ~ontando a antiguidade desde 28/2/967 ,data a
POsto r a qual tem direito aos vencimentos
do novo
(Despacho de

Regimento

2/3/967)

de Cavalaria nO. 6

2 ,Sarg M'
0

da sii 11°., o Furriel, José Mário Sampaio Ferreira
a part~a, contando a antiguidade desde 28/2/967, data
POsto 11' da qual tem direito aos vencimentos do novo
(Despacho

20 '''&1'
~-

de

2/3/967)

Regimento de Cavalaria nO. 7

tand~' Milo.,. o Furriel, Sérgio dos Anjos Serra,
vetJ.cirn!n
ant1guidade desde 28/2/965. Tem direito
tos do novo posto a partir de 31/12/965.
20
(Despacho de 2/3/967)
•Sal'
'
t~gu~daM110., o Furriel, Alcino Alves, contando a
dlreitode desde 28/2/965, data a partir da qual
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)

conaos

antem

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, António José Garcia Es'
tevam Granja e Gabriel Ferreira da Costa, contando a
antiguidade desde 28/2/966, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Carlos Augusto Inverno,
Cavalo e Eduardo Jorge Vicen te Cabral, contando a an,o'
~uidade desde 28/2/967, data a partir da qual têm dl'
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)

Transmi ssões
Regimento

de Transmissões

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, José António dos Re~S
Torres, Augusto Martins de O de Brito, Joaquim More~8
de Sousa e Alfredo Pereira da Silva, contando a ant~'
guidade desde 28/2/967, data a partir da qual têm dl'
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)

Serviço

de ~aterial

Companhia

Divisionária

de ~anutenção

de ~aterial

20s.Sargs. Milos., os Furriéis, Acácio José Melo Negrã~ e
Manuel Leonilde Correia Coelho, contando a antiguida ~
desde 28/2/966, data a partir da qual têm direito aO
vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)

7'

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Virgílio Augusto Curato Ga
cia de Moura, contando a antiguidade desde 28/2/96d~
data a partir da qual tem direito aos vencimentoS
novo posto.
(Despacho de 2/3/967)

Serviço

de Saúde
Re~imento

do Serviço

de Saúde

2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Marcelino Aquino António de fi
Menezes, contando a antiguidade desde 31/7/96C, data o
partir da qual tem direito aos vencimentos do nOY

3a S' .
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POsto.
(Oespacho de 2/3/967)
2°~~al'~.~ ii o., o Furriel, João Agnelo do Rosário Fragolern ,~ll(;~es,con tando a antiguidade desde 31/7/966.
966. lrelto aos vencimentos do novo posto desde 30/11/
(Despacho de 2/3/967)
2°,Sarg
lo " o F'ur r i e 1
.. ro L'U1S da V'ea ga Fontour" ~~i
r , Casmu
dataa Curad?, con~ando a antiguidade desde 28/2/967,
novo a partlr da qual tem direito aos vencimentos do
pasto.
(Despacho de 2/3/967)
No Ultramar
Comando Territorial

Independente

da Guiné

-Quartel General
2°
·"~rg. ~~ilo
AnJos L
" o Furriel, Joaquim António Feltciano dos
ourenço, contando a antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 2/3/967)
20 .Sal' .
de c!~tMllo., o Furriel, José Francisco Xavier Fonseca
/966. 1'0 Fernandes, contando a antiguidade desde 31/7
(Despacho de 2/3/967)
COmando Territorial

Independente

de Timor

-Quartel General
,SargS ~.. 0
tos, Fe' .11 5., os Furriéis, José pedro Ferreira SanAlbertor~a~do de Figueiredo Mendes Pinheiro, António
d0ltti:lnd
,ala Pena e Hermenegildo Augusto Pereira Alves,
a qualOt: antiguidade desde 28/2/967, data a partir
em direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/3/967)

2°s

III - COLOCACÕES E TRANSFER~NCIAS

SAiGNros ro CUAIlO
4rmas

e Serviços

PERMNENTE

-

I"
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.......................................................
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dO;

2°.Sarg. de Art., Bernardino José Coelho Constâncio,
T.1. da Guiné, devendo ser considerado nes ta situação 'jf
d,e9/2/967. Vence pela verba "Pessoal dos Otadros Apto
dos por Lei".
2°.Sarg. de Eng. (Trm.), Heitor José Varela, da QIEff1,
conveniência de serviço. Vence pela verba "Pessoal do
Quadros Aprovados por Lei".
Na Dependincia
Direcção

do Quartel

dos Serviços

~estre

f'

General

rel

de Fortificações

e Obras PHlits

~'

2° .Sarg, de Eng. (Sap. ), Luís l\unes dos Reis, da B.M. di21
gola, devendo ser considerado nesta situação desde 3 ~'
967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Lei".
Quartéis

Generais

Quartel

General

da 2a. Região ~ilitar

(c/destino ao O.L.R.T. 2)
10. Sarg. d e I n.,
f

. d e 50 usa Moreara
.
J unaor , do 6·~'
'0
Joaquun
I'

T., por pedir., devendo ser considerado nesta situaÇ8
desde 10/2/967.
Quartel

General

do C. T.1.

da Madei ra

. ir"
Furriel Grad. de Eng.(lrans.), Claudino Augusto Tel~e ~í
O:IEFEf. Vence pela verba "Pessoal dos Otadros Aprova
por Lei".
Escolas

Práticas

das Armas e serviços,
Instrução e Unidades

d

CentroS de

Infantaria
Regimento de Infantaria

nO.2

(

sll~

2° .Sarg. de Jnf., Armindo Miguel Pires, do R.A.A.f.,

S' "
OROE"! DO EXÉRCITO N°.7
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~~~a~e Mobilizadora, devendo ser considerado nesta siGuiÇ~o desde 9/2/967, por ter regressado do C.T.I. da
"Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
pornle.
el".

Regimento

de Infantaria

nO. 3

",

10.Sarg dI"
Dn"d.' e nf., Manuel Leandro dos Rels, do R.I.2, sua
tu~ ~de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta sigol~ao desde 9/2/967, por ter regressado da R.M. de Anpo l'Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
rei"..
"
2°iSarg. do S.S., Emídio dos Santos Reis Amaral, do R.C.
n~s~ua ~idade Mobilizadora, devendo ser considerado
T l adsltu~Ção desde 8/2/967, por ter regressado do C.
p~o' da GUlné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Ava Os por Lei".

Regimento

de Infantaria

nO.5

20 .Sar g d

vend • e Inf., Manuel Valadares, da R.M. de Angola, deCe pOlser considerado nesta situação desde 3/2/967.Vene a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

20
~~aM~' 2~.Mec. de Armamento Ligeiro, Francisco Tó Made~
ntelro, da E.P.C., por pedir.

Regimento

de Infantaria

2° Sa
ia rg. de Inf., António César
ne~t:ua"Unidade Mobilizadora,
l. da ~~uação desde 8/2/967,
vados lné. Vence pela verba
Por Lei".

20

Regimento

~o.

8

Ramos de Oliveira, do B.C.
devendo ser considerado
por ter regressado do C.T.
"Pessoal dos Quadros Apro-

de Infantaria

n". 10

'Sar

nidll~'de ~nf" Manuel Costa Tavares, do B.C.10, sua UtUllÇã~~bllizadora, devendo ser considerado nesta si~iné
esde 8/2/967, por ter regressado do C.T.1. da
Por ~"~ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
1 •

Reaimento

de Infantaria

nO.12

202
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20.Sarg.de

lnf., Virgílio Fafael Gonçalves, do B.C.l0,~8
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta s~'
tuaçio desde 8/2/967, por ter regressado do C.T.l. da
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos ~adros AprovadoS
por Lei".

Regimento de Infantaria nO.13
20.Sarg. de lnf. ,Joaquim Gonçalves Carvalhais, do R.1.1,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes~:
situação desde 17/~/967, por ter regressado do C.T.1.
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovadoS
por Lei".

Regimento de Infantaria n.014
'ra,

1° .Sarg, de lnf., EdmundoFernando Tavares Lobão Ferre~de'
do R.l.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons~d~
rado nesta situação desde 9/2/967, por ter regressad~s
B.M.A •• Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
por Lei".

Regimento de Infantaria nO.16
10.Sar g, de Inf., João António Abrantes Gomes, do fi.1.l~B
es
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado n d8
situação desde 9/2/967, por ter regressado do C.T.1d s
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova o
por Lei".
de
20.Sarg. de Inf., João Joaquim Belfo Varche, do C.T.1
Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação ~'
de 9/2/967. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros Ar
vados por Lei".

des'

Batalhão Independente de Infantar~a nO.19
so'
!O.Sarg. de Inf., João Augusto Ferreira, do R.I. 15, 8
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nes
tuação desde 3/2/967, por ter regressado da R.M.
gola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
por Lei".

si'

d dos

~'

Batalhão de Caçadores nO. 1
20.Sarg.

2° .Mec. Viat. Rodas, Manuel Lopes DomingueSP

l

3a S' .
••~•.efle
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d~~~a R.~~.M., devendo ser considerado nesta situação
tróJlO125/l/967,data em que embarcou de regresso à Mee.

Art i lha ri 11
Escola Prática

de .rti Iharia

Sarg A.
F' Jud. Uefe Mec. Automobilista, José Machita MartÍl$
erreira. do R.L.l. por conveniência de serviço •

.

Re2imento

de Artilharia

ligeira

nO.l

lo Sa

2 ~. de.Art., José Avelar Gonçalves Manita, do B.A.P.
n~st a ~n~dade Mobilizadora, devendo ser considerado
M, da Mltuação desde 25/1/967, por ter regressado da R.
APro~ doÇambique. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
a os por Lei".
20,8ar
M. d:' 2°.Mec. Armas Pesadas, Possidónio Custódio, da R.
de 25/1!gola, devendo ser considerado nesba situação deele.
967, data em que embarcou de regresso à MetrópoRegimento

de Artilharia

ligeira ~~ 5

de Artilharia

Pesada

20 '''''ir
c.
gel'~d de Art., António Valdemar Frederico Von Doellincon~ido R.A.P.2, sua Unidade WDbilizadora, devendo ser
gressa~rado nesta situação desde 3/2/967, por ter redos Qu da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal
a ros Aprovados por Lei".

â

Regimento

nO.2

(c/dest ino ao C, I. C. A, 1)
20
,Sal'g d
gOla 'd e lnf., António Bernardo Azevedo, da R.M. de ;1967,'v evendo ser considerado nesta situação desde 3/2/
4i", ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados [A..r
20
Regimento de Artilharia Pesada n°.3
'Sal'
s~1l ~i~e Art., Miguel Cândido da Silva, do R.A.A.F.,
81.tu1lÇ~ ade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta.
80 desde 8/2/967, por ter regressado do C.T.I. da

3a. séri!
******************************************************f
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Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

lO.Sarg. de Art., João de Oliveira Santos, do R.A.P.2,s~~
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta s~
tuação desde 3/2/967, por ter regressado da R.~1. de~'
gola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Regimento

de Artilharia

de Costa

IO.Sarg. de Art., Manuel Teixeira Veludo Júnior, do B.A·
P.2; sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consider9~0
nesta situação desde 3/2/967, por ter regressado da A:
M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
provados por L~i.".

Bataria

de Artilharia

de quarniç.ão nO.2
V. dei

'1"

lO.Sarg. de Art., ~osé Gomesda S~lva,~do c.T.I.de.C.
devendo ser consi der ado nesta sa tuaçao desde 19/2/96Vi'
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
, de'
2°.Sarg. do Q.S.S.G.E., João Pereira, devendo ser consdo
rado nesta si tuação desde 25/1/967, por ter regressEIpe)'
da B.M.M. onde esteve em comissão de serviço. Vence
verba "Pessoal dos ()Jadros Aprovados por Lei".

Cantaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2°.Sarg. 2°.Wec. de ArmamentoLig.,
nO.5, por pedir.

Regimento

o ll)'
Manuel Nunes, d

de Lancei ros nO.l
do (

2° .Sarg. do S.S., Júlio de Jesus Gonçalves Valde:de, 80
T.1. da Guiné, devendo ser considerado nes ta S1trç s .A'
desde 9/2/967. Vence pela verba "Pessoal dos Qua rO
provados por Lei".

Regimento

de Cavalaria

nO.3
l

l°.Sarg.

de Cav., José Joaquim Fernandes, do R.C.7,

611'

nidade
.'
tua _ M~Ll'1' lzadora, devendo ser cons1derado
nesta 81QuaJao desde 8/2/967. Vence pela verba "Pessoal dos
I'OsAprovados por Lei".
L

2°ê~rg. de Cav., José Augusto Barroso de Oliveira, do R.
nes~ su~ Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
T.I adSltuação desde 8/2/967, por ter regressado do C.
pro~ da Guin? Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aa Os por Lei".

.

Regimento

de Cavalaria

nO.4

1°.Sarg d
Guin" e C~v. Joaquim Fernandes Pereira, do C.T.I. da
2/96~' devendo'ser considerado nesta situação desde 9/
POr L' ,~ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
el .
20s S

Air:rg~. de Cav., João Magueijo Duarte, do R.C.8, tlias
C.7: e Ca~tro, do R.C.7, António Joaquim Bebelo, do K.
bili FranclsCO Gonçalves Tapadas, do R.C.7, Unidades rode 8í;~~ras, devendo ser considerados nesta situação de&
cem p 1 67, por terem regressado do C.T.I. da Guiné. Ve~
e a vérba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Cavalaria

nO.6

lo S

.
. ar
dade~M d~ ~av., Orlando Silva Da Nova, do R.C.7, sua Unidesde ~~111zadora, devendo ser considerado nesta situação
Ce ~el 2/967, por ter regressado do C.~.I. da Guiné.Vena verba "Pessoal dos ()ladrasAprovados por Lei".

Regimento

de Cavalaria

nO.7

20 •Sar

SUa ê~i~edCav., Francisco António Carlos Vaz, do R.A.A. F.,
Situaç a e ~1obilizadora, devendo ser considerado nesta
GUiné a~ desde 8/2/967, por ter regressado do C.T.I. da
Por ~i,,~nce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

Regimento

de Cavalaria

nO.8

20S ~'~r
d~s. ~b de Cav •• Silvestre Carrala e João Martins MenSlderadoosdo R.C.7, Unidade Mobilizadora,devendo serear
~do do ~esta situação desde 8/2/967, por terem regre~
adrosA' .1. da Guiné. Vencem pela verba "Pessoal dos
provados por Lei".

ê

20 r.
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Enganha ria
Escola Prática de Engenharia
2° .Sarg. Clarim, Manuel Gomes, do R.C. 7, sua Unidade Mo'
, bilizadora,
devendo ser considerado nesta si tuação d~
de 8/2/967, data em que embarcou do C.T.I. da Guiné.

Transmi ssões
Batalhão de Telegrafistas

2°.Sarg. de Eng. (Trans.), Fernando Amaral da Silva, da~
B.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde Z,
d
1/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova oS
por Lei".

Serviço de Administração
1°. Grupo de Companhias

Mi Iitar
de Administração

Militar

2° .Sarg. do S.A.M., Vasco Marcelino Martins, do C. T.J· 9~s
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 5
2/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovado
por Lt-i".

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros ElementoS
Distritos de Recrutamento
Distrito de Recrutamento

e ~obi Iização
e ~obilização

nO.19

. dsde
10.Sarg.de lnf., Fernando de Melim, do R.I.l,
sua Un~
Mobilizadora, devendo ser' considerado nesta situ8çaoV~
desde 3/2/967, por ter regressado da R.M. de Angola:",
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel

Estabelecimentos

Penais

la. Companhia Discipl inar
'JI'il

20s.Sargs. de lnf., João Jesus Moreira Gonçalves e ~a~9;
Correia Galvão, ambos do B.C.10, Unidade MObillZ8Co7
2° .Sarg. de Cav., Jaime Rodrigues de Sousa, do ft .tI~
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consideradâs c.1ta situação r.iesde 8/2/967, por terem regressado o A'
1. da Guiné. Vencempela verba "Pessoal dos Quadros
{:rovados por Lei".

Estabelecimentos

de Instrução

ft' .

3a

,
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Colégio rlilitar
2 S

'

0

~i~rg. de lnf., João de Almeida Carita, do R.I.l, sua UÇãoa~e Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situ&
Ven esde 8/2/967, por ter regressado do C.T.I. da Guiné.
(No c~ ~la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ".
•
o artO. 154° do capo. 3°. do ÚTçamento do M.E.).
20 <'(")ar
8d
do
• e lnf., António Barata Mateus, da R.M.M., devenpel:f::r cOll~~derado nesta si tuação desde 25/1/967. Vence
co arv~rra Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (N°. 1
t • 1540. do capo 3°. do ~çamento
do M.E.).

Escola Mi I itar de Electromecânica
Sal'

eg~lAjud.
Chefe Mec. Material Eléctrico, Radioeléctrico
I:. ecr
' "
niên" ron1cO, Bui Pereira Nave, da C.D.M.M., por conveCl.ade serviço.

Campo de Instrução Mi I itar de Santa Margarida
20 .S ar

d
né ~. e lnf., Albino Alves Cacheira, do C.T.I. da GuiVe~ceevenldoser considerado nesta situação desde 9/2/967.
pe a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Centro de Instrução de Operações Especiais

20
,Sarg

d

Dnidad e l~f., José Ant6nio Mota Cunha, do B.C.lO, sua
tuaçãoedMobllizadora, devendo ser considerado nesta siGuiné esde 8/2/967, por ter regressado do C.T.I. da
Por L~i~ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
•

J

Centro d

•

20
e Instrução de Artilharia Antiaérea de Costa
.8arg. 20
. "
" "
D.G.M.T •~ec. Badi.omontador, Antón10 Muanda Flores, do
2

" POr pedir.
Centro ~i I" t
0

•Sal'

I

ar de Educação Física,EquitaçãoeDesporto

bili~~d:eCav., José Ministro, do P.C.7, sua Unidade Mo~7/2/967ra, devendo ser considerado neste situação desde
ela ve'bpor ter regressado do C.T.I. da Guiné. Vence
r a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Campo de Ti ro de Alcochete

208
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2°Sarg. de Art., João de Alegria Dias Ceia, da P.M.M., de'
vendo ser considerado nesta situação desde 25/1/967:~~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei .

Centro de Instrução de Condução Auto nO.5
2° .Sarg, de Eng. (Bod, ), Mário da Silva Fortuna, do G.C.1.
A., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser consideradO
C
nesta si tuação desde 20/1/967, por ter regressado do A:
T.1. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
provados por Lei".

Estabelecimentos

Produtores

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
2° .Sarg. 2° .Mec. Viat. Rodas, Casimiro de Jesus Leão, d~o
C.T.I. da Guiné, devendo ser considerado nesta situaç6,
desde 9/2/967, data em que embarcou dL regresso à Mett
pole.

Manutencão

~il itar

d ver
2° .Sarg. do S.A.M., Manuel Dimas Martins, da R.~.M.'V~ce
do ser considerado nesta situação desde 25/1/967.
pela verba "Privativa da Manutenção Militar".

Diversos
Depósito Geral de Adidos
V i'
2°.Sà.rg. de Inf., António dos Santos, do R.l.l6,
SUa.;B'
dadé Mobilizadora, devendo ser considerado nesta s).c;oi'
ção desde 9/2/967, por ter regressado do C.T. I. da pol
né. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Lei".

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria nO. 1

r·

)1

.
.
do, do fijJljO
2°s.Sargs. de Inf., Augusto Glerrel.ro
Bicar
Manuel Henrique Amendoeira da Silva, do R.I.11,

~:**~!!ie

OROE~1 DO EXÉRCITO
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Pinto M
"
"
d
115 orelra,
do R.I.7 e A1varuno Cabo Gonçalves, ú R.
li967 devendo ser considerados nesta situação desde 21/
artO ' 0por terem sido nomeados ~os termos da alínea c}do
nas ~ 3 • do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem
gola.rapas de reforço à guarnição normal da R.M. de An2°s.Sarg d
Mart" s. e lnf., José Augusto Lopes, do B.C.6, Arlindo
A., ~s ,d~s Santos, do R.1.2, Modesto da Silva, do D.G.
Ilent tonlO Manuel Moreira, do R. 1.6, Manuel Francisco
Frano! do R.I.3, José Justina Esturrica Lopes, do R.I.16,
vierClâco Ferreirinha Luisa, do B.C.6, Benjamim Souto X~do s' o R.1.16 e Manuel Macedo Gomes, do O.G.A., deventere:r ~onsiderados nesta situação desde 4/2/967, por
Decr sldo nomeados nos termos da alínea c} do art~ 3?do
refo;to 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de
ço a guarnição normal da R.M. de Moçambique.

Regimento de Infantaria nO.2
20 •Sar

â'

d

11
e lnf., António Carlos de Sousa e Silva, do R.J.
Po~ t:ven?O ser considerado nesta situação desde 4/2/67,
do Oe r sldo nomeado nos termos da alínea c} do arto.30•
reforcreio 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
ço guarnição normal da R.M. de Moçambique.

20 .Sarg d

Regimento de Infantaria nO.15

do se~ e ~f., Luís António Fernandes, do B.C.lO, deventer sidconslderado nesta situação desde 19/12/966, por
Decret o nomeado nos termos da alínea c} do arte. 3°. do
forço ~ 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reguarnição normal da R.M. de Moçambique.

Regimento de Infantaria nO.16

20

'Sarg d
devendo e lnf., César Artur de Sousa Gomes, do R.I.13,
Por
ter s~r considerado nesta situação desde 21/1/967,
30• do o!ldo nomeado nos termos da alínea c} do artigo
Pas de freto 42937 de 22/4/960, para servir nas tro20
re orço à guar~ição normal da R.M. de Angola.

s·Se

d

~a~'

~e lnf., Henrique Palmeiro Faustino, do R.I.16
eradoss anuel Barata, da E.P.S.M., devendo ser consi~~ado nesta situação desde 18/2/967, por terem sido
to 4293~ ~os termos da alínea c} do artO. 3°. do Decree 22/4/960, para servirem nas tropas de refOP

!:
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ço à guarnição normal da R.M. de Angola.

Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E., José Bento Alves, do B.C.9 e o
1° .Sar g, de lnf., ArmandoTomaz, do R.LI2, devendo ser
considerados nesta situação desde 18/2/967, por ter~
sido nomeados para servirem em reforço na R.M. de Aof'
la, fazendo parte do B.C.I903.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.1

2°.Sarg. de Art., José António da Cruz, do C.LC.A.5, de;
vendo ser considerado nesta situação desde 1/2/967, ~o
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do art,? . 3°· rt
Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
forço à guarnição normal do C.T.I. da Guiné.

Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.2

Abi~

2° .Sarg. de Eng. (Mat. Sego Crip to ) , António Batista
tes, do Q.G/2a. R.M., devendo ser considerado nesta S ds
s
tuação desde 4/2/967, por ter sido nomeado nos teJ1l10ati
alínea c) do ar tO• 3°. do Decreto 42937 de 22/4/9(fJf/~!);
servir nas tropas de reforço à guarnição normal da
o'

Regimento

de Arti Iharia

Pesada

nO. 2

Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E., Franca sco Bernardo de Car"a~~~,
da Costa Cabral, do C.J .M., devendo ser considerado 8
ta situação desde 25/2/967, por ter sido nomeado par ~
servir em reforço no C.T.I. da Guiné, fazendo parte
Bat. de Art. 1904.

Regimento

de Arti Iharia

de Costa

20s.Sargs. de Art., José Gomes, da O.S.T., Manuel M~de~,
da Fonseca, da C.O.M.M., António de Almeida Zuna, °er
A.L.l e José Ribeiro Leite, do 1.T.M.P.E., devendO S si'
considerados nesta situação desde 1/2/967, por te~~~,
do nomeados nos termos da alínea c) do ar t'", 3° . oe re'
creto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas d
forço à guarnição normal do C.T.I. da Guiné.

Cavalaria

3a Sé .
,
**~***rle
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Regimento de Lancei ros n°.2
10.Sar d
ser g. ~ Cav., José Duarte Esteves, da E.P.C., devendo
sid considerado nes ta si tuação ddsde 25/6/966, por ter
da R.MOIlJeadopara servir em reforço à guarnição normal
.M••
20~~:rg. de Cav.(P.M.), José de Oliveira Marçal dos Sande do B.L.2. devendo ser considerado nesta situação
ne: e)18/2/967. por ter sido nomeado nos termos da alíser ~ do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para
de Anvirnas tropas de reforço à guarnição normal da R.M.
gola.

d

Engenha r i a
Regimento de Engenharia nO.l

r'

lo .S ar

d

E.p
e ,Eng. (Sap.), Ernesto Ferreira dos Santos, da
desd ·lB.E.3), devendo ser considerado nesta situação
forçe 8/2/967. por ter sido nomeado para servir em r&
o na R.M. de Angola.

'lo Ultramar
Região Mi Iitar de Angola

lo

,Sarg d
vendo' e Cav., António Pires de Moura, do R.C.8, dePOr te~er.considerado nesta situação desde 18/2/967,
AngOla sido nomeado para servir em reforço na B.M.de
1664. ' fazendo parte da Companhia de Polícia Militar

2°.Sar

I1~M

do
~o Q.S.S.G.E.,
Florival José Teófilo Ramalhlnln,
de 26/2/94• devendo ser considerado nesta si tuação dessão ~il' 67. por ter sido nomeado para servir em comis
~
ltar por oferecimento.
IJ.triel
~.A.p.3ec. Radiomontador,.JÚlio
Vintém d~ Sá Amorim,do
~9/1/967 devendo ser considerado nesta Situação desde
o artO '3Por ter sido nomeado nos termos da alínea c)
na gu.ar~' ~. do Decreto 42937 de 22/4/980, para servir
lçao normal.

2o.~

Região Mil itar de Moçambique

rg. d
e Cav., António

Candeias

Godinho,

do R.C.6;2°.

OP.OEt~ DO
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3a.

série

***••***.*.**.***************~********************.**.~
Sarg. do S.A.M., Manuel Carrilho, da E.P.A.M.; 2o•5al"
gento do S.S.(L~boratório Sanitário), João das ChagaS
Fernandes Pereira, do H.M.R.1, devendo ser considera'
dos nesta situação desde 26/2/967, por ter sido nomea~
dos nos termos da alínea C) do ar t ", 3°. do Decreto ~.
42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de guarni'
ção normal.
Comando Territorial

Independente

da Guiné

1°.Sarg. de Art., José Maria Lucas, do R.A.L.l, sua L~i'
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta Sl'
tuação desde 1/9/966, por ter sido transferido para 8
guarn ição nonnal.
Furriel de Inf', (Mal. Sego Cripto}, Ernesto Elisa dos t
Santos Forte, do Q.G. do C.T. 1. dos Açores, devendo s,e,
considerado nesta situação desde 10/2/967, por ter ~,
do nomeado nos termos da alínea c) do artO. 3°. do ~
creto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas degu
nição normal.

IV - DECLARAÇÕES
1 - Pensões

de reforma

Que a partir de 1 de Março de 1967, transitam para aS,i'
tuação de refonna, passando a ser pagos das suas p~o~
sôes pela Caixa Geral de Aposerre ções, conforme Ia). 4/2/
blicado no Diário do Governo nO.47 -2a. Série- de 2~~
967, os militares a seguir designados, cuja pensão e
al a cada um se indica, deduzida já do desconto a q/~l/
se refere o ar t? , 13°. do Dec. -Le i nO. 36610 de 24 de
947, esclarecido pelo artO. 11°. do Dec.-Lei 39849
7/10/954:
-1°.Sarg. do QSSGE-José Mesquita, da D.S.I ••.••24.f4~
."

tt

"

_2° .Sarg. do
_tt

ft

_ti

"

tt

"

"
"
"

"

-Lui s Gabriel de Almeida, da

()4BSí(J

Agência Militar •.•••.••••••• 21.
QSSG:-J oaquim de Frei tas Ribeiro,
4B9í,!
do B.T ••..•••••••.•.•.•...•.
21.9 4B~
"-Joaquirr Ca o , da O.A.A ••••21.3
"-José Gonçalves Milrques, do
l~
Ii.C. n. °4 ••••••••••••••••••• 20.~;::~
"-Ismael Marques, doRAAF •••••18.;JV
ç
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* .**

~Furr:ield
. o R.I.2-Angelo dos Santos Bodri.gues •• 16.884~

2 - Pensões de Inval idez
Que no Di' "
r~
a~lo do Governo nO.47 -2a.Série- de 24/2/967,fo-

das puhll~adas as pensões anuais de invalidez, concedidas dosdml1itares abaixo mencionados, estando já deduz~
nO 3° esconto a que se refere o artO. 13°. dó Dec-Lei
De~ ~~O de 24/11/947, esclarecido pelo artO. 11°. do
dos'- 1 nO.39843 de 7/10/954, pelo que devem ser abat~
quan~O efectivo das suas Unidades desde 1/3/967, desde
Ções ° P~ssam a ser pagos pela Caixa Geral de Aposentados 71~lcam sujeitos a todas as disposições reguladoras
ml ltares reformados:
'2°

Sa

," • "l'g.Milo.-Arito Cabrita Santiago, do RI 2-19.812SOO
" -Francisco Clemente Martins Orfão,
~Ful'l'ielM"
do R.I. 1 .•.•.••••••••••.••••••. 12.936$(X)
llo.-Manuel Correia da Cruz Parracho,
do R.C. 7 ••••.••••••••.•••.•••.• 16.884$CX)
"
"
-Manuel
Leonildo Garcia,doBe 10 ••16.884$00
"
"
-António José Galamba de Almeida,

"

"

do R.C. 3•••••••••••••••••••••••

16. 884.f(:X)

-Tibério Augusto Ruivo Monteiro,
do R. I .16 •••.•••.•.••.•.•••••••• 16.884n)
"
" -José Ramos Teles de Matos, do R.
A.L. 1•••.•.•••...••.••.•.•••..• 16. 884$(X)
"
" -Joaguim Lopes de Almeida Barreto,
'lo.Ctb °
do R.I. 15
8.208$00
o n.1423/62-Licínio Barreiro Chaves , do R.
" "1
1.15 .•.••.•••.••••••...••.••• 14.628s(x)
,"
794/63-Félix Rodrigues Ferreira, do
,II

,II

"

," "
..." t,
," "
"
,"

"
,"
"
,"
"

"1826/62-~i~i~~!'

d~~' S~~~~·
Ci~~di~~: .14.628$00

"2867/63-1~s~'~a~~~'

p~~~i~~'

R:u;,~~:'d~14.628s(x)

B.C. 10.••••••.••.•••••.•..••

14.628$00
,,4 93 1/63-JÚlioAndré, do B.C.5 •••.•••• 14.628sro
1
" 100/61-Vasco
Cabral Nunes, do RI 7 •.14.628s(x)
95/59-João José de Jesus Teles, do
"219
R.I. 1•••••.•••..•.•• ••••••• •14.628s(x)
7/64-José dos Santos Lopes, do R.I.
"59
nO.16 .•.•..••.•••.••.••••.•.• 14. 628$CX)
5/63-RclIl da Silva Santos,do OC n",
"79
10
14. 628S(X)
4/62-Alhertinn Madeira Marques, do

t,
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••*•••****.$4~***************.*************.*$*****$~*j
-lo.Cabo
"

"

"
"

"
"

II

"

-"

..

_II

ti

"

II

B. I, 15...................
• .14.62~
nO. 110/63-Sidónio José Cansado de Olivei- ~
ra, do B.I. 7 ..............•. 12.
"2582/62-Carlos
Alberto dos Santos, do
6~
R.I. 7 •••••••••••••.••••.••••
11.9!::J.r/
"
83/60-Amílcar Rosa Dins , da DJiM••• 8.2~
"819/63-Carlos
de Figueiredo Sousa,
~
do R.I. 16•••••••••••••••.•.•
7.8 4jOl
"761/60-JoséAugustoBernardo,doB.T.1.16
468/64-José Pacheco de Carvalho, do
~
Ij

G.C.T.A

6.

"

51/64-José dos Santos Correia Vila, 5.796~
do R.A.C ......•..............
" 2117/64-José Sebastião Soares Ambrósio, ~
" "
do B.C. 10 .•.•••..••••••••••••
5. ~·~O
" 1681/63-Álvaro de Almeida,do RI 15 ••.• 5.4lP'"
" "
" 853/64-António Durães de Freitas,
do ~
" "
R.A.L. 1
,.
"
1496/62-Cândido
Fernandes
de
Carvalho,
~
"
"
do R.I. 15
4.88
" 4141/63-Herculano Fernandes Brasiela,
4fOl
" "
do B.C. 10 •••.•••.••.••••.•.••
4.884id,l
"2539/64-Mário
Afonso da Cruz, do RI 1..3. 9ZB~
-Sold.no. 180/63-Joaquim Cardoso, do B.C.l( ••••.. 14.6~S~
"
" 163/64-Artur da Costa Tomás, do FC 7 ... 14.6 ~
"
"1829/63-Horácio
Antas Fernandes,do RI 2-14.6Z2~
"
"
21/63-Icílio
Pimentel Mateus, do EC 5-14.6
"
" 591/63-Manuel Joaquim Dias Maximino, do
zgS(1
R.C. 3•.•••••.••.•.•••.•...•....
14.6ZS~
"
" 261/62-Armalldo Monteiro, do PAL 1....•. 14.6
"1858/64-Fortunato
Mateus Marques do R.A.L.
Zp.,r.LC
nO.l
14.6
"
"710/63-António
Ribeiro Fernandes, do P.
6Z
I. nO.I
14.
"
"3335/63-Fernando
Pereira Branco, do R.A.
6ZSsOJ
P. 2
14.
"
"2426/64-Florentino
Joaquim Polido Vala628~
das, do B.I. 15 •..•••••.•..•...•
14.
"
"1103/62-José
Horácio da Costa Floriano,
628tJfJ
do R.A.L.l
14.
"
"744/63-Augusto
Luís Pereira Ventura, do 628~
R. I. 1
· ] 4. '2~~
"
"
70/61-João Cardoso Castanho, do BSCF.• 14.b2~
"
"656/64-António
Tavares Luís,do RI 2.••. 14·~2BJí
"
" 194/64-Manuel Pereira Amaro, do OC 8... 14·
"
"2655/63-Augusto
Luciano Pinheiro,
do B.
c. 10 ..
14. v
II

stJ

6,,#J

fI

••••••••••••••••••••••••
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:So~d.n~.l958/63-Manuel Pinto, do R.A.P.2 ••••••14.6~
l40/64-José António Pereira Gomes Leo"
nardo, do R.C.7
14.628$(D
"
3725/64-Rui Duarte Silva Teixeira, da
E. P. I
14. 628S(l)
- " " 3315/63-David
Ferreira
Alves,.do
OC
5-14.628JD
- "
3120/63-Vitor Lino Oliveira Monteiro,
"
do B.C. 10 ••.•••••••..•••••••• 14.628S(X)
"
2711/63-Manuel Augusto da Costa rci~oto,
do 6. C. ío •.•.•••••.•••••••••••
14.628$(X)
" "" 1214/63-António
Abílio,
do
S.C.
5•••••
14.628$00
"
4Oe/65-João Bento da Silva Barros, do

-

II

-

-

"

R.I.

11

."

"

-

11

-

"
"

-

II

•

"
I.

II

·"

-

.14.628$(X)

R.M. 6

14. 628SlJ'1

ti

·"
-

···.··

2657/63-José Luís de Matos, do R.A.L.
n? .1
14. 628$(X)
420/63-Albano dos Santos Mouta, do R.
C. 3
14.628SO""
" ll~OO/63-António Fernandes, do R.1. 1..1~. 648$00
uo6/63-Manuel Rodrigues dos Santos, do
" 1
P..L. 2
·····•·····
.11.844S(:X)
624/63-Manuel Ferreira Filipe, do B.
"
C. 5
11.3~
974/59-António Lucas dos Santos, do
" 306
R.I. 6 ••.•••••.•.•••••..••••..
10.524$CY1
9/64-José Fernando Freitas Andrade,
"
do R.A.P. 2 .•.••••.••••••••.•. 10.452$00
" l173/64-Estevão Manuel, do R.C. 7 ••.•• 9.888sa>
325/63-Augusto Gonçalves das Dores,do

II

-

2

3322/63-Armando Pacheco Ribeiro, do D.

'2.

u

R.C.

3

···.····

9.()6()!;('X)

~,33/63-António Augusto Doro, do B.C.

"

9

II

" 3338/63-C:~~~~~~i~~' d~~'
S~~~~·
~~~~d~,
.060$00
do R.A.P. 2
8.()4()S(:O
254/63-Joaquim Ferreira Aveiro, do R.
" 18
A.L. 1 ••••••.••.•.•••• ••••·••• 7.164$00
" 1 86/62-José Marques Faria, do OC 3 .•• 6.004$00
l~/63-José Luís Podence, do RI 15 ••. 6.504$:X)
"2
/65-Gentil Pinto Mendes, do RI 13. 5.844$00
216/65-Jaime Pereira Vaz Esteves, do
"1429
D.R.M. nO. 1 ••.•••..• ··•·•·••· 5.844$CX)
/62-Manuel da Conceição Tiago, do
569
R.I. 16
··•········
5.82<lSOO
/63-Faustino António Vinagre Mou"9
rão, do G.C. T.A
5.82<lSOO
48/61-José Cardoso, do R.I.7 •••.••.• 5.400S00
11

"

I.

I.
I.
"
'I

II

II

I,
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"I

*•••• "'•••••••••••••••••••••••••

~
-Sold. no.200S/64-José FYa~Gi5CO Nascimento dos
Santos" do ftI.1 •.•.••••••..••• 4.88
4O)/63-Armando do Nascimento Pinto,do
~
R.I.l
~...•.•.......
4.7
1!n2/62-tuís Choupina Pereira, do D.R.
dfJ
II

II

II

II

M.9 •........•..................
II

II

, ,,... ., .
II
II

II

II

I,

II

L. 2

"

II

369/65-José da Luz Pinto, do R.L. 2•••4.63:tJl
3507/63-Vivaldo Joaquim Madeira, do F.I.
4fOJ
n". 1
4..46
1583/62-Àntónio Gonçalves Lopes, do B.
f{fJ
4.056

1163/62-Abel dos Santos Marques, do R.
~
,
A.L. 1
4.~::;rt)
" 1703/65-José Carlos Alves, do R.A.P.3 ••3.6~
1047/65-Alberto Manuel Mendes da Silva,
~
do' D.R.M. 12
3.6

'II

II

"
II

"

~
4. 63~

C. 10
II

4.7

1863/64-Manuel Gomes Craveiro, do R.A.

II

372/64-~~~Ê~~.
2531/65-António
I.C.A.

~~.?:.zodP

~~~~~~~~. ~~~~: .
3.
Pinheiro Coelho, do C.
6frJJ

1
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v - DECLARAÇÕES
1 - Rectificações
Fique sem efeito a colocação dos 1°s.Sargs. de Cav.,Jos~
Duarte Esteves, da E.P.C: e Manuel.António Gonçal:tZ2'
R.L.2, na R.M. de Moçamblque, publlcada na O.E. n •
3a. Série- de 10/8/966, pág. 932.
eJl'

Declara-se que onde se lê 1° .Sarg, de lnf., José Fe:'liII'
des Moreira do B.C.6, na O.E. nO. 5 de '1D/2/967, ~
126, deve ler-se 2°.Sarg. de Inf., José Fernandes
ra, do B.C. 6.
Zo,
Decla,ra-se nula e de nenhum efeito a transferência doSil'
Sarg. de Inf. (Anal. Sego Tm), Albino Rodrigues dd8 ~
va, do B.R. T. para a OIEFET, conforme foi publica o
O.F. nO. 34 -3a. Série- de 10/12/966.
Declara-se que os 2°s.Sargs. de ln!., abaixo desigJ!8~6,
pertencem à G.N. do C.T.l. de Macau, e não ao R.l~~~
conforme publicado em O.E. nO. 32 de 22/11/966, P en", 1285:

2° "
c.iõ::sarjs:
d lní., 'César Adolfo Teixeira Alves, do 1\
Fur .:. Oao de Deus Patrício, do ~.A.L.2 (C.r.C.A.4);
tU/le~s <:telní.. Davi d da Costa Pais, do R.I. 14, ArIh
elxelra Barros, do 8.C.9, Manuel da Conceição Coe0. do R.I. 2 e Rufino João Fidalgo. do C.I.S.M.I ••
Em di
~~nlLamento à O .• nO. 29 -3a. Série- de 2O/10/965,páAlma.~57, declara-se que o 2°.Sarg., Armindo do Coito
dadel~a, promovido ao actual posto contando a antiguinov~ esde 30/4/964., tem direi to aos vencimentos do
Por lPosto desde 16/2/965, e não desde 30/4/964, como
feridapso foi publicado na O.L. - 3a. Série- atràs re<>.

Decl

Ed:~:dsepgue o Furriel do S.S.(Ramo Veterinário), José
dora aR lmentel, do H.M.~, tem como Unidade Mobiliza4 pá o .S.S. e não conforme foi publicado em O.E. nO.
da Rg~l 103, de 10/2/967. Encontra-se em reforço à G.I\.
De '. de Angola desde 16/9/966.
c1ara_s
da Co e que o Furriel Grad. de Eng. Trans., Alexandre
anterita Ferreira, é desgraduado, voltando l situação
31-3a or,d~ 10.Cabo Ad, conforme o disposto na O.E.no.
tido' Séne- de 10/11/964. (Determinação IX), por ter
~
passagem ~ situação de disponibilidade em 11/2/67.
uec1ar
ria1aGsednula e de nenhum efeito a transferência do F~
~ra
• de Inf., Roberto Alfredo Marques Moreira,da
O.E. n~ para o C.T.I. da Madeira, conforme publicado en
• 6 de 28/2/967.

1967

VI - OBITUÁRIO

. - Fever .
.
C1sco Me er ro - d18 24 - 10. Sarg. do Q.S.S.G.E., Franndonça, do D.R.M. 5.

'I

216
ORDEM 00 *••
flÉRCITO
"°.7 *•••••••••••
3a.~~J
•••••••••••
~•••••••••••
~••••••••••••
00000 ... 00000000000

00.0.0 ••••••
000000000000

o 'inistro

•• 0.000

do Elército

Joaquis: da Luz Omha

Está conforme

o ~judante General

..,1

_'V

I E.c

(Anr

A DO EXE

C

Isa Biblioteca do E. M. E ) •.

JQt~?>
MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

PUb I'

Ica-se ~o Exército

do Exército

o seg~inte:

I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
1 - SftffiFJ\1'IOS
Por portaria de 4 de Fevereiro de 1967
Manda
.
Exéro.CQverno da Pepública Portuguesa,pelo Ministro do
de 4C1to, condecorar com a medalha de mérito militar
fos ~ ".classe, nos t rmos do artigo 52°. e dos pa rágrato danMcos dos artigo5 28°. e 29°. todos do Regulame&
gent edalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o 2~5al', Cavai d~ Infantaria, José Rocha Coelho, do Batalhão ~
I'litti_a~la
n= , 790 - Regimento de Artilharia de Costa.
st
tro
~o ~xérct to, 4 de Fevereiro de 1967. O Minisxerctto, Joaquim da Luz Cunha.

~tE

Por portaria de 10 de Fevereiro de 1967
M<lnd
ao Go
ExérCit Verno da República Portuguesa, pelo Ministro do
~<l.cl o, condecorar com a medalha de mérito militar de
~nicosadse, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
Medalha o~ ~rtigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
de lnfanMll~tar, de 28 de Maio de 1946, o 2°.Sargento
Çadore tana, José Gouveia Marques, da Companhia de CaMi~~to deno. 675 - Batalhão de Artilharia nO. 733 -RegitttStér' Infantaria nO. 16.
t,..o do
~xército, 10 de Fevereiro de 1967. O MinisXerctto, Joaquim da Luz CUnha.

tE ~
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--

Por portaria

de 11 de Fevereiro

de 1967

Man
Çov, r ". a e
lic
oy.ugue~~
~ 1<1.MinistrO do
EXercito, con ecorar com a medalha-de mérito militar de
_ 4a. classe, nos termos d9..,
Q.l;.ti$0-52°.e dos parágrafoj
únicos dos artigos iI1dfle='~90. tmIos do RegulamentO
8
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, os seguintes
sargentos:
o
-2° ~Sarg. Mil ° • João AI ve_§_,da .comPlUlhia_de Ca.valaria1~,
::::::w9Batãthão
de €8'VaIaua nO. "1
- e C8
laria nO. 3.
-Furriel Milo., Fernando Joaquim Timóteo Frazão, do ~at~
lhão de Artilharia nO. 645 - Regimento de Artilharla
geira nO. 1.
'
Ministério do Exército, 11 de Fevereiro de 1967. O MilltS'
tro do Exército, Joaquim da Luz CUnha.
Por portaria

de 21 de Fevereiro

de 1967

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministr~~~
Exército, condecorar com a medalha de cobre de ser"},\distintos, com palma, por ter sido considerado ao abl'f)
go da alínea a} do artigo 18°., com referência ao PM~lr
grafo 2°. do artigo 51°. do Regulamento da Medalha
tar, de 28 de Maio de 1946, o Sargento Ajudante Gra U
do, Joaquim da Ascenção Barata, da Escola Prática do
Serviço de Material.
. iS'
Ministério do Exército, 21 de Fevereiro de 1967. O Mtll
tro do Exército, Joaquim da Luz CUnha.
do
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo MinistrO
Exército, condecorar coma cruz de guerra das classesl<f.
que lhes vão indicadas, ao abrigo dos artigos 9°· el~
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio deiJlci'
por serviços prestados em acções de combate na Pro"
de Moçambique, os seguintes sargentos:
2a. clas se
(1"
_2° •Sargento de Infewtarda, José Garcia Henriques, d
panhia de Caçadores nO. 803 - Escola prática de ln
ria, a título póstumo.

/1)'

f8llt"

3a. classe
-Furriel Miliciano de Infantaria, António Correia
Companhia de Caçadores nO. 1474 -Batalhão de Caça
nO. 1871 - Regimento de Infantaria nO.2.

1 di
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tnist' .
tro ~tE ~ ~xérci to, 21 de Fevereiro de 1.967. O Minis~
xerct to, Joaquim da Luz Omha.
landa
EXér~·Governoda República Portuguesa, pelo Ministro do
ao ab1~o, condecorar com a cruz de guerra de 3a. classe,
lha Mil~o dos artigos 9°, e 10°. do Regulamento da Medados t!In 1.ta:, de 28 de Maio de 1946, por serviços pres tasa, o Facç<:>esde combate na Província de Gliné Por tuguePelot~ u~rlel Miliciano, Alberto Nuno Glerra de Matos,do
M.1860 :\
e. Morteiros nO, 1039- Batalhão de Caçadores nO.
tl1ist· . eglmento de Infantaria
nO.2.
tro ~t~ ~ ~xérci to, 21 de Fevereiro de 1967. O Minisxerctto, Joaquim da Luz CUnha.

2_~
Por pOrtaria

M

de 28 de Janeiro

de 1967

~:r~i~verno
da República Portuguesa, pelo Ministro do
~a.clao, condecorar com a medalha de mérito militar de
Mnicosd~e. no~ termos do artigo 52°. e dos parágrafos
edalha M~l~rt1.gos 28°. e 29°, todos do Regulamento da
to no. 431 1.t.ar , de 28 de Maio de 1946, o P. Cabo MaqlJ!!i..
~panhi 2~/63. Celestino Pais de Andrade dos Santos,da
1. a e Caçadores nO. 687 - Regimento de Infantaria
IltStéri
~ EXér~'do EXército, 28 de Janeiro de 1.967. O Ministro
• t to, Joaqutm da Luz Clmha.

Mt.

M
al\da

POr po

rtarta.

de 11 de Fevereiro

d

e 19 67

~ér~i~verno da República Portuguesa. pelo Ministro do
~: clas~ condeco"rar com a medalha de méri to mili tar de
~e~cosdo:' no~ termos do artigo 52°, e dos parágrafos
Ça alha Mil~rt1.gos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
'lo.~
1.tar, de 28 de Maio de 1946, as seguintes praIlh' o no 1'"
64~1lde A~t' i~8/~3, Agostinho Caetano Sampaio, da Campa'%ld- llegirne1. ana nO,644 - Batalhão de Artilharia
nO.
I\h' ado no nto de Artilharia Ligeira nO. 1.
64~ade A~t~~r9/~3, António Correia Barreiros.
da Compa'lo '~l~girne 1. lana nO, 644 - Batalhão de Artilharia
nO,
~lII\h~ no nto de Artilharia Ligeira nO.1.
645l.a de·A22~~/63. Daniel José Landeiro Borges, da COO\J
- ~girn rt1. haria nO. 642 - Batalhão de Artilharia
n,
"""0 dto! Art; lhar i a Liqeira nO. J

224

nf~r.w

no'

sa,

EXÉRCITO HO.B

sé!::

*****••****.~*********.*****.** ••************ •••*****f

.iS'

J~Jinistério
do Exérci to, 11 de Fevereiro
de 1967. O ~!til
tro do Exército,
Joaquim da Luz CUnha.
Por portaria

de 21 de Feveriro

de 1967

~Ianda o Governo da República Por-tuguesa,
pelo MinistrO dO
Exército,
condecorar,
a título
póstumo, com a cruZ
l
guerra de 28. classe,
ao. a~rigo dos artigos. 9°. e 1 ~,
Regulamento da Medalha Mi l i t ar , de 28 de Mai.o de 1~ Ó.
por serviços
prestados
em acções de combate na Pro~l~o
de Angola, o 1° .Cabo Atirador
n", 824/65-lO.,
Di01llS~,
de Almeida Feltciano,
da 7a. Comparuli8 de Caçadores'
gimento de Infantaria
de Luanda.
. is'
Ministério
do Exérci to, 21 de Fevereiro
de 1967 O Mtll
tro do Exército,
Joaquim da Luz CUnha.

t,d

do

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo MinistrOs
Exérci to, condecorar
com a cruz de guerra da!' classfd'
que lhes vão indicadas
ao a~r~go dos artigos
9~.
do Regulamento da Medalha Mi l i tar , de 28 de MaiO 'p'
oVl
por serviços
prestados
em acções de combate na Pr
cia da Guiné Portuguesa,
as seguintes
praças
2a. classe
e)
Soldado
de Armas Pesadas nO. 2904/65, Manuel Gonçal~8ípí
fonso Pires,
do Pelotão
de Morteiros
nO. 1039 - Ba 2.
de Caçadores nO. 1860- Regimento de Infantaria
nO.
3a. classe
. ~
-Soldado nO. 2347/64, Joaquim Pinheiro,
da CompanhJ.êstsl
çadores nO. 816 Batalhão de Caçadores nO. 1857 de Caçadores nO. 10..
' \'ie!(~
-Sol dado Atirador
de Infrnt.ar'i a, nO. 1977/64, Jose lPso
ta
de Sousa, da Companhia de Caçadore~ nO. 816 - Ea
Caçadores nO. 1857 - Batalhão de Caçadores nO. l~afloe~
-So Idado Atirador
de Infantaria
nO. 2321/64, João ~ 816.
da Si! va Gonça 1ves, da Companhi a de Caçadores nO. rtS ~
talhão de Caçadores nO. 1857 - Batalhão de Ca~ado p
10.
. José.
-So Idado Auxiliar
Enfermeiro
nO. 2538064, Antó~l.O .fl6t'~
quete Viegas,
da Companhia de Comando e SerVl.ços riS ~
lhão de Caçadores n", 1877 - Regimento de Infanta
.J
15.
iII':
Ministério
do Exérci to, 21 de Fevereiro
de 1967. O M
do Exérci to, Joaquim da Luz Cunha.

deP~

B - louvores
1 - So\fGNTOS

3a S' .
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Por portaria de 21 de Fevereiro de 1967
Ma~~ o .Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Yo~rClto, adoptar para todos os efeitos legais, o loubr conferido em Ordem de Serviço nO. 78, de 21 de Setemde 1965, do Comando Territorial Independente da GuiBa' ao Sargento Ajudante Graduado, Joaquim da Ascenção
Te~a~a, ~o Batalhão de Serviço de Material do Comando
"p rltonal Independen te da Guiné, com a seguinte redaajia
aloíque, durante o tempo que serviu no Comando Territoride fndependente da Guiné, cumpriu os serviços a seu cargo
Ser ~rma excepcional, mormente quando da reorganização do
ciai~Ço d~ ~aterial em que, por não haver número de ofido Ou ~Uflclente para preenchimento de todos os lugares
Auto a r~ Orgânico, lhe foi entregue o Comando do Pelotão
ment'
~issão era das de maior relevância e partic~
tamb: lflCll, não só pela reorganização em curso, mas
pOio~ pela incidência que o seu funcionamento tem no aServi e ~anutenção às tropas, influindo no prestígio do
MUitoÇO o Exército e na defesa do património Nacional.
ficialemâora fosse l°. Sargento e as funções fossem de ode 1964 esempenhou este Comando desde Janeiro a Outubro
ser p , de forma tão brilhante que logo em Maio mereceu
agoraro~Osto para louvor, que lhe foi concedido, podendo
muito'd~á ~ distância, ser considerada a sua acção como
O 10 S lstlnta.
qualid:dgent~ ~arata mode~to, mas dotado de invulgares
dor d es C1Vlcas e técnlcas, disciplinado e disoiplinate ~s :uconduta irrepreensível, mostrou de forma brilha&
mente as qualidades militares oferecendo-se volunt~ri&
todas para acompanhar o Chefe do Serviço de Material
em
mato e's saídas para visitar as Unidades e instalações no
gos queacom~anhar as operações, apesar de saber os peris~re tPOd18 correr. Não obstante o enorme trabalho que
t~Po paeve, e do qual deu cabal conta, ainda arranjava
~Uad,s pra co~aborar nas organizações desportivas, efec°r tOdo8ra dlstração das praças da sua Unidade.
~reStados ~s motivos apontados considero que os serviços
III!tlte
dasG.t.sua Unidade, ao Comando Territorial Indepenoeu tmbit lné, ao Exército e à Nação devem, dentro do
~o~ @~i~ der considerados como tendo contribuido para
~ rÇ,s Por
as acções de campanha levados a cabo pelas
r~do
tuguesas, e demonstrativas de altos dotes de
o, e imPelo que devem ser classificados de extraord~
Portantes" •

nt

â~J~
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Ministério
do Exérci to, 21 de Fevereiro de 1967. O MiniStro do Exército,
Joaquim da Luz Cunha.

II - JUSTiÇA E DISCIPLINA
A

Condecorações

1 - SARiFNRE

Agraciado com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos teflll~
do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Militar, pr ~I
gado pelo Decreto ~O. 35667, de 28 de Maio de 1946, ~l
despacho do.Comandant.e-Chefe das Forças Armadas tIA Ar!
de 16 de Fevereiro findo, o Furriel Miliciano, Ac6Cl~i'
Guilherme da Costa Pinto de Lima, da Companhia de A~egi'
lharia nO. 1469- Batalhão de Artilharia nO. 1869 mento de Artilharia Pesada nO. 2.
tf/

Condecorados com a Medalha de Ouro de ComportamentO El'lltC
pl.ar, em conformidade com as disposições do RegulalllS6
da Medalha Militar, promulgado pelo Decreto nO. 3 '
de 28 de Maio de 1946, os seguintes sargentos:
(8)
Primeiro Sargento do Quadro de Sargentos do Serviço.GeOf
do Exército, Inácio Borrego, do Grupo de Artilharl8
tra Aeronaves nO. 3.
t,l
-Segundo Sargento do Quadro de Sargentos do Serviço Ge
do Exército, Gualdino Barreto, da E.M.Elm ••
2 - PRAÇAS

rf

te

Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe, noS r~'
do artO. 12°. do Regulamento da Medalha Militar, ~ r'
gado pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 194 '~'
despachos do Comandante-Olefe das Forças Armadas ~ç8l
gola, das datas que vão indicadas, as seguintes pr
Por despacho de 4 de Pevereiro de 1.967 d'
-Solda.do nO. 4fJ7 /64, David Manuel Ribeiro da Frane8isti'
Companhia de Cavalaria nO. 743 - Batalhão de Cay8
nO. 745 - Regimento de Cavalaria nO. 3.
Por despacho de 16 de Fevereiro de 1967 ~~
-Soldado nO. 520/64, Luis Rebolas Rodrigues, da eom~1P
de Cavalaria nO. 742 - Batalhão de Cavalaria nO.
Regimento de Cavalaria nO. 3.
Por despacho de 1.7 de Fevereiro de 1.967 l
-Soldado nO. 42/64, Joaquim Manuel Domingos, da Co~p jÓ'
de Caçadores nO. 758 - Regimento de Infantaria n .

3a Sé'
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Agraciad
do
o com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos te~os
mUlar~o. 12°. do Regulamento da Medalha Militar, proporga o pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946,
Mo de~pacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em
65Ç~~9ue, de 31 de Janeiro findo, o l°.Cabo nO. 1162/
n~: 1907ngos Valente Soares, da Companhia de Ca~alaria
de Ca
- Batalhão de Caçadores nO. 1879 - Reg~mento
valaria nO. 3.

III - MUDANCAS DE SITUAÇAO
SAIGN1ffi 00 CtlAIID PEfM.\NENIE

Passagem à situação de disponibi Iidade
Quadro do Serviço de Material
Passou a

l° Sa ser considerado nesta situação desde 4/2/967, o
Va~corâent? Grad. l°.Mec. Radiomontador, Carlos Dias
ser d a S~lva, da R.M. de Angola. Este sargento deve
esgraduado do actual posto desde a mesma data.
Passou 8
2°.S8 ser considerado nesta situação ~esde 17/1/967,0
Guerrr~. 2°.Mec. Viat. Rodas, Eduardo Oliveira Rosado
e~ro, da R.M.A .•

IV - PROMOÇÕES

&\IGNIoo

E GRADUAÇÕES

00 QJAIID PEDMNENTE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Na Dependência do Quartel Mestre General
' d e Orçamento e Ad mlnlstraçao
'.
S Che f ia do S ervlço
al'g A'
t~doJ~d. d? Q.S.S.G.E., o 10.Sarg., José Serrano,conqUal teman~~guidade desde 4/2/967, data a partir da
~~la v bd~reito aos vencimentos do novo posto. Vence
Os t~er a "Pessoal dos Quadros Aprovados po y Lei". (
5/964)~s do artigo 50. do Decreto-Lei nO. 45733 de 21/
(Despacho de 7/3/967)

Quartéis

Generais

Quartel

General

da 2a. Região Mi I i tar

"~~rg'l Ajud. do Q.S.S.G.E., o 1°.Sarg., Manuel de MatO$1f
Go\'le:!,
, contando a antiguidade desde 4/2/967, data atO'
'tl.r H'à' qual tem direito aos vencimentos do novo pos li
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados POfde:
(No termos do artO. 5°. do Decreto- Lei nO. 45733
5/964).
(Despacho de 7/3/967)
"~I

Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros de

Infantaria
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO. 19
cIP

2°.Sarg. do S.S., o 2°.Sarg. Grad., Manuel Fernand~sl d8
tando a antiguidade desde 31/5/966, data a part1f
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/2/967)
Engenha r i a
Batalhão

de Engenharia

n". 3(E.P.E.)
co~·.

Ajud. do Q. S.S.G. E., o 1°.Sarg., J aime Coe~hoda q~'
tando a antiguidade desde 4/2/967 data a parUr e18.
tem direito aos vencimentos do novo posto. Venc(rls te'
verba "Pessoal. dos Quadros Apr~vados por Lei". /5/0964)'
mos do artO. ~o. do Oecreto-Le1 nO. 45733 de 27 "
(Despacho de 7/3/967)

Sarg,

I

Supranumerários
Artilharia
Regimento

de Arti Iharia

Pesada nO. 2
.i
...
d a P';~I
2°.Sarg. de Art., o Furriel, José Angelo, cont&n o~d~.
guidade desde 31/10/966, data a partir da qual t col
.
do novo posto. Es te m1'1'1ta reJl
to aos venC1mentos
-se em comissão de reforço na R.M.A.
(Dtspacho de 6/3/967)

3a. ~ér'
,
.
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No Ultramar
Região Mi Iitar de Angola
Sarg A'
cei ~Jud. do Q.S.S.G.E., o 1°.Sarg., João Albino da Conta ~ao Te~deiro, contando a antiguidade desde 1/2/967,d~
PoSt par(tlr da qual tem direito aos vencimentos do novo
27/5/96 Nos termos do artO. 5°. do Dec.-Lei nO, 45733 de
4).

(Despacho de 8/3/967)
2° S g
•
• 2°.Mec. Viat. Bodas , O Furriel, João Mt.lIIdes Reis
partir'dcontando a antiguidade desde 31/12/966, data a
~
r a qual tem direito aos vencimentos do novo pos-

jú:r

(Despacho de 6/3/967)

Comando Territorial

Independente

da Guiné

2°,Sar
a an~i d? S.S., o Furriel, Manuel Duarte Pires, contando
direitguldade desde 31/1/967, data a partir da qual tem
o 80S vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/3/967)
2° .Sarg 20
Cont~d .Mec. Viat. Rodas, o Furriel, Bernardino Alves,
qUal t o ~.antiguidade desde 31/1/967, data a partir da
em lreito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/3/967)

COmando Territorial

20
II.

Independente

de Timor

Sal'

Barro~s, ~ Cav., os Furriéis, José Vieira Castro, Manuel
de desd: tónio Luiz Bonito F~vita, cont~do a.an~iguid&
venciment28/2/967, data a partlr da qual tem dlrelto aos
Os do novo posto.
(Despacho de 4/3/967)
SAInNros 00 Ç(JAlR) <lM'LEMENIO

Na Dependência
~ S

do Vice Chefe do Estado Maior

Direcção da Arma de Transmissões

. ar
a g: Mito
.
.
.
antlguid " o Furrlel, Arclndo Amaro da Costa, contando
ade desde 29/2/964.
(Despacho de 13/3/967)

230
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Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

.i

.2°.Sarg. Milo., o Furriel, António Alberto Leite, con
tando a antiguidade desde 28/2/967, data a partir
~ qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(~spacho de 13/3/967)

d

Regimento

de Infantaria

8

nO. 7

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, António Manuel Barr~ll'
da Silva, Vasco Edmundo Marques Mendes e Artur da d
ceição Lopes Ramalho Duarte, contando a antiguida 0~
desde 28/2/967, data a partir da qual têm direito 9
vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/3/967)

Regimento

de Infantaria

nO.14

20.Sarg. Milo., o Furriel, Armando Gonçalves RodrigueS,
contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 13/3/967)

Batalhão

de Caçadores

nO. 10
,B

·1
"
J orge da Co ncelçao~,
. ~ Mgl
20s.Sargs. MlOS.,
os F'urrlels,
Moreira, Armando Alves Varela Teles, Abílio ManuelJoao
nis da Silva, Alexandre Vaz Ferreira de Oliveira. 'dB
Rodrigues Martins Cardoso e Luis António de Alme6
Costa Mendes, contando a antiguidade desde 31/7/96 .
,
(Despacho de 13/3/967)

Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

Pesada

nO. 7.

20.Sarg , Mil., o Furriel, José António Dinis MadeireI
contando a anti~idade desde 29/2/964.
(pespacho de 13/3/967)

Regimento

de Arti Iharia Pesada

nO. 3

. Ji

20s .Sargs. Mil s,, os Furriéis, Rui Furtado Mon1 s,,~
Augusto Nune;Correia, Augusto Afonso Gordillo de

3a 8"

...~**:!!~
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Cardoso V·
.
.
Leal ' Hor Manuel Santos SiIva e Eduardo Mout1nho
, Contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 13/3/967)

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

20 S
~
~o~~g·dMilo., o Furriel, Francisco Jorge Ferreira ~as,
da qan o a antiguidade desde 28/2/967, data a partir
Ua l tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/3/ Ç67)

Cavalaria
Regimento de Cavalaria nO.7
20 .Sarg M'
ches' 110., o Furriel, Hermezindo Simão Martins Sanreit~ Contando a antiguidade

desde 28/2/965.

Tem di-

965. aos vencimentos do novo posto a partir de ~/6/
(Despacho de 13/3/967)

Transmissões
Regimento

20 ,Sar

de Transmissões

.
Cont~dM110., o Furriel, Horácio Pedro Mendes Ferrão,
da qUalot a an.tiguidade desde 28/2/967, data a partir
em d1r~ito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/3/ $7 )

20 • Sal'

.

Batalhão

de Telegrafistas

Cont~d~llo., o Furriel, Aníbal Rafael de Brito Santos,
da qUal ta an.tiguidade desde 28/2/967, data a partir
em d1reito aos vencimentos do novo posto.
SerViço d (Qespacho de 13/3/$7)

e Saude

~ .S ar

Regimento

do Serviço

de Sa~de

Co g. Milo
\'nt&ndo
" .0 Furriel, Ricardo Marques da Cunha,
enci~enta ~t1guidade desde 28/2/966. Tem direito aos
Os o novo posto a partir de 23/11/966.
(Despacho de 13/3/967)

, 'I
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2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, .Iaciuto Carlos, José J?~
Pinheiro e António Branco Lameira, contando a anti~~~
dade desde 28/2/967, data a partir da qual têm dire1t
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/3/967)
No Ultramar
Região

Mi I itar

de Moçambique

-Batalhão de Caçadores de Lourenço Marques
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, José Maria Dias Caet~~
Ilídio Simões Dias e Joel Pechiço Mozonda, contando
antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 13/3/967)
-Companhia de Caçadores de Milange

2°.Sarg. Mil 0., o Furriel, Eduardo Alberto da Cruz 6~~t'
Fernandes, contando a antiguidade desde 28/2/9'6, ~~O
a partir da qual tem direito aos vencimentos do n
posto.
(Despacho de 13/3/967)
Comando, Territorial

Independente

de Timor

-Quartel General
~'

.
CD
2° .Sarg, Mil 0., o Furne. I ,Abraão d e Jesus Martl.nS'.r
de
tando a antiguidade desde 1/1/967, data a partl.
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/3/967)
{)fi'

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Carlos da Silva Delgado,.~ds
tando a antiguidade desde 28/2/967, data a partl.
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/3/957)
V - COLOCAÇtES E TRANSFER~NCI AS
SARiENTOS 00

(lJA[I()

PmdANENIE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

3a Sé'
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Na Dependência
Di recÇão do Serviço

do Quartel

Mestre

de Fortificações

General
e Obras

Mi litares

20~:~g.~~e ~g.
(Sap.),
Felisberto
Domingos ~ires Rodrita .C"'Jêarel ra, da P.M.M., devendo ser cons i.derado nesdoss;.tuação desde 15/2/%7.
Vence pela verba "Pessoal
yuadros Aprovados por Lei".

ESCOlas p , .
.
r át i cas das Armas e Serviços,
Instrução
8 Unidades

Centros

d

e

ln f an ta r i a
Regimento

de Infantaria

nO. 2

lo •Sar

d
nida~~ e ~n~., António André Simões, do R.I.15,
sua Utuação ~blllzadora,
devendo ser considerado
nesta siCe pel esde 3/2/%7,
por ter regressado
da R.M.A .• Vena verba "Pessoal
dos Ç\ladros Aprovados por Lei".

Regimento

lo Sa

de Infantaria

nO. 6

t:"I.A.rg. dde

I
nf., Hermano Gualter Barbosa de Castro,
da R.
967.'y eVendo ser considerado nesta situação desde 10/2/

Lei". ence pela

20

verba

Regimento

"pessoal

dos Quadros

de Infantaria

,Sar
pedi~: ~o S. " Manuel Portugal
Por Lei" ~n(;e pela verba "Pessoal

Aprovados

por

nO. 7

de Sousa, do R.C.6, por
dos Quadros Aprovados

20 S
Regimento
de Infantaria
nO.13
. ar
nid s. d~ I n f
t ade M·b· .. , Amaro de Sousa Pinto,
do R.1.15,
sua U~~Ção d~s~llzadora,
devendo ser considerado
nesta sip l.né. y
e 9/2/967,
por ter regressado
do C. T. 1.
da
01' lei" ~ce
pela verba "pessoal
dos Quadros Apro lados

2o.Sq

Batalh~

lie rg. de I ao lndenendente

de Infantaria

nO.19

V vendo se nf., Manuel Ribeiro, da R.M. de Moçambique,
~ce Pel r considerado
nesta situaçao
desde 11/2/967.
a verba

"Pessoal

dos Quadros

Aprovados

por Lei'!
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Batalhão

de Caçadores

'rl
se,,!
l

•••,

nO. 6

20.Sarg. de lnf., José Ribeiro dos Santos, da R.M.M.,~~
vendo ser considerado nesta situação desde 15/2/967~11
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le~.

Batalhão

de Caçadores

nO. 8

V'
l0.Sarg. de lnf., José Alexandre Polido, do R.LI, sU8"
nidade Mobilizadora, devendo ser conai derado nesta SdB
tuação desde 24/2/967, por ter regressado do C.r.r- dos
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aproya
por Lei".

Batalhão

de Caçadores

nO. 9

~:J

20. Sarg. de lnf., Abílio Gonçalves da Costa Azevedo,
C.R. da la. R.M., por pedir. Vence pela verba "PeSs
dos Quadros Aprovados por Lei".

Arti Iharia
Escola Prática

de Arti Iharia
~8

20.Sarg. de Art., João Sofia Alexandrino, do R.A.L.2,ssY
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nestde~
tuação desde 10/2/967, por ter regressado da ItM. dos
gola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aproya
por Lei".

Regimento

de Arti Iharia Ligeira nO. 1

20.Sarg. do Q.S.S.G.E., António Luis Fonseca B8tistd~~:t
regressou de comissão de reforço da R.M.A., deyefl e1'
considerado nesta situação desde 10/2/967. Vence P
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Artilharia

(c/destino

Ligeira nO. 2

ao C.I.C.A.4)

O'

Sarg. Ajud. Chefe Mec. Automobilista, Adelino ~eitâO
Silva, da C.D.M.M., por conveniência de serv~ço,

dt'

l0.Sarg. de Inf, , António Bptista Leitão, da R.M.\~,vl
vendo ser considerado nesta situação desde 3/2/9

3a S' .
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ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Artilharia

Pesada nO. 2

0

2 ,Sarg R di
. .
M.M • a lomontador, Manuel da Conce.i ção .Ioaquim, da R.
967"ddevendo ser considerado nesta situação desde 15/2/
, ata em que embarcou de regresso à Metrópole.
20à:rg. de Art., Manuel Cunha da Silva, da R.M.A., deven-

Pel:er considerado nesta situação desde 12/2/967. Vence
verba "Pessoal dos Qoedros Aprovados por Lei".

Cavalaria
Regimento

de lanceiros nO. ~

lo S

àea~b.d~ Cav., José Maria Marinhas, do R.C.7, sua Unidadesd ~llzadora, devendo ser considerado nesta situação
Venc: 4/2/967, por ter regressado do C.T.I. da Guiné.
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.'
20 • S81'

vend~' do S.S., Henrique Félix Trindade, da R.M.M., deCe Pelser considerado nesta situação desde 15/2/967.Ven~
a verba "Pessoal dos (hadros Aprovados por Lei".

Engenha ria
20 •Sarg R .

Escola Prática de Engenharia

Guiné' dadlomontador, Manuel Maria Calretas, do C.T.I.da
967 devendo ser considerado nesta situação desde 3/3/
, ata em que embarcou de regresso à Metrópole.

2

Batalhão de Sapadores de Caminho de Ferro

0

àSarg
• 2° •M'eco Vlat.
eVendo
ta ~

. Alberto, do R.A.L.1,
Rodas, Antónlo
Ser considerado nesta situação desde 3/2/967,daqUe embarcou de regresso ~ Metrópole.

Transmi sSões
lo",
•<lar

Regimento de Transmissões

~:r.f:
!:-di~ontador, Vi tor Marinho Rocha da Silva, do
~eQe 3/;/~lné, devendo ser considerado nesta situação
le.

67, data em que embarcou de regresso à Metr6-
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Serviço

de Material
Escola

Prática

do Serviço

de Material

"

2° .Sarg. Artífice
Carpinteiro,
José Fernandes Caldeíf8')í
R.E. "I, devendo ser considerado nesta situação desde
~/967, da ta em que embarcou de regresso à Metrópole.

Orgãos

de Execução

Distritos
Distrito

dos Serviços

de Recrutamento

e Outros

~

ElementoS

e Mobilização

de Recrutamento

e Mobil ização

nO. 6

1°.Sarg.

ftA~!:;

do Q.S.S.G.E.,
Manuel António Buinhas, do
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado ~e der
tuação desde 8/2/967, por ter regressado
de comisSjOdos
forço do C. T.I. da Guiné. Vence pela verba "Pessoa
Quadros Aprovados por Lei".

Estabelecimentos

Penais

Casa de Reclusão

da la.

Região

'.'il itar

de
2° •Sarg. de ln f., Eduardo dos San tos Palha, do C. T.1. desde
Cabo verde, devendo ser considerado nesta situação ov~
16/2/ %7. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros APf
por Lei".

la.

Companhia

Discipl

inar
~I

2° .Sar9. de lnf.,
Jos~ H.ei~ Cariano, da R.M.M., deve~t~l
cons1derado nesta s1Luaçao desde 15/2/967. Vence P
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'"

Diversos
Depósito

Geral

de Material

de Transmissões

2°. Sarg. Radiomontador, Rui Mascarenhas Xavier,
devendo ser considerado nesta situação desde
data em que embarcou de reGresso ~ Metrópole.

Depósito

Geral

(com destino

de Adidos
ao l.V.M.

)

da

~/9~

12/2

s"

3a
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10·Sar

.

Yend~'de rsr., &i Augusto de Almeida, da R.M.A., deC~ pelser considerado nesta situação desde 10/2/967.Ver
a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Destacamento

Forte

do Alto

do Duque

lo •Sa r
1. l~' de lní., Carlos Gabriel da Conceição Mota, do R.
do ne~ sua,Unidade Mobilizadora, devendo ser consideraC.r.I t~ S1tuação desde 9/2/967, por ter regressado do
Aprov'd a Guiné. Vence pela verba 'Pessoal dos Quadros
a Os por Lei".
•
SUp ranume rá r i os
Infantaria

20

Regimento

de Infantaria

nO. 1

·Sarg d
consid e lnf., Luis Fernandes, do B.C.10, devendo ser
nO~~ad~radonesta situação desde 21/1/967, por ter sido
42937 d nos termos da alínea c) do ar tv , 3°. do Decreto
~arniç: 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à
ao normal da R.M. de Angola.
.

10

Regimento
,Sarg.

de Infantaria

nO. 15

d

ser ce l~f., José Simão, da C.Caç. 1504/R.I.16, devensldo traonf1d~rado nesta situação desde 27/12/966,por ter
20 S
ns endo para a C.C.S. /Bat. 1890jR.1. 15.
. arg. d
s~r Con ~dlní., Francisco Manuel Rosado Rasteiro, devendo
:~o '11~~ ~rado nesta situação desde 18/2/967, por ter
37 de ; o nos termos da alínea c) do artO. 3°. do ~c.
~arniÇão 2/4/960, para servir nas tropas de reforço A
normal da R.M. de Angola.
d~

lo

t>

Regimento

de Infantaria

nO. 16

'~ar
SIl g. de Ar
,..
si~ lJnidadet., .J~se Cr-i st i eno Leal Duar te, do R.1.15,
~t~ação d ~Oblllzadora, devendo ser considerado nesta
lyo dis~~ e.27/12/966, por ter sido transferido, por
2os.S
1Phnar, para a C.Caç. 1504jR.1.16.
V~ args. d
ç~~c~elo: Idí., Ernesto Vi.eara da Mota, Jacinto Damásio
'~/~iMEo
B.I.1.18, José AntÓI1l0 Gomes, da 2a. Sec, Diamantino W-arques da Eira, do L T.M.P.E.,
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João da Conceição Mar t ins Silva, do E.M.E., Francisc1
Rafael Grave, do B.C.1 e João Francisco Pintado Car.os:
do R. 1.16, devendo ser considerados nesta situação di~.
de 18/2/967, por terem sido nomeados nos termos da a ~8
nea c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, p8~,
servirem nas tropas de reforço h guarnição normal da
M. de Angola.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligei1a' nO.

2°s.Sargs. de Art., Amadeu Martins Moreira, do R.A.C·,Z:
tónio José Abrantes Ferreira, do R.A.~. 1 e Anselmo a
res Alves, do R.A.P.2, devendo ser considerados nest
situação desde 18/2/967, por terem sido nomeados nds Z~
termos da al ínea .c) do ar t? , ?o. ?o Decreto 42937 .e80 I
4/960, para serva rem nas tropas de reforço à guarn~ç
da R.M. de Angola.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO .• 3

.

d

~.(;.I

2°s.Sargs. de Cav., Jorge Luis Magalhães Mendes, o dosei
e José António de Oliveira,Mustra, do R.C~3, deven ~
considerados nesta si tuação desde 15/4/966, por terdo~
sido nomeados nos termos d a alínea c) do arto. 3°· de t"
creta 42937 de 22/4/960, ,para servirem nas tropa5
forço ~ guarnição normal da R.M •.de Angola.
. dsf
Sarg. Ajud. do ç.S.S.G.E., António de Sousa Oamás~o'deó
P.S.M., devendo ser considerado nesta situação des ~t
3/957, por ter sido nomeado para servir em reforqod.l~l
imposição no C.T.l. da Guiné, fazendo parte do csm
Cav. 1905fR.C. 3 •

. No Ultramar
Região

Mi I itar de Angola

,
de~
1° •Sarg. de lnf., José Jesus dos Santos, do O.G.A.,~! ~
do ser considerado nesta si tuação desde 6/3/9~7 ~o l ~
sido nomeado para servir em reforço por impoSlça
niçâo normal.

Ja. Sér'
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IR.Igi de Cav., José Lopes Martins, da C.C.S./B.Caç.721
12/966' devendo ser considerado nesta si tuação desde 6/
, por ter sido transferido para a guarnição normal
10,Sar
deve~d~o Q.S.S.G.E., António Pereira da Cruz, da D.A.A.,
ter si~oser considerado ne~ta si tuaçâo ~des~e. 6/3/967 'I!0r
PosiÇão.nomeado para serva r em corm s.sao mi Li t.ar por am20 .Sa r
vend~' de lnf., Abílio Braga Carneiro de Sá, do R.l.6,deter si~er considerado nesta si tuação desde 1/3/967,
por
tJecret o nomeadonos termos da alínea c} do art.? , 3°. do
forço ~ 42937 de 22/4/960," para servir nas tropas de reguarnição normal.

Região Mi Iitar de Moçambique
lo ' Sa r

gent~~~~ lnf., Lu{s Trindade Coelho, da E.P.!.· 1°s.SarqllimDi
Art., Manuel Figueira Carretas, da A.M. e .Ioa1I1lelAlas dos Santos, do R.A.P.2j 1°.Sarg. de Eng., MaS,S.G.Eves~erreira de Sousa, do R.Tms.; 1°s.Sargs. do Q.
gOs,
tónio Maria Antunes, do R.A.L.2 e Rui Domind~ 26/2/96~" devendo se~ considerados nesta ai tuação des~~ssãom.l.' por terem s~do nomeados para serv~rem em colo
1 ~tar por imposição.,
'
'Sarg. d
Ser cons~ lní., Manuel João Serafim, do R.I.l6, devendo
~ númeadderadonesta situação desde 26/2/967, por ter sio para servir em reforco A guarniGão normal.

d~'p

lo~

,

. Sa
do
do Q.S.S.G.E., Amilcar da Conceição Rodrigues,
:~r cO~side Marçal Correia Carrasco, do R. 1.11, devendo
~donomeârados nesta situação desde 26/2/967, por terem
20 S
a Os para servirem em comissão militar voluntária.
. ar
der ~~n~~dCav.,José Maria Manuelito, do R.C.3, devendo
t~ nomeado
erado nesta situação desde 26/2/ '1>7, por ter sin 42937 d nos termos da alínea c} do arte. 3°. do Decre0rrnal. e 22/4/960, para servir nas tropas de guarnição

n.Gg~·

20 '''&r
~-

de"
s. dese1n f " Ernes to Francisco Escaleira, da E.P.!.,
!loend
o
do\~er sid conslderado nesta situação desde 19/12/966,
~ c. 4290 nomeado no~ termos da alínea c} do arte. 3°.
l'ço ~ gua, 37. de 22/4/960, para servi r nas tropas de remlção normal.
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Comando

Territorial

Independente

da Guiné

l° .Sarg. do Q.S.S.G.E., Carlos Alberto da Costa Correis,
da E.P.A., devendo ser considerado nesta situação d~s:
de 6/3/967, por ter sido nomeado para servir em comlS
são militar por oferecimento.
Sargs. Ajuds. do Q.S.S.G.E., António Henrique Branco A~
fonso, do B.e.lO e José Rodrigues da Silva Gonçalves~
Q.G./la. R.M., devendo ser considerados nesta situaÇ ~
desde 6/3/967, por terem sido nomeados para servirem
comissão militar por imposição na guarnição normal.

Furriel de Fn.g.(Sapador-Ponteiro), António Francisco 'fi:
go Duarte, dos S.e.E., devendo ser considerado nesta ~
tuação desde 6/3/967, por ter sido nomeado nos te~osp8'
aI ínea c) do art.?, 3°. do Decreto 42937 de 22/ 4/90
ra servir nas tropas de reforço à guarnição normal.
v

,

Comando

Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°.Sarg. de lnf., José Correia Trigueiro, da E.P.l., d~r
vendo ser considerado nesta situação desde 6/3/96730 ~
ter sido nomeado nos tenros da alínea c) do artO.
{Or
Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de re
ço à guarnição normal.
Comando

Territorial

Independente

de S.Tomé

e príncipB

do

2°.Sarg. EVlt'.) Manuel António Roque, do R.I.7, devetlef
ser considerado nesta situação desde 26/2/967,por ~o~
sido nomeado nos termos da alínea c) do artO. 3°· ~i
creto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
nição normal.
VI - CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A - Estágios
- Averbamentos
Frequentou com aprovea " t.amerrtoe com a c 1 aSS1ifi1caça"of;dep.
ElM, o Estágio de "AML Panhard", que decorreu na "~~p
de 21/11/966 a 21/12/966, o 2°.Sarg. Grad., JoaqUl
donça Rodas Pinedo, da E.p.e ••

v
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- DECLARAÇÕES

1 ~ Rectificações

We o Sa
-3a. ~g: Ajud, do Q.S.S.G.E., constante na O.E. nO. 3
E:van

I~le- de 30/1/967, pág. 61, chama-se Victoriano
ge lsta de Oliveira e não como se publicou.
Declara~s
..
das A e que os 2.s.Sargs. abaixo deai.gnadcs , do Q.P.
1563 tmis, que pertencem ~s companhias de Artilharia n~s
de Ane 564, transi taram para a guarnição normal da R.M.
circurola, conforme o Aditamento nO.1 do 9/2/967 ~ nota
Publi a~ nO. 421/PM do 21/1/966 do E.M.E. e não como foi
20s.Sca o na O.E. nO. 19 de 10/7/966, pág.856:
(C,I gs• de Art., António Oliveira Monteiro, do R.A.P.3
Gonç~I·A.2), Manuel Maria da Silva, do R.A.L.5, Laurindo
lho eeved da Silva Dantas, do G.A.C.A.3 e Joaquim Carva-

ê

fln

va a, da E. P .A.•

referê .
declar nCla à O.E. nO.4-3a. Série- de 10/2/967, pág. 160,
Illeida-se
que o 2°.Sarg. de Inf., Armindo do Coi to A1a
desd , do B.I.5, passou a pertencer ao Cl1 de Cabo Verde
foi ~utol(12/965, e não desde 10/11/965, como por lapso
lcado.
Declara_s
ra Fer e que é Furriel Grad. do S.A.M., Ezequiel FerreiCO~to~O Velho, do l°. G.C.A.M. e não 2°.Sarg. do S.A.M.,
966 p'e por lapso fa i pub1 icado em O. E. nO. 34, de 10/12/
, ag. 1328.
~cl
ara-se
qUirné d que o Furriel Grad. de Fng., Jacinto Romba JoaCabo Ad esgraduado, voltando à situação anterior de l°.
d~ lO/I' conforme o disposto na O.E. nO.31 -3a. Série Sl.tuaç1/9 64,.(Determinação IX), por ter tido passagem ~
ao de dlsponibilidade em 8/3/967.
2 ~ D'Iversos
1end

.E3l...ARE.CIME:

o su

.
P~etaç~gl.dodúvidas de algumas Unidades quanto à inter~~anosaoda data exacta da promoção dos lOs.Cabos Mili~. lo.
POsto imedi ato, se esclarece, em aditame~t? IK)
2O/2/9a Oetermlnação -V]l- da O.E. nO.5 -3a. Sérle efeitod 67, a pág. 138, que deve ser considerado, para
~raçio.e Contagem dos 18 meses, o Último dia da encor-

"â
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VIII

- OBITUÁRIO

1967 - Fevereiro
gostinho

- dia 28 - 10. Sarg. de lnf.,
HumbertO
Azevedo Castelo Branco, da R.M.M••

000000000000000000000
000000000000000000

O Ministro

do Exército

Joaquim da Luz Cunha

Está

conforme

O Ajudante

General

k

't-'

•

~t~
____

-----"

MINiSTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército

N°.9

~~==============3=O=d=e=Ma=r~ço==de==19=67
PUblica
~se ao Exército o segurnte:
I - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
~

00 (lJAIID PFHMNENrn

Passage m •a situação
"
de supranumerários

P

Quadro do Serviço de Material

assoU.

10.Sa;gse
considerado
nesta situação
desde 18/2/967,
o
M eco Viat. Rodas, António Gardel Pereira Coxi>
da
1inea c) .D.M.M., por ter sido nomeado nos termos da aServir do art°. 30. do Decreto 42937 de 22/4/960, para
de A.ngo~as tropas de reforço
à guarnição
normal da R.M.

C

1(0,

a.

p

aSsolJ

Passagem" a situação d"e di spon Ib'I I I. d a d e
Quad r
Q da Arma de Engenharia

20 •Sarg
a ser·d consl.derado
!lttes, d~ te

.P.E .•

Pa

QUad r
~~()IJ

nesta

Eng. (Ramo Sapador),

.
_
sa tuaçao
Mário

o do Serviço de Administração

lo Saa ser·

t

1 rg

• ·1.

de

/ /
desde 9 3 967, o
dos Anjos Bodri>

Mi I itar

.
nesta s i tuaçâo desde 1/3/967,
~.S.A.M •• Luís Machado Pinto da Mesqt ita,

d Consl.derado
4llTlor.

PaSsagelll'a

situação de Iicenc i ado

o
do

, 'e
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Direcção

do Serviço

de Material

Sarg. Ajud. de lnf., o 1°.Sarg., João W-anuel Borg~s,cd:'
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a partlf
qual tem direito ao~ vencimentos do novo posto.
,
(Despacho de 16/2/967)

Direcção

do Serviço

de Intendência

a1Ido B,
Sarg. Ajud. do S.A.M~, o l0.Sarg., Jqão Pi res , COD\' teJ!ld
antigui~ade desde 21/1/967, data a partir da qual
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Chefia do Serviço

de Orçamento

e Administração
coP~

Sarg. Ajud. de Art., o 1(1.Sarg., Francisco dos SaJ_ltOd~
qO
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a paftlf
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)
.
'o

Chefia do Serviço

de Verlficação
Administrativa

de Contas e Inspecça
I

bOS

Sarg. Ajud. de Art., o l0 .Sarg., Joaquim Henriques ~~~
contando a antiguidade desde 21/1/967, data a par
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/ %7)

Quartéis

O'

Generais

Quartel

General

do Governo

Militar

de LisbOa
fI

I

'fJ:O

Sarg. Ajud. de lnf., o l° .Sarg., Amadeu José Agos/tl/961'1
nandes Moreira, contando a antiguidade d7sde 21 do P
ta a partir da qual tem direito aos venclmentoS
posto.
(Despacho de 16/2/967)

Quartel

General

da za. Região Militar

, st"1
138Pt'~
Sarg. Ajud. de Art., o l°.Sarg., Manuel Vicente
'fdB
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a part1
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

3a S' ,
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Quartel General do C.T.I. da Madeira
Sal'gA'
, Jud : d e l nf., o 1° .Sarg., Jorge Pi res, contan d o
a ant'
tem d~gu~dade desde 21/1/967, data a partir da qual
1relto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/ rJj7)
Sal'g.A'
ContaJdd.de Art., o l°.Sarg., Jaime Tomaz de Freitas,
da q
a antiguidade desde 21/1/967, data a parti r
Ua tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/ $7)

\0

Escolas Práticas das ArmBs e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantaria
Escola Prática de Infantaria
A'u
.
Cont~dd, do S.A,M~, o l°.Sarg., Carlos Duarte Perelra,
qUal t~ d,an~iguidade desde 21/1/967, data a partir da
lrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Sat'g,

Sat'g

A'

Regimento de Infantaria nO.l

t~esJUd. de lní., o 1° .Sarg., Alzirino Maria Franco Antl.l'
d~ conrando a antiguidade desde 21/1/967, data a parqUa tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/%7)
.
Sal'

Regimento de Infantaria nO.2

19,

Ajud

dha• con~ de lnf., o 1° .Sarg., Victor Gago da Camara Pa-

a qUal tando,a antiguidade desde 21/1/967, data a partir
em dlreito aos vencimentos do novo posto.
Sal'
(Despacho de 16/2/967)
g. A'
con Jud. d A
qU tllndoa e ~t.! o 1°.Sarg., Alberto Castanho Ribeiro,
aI tellt
dian~lguldade desde 21/1/967, data a partir da
relto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Sal'

Regimento de Infantaria nO.4
~. I\iud.
de ln!., o 10.Sarg., Manuel Fernandes Marques,

250
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'r ~
contando a antiguidade desde 21/11967, data a partl
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Regimento

de Infantaria

nO. 5

Grt~e,
Sarg. Ajud. de Art., o l°.Sarg., Orlando Martins.' d&
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a part1r
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Regimento

de Infantaria

nO. 7
r8

Ii ei de·,)
Sargs. Ajuds. de lnL, os l°s.Sargs.,
José de O,l"de
valho e João Rogério Pinto, contando a antigul.dB eOci
21/1/967, data a partir da qual têm direito aos"
tos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Regimento

de Infantaria

n°.ll
,,,e;r

Sarg. Ajud. de lní., o l° .Sarg., walter Manuel 'ftldllt,
Almeida, contando a antiguidade desde 21/1/967, "o ri
partir da qual tem direito aos vencimentos do nO
(Despacho de 16/2/967)
I
,
~r~
Sarg. Ajud. de Art., o l°.Sarg., Jorge Henriques Il r
pão, contando a antiguidade desde 21/1/967, datao.
da qual tem direito aos vencimentos do novO post
(Despacho de 16/2/967)

Regimento

de Infantaria

nO.13
fll

Sarg, Ajud. de lnf., o 1°.Sarg., Baú1 Ferreira de8~it
contnndo a antiguidade desde 21/1/967, data a P
qual tem direi to aos vencimentos do novo posto·
(Despacho de 16/2/ %7)

Regimento

de Infantaria

nO.15

lo

.
Sarg. Ajud.
de Art., O 1° . Sarg., Manuel' Mana. AntSO'
Oll q~~
do a antiguidade desde 21/1/967, data a part~
direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 16/2/967)
Regimento

de Infantaria

nO.16

3a S'
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o
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SargS A o
Caro l~Uds. de Cav., os l°s.Sargs., Ramiro Martins
3e
ant~a 0 e Virgílio de Almeida Magalhães, contando a
dir ~uldade desde 21/1/967, data a partir da qual têm
elto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)
0

Batalhão

de Caçadores

nO.5

Sa~~~. Ajuds. de Inf ,, os l0s.Sargs •• Virgílio José Virdo 50 Pe~eira Neto e Aurélio Martins da Costa, contantêmad~nt~guidade desde 21/1/967, data a partir da qual
lrelto aos yencimentos do novo posto.
.
(Despacho de 16/2/967)

Batalhão

de Caçadores

Sa~g~~ ~uds. ode lní., os
l/96;e Perelra da Silva,
do n • data a partir da
Ovo posto.
(Despacho

Batalhão

nO.8

lOs. Sargs., José António Correia
contando a antiguidade desde 21/
qual têm direito aos vencimentos
.
de 16/2/967)

de Caçadores

nO. 10

SargS Ao
Mei~a uuds. de rsr.. os 1°s:Sargs., José de Melo Mai~s o
dade de Paulo Moura de Morals Soares, contando a antlgulvenco esde 21/1/967, data a partir da qual têm direitooos
lmentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Artilharia
Escola prática

Sargs• A

o

de Arti Iharia
o

nhado Jud~. de Art., os l°s.Sargs., Jerónlmo André Arra2l/l/ge tino António Alves, contando a antiguidade desde
tos d 67, data a partir da qual têm diareito aos vencime~
o novo posto.
(Despacho de 16/2/967)
.

S

Regimento

ltrg•

de Arti Iharia ligeira 0°.5

Ao
cont~~d. de lnf., o 1°.Sarg., António Tavares de Almeida,
qual teo.aoan~iguidade de~de 21/1/967, data a partir da
m dll'elto aos venClmentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

, r ie
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Regimento

de Artilharia

de Costa

Sarg. Ajud. de Art., o 10.Sarg., Carlos ~as Ferreir~~
contando a antiguidade desde 21/1/967, data a partl
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/2/967)

Cava Ia ria
Regimento

de Cavalaria

nO. 3
,)-

, "'0 Sl't
Sarg. J\:iud.de Cav., o l°•Sarg. , Carlos da Concel.ça
IIrV
va, contando a antigu~dade desde 21/1/967, data a P
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Regimento

de Cavalaria

nO. 4

Sa rg. Ajud. de lnf., o 1°.Sarg., Drart.e Ferreira Q1ei~fd~

contando a antiguidade desde 21/1/967, data a partl
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/1/967)

Sarg. Ajud. de Cav., o 1°.Sarg., José Baptista J~iod~
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a partl.r
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

cO~J
qIJ

Engenhar ia
Regimento

de Engenharia

nO.l
,

'reI

Sarg. Ajud. de lnf. o 1°.Sarg., Franci.sco Maria Mad~it d9
contando a antiguidade desde 21/1/967, data a par
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/ %7)

Transmissões
Batalhão

de Telegrafistas

~'
ollt

Sarg.,Ajud.' do Q.S.S.G.E., o l0.Sarg. , Brás Pires, c ci'~)
do a antiguidade desde 25/2/%7, data a partir dape1' t'
tem di.re'i
to aos vencimentos do novo posto, Venc(fIIo9
te
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". /9>4)'
mos do artO. 5°. do Dec, -Lei nO. 45733 de 27/5

3a. ~ér·
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(Despacho de 15/3/967)

Batalhão de Reconhecimento

das Transmissões

Sarg.A.
ta cJUd. de lnf., o 1°.Sarg., Francisco Pereira Baptisda'QUOltando a antiguidade desde 21/1/967, data a partir
a tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Serviço de Administração

Mi litar

Escola Prática de Administração
Sal'

F.

g. Ajud

Mi litar

d

Cont~'
° S.A.M., o l°.Sarg., Alvaro Lopes dos Santos,
~al t~ a.antiguidade desde 21/1/967, data a partir da
d1reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)
1°
•

Grupo de Companhias

de Administração

Mi I itar

I.Itriel

20
Antunes .Artífice Serralheiro, o l°.Cabo, Francisco José
Ilartird Contando a antiguidade desde 29/1/967, data a
Vence p qual tem direito aos vencimentos do novo· posto.
e a verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/3/967)

i

Serviço de Material
~

Escola Prática do Serviço de Material

rg. AjUd
COntando'de Art., o l°.Sarg., David Rodrigues da Cruz,
~al tem ~.an~iguidade desde 21/1/967, data a partir da
1re1to aos vencimentos do novo posto.
C
(Despacho de 16/2/967)
ompanh
1 a D·IV··
,.
d
Sal'
ISlonarla
e Manutençao~ d e Ma t er .ia I
g. Aj
~o, c~~~ dd S.A.M., o 1°.Sarg. , Albertino Patrício Godia qual tan o a antiguidade desde 21/1/967, data a partir
em d1reito aos vencimentos do novo posto.
O
(Despacho de 16/2/967)

rgãos

d

d

e Execução os Serviços e Outros Elementos
Dist r·1 t os
de Recrutamento e Mobilização
Distrito
de Recrutamento e Mobilização nO. 3
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~;,

Sarg. Ajud. de lnf., o 1°.Sarg., José Maria Barata, co~l
do a antiguidade desde 21/1/967, data a partir da qU
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 26/2/ CfJ7)

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização nO.l1
. 8

e

Sargs. Ajuds. de Art., os l°s.Sargs •• .IoaquirrFerrezI/l!
João Nunes Godinho, contando a antiguidade desde do pc'
data a partir da qual têm direito aos vencimentOS
posto.
(Despacho de 16/2/967)

Estabelecimentos
Instituto

de Instrução

Técn ico Mi Iitar dos Pupi los do Exército
co~

Sarg. Ajud. de Inf., o 1°.Sarg., Lourenço da Costa, 1 t~
a ant.igui.dade desde 21/1/967, data a partir da qua
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)
(tI

Sarg. Ajud. do S.A.M., o l0.Sarg., Jorge dos SantOS ~3.
contando a antiguidade desde 21/1/967, data a part
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

COlégio

Mi Iitar
Ó'

Sarg. Ajud. de Inf., o 1°.Sarg., Francisco Alcobia ~~~ ~
contando a antiguidade desde 21/1/967, data a par
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Escola

Central

de Sargentos
e

lv "
Sarg. Ajud. de lnf., o 1°.Sarg., Samuel Alves Gon98 d3
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a part~r
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Escola Militar

de Electromecânica

Sarg, A:iud. Chefe Mec. Mat. Eléctrico, o 1°.Sars:
Radar, Francisco António Costa, contando a anU

de 12/1/967, data a partir da qual tem direito

~~i

;:d'~(\
oS

8

v

3a S' .
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tos d
dto Ap0 novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos QuaS
rovados por Lei".
(Oespe.cl:ode 20/3/967)

Cent

rn de Instrução

de Sargentos

Milicianos

de Infantaria

Sarg.
,.
P'
COntAjud • de C_av., o 1°. Sarg. , An t.óru
o V:,
a ea ra erxot.o,
qUalando a.antiguidade desde 21/1/967, data a partir da
tem d1reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Centro Militar

de Educação

Fl s lca, Equitação

e Desporto

Sa~~~/jUd. do S.S., o l°.Sarg., José Teixeira de Queirés,
qUalando a antiguidade desde 21/1/967, data a partir da
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Campo de Ti ro da Serra da Carreguei ra
Sa~~~ J\iud. de Inf., o l0.Sarg., Duarte Júlio Almeida Milida q'cOlntando a antiguidade desde 21/1/967, data a partir
Ua tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Campo de Ti ro de Alcochete
Sal' .
g. AJud• de Art., o l° •SAn"
.
COnt
arg.,
ton10 da Sl. 1va V1. de1ra,
qualando a antiguidade desde 21/1/967, data a partir da
.tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Centro de Instrução

de Condução

Auto nO.5

Sr
a gS, A'
An:i:.ón·JUds.
de Inf., os l°s.Sargs., José .Joaquim Nobre e
21/l/~ dos Santos Deodato, contando a antiguidade desde
tos d 7, data a partir da qual têm direito aos vencimeno novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Estabelecimentos
~

Hospital

Hospitalares
Mi I itar Regional

nO.4

A.'
do a ~d: de Cav., o l°.Sarg., Gil Ribeiro Torres, contandireit tlguidade desde 21/1/967. data a partir da qual tem
o aos vencimentos do novo posto.

t'g,
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(Despacho de 16/2/967)
Diversos
Depósito

Geral

de Material

de Guerra
piesI

Sarg. Ajud. de Inf., o lO.Salg., Manuel Joaquim Paul? da
contando a antiguidade desde 21/1/967, data a partlf
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
- (~spacho de 16/2/967)
Serviços

He~altGgráficos

do Exército
}{os!! I

Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E., o l°.Sarg., João Marques. da
contando a antiguidade desde 18/2/967, data a partlfrer
qual tem direi to aos vencimentos do nôvo posto. NosVefl'
mos do art°. 5°. do Dec, -Lei nO. 45733 de 27/5/964 -:
ce pela verba "pessoal dos Quadros Aprovados por Lel .
(Despacho de 15/3/967)
tl

Depósi to Geral

de ~'aterial

de Aquartelamento

pe'
Sarg: Ajud. de Art., o 1°.Sarg., José Franklim Coutada pSI"
r~1ra, contando a antiguidade desde 21/1/967, data ~o.
t1r da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
(Despacho de 16/2/967)
Supranumerários
No Ultramal
Região

Militar

de Angola
cost8

l°s.Sargs. do Q.S.S.G.E., os 2°s.Sargs., Arnaldo da iM~e
Portela e Manuel Rodrigues Lopes, contando a antl~p1!~
desde 10/10/966 e 1/1/967, respectivamente, data
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/3/967)
Região

Mi litar

de Moçambique
dO

1os.Sa rgs. do Q.••
S S G.E., os 2°s.Sargs., An ton1
' '0 MaCP8
ndod99
Pereira e João da Conceição Guerreiro Baião, cont~tit
antiguidade desde 10/10/966 e 2/12/966, data a pa
qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/3/967)

3a S'
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los •Sa r
Góis gs, do.Q.S.S.G.E., os 2°s.Sargs., Pedro Albe["'.<~
da ~ ~ndlo werrH Silva, Joaquim Severo Bondâo e Joêo
ta a Z
:8do, contando a antiguidade desde l/11/966,da~Sto~artlr da qual têm direito aos vencimentos do novo
(Despacho de 15/3/967)

Comando Territorial

Independente

da Guiné

los •Sa r
Leit~gs. do C.S.S.G..E., os 2os.SaI·gs., ArmandoRibeiro
o
tand: Soar~s Ferreira e Arsénio Daniel Gonçalves, conV~enta antlguidade desde 1/11/966 e 2/12/966, respectimentos
e datas a parti r das quais tSm direi to aos vencio novo posto.
(Despacho de 15/3/967)

d

Comando Territorial

lo

Independente

de Cabo Verde

·Sar
de F~~i~oQ.S.S.G.E., o 2°.Sarg., Baúl .Ioaquim Teixeira
a Parti as , ccntando a antiguidade desde 1/11/966, data
to.
r da qual tem di rei to aos vencimen tos do novo pos(Despacho de 15/3/967)
20s ~-

COmando Territorial

Independente

de Timor

'<JI:lr

JoaqU~'Lde Cav., os Furriéis, António Gomes Fonseca e
~7, dat aço Ramalho, contando a antiguidade desde 31/1/
o novo pC a partir da qual têm direito aos vencimentos
Osto.
(Despacho de 10/3/967)
~

00

CuAIro DE CO/PLEMFNIO

Infantaria
20s

S

Rtiimento

de Infantaria

nO. 1

~~l\:rgs.
de s e JMilos
' " os F'"
u rm.eas , V'1. tor Manue 1 de 01'1. vea, ra
\>~d~
dos Santos Silva, contando a ant.i guj dade
Cl~tos 67, data a partir da qual tem direlto aos
do novo posto.
(Despacho de 22/3/'G7)

28/2i;

.s-

2o

Regimento

de Infantaria

l'€. Milo
" o Furriel,

nO. 7

João Domingos dos Santos Gon-

,.
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I

çalves, contando a antiguidade desde 28/2/967, dat~jo
partir da qual tem direito aos vencimentos do 11
posto.
(Despacho oe 22/3/967)

Regimento

de Infantaria

nO.14

2°.Sarg. Milo., o FurriTI, .Ios Alberto dos
lo, contando a antigmdade desd 28/2/967.
(Despado de 22/3/967)
é

Batalhãü

Independente

de Intrntaria

pftr
SantOS

r~.17
dC'

20s.Sargs. Milos., os furriéis, Manuel Meneses r .d~f
José Man el Nabais e José Pimentel, contando a ~;ireil
dade desce 28/2/ %7, data a partir da qual têm
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/3/967)

Artilhalia
RULimgnto

de Artilharia

Ligeira

.~,

na. 1

tB"

2°.Sélrg. ~:i.]o.,o Furriel, José Nunes Lourenço'(~tq~1
a antiguidade desde 28/2/966', data a partir a
tem direilo aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/3/967)
,1~1
c:~ '(
20.Sar g, MilO., o Furriel, João Manuel Zaupa da "',rt)
contando a antiguidade desde 31/7/966, data a P
da qual tem direito aos vencimentos do novO postO'
(Despacho de 22/3/967)

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

20s.Sargs. Milos., os Furriéis, Carlos de carva;:~~
beiro Marques e Augusto Ferreira Peneda, COD 81 t
antiguidade desde 28/2/967, data a partir da qO
direi (I aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/3/967)

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO. 3

,I'

. e~r
20.Sarg. Milo., o Furriel, Manuel da Silva 1e~~
contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 22/3/967)

3a S'
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o

Cavãlaria
Re~imento

de Cavalaria

nO. 3

2°•Sarg ~,ol
a an: l~ o., o Furriel, João ~unes Carrilho, contando
merl~lguldade desde 28/2/967. Tem àireito aos vencis do novo posto desde 1/3/967.
(Despacho de 22/3/967)

T ransm i ss.ões

Batalhão

.

de Telegrafistas

20s,SargR
MOlo
F
o, o L
d
d C
o ~ R
xo E~'
1
s , , os u rraea s , ecn ro a oncea çao 0Al~ ?uuJ'doJosé Mendes Ribeiro e António Luís de Almeida
gna, contando a antiguidade desde 28/2/965.
(Despacho de 22/3~67)

SerViço

de Material

Companhia

Divisionária

de Manutonção

de Material

~sS. args MOl
.
'
.
Nune
• 1 eS., os Furriéis, Eduardo Rafael ,da Graça
ROdri' Alvaro Manuel Viegas Cavaco e Epifanio da Silva
e pa ~es, contando a antiguidade desde 28/2/966, data
POstrtlr da qual têm direi to aos vencimentos do novo
o.
de 22/3/967)

(Despacho

SerViço

de Saúde
Regimento

do Serviço

de Saúde

2°,Sar
tand~' Mllo., o Furriel, Luís Olavo Simões Malta, conv~ci a antigujdade desde 31/7/966. Tem direito aos
rnentos do novo posto desde 5/11/966.
(Despacho de 22/3/967)
o

No Ultramar
Região Mi litar de Angola
20
s,SI!.
boI!. ;:.

-Regimento de Infantaria de Nova Lisboa
oMil.s., os Fur-ri is, José Augusto Valora Lise Alberto
é

t)&go, Adelino José da Stlva Ribeiro

, r ie
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desde 31/

de Oliveira Loure i ro , contando a antiguidade
12/964 .•
(Despacho de 22/3/967)
-Agrupamento
2°s.Sargs. Milos.,
bério, Fernandes
nha, contando a
tir da qual têm

de Engenharia

de Angola

T:~

os Furriéis, Vitor pntónio da Rosa
Rodrigues ~as e Manuel Soares Cam8 ,
r
antiguidade desde 28/2/967, data a ~~,
direito aos vencimentos do novo pos
(Despache de 22/3/967)

COflltlndoTerritorial

Independente

da Guiné

-Agruparr:enlo do Serviço de Mott:lial
e
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, José Alves de Castro sde
José rlanuel Martins Tiago, contando a antiguidade de i
28/2/967, data a partir da qual têm direito ~os veOc
mentos do novo posto.
(Despa(ho de 22/3/967)

III - COLOCAÇÕES
SAIGNras 00
Armas e Serviços

E TRAHSFERrNCIAS
-

(lJAJ]{)

'inistério
Na Dependência
Chefia do Serviço

PER1ANENTE

do Exército

do Vice Chefe do Estado Maior
de Reconhecimento

das Transmissões

de'
2o.Sar~. de lnf.! Manuel Fernan~es dos Reis, da R.M,~:V#
vendo ser cons1derado nesta s i tuação desde lS/2/9íi'"
ce pela verba "Pessoal dos Otadros Aprovados por

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades
Infantar ia
Escola Prática

CentroS

de Infantaria

2°.Sarg. de lnf., António Manuel de Sousa, da B.M.M.,

de'

3a. S' .

••••
*;!!~
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~:I\~~lser considerado nes ta si tuação desde 12/2/9l! 7. '.jer,a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento de Infantaria
20 .S ar M
çalv~~ â~'RRadiomontador, ~érico
,
.A.P.3, por pedlr.
Regimento.de

20 ·\J!l.r
c,

nO. 1
José da Conceição Go~

Infantaria

nO. 3

C.l.r-

2°.Mec. Viat. Rodas, Arnaldo Damaso Lança Romão,do
desde'l~/~ Haca~,
vendo ser considerado nesta situação
POle•
1/967, data em que embarcou de I'€ gresso à MetróRegimento

lo ,Sar

de Infantaria

nO. 5

deve~dodoQ.S.S.G.E., Artur Domingos, do C.T.l. de Timor,
CePela ser considerado nes ta si tuação desde 7/2/967. Venverba "pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

20

Regimento de Infantaria
nO. 7
MSarg R .
.A·,·deadlomontador, Carlos Alberto da Silva Lopes, da R.
967, datvendo ser considerado nesta situação desde 28/2/
a em que embarcou de regresso à Metrópole.

lo

Regimento

'Sarg

de Infanta

r i a nO. 15

.
~lJalJ~i~e Inf., Antór;io da Conceição Martins, do R.I. 16,
IlaÇãodadâ Mobi1i1.f'dora, devendo ser considerado nesta siPela Verbs ;'028/2/967, por ter regressado da R.M•.A •• Vence
a 'ressoaI dos Quadros Aprovados por Lei".

~ S
. ar

Batalh~

ao Independente

de Infantaria

nO.17

cIg· Mec V'
.. O.E. . i at . Auto Rodas, Antómo Geraldes Freire,

de

, POr m tivo di sci pl inar ,
2Qs S

Batalh~
ao Independente

de Infantaria

su

nO.19

t~ea~gs.
de Inf • , J'l'u 10 L'uca ano dalva
~el' eStan
~ T 1b'urca. o AIencaa&l'eCOl\si/' 81\1)('5 do R.1.15, Urudade Mobili zadora, devendo
~l'llSado/r:dos
nesta situação desde 28/2/967, por terem reo\'ados a 11.M.A
•• Vencempela verba "Pessoal dos Quadros
POr Lei".

'r ia
~:*.f!
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Batalhão

de Caçadores

nO. 5

,

'TO

l,Oe

10.Sarg. de lnf.,
Francisco Correia Valente, do C"d~BI
Timor, devendo ser considerado nes ta si tll<tção des dos
2/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
. por Lei".

Batalhão

de Caçadores

n°. B

,
, "o do
Mec. Viat. Rodas, José António Bento Pa1x~ ~8~
C.T.I. -de Timor, devendo ser considerado nesta s~\1etr6
desde 8/2/967, data em que embarcou de regresso a
pole.

2°.Sarg.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO. 2
de ~~

l° .Sarg. de Art., Fernando Ferraz Redondo, do C. T.1' / 1
1
cau, devendo ser considerado nesta si tuação desde d14S pOr
967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova o
Lei".

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO. 3

2°.Sarg. Mec. Radiomontador,
6, por pedir.

Manuel Correia

Peres,

11 C·

do I"

1.1-

10.Sar,~' de Art., LucíliD Co~reia Mendes Lei tâo, ~dod~~dei
de Timor , devendo ser cons i derado nesta S1tuaçao
doS
2/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
por Lei".

defef'

10.Sarg. de A~t., António Lopes da Silva, da R.M.A"Veflce
do ser cor.s1derado nesta situação desde 28/2/%7: I'
pela verba "pessoal dos Qc adros Aprovados por Le1 .

Cavalaria
Regimento
1° .Sarg.
Silva,

de Lancei ros nO.1

Artífice
Serralheiro,
do B.C.l, por pedir.
(Com destino

,
'til

Pulo da Concei ção Lade).

ao C.I.C.A.

nO.3)

3a Sér'
,.
******
Ie
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2°,Sarg
'R
d
~~anue I F ranca' sco Po
Di.'
da B M 20 ·Mec. Vi.at.,
lO as,
f- sa : as,
28/2/·9·A.,devendo ser considerado nesta situação desde
67, data em que embarcou de regresso à Metrópole.
l'.•

Regimento

de Cavalaria

nO. 6

20 .Sa r M
des gd eco Radiomontador, José Anastásio Ramos Fernan, a E.P.E., por pedir.

Engenhar ia
Escola Prática

de Engenharia

2°.Sarg

Guin"

2°.Mec. Armas Ligeiras, Mário Silva, do C.T.I.da
2/967' devendo ser considerado nesta situação desde 8/
, data em que embarcou de regresso à Metrópole.

Transmissões
Batalhão

de Telegrafistas

2°,Sa
do ~g. de Eng. (Trans),Mário José de Freitas Rodrigues,
Ção
da Guiné, devendo ser considerado nesta situadros
e 17/2/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quaprovados por Lei".
.

dT.~.

lS

SerViço de Material
Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

Sarg. A'

1.1. ~Ud. Çhefe Mec. Automobilista,

Carlos Gomes, do C.
desde ~/Gulné, devendo ser consideraao nesta situação
POle• 2/967, data em que embarcou de regresso à Metró-

o rg~

aos de Execução

Estabelecimentos
20

dos Serviços

e Outros

Elementos

de Instrução

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

.Sal'
q~e
~ec. Radiomontador, Salvador Francisco AlbuquerneSta :~ra, do C.T.I. de Timor, devendo ser considerado
regressltàuação desde 8/2/967, data em que embarcou de
o Metrópole.

~i

Carreira

de Tiro da Serra da Carregueira

264
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2°.Sarg.

do O.S.S.G.E.,

C. T.l. da Guiné, devendo ser considerado
desde 24/2/967. Vence pela verba "Pessoal
provados por Lei".

. •

,Centro

,lO

João da Rocha t~arques

de Instrução

de Condução

de 5?usa'ê~
nesta Sl tUaç A'

Auto

dos QuadroS

nO.5

da
2°.Sarg. de Art., Fernando Guerreiro Farias,
do C.T. I '10!
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desdedos
3/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
por Lei".
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 15

2°.Sarg. de lnf •• ~tónio
Joaquim,Pimenta Gama. do I3'~7~'
devendo ser conslderado nesta sltuação desde l8/2/9,~
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artlop~
~o. do Decreto 42 ~7 de 22/4j'Jf:IJ, para servir nas tr
de reforço ~ guarnição normal da R.M. de Angola.

Regimento

de Inf .ntaria

nO. 16

2° .S!!rg. ,Corneteir<?, Manuel Maria dos Sa.I_J.tos,d<?I3.c. ~oe~.
o "urr'i e.l Mec. Viat., Lagartas,
Bernardino Pat.i Iha.
lS!
C 4. devendo ser considerados nesta situação desde) do
2/967, por ttr •• sido nomeados nos termos da al ínee c!las
arte. 3°. do Llec. 42937 de 22/4/%0,
para serVlrern la.
tropas de reforço à guarnição normal da R.M. de Ango

Arti Iharia
Regimento

de Arti

Iharia

Ligei

ra nO.l,
de"eJl'

2° .Sarg. de Art., José Claudino Tregeira,
da E. P.A., r ter
do ser considerado nesta situação desde 6/3/967, P:lo (»c·
sido nomeado nos termos da alínea c) do artO. 3°· o ~
42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforÇ
guarnição normal do C.T.l. da Guiné.

Engenhar i a
Re&imento

de Engenharia

nO. 1

3a

~",

,
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2°2Sar~.Mec. Viat. Rodas, Artur Nunes Romão, do C.Le.A.
devendo ser considerado nes ta situação desde 18/2/
a ! por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
trtlgo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, pará servir nas
ropas de reforço à guarnição normal da R.M. de Angola.

967

Serviço de Saúde
Regimento

do Serviço

de Saúde

2°ilSRrg.do S.S. (Mat. Sanitário), Tomé Cavaco Nunes, do H.
nO.4, devendo ser considerado nesta situação desde
d 2/9~7, por ter sido nomeado nos termos da alínea c)
tO arto. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas
rapas de reforço à guarnição normal da R.M. de Angola.

is/'

Serviço de Material
Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

i- S
~ arg. Mec. Viat. Rodas, José Flórido Gomes, da D.S.M. e
d 2°.Sarg• Mec. Viat. Rodas, Belmiro Moreira Pinto Leal,
l~/R.I. 6, devendo ser considerados nesta ,situação desde
d 2/967, por terem sido nomeados nos termos da alínea c)
tO arto. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960, para servirem nas
rOPas de reforço à guarnição normal da R.M. de Angola.

No Ultramar
Região Militar

lo

de Angola

lSarg. do Q.S.S.G.E., Francisco António da Cruz, do R.A.
devendo ser considerado nesta situação desde 18/2/
Po ! Por ter sido nomeado para servir em reforço por imslÇão.

96~'

lo

CSarg• de Art.,

João Ven~ncio de Sousa,Marcelino, do R.A.
d~ e o lO.Sarg. do S.A.M., Ventura Barateiro Fernandes,
lai20/.G•F., devendo ser considerados nesta,situação desde
s~ 967, por terem sido nomeados para servirem em comisao militar por imposição.
0
2
·Sar
~
R. Mec. Radiomontador, António da Conceição Martins,eh
4, .devendo ser considerado nesta si tuação desde 6/3/
~o ' Por ter sido nomeado para servir na guarnição norma~
4/; termos da alínea b) do arte. 3°. do Dec. 42937 de 22/

96i'

so,

,
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~a. *~"'**'

l°.Sarg.
de lnf.,
Júlio das Neves Moniz Garrão, do B.~~~
15,' sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser co~siâerda
, nesta situação desde 28/2/967, por ter t.ransa t.a ~ N
tuaçâo de reforço à guarnição normal para a de G.· .'

sr

Pd~~6;

2°.Sarg. de lnf.,
José Adelina Antunes Catana) ~o
2°.Sarg. de Art. (Trans.),
José de Sousa rvior~Ha do dOS
Santos, do G.A.C.A. n? .3; 2° .Sarg. de Art., Eduar ei'
Santos Martins; 2°. Sarg. do S.S., Venâncio da Cone fst6'
'ção Silvestre;
2° .Sarg. Mec. Radiomontador, yanue~
/ ves, do R.Tms;-2°.Sarg.
de Eng. Trans. (Radl.otele~g.
José do Nascimento, Fur tudoj do B. T. r 2° .Sarg. de Sarg.
Trens c- (T.P.F.),
Joaquim da Fonseca, do R.T.; 2°"raMer
Grad. de Eng. (Trans , T.P.F.),
António Rita Ferr~].daCJf
des , da E.P.E. e o Furriel
de Eng. (T. P.F.), .Iosé "odeS'
ta, do R. T., devendo ser considerados
nesta si tudçs ali'
de 18/2/967, por terem sido nomeados nos termos
a pll!8
neà c) do artigo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,
servirem nas tropas de reforço ~ guarnição normal.

i,

Pf"
2°s.Sargs.
de Inf , , Norberto Ramiro Diegues, do ~.C/'Oli'
tónio Sanches Feiteiro,
do C.M.E.F.E.D. e Gentl.lV,et'~d'
veira Gonçalves Rua, do C.l.O.E.'
20.Sarg. Mec. ].a
e
° cnrg·da rI,
das, Afonso Domingos Ferreira,
do. G.C.T.A.; 2,'~
Trans. (T.P.F.),
José Dimas Eduardo Salsl.nha, dll'.
cademia Militar
e o Furriel de lnf.,
Vicente NeveSestll~
tra Correia,
do R.r. 4, devendo ser considerados
n te~~
tuação desde 18/2/967, por terem sido nomeados nO/4/~'
da alínea c) do arto. 3°. do Decreto 42937 de 22
para servirem nas tropas de guarnição normal.

e"g.

Região Militar

de Moçambique

~t

ca

ste
°
1°s.Sarg~. Mec. Radiomontadores,
Ricardo Hennque
M ElJfl"M.1no Sablno, do~.T.
e José Luís Lima Romão, da E: ~es,
Sarg. Mec. Radiomontador, Chstódio dos Santos s~~oJosef
R. I.15 e o Furriel Artífice
Serralheiro,
Sebast18° ioe!'c!
Batanet~ Toucinho, do C. 1.C. A. 5, devendo. ser cO~:doS ~j
nesta sl.tuação desde 4/2/967" por terem sl.do nom de 2
termos da alínea c) do artO• 30. do Decreto 4293 7
900, para s~rvirem na guarnição normal.
I'

20 •Sarg. Ar t1'foace Carpinteiro,

• 1'°'01'

..e rre).
Manuel Eus~ bi10 r
UI.l
t6PiO
E.M.Elm.; 2°.Sarg. Mec. Radiomontador,
Alvaro An0to(Jl
res Miguel, da E.P.E. e o 2o.Sarg. Artífice
Selâ1 sef
reeiro,
Joaquim Fernando Luís, da E.P.C.,
deven o

r

J'

3a Sé '

,
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~)~~~ados
nesta situação desde 15/2/967, 26/2/967 e 17/
mo d' respectivamente, por terem sido nomeados nos terpas a alínea c) do ar t,? , 3°. do Dec, 42937 de 22/,4/9(fJ,
ra servirem na Éuarnição normal.
Comando Tél'litor;21

2°

'ndepenoente

da

Guir;'é

l:

~i;~rg. ,Mec. Electricista,
Senjamim da Ç~nceição Faust~no
tuag~r1do, da E.C.S., devendo ser cons1oerado nesta Slal,çao desde 6/3/967, por ter sido Qomeado nos termos da
se~n~a c) do artO• 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,para
V1rem na guarnição nor~al.
2° .S arg d
C.A.M· o S.A.M., Manuel,Cosme da Silva,Pedro, do 2°. G.
3/967" deNendo ser considerado nesta situação desde 10/
art' ' por ter sido nomeado nos termos da alínea c} do
tro~go 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas
as de guarnição normal.
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

2p S

• al'g d e Inf., Manuel de Jesus Maia, da RSP/os>/)tE, devend'
ter o,~er considerado nesta situação desde 10/3/967, por
Oec\Sl o nomeado nos termos da alínea c} do artigo 3°.do
ção n42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de guarniormal.
20 S
do'e.râ·
Mec, Radiomontador,
Emílio Jorge Sequeí.ra de Macede'6/~/~·1ms., devendo ser r.onsiderado nesta situação de~
do al't'67, por ter sido no~eado nos termos da alínea c}
gl!arn,l§O 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir na
1çao normal.
IV -. CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A - Concu rsos

()1 ~

- Provas do Concurso para Furriel do Q.P. da Arma de
Engenharia, Transmissões, dos militares inibidos
da prestação de provas e cuja lista foi publicada
na O.E. nO. 26, 3a. Série, de 20/9/965:
~scandidatos
que ficaram inibidos da prestação de pro~is ~o Concurso para Furriel do Q.P. de Engenharia-Tran&
da ~oes- encerrado em 3/9/965 e cuja lista foi publicad a O.E. em referência, devem entregar as respectivas
eclar ~
açoes em como desejam ~restar as provas do cQncur-

2G8
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. d ~ as
vi'
com a devida antecedência
para que, segum
'dades
as competentes dêm entrada nas Secretarias
das Un~ de
011 Estabelecimentos
Militares
até ao dia 31 de N.a}.o
SO,

~.

~

02-As Unidades, Estabelecimentos
e Regiões Militares
daflB
rão previdênciar
para que as declarações
dêm entra
P..S.P./D.S.P.
até ao dia 15 de Julho de 1967.
~ e1r
Q3-As provas escritas
do Concurso em refefência
sert tio,
boradas de acordo com o programa constante da O. .
5 - la. Série - de 30/10/956.

V - DECURAÇÕES
1 - Rectifica_ções
, :0

Declara-se que o 10.Sargento (Mat. Seg. Cripto),
Ant~~i~
André .Iúni.or , do C. T. L de S. Tomé e Príncipe,
perte O,
~ OWET e não ao B.R. T•• conforme foi publicado em
nO. 30 de 30/10/966, pág. 1150.

2C

Declara-se que se chama Duarte Ilídio
Pesende Braga'l~l'
Sarg. de lnf.,
Duarte Ilídio
Hesende Bravas, do 8. 38'
18, conforme por lapso foi publicado na O.E. nO.4Série - de 10/2/967, pág. 96.
~
, da Co nceiÇ
Declar~-se que o 2° .Sarg. de lní.,
João Mana
p.. If'
Marques, do B.C.8, embarcou em reforço para a R.M.e tlÕ~
18/7/966, tendo como Unidade Mobilizadora
o R.l.~
li pr
conforme foi publicado em O.E. nO.32 de 20/11/96 ,
ginas 1286.
.
,
,
tfi1
.
e~~
Declara-se que o 2°.Sarg. de lnf.,
João Maria da Co~~5e:
Marques, do R. 1.7, transi tou para a C.M.P. 113/6· desd
6/12/966 da h.M.A•. Encontra-se na R.M•. de Angola
18/7/966.

VI - OBITUÁRIO
1967 - Fevereiro - dia 7 - 20.Sarg.
Carlos Saraiva, do R.A.P. 2.

do Q.S.S.G.E.,

,

Jorge

1967 - Março - dia 4 - 10.Sargento
gusto Barreto de Oliveira.

do Q.S.S.G.E ••

'oP
Oárl

1967 - Março - dia 10 - 10.Sargento
de Freitas,
do B.C. 10.

do Q.S.S.G.E.,

'tidO
fJ111l

3a S' .
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~inistro

do Exército

..
Joaqu im da Luz Qmha
~St•
ti

conforme

o

Ajudante

General

·

~.'

, !

/

I

(Antíía

~.

!L~.1-?>3
MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército

No.10

~

PUbl

10 de Abril de 1967
ica·se
'
ao Exercito

o seguinte:

I - DECRETOS

•

E PORTARIAS

A . Condecorações
1•
~
~da.

SAJnNros
Por portaria

o

de 21 de Fevereiro

de 1967

<lo

~ércit vemo da República Portuguesa,
pelo Ministro do
ao abro o, condecorar com a cruz de guerra de 3a. classe,
lha Mil~ dos artigos 9°. e 10°. do Regulamento da Medados em lta~, de 28 de Maio de 1946, por serviços prestasa, o 2~cçoes de combate na Província
da Guiné PortugueCordei .Sargento de Infantaria,
José Carrilho Serra
Md~ Ce.çr~, da Companhia de Caçadores nO. 762 - Batalhão
tntStér~ ores nv , 1876 _ Regimento de Infantaria
nO. 1.
t,.o do
~xército,
21 de Fevereiro de 1967. O Miniserctto,
Joaquim da Luz Cunha.

t~o

Por portaria

MEIrld

de 4 de Março de 1967

~:r~i~verno
da República Portuguesa,
pelo Ministro do
,a, Cla.°' condecorar com a medalha de mérito militar
de
~icos se, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
1edalha 1~rtigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
çl\flltttar. 1 1tar, de 28 de Maio de 1946, o 2°. Sar gen to de
llI8.doresl~, Joaquim Garcia do Carmo, da Companhia de C~
~ill~l\to de\.
762 - Batalhão de Caçadores nO. 1876 - Begi:tério
nfantaria
nO. 1.
:te"cito do Exérci to, 4 de Março de 1967. O Ministro do

d

M~

e

I

Joaquim da Luz Cunha.
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ro do

Manda o Governo da Repúhlica Portuguesa,
pelo Ml~~~~t
de
Exército,
condecorar com a medalha de mérito m~l~taÍ S
4a. classe,
nos termos do artigo 52°. e dos parágra oda
únicos dos artigos
28°. e 29°. todos do Regulamento "~
Medalha Militar,
de 28 de Maio de 1946, os seguintes~
gen tos:
.
(.dlr
-Furriel
Miliciano,
António Armindo Alves de Sousa, d~ oq
panhia de Comandos e Serviços - Batalhão de Cavalaoa
757. - Regimento de Cavalaria
nO.7.
CoJl'
-Furr~71 Miliciano,
Ricardo da Conceição Catarino,
das 00'
panlna de Caçadores nO. 1549 - Batalhão de Caçadore
.l~60 - Regimento de Infantaria
nO,.L
.'
o do
Ministério
do Exército, 4 de Março de 1967. O MtntStr

Exército, Joaquim da Luz Cunha.
2 - PRAÇAS

Por portaria de

19 de Novembro de 1966

. . trO do
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mm~~
de
Exército,
condecorar com a medalha de mérito mil1taros
4a. classe,
nos termos do artigo 52°. e dos parágra
da
únicos dos artigos
28°. e 29°., todos do Regulament~
Medalha Mili tar, de 28 de Maio de 1946, o Soldado f! '11°,
1707/61, Graciano Correia,
da Companhia de Cavalarl-~a,,8'
353 - Batalhão de Caçadores nO. 599 - Regimento de
laria nO. 3.
. .strO

Mini~tério do Exército, 19 de Novembro de 1966, O Mtnl
do Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 20 de Fevereiro de 1967

. . trO do
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo M~n1~
de
,.
d
"
. 1~tar{oS
Exerc1to,
con ecorar com a medalha de mer1to m1
4a. classe,
nos termos do artigo 52°. e dos parágra
d~
únicos dos artigos
280. e 29°. todos do RegulamentCc
Medalha Mili tar, de 28 de Maio de 1946, o 1°. Cabo ~ '.-\;'
1?46/6~, Horácio Coelho da Silveira,
da.Companhia ~Bre'
t1lhar1a nO. 643 - Batalhão de Artilhar1a
nO. 645
.g~me~t~ de Ar t.i Ihar-i a Ligeira nO. L
MiníS'

Mtntsterto do Exército, 20 de Fevereiro de 1967. O
tro do Exérci to, Joaquim da Luz Cunha.
for portaria de 3 de Março de 1967
dO
Manda o Governo da República

Portuguesa,

pelo MinistrO

3a ~,
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ExérCito
guerra d' condecorar a título póstumo, com a cruz de
doRegule 2a. classe, ao abrigo dos artigos 90; e 100 ••
194<i, po:mento. da Medalha Mili tar, de 28 de Maio de
~rovínci serViÇos prestados em acções de combate na
uollli.ngO
a de Moçambique, o Soldado na. 255/64, António
Mi6~7 ~rges da Raquel, da Companhia de Caçadores ne;'
ntStério glrnento de Infantaria
na. 1.
EXérci to d~ EXé~ci to» 3 de Março de 1967. O Min is tro do
M
'Oaqu1.m
da Luz Cunha.

R!

l~:r~i:verno
da República Portuguesa, pelo Ministro do
alaabri ' dondecorar com a cruz de ~erra de 2a. classe,
ha Mil~o os artigos 90• e 100• do Regulamento da Medados ernlta~> de 28 de Maio de 1946, por serviços presta'l~a, as :~ço~s de combate na Província da Guiné Portugue'Cabo oglllntes praças:
panhia ~ . 3672/65-M, Elisiário
Inácio Fernandes, da Coor
,~857 _
Çaçadores na. 1419 - Batalhão de Caçadores na.
ldado At~lrnento de Infantaria
na. 2.
anoVie lrador de Infancar-i a.n'". 2309/64, António Adri-Batalh§asdde Carvalho, da Companhia de Caçadores n .816
Mt.10. ao e Caçadores na. 1857 - Batalhão de Caçadores

n:

O

ntSt' ,
erto
xército

E

d

~

,

Mand

E

xé~ci to, 3 de Março de 1967. O Ministro
Oaqu1.m da Luz Cunha.
Por portaria

de

do

4 de Março de 1967

~:r~i~verno da República Portuguesa,
pelo Ministro do
,a. clao, Condecorar com a medalha de mérito militar de
~nicos ~se, nos termos do artigo 520• e dos parágrafos
~edalha 1~rtigos 280• e 290• todos do Regulamento da
'lel:'aças: 1 1tar, de 28 de Maio de 1946, as seguintes
~bo nO
ne Panhia' d2235/63, Joaquim Manuel Santos Marques,
da
'le . 49() _ e ~açadores na. 675 - Batalh~o de Cavalaria
~Cabo nO Reglrnento de Infantaria
nO.16.
lh!adores ~1321863, José Pires Lopes, da Companhia de
'SOl30de Can • 453 - Batalhão de Caçadores na. 455 -Bat ao, ado na çadores na. 5.
~Panh' • 1918/64, António de Almeida Figueiredo,
da
'Soli8a71~ ~e Çaçadores na. 762 - Batalhão de Caçadores
p a~o nO egl.rnento de Infantaria
na .1.
l~la de.c1955/64, Joaquim dos Santos Bernardo, da Com'Sol 7 - R . açadores na. 762 - Batalhão de Caçadores na.
dadon~gl.rnento de Infantaria
na .1.
2193/64, Edmundo Douradinha de Sousa, da Com-

M~

o

o
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pO.

panh1a de Caçadores nO. 762 - Batalhão de Caçadores
1887 - Regimento de Infantaria nO.1.
)lie
-Soldado nO. 1299/65, Manuel José da Silva, da Comp~
de Caçadores nO. 794 - Regimento de Infantaria n?.. do
Ministério do Exército, 4 de Março de 1.967. O MinistrO
Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 7 de Março de 1.967
. . to do
. Manda o Governo da República Portuguesa, pelo M1nl.stla.sse,
Exército, condecorar com a cruz de guerra de 3a. c Mede'
ao abrigo dos artigos 9°. e 10°. do Regulamento da este'
lha Mili tar, de 28 de Maio de 1946, por servi ços prSOl'
dos em acções de combate na Província de Angola, o C()l11',
dado- nO. 1839/62, Domingos José Silva da Costa, .
rielr
panhia de Artilharia nO. 776 _ Regimento de Artl. a
geira nv , 1.
o do
Ministério do Exército, 7 de Março de 1.967. O Ministr
Exército, Joaquim da Luz Cunha.

t~

II - JUSTIÇA E DISCIPLINA
A - Condecorações
1 -- SAPGNIOS
.

e"eI1i'

Condecorados com a medalha de ouro de comportamentO etltO
plar, em conformidade com as disposições do Regul~1 ,de
da Medalha Militar, promuldado pelo Decreto nO.35
I
28 de Maio de 1946, os seguintes aar eent.os :
. o Ger8
-Sargento-Ajudante do Quadro de Sarge~tos do SerVl.ç
do Exército, Virgílio de Almeida, do D.R.M. 15.
iÇO (f
-Primeiros-Sargentos
do Quadros de Sargentos do SeM"f;llll' e
ral do Exérci to, Eduardo Augustl9 da Costa, da E. salve'v
José Preto Rebelo, Manuel Rito da Silva e Wagner do
dor Gonzalez, do D.R.M. 15 e Paulino Mendonça Gago'
M.E.F.E.D..
. o GeJo
-Segundos-S~rg~ntos do Quadro de Sargentos ~o ~ervl.~a.,
ral do Exerc1to, Abel de Figueiredo e BenJaml.mCU
D.R.M. IS, e Francisco Maria Madeira, da E.P.A.·

te~l'

Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe, noS ~~t
do artO. 12°. do Regulamento da Medalha Militar, ~ ~f
gado pelo Decreto nO, 35667, de 28 de Maio de 19 ~~
despachos do Comandante-Chefe das Forças Armadas e

3a S - .
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la, das datas que vaO
~ 1n
. di1ca d as, as segu~ntes
.
praças:
-lo .Cab ~or despachos de 25 de Fevereiro
de 1967
.
de Cao n '.42/65, João Gonçalves Marcelo, d~ Companhi a

-Re .valar1a nO. 1401 - Batalhão de Cavalar1a nO. 1851
raf~~mdnto de Cavalaria nO.3 e Soldado nO. 2028/64,Sev'
a Silva Almeida, da Companhia de Comando e Serc:ços- Batalhão de Cavalaria nO. 1851 - Regimento de
valaria nv , 3.

-lo .Cab ° Por despacho de 2 de Março de 1967
.
de Cao n • 332/65, Manuel Lima Lourenço, da Companhi a

Regi çadores nO. 1414 - Batalhão de Caçadores nO. 1855menta de Infantaria nO.1.
-lo .Cab

Por despacho

de 4 de Março de 1967

Panh'o nO. 2159/65, António Victor Prachedes, da Comno
de Cavalaria nO. 1535 - Batalhão de Cavalaria
694/6 83 - Regimento de Cavalaria nO. 3 e Soldado nO.
tilh 4! Eduardo Ferreira Cardoso, da Companhia de Ar~giarla nO. 1408 _ Batalhão de Artilharia nO. 1853 mento de Artilharía Ligeira nO. 1.
AgraCiad
do a ~ Com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos termos
~Ulgr~lgo 12°. do Regulamento da Medalha Militar, proPor ~ o pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946,
Moçam~~pacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em
6S M lque, de 29 de Dezembro de 1966, o l°.Cabo n'? 8/
~~d ~uel Simões Pi res Frei re, da 2a. Companhia de CoOs - Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa.

i~

III - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
SAEGNros ID CUAIID PEB1ANEN1E

Ingresso nos Quadros
?

Quadro de Adidos à Arma de Infantaria

assou
~urrialser considerado nesta situação desde 17/3/967,0
t~r si de lnf., Getmano Rodrigues Paulo, do R. I. 5,por
cargo do considerado "apto apenas para o desempenho de
-Lei~oOu funções que dispensem plena validez". Decreto
44995 de 24/4/963.
?
QUadro da Arma de Cavalaria
assou
10
ser considerado nesta situação desde 28/2/967, o
1)°.3 gento de Cavalaria, João Nunes Ramalheira, do R.C.
, Por ter regressado da R.M. de Angola. Vence pela

'Sa:

, .e
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verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia

Se~!*

além dos Quadros"·

Passou a ser considerado nesta situação desde 24/2/967, t~r
l°.Sargento de Cav., DomingosPascoal, do R.C.7, por 081
regressado do'C.T.I. da Guiné. Vence pela verba "pess
de NomeaçãoVitalícia além dos Quadros".

-Quadro de Sargentos

do Serviço

Geral do Exército
a

Passam a ser considerados nesta situação desde as daâas~
seguir indicadas e colocados nas Unidades que a ca a
se indica, os l°s.Sargentos abaixo mencionados:

Regimento de Infantaria nO.5
10. Sargento de lnf., António Mendes de Carvalho, desde/967

1/2
Distrito de Recrutamento e ~Iobilização nO.ll
10. Sarg. de Art., Frederico Augusto Gonçalves Godinhoi967
desde
~
1/2
e ••••••••••••

l°.Sarg.

Re'gimento de Infantaria n". 12
de lnf., António da Costa, desde ••••••••

24/

2/967

Centro de Instrução de Condução Auto nO.4 (RAL2)
l°.Sarg. de Inf., Manuel de Oliveira Mendes Rodri 6/2/967

2

gues, desde

l°.Sarg.

.

Escola Prática do Serviço de Material
/Z/967
de Art., Alfredo Manuel Gomes, desde .•• 26

Batalhão de Caçadores nO.9
l°.Sarg. de Iní., Adriano Vieira Santos Amaro,des- /2/967
de ••..•.
26
o ••••••••••••••••••

8 ••••••••••••

10. Sarg,

de lní.,

de

01 ••••••

Região Militar de Angola
Francisco Soares de Sousa, des-

"

/2/961
26

fi

10. Sarg. de Inf , , José DominguesCorreia Leitão,
1"/961
desde ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26.., 1
1° •Sarg. do S.A.M., Jorge da Assunção Castelhano, 6/3/96
desde ••••
II

l°.Sarg.de

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Região Militar de Moçambique
•••
lnf.,Sid6nio Sales Sardinha, desde

26/Z/~1

~a. Série

*********

'
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lo ,Sarg. dDepósito Geral de Material de Guerra
e Inf., António Manuel Feiticeiro,desde26/2/967
lo .slnStituto
'I' 1ta~ dos PUPl'I os do Exércf
~ , to
arg. de T~'
eco ico ~h
ca, desde Art., José AntÓIll.OAntunes Alves Fonse••••••••.•••••••••.••••••••••••••.••••
26/2/967
10.Sargd
Escola Prática de Infantaria
. e Inf., Alberto de Sousa cardoso,desde .• 26/2/967
10.Sargd ~nstituto de Altos Estudos Militares
de, •• :.e nf., Domingos Guimarães Correia, des'"
6/3/967

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

lO.Sarg.deReIParticãode ~Iobilizacão (·DSP/ME)
nf., Manuel Esteves Mourão, desde •••• 6/3/967
lo
lo' SR'
arg.de Inf eglmento de Infantaria
n", 7
.Sarg. dI"
Manuel Pedro, desde •••••••••••••
10/3/967
?
e nf., Manuel Matias, desde •••••••••••
15/3/967.
assou
2d 0,Sarg
a serCo conSl.
' dera do nesta Sl.tuação
.
des de 8/ 12/966 , o
,ii GUin:
rneteiro, Manuel Peixoto Barbosa, do C. T.I.
'64). e. (Nos termos do Decreto-Lei nO. 45733 de 27/5/

IV - PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

SAfGNros

IX)

WAIro

PmMN~TE

Armas e Serviços
Ministério
ESCOl

'

,

as Praticas

do Exérc!to

das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Sat

Regimento

de Infantaria

nO, B '

g. A'
l~·
d lte'\)ud
Mo' d? Q.S.S.G.E., o l°.Sarg.,
António do Carmo
!tataa nte~ro, contando a antiguidade desde 6/3/%7,
v~"o po~~rtlr da qual tem direi to aos vencimentos do
hO<lOS
po °l' Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro., • 4573 r'" ea: , (Nos termos do artO. 5°. do Dec, - Lea.
. 3 de 27/5/964).

280

ORDEM DO EXERC!TO N°. 10

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

'ri!
;:'*'

3a.

(Despacho de 29/3/967)

Batalhão

de Caçadores

nO. 6
.

~3!'

Furriel
2°.Mec. Viat. Rodas, o l°.Cabo Ajud., Joaqul~d3t'
ques Courela, contando a antiguidade
desde 11/1/96 , p~
á partir da qual tem direi to aos vencimentos do novopor
to. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

Lei".
(Despacho de 27/3/967)

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

3ll"
Furriel
2° .Mec. Viat. Fadas, o 1° •Cabo Ajud., José ~IlSd8
contando a antiguidade
desde 21/1/967, data a part1t' ptll
qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. v~ncel18
e!
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". F1Cado
cala de promoção colocado imediatamente à esquerda
Furriel
2°.Nec. Viat. Rodas, Júlio Maia Pereira.

"I

(Despacho de 27/3/967)

Artilharia
Escola Prática de Arti Iharia
'110

fI

. I 2° •Meco V'aat , D_.J
d
Be rn ard67l d8I't'
Furm.e
rooas , o 1 ° .Ca bo A'JU.,
reira da Silva, contando a antiguidade
desde 1/2/9 o' t.~
a partir
da,.qual tem di rei to aos vencimentos do no; Lt~,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados pO
(Despacho de 2~/3/967)

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO. 2

t

~lit;:,

Furriel
2°.Mec. Viat. Rodas, o l0.Cabo Ajud., Manuel
Medina, contando a antiguidade
desde 13/1/967, dat\o.lfl
tir da qual tem direito
aos vencimentos do novo pO:i.'"~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros .Aprc;>vadospor Lesq~e~
ca na escala de promoção colocado lmed1atamente. ri.pe fe
do actual 2°.Sargento
Grad. Mec. Viat. Rodas, Fl
'des Pama.
(Despacho de 27/3/967)

Engenhar ia
Regimento

de Engenhar ia nO. 1

3~ ~ ..'

,
ORem

..",~*~~~;,
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Furriel
20'• "'c. viat.· r ocas , o l0 •C ab o A'JU.,d
J oao
~ L.an d'el:1'0 ~
a p lat~nço, contando a antiguidade
desde 4/2/967,
data
I

'

l.'

po ~rtlr

da qual teu: direito
aos vencimentos do novo
verba "Pessoal dos Quadros Arrov~dos
escala de promoção colocado imediataJO-ted~ esquerda do actual Furriel
2°.Mec. Viat. Rodas,
ao a Silva Paula Pinto.
.
(Despacho de 27/3/967)

L' ,~er.c~ pela
men el • Fica na
po:

SerViço de Saúde
Regimento

do Serv~ço

de Saúde

Furriel 20 M'
•.
.
ros
• eco Viat. Rodas, o 1° •Cabo AJud., Joaquim Barda o, Contando a antiguidade
desde 2/1/967, data a partir
Pelqual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 27/3/967)

SerViço de Material
ESCola Prática

(l:~:~

do Serviço

de Material

lõ'ur '

2°.Mec. Viat. Rodas, o 10.Cabo Ajud., Júlio Maia
partira, Contando a ~t~guidade
des~e 2l/l/967,data
a
r
to. V da qual tem direito
aos venCimentos do novo posLei" •ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados, por
(Despacho de 27/3/967)

Furr

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

dol~ 2°.Mec. Viat. Bodas, o lO.Cabo Ajud., Hermenegildata arte Nobre, contando a antiguidade
desde 21/1/967,
~o Pca partir
da qual tem direito
aos vencimentos do nodos Bta. Vence pela verba "Pessoal dos (.\ladros Aprovatllrne~r Lei". Fica na escala de promoção colocado imedi.&
JOSé Le à esquerda do actual Furriel
2° .Mec. Viat. Bodas,
aUsana.
(Despacho de 27/3/967)

Org-

aos de Execução

Distritos

dos Serviços

de Recrutamento

Distrito de Recrutamento

e Outros Elementos

e Mobilização
e Mobilização

nO, 6

, r:1
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eOIl'

Sarg. Ajud. do Q.S.S.G.E.,
o l°.Sarg.,
Manuel Ma~tl.:tquBl
tando a antiguidade
desde 6/3/967,
data a partH
B
la
tem direi to aos vencimentos do novo posto. Vence pe ter
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (N/0 /s964)0
mos do artigo 5°. do Decreto-Lei
nO. 45733 de 27 5
(Despacho de 29/3/967)

Estabelecimentos

de Instrução

Escola Mi Iitar de Electromecânica
10

Meco

Sarg. Ajud. Chefe Mec. Mat. Eléctrico,
o 1° .Sarg.
. eO~'
Mat. Cript.,}tallu.el
Joaquim da Costa, do S.G.D.~·' da
tando a antiguidade
desde 1/12/966,
data a part1.r V j:VV
.qua l tem direi to aos vencimentos do novo posto. . "e
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel •
(Despacho de 27/2/967)

Centro de Instrução

de Operações

Especiais
Sil'

Furriel
2°.Mec. Viat. Rodas, o l°.Cabo Ajud., João/~67.d8'
va Paula Pinto, contando a antiguidade
desde 4/2 d pal'O
ta a parti r da qual tem direi to aos vencimentoS
adas
posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apfo"
por Lei".
(Despacho de 27/3/967)

°

Centro Militar

de Educação

Física,

e Oespor

Equitação

te

áO~':(

ll
S arg. AJU.
· d d o Q .S.S.G.E.,
o l°. 6arg., PI'
. au ano de ~e8 }j (t'
cl
Gago, contando a aut.i gui dede desde 6/3/967,
data
\e~;
da qual tem direi to aos vencimentos do novo post~:, (i
pel a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le jS!6
Z7
termos do artO. 5°. do Decreto-Lei
nO. 45733 de
(Despacho de 29/3/967)

I'

Centro de Instrução

de Condução

Auto no.5

tem direito
ba "Pessoal

.

aos vencimentos do novo posto. Vence
dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 27/3/967)

o

ii

Pt'fIÍ' d'
10. Sarg. de Art., o 2°. Sarg., Francisco Florênc1.o. r dO qif
tando a ar.t1.p1.!l.dade desde 2/12/966,
data a partl. pel6
,

3a S' .
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Supranumerár

ios

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

na. 1

20 .Sa r

an~i

a
d~ Art., o Furriel, Fernando Dias Ceia, contando
tem d·gu~dade desde 31/10/966, data a partir da qual
encon~re1to aos vencimentos do novo posto. Este militar
ra-se em reforço à P.M. de Angola.
(Despacho de 29/3/967)

SerViço
2°

de Administração

G

. rupo de Companhias

Mi litar
•

de Administração

Mi litar

0

2 s Sa
J~aq~~s'Jdo S.A.M., os Furriéis, Manuel Rolão Martinho,
aumbe~~ osé Esteves, Luís Fonseca dos Reis Mendes e
28/2/96~ Pereira da Graça, contando a antiguidade desde
mentos d' data a partir da qual têm direito aos vencirefor o novo posto. Estes militares encontram-se
em
ço na ftM.A .•
(Despacho de 28/3/967)

No Ultramar
Região

Mi I itar de Angola

lo ,Sar
do ag~nd~ A:t., o 2°. Sarg., Joaquim Mena Mourato, cont.antem di t~gu1dade desde 9/11/966, data a partir da qual
re1to aos vencimentos do novo posto.
20
(Despacho de 27/3/967)

s'Sar

gSÀn

relho
do S.A.M., os Furriéis, João Vaz Cristovão Cha~o, Fio .tónio Joaquim Barbosa da Silva, António Rosa Pir,.
~reir n val Andrez Duar-te e Abílio Fernandes Magalhães
tl.r daa, contando a antiguidade desde 28/2/967,
aata a pas
qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/3/967)
,Sar
ç~ g, da S S
.,
'C
.
dilO, Co
'.
o Furr iel , Jose Castro Mendes aa oncea
a qUalntando a antiguidade desde 31/1/967, data,
_rrir
tem direito aos vencimentos do novo posto.
20 ~_
(Despacho de 17/3/967)

20

I

''-'ar

«

glles~'
cde Cav., o Furriel, António Amador Miranda RodriO~tando a antiguidade desde 28/2/967, data a par-

Séri!
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tir da qual tem direito aos vencimentos do novO pO
(Despacho de 25/3/967)

, ~81

2°.Sarg. de Cav., o 2° .Sarg. Grad., Ll i seu Salvado L~~d
contando a antiguidade desde 28/2/967, data a part~
qual tem direito aos vencimentos do novo poste.
(Despacho de 28/3/967)
Região

Mil itar

de Moçambique
Costa,

10. Sarg. de Art., o 2°.Sarg., El íseo Gonçalves da til' o'
contando a antiguidade desde 2/12/96', data a par
qual tem direi~o aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/3/967)
oJltl

2° •Sarg. do S.S., o Furriel, Joaquim António Dimaci'Cqosl
do a an.tiguidade desde 31/1/967, data a partir a
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/3/967)
Comando Territorial

Independente

de Macau

'd

Aro'f'
l°.Sarg. Grad. l°.Artífice Carpinteiro, o 2o.Sarg/·11/96
Carpinteiro, José Maria Andrade Ruivo, desde 27 do 0°
data a partir da qual tem direito aos vencimentOS
posto.
(Despacho de 28/3/967)
S<\fGNID3

IX)

CUAlID 00 CJ:M>LEMENIO

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

l\O'

, 1'111'0

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Rui Fernando OliV'e~!ltO
e
ta, José Pedro Valente Beni tes, João Neves São ~lIrl'05'
Sousa, Franklin. dos Santos Lucas, António PintOd SiW'
Celestino da Silva Coelho e José Luís OmeIas
a
contando a antiguidade desde 29/2/964.
(Oespacr.ode 3/4/967)
COi.'

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Abílio r! Azevedo Gorne~jrdI
tando a antiguidade desde 28/2/96s, data a par
qual tem direito aos vencimentos ao novo posto.
(Despacho de 3/4/967)

la. Sé . .

,
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Regimento

2~s ~

de Infantaria

nO. 2

A' "a r gs
'~i10F
. ,.
"lrneid"
S., os
ur r re
rs, João Rodrigues Brito de
dadeda Luís Manuel Cabral Ançã, contando a antigui~
aos Yees.e 31/7/966, data a partir da qual têm direito
nClmentos do novo posto.
(Despacho de 3/4/967)

â

Regimento

20 ,Sar

de Infantaria

nO. 7

.
Sih!' Mllo., o Furriel,
Manuel Avelino Monteiro da
Parti~ ~Ontando a antiguidade desde 28/2/967, data a
POSto. a 1ual tem di rei to aos· vencimen tos do novo
(Despacho de 3/4/967)

Regimento

20 ,Sar

de Infantaria

nO. 8

Cont~dMilo., o Furriel,
Custódio Correia Machado,
da.qUal°t a an.tig~lÍdade desde 31/7/966, data a partir
em dlrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/4/967)

Batalhão

20

de Caçadores

nO. 10

·Sa.r
c
g. Milo
.
donta.ndo " o Furne1, Carlos Alberto Lopes Rosa,
a.qUal t a an.ti~idade desde 28/2/966'", data a partir
em dlrelto aos vencimentos do novo posto.
20
(Despacho de 3/4/967)
II. Se,
. rgs M'
~~o,
.llos., os Furriéis, Francisco Paulo Constânl'0es, S,YlI~oMarques Leitão, Rui da Silva Pinheiro Gaes, co~:gldOBarbeitos Sousa e Manuel da Costa Tavaan o a antiguidade desde 31/7/966.
(Despacho de 3/4/967)

sii

SerViço de Saúde
~'Sa

Regimento

do Serviço

de Saúde

colll'g· Milo

da.ta.ndo " o Furriel,
Joaquim Lourenço Mesquita,
~a.l t a ~tiguidade
desde 28/2/967, data a partir
em dlreito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/4/967)
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Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Vice Chefe do Estado Maior

Chefia do Serviço de Reconhecimento

das 'Transmissões
rilllor•

2° .Sarg, de Cav., José Gomes Miranda, do C. T. 1. de 67. ",
devendo ser considerado nesta situação desde 8/2/9 Le)'
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
(IllieP'

Furriel
Grad. de Eng. '(Trans.),
Adelino da Costa sacrão .
to, da R.M.A., devendo ser considerado nesta sitUaÇ,o W
desde 28/2/967.' Vence pela verba "Pessoal de NomeaÇs
talícia
além dos Quadros".

F·~'

Furriel
de <;av., Adelino de Jesus Pires Bodr i gues- daão ,
de Moçambique, devendo ser considerado nesta sltudaçosA
desde 12/2/967. Vence pela verba "Pessoal' dos Qua r
provados por Lei".

Na Dependência

do Ajudante

Direcção
Repartição

General do Exército

do Serviço de Pessoal
de Sargentos

e Praças
1~~O('

2°.Sarg.
de Inf., António Manuel de Sá, do C.T.l. dj961-,r,
devendo ser considerado nesta si tuação desde 11/3 r Le)
O
Vence pela verba "Pessoal dos çuadros Aprovados p

Na Dependência
Direcção

do Ouartel Mestre General
do Serviço de Transportes
(c/ destino

ao C.A.)

de'

1.

l° •Sarg. de Inf., Alberto Correia,
da R.M. de Ango16 VeP
vendo ser considerado nesta situação desde 28/2/? ..
pela verba "Pessoal dos çuadros Aprovados por Le).

Quartéis

Generais

3a. Sér

o
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Quartel

General

da la.

Região

Militar

2°,Sar

S.I=.8·

de Eng. (Sap.), Domingos Vieira Rodrigues,
"Pes .M ·, por conveniência
de serviço.
Vence pela
SOal dos Quadros Aprovados por Lei".

Escolas

Práticas

das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

da D.
verba

de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

10,Sar
do sg. de Inf., António Esteves Grilo,
da R.M.A., devener
Pela
cobnsiderado nesta situação
desde 28/2/967. Vence
Ver a "pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

208 S

20

d~ ~gs. de Inf.,
Manuel João Vieira e Faustino Pimentel
rado sta, ambos do C.T.l.
de Timor, devendo ser considePe8S~ lesta situação
desde 8/2/967. Vencem pela verba
"
a dos Quadros Aprovados por Lei".

8.SargS d
.
nUel d . oe lnf.,
Amadeu Marques Ferreira
e António Manesta aoS11va, ambos da R.M.A, devendo ser considerados
aI do s~~uação odesde 28/2/%7. Vencem pela verba "Pe ssos '<"Iadros Aprovados por Lei".
.
0
2 ,Sar
vend~' Grad. de lnf.,
Dimas Pereira Br~z, da R.M.M., deCe pel ser considerado
nesta si tuação desde 12/2/967. Vena verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

lo ,Sar

de Infantaria

nO.l

nidaâ' de ~nf., Miguel Nogueira Alves, do R.1.15, sua UÇão de ~obllizadora,
devend- ser considerado
ne s t.a si tu aVencees e 9/2/967, por ter I egressado do C. T. r. da Guiné.
lo
Pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
,Sar
, o
M.I\. s. Mús1CO "Bombardino", José Joaquim Saramago, da r.
967 'ddevendo ser considerado
nesta situação
desde 21/2/
lo ' ata em que embarcou de regresso ~ Metrópole.
·Sqrg M'
devend US1CO"Requinta",
Manuel Lindo Pleno, da R.M.M.,
t, e~ o ser considerado nesta situação desde 12/2/967,daa
qUe embarcou de regresso A Metrópole.
o

'ri
'
.
;:*$'
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Regimento

de Infantaria

i

3a

N0.10

nO, 2

2°.Sarg. de lnf., Joaquim Gonçalves Diniz, do C.T.I. d~/2!
Timor, devendo ser considerado nesta situação dests pOr
967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
Lei".

1.1•

Furriel de lnf., José António Salgueiro Atanásio, do Cde2ll
de Timor, devendo ser considerado nesta situação dedos~
9/966. Vence pela verba "pessoal dos Çlladros Apro'l·

Lei".

Regimento

de Infantaria

nO. 5
11

2° •Sarg. de Inf , , Orlando Ferreira da Silva, do R.I.l, si'5 '
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nestde ~'
tuação desde 28/2/967, por ter regressado da R.M. dOsp1
gola. Vence pela verba "Pessoal dos <)ladros Aprova
Lei".

óPio

2°s. Sargs. de lnf., Abílio de Castro Gonçalves e AP~li~8'
de Figueiredo Coe lho, ambos do R.1.15, Unidade MO~). 28/
dora, devendo ser considerados nesta situação des e pela
2/967, por T,reWl regressado da R.M."de Angola. Vencem
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
eia
, Core
2°s.Sargs. de InI., GIstavo da Costa Amauth e Jose 'dere'
Caetano, ambos da R.M. de Angola, devendo ser cons).ti"e'
dos nesta si tuação desde 28/2/961 e 8/3/967, respe~lIdoS
mente. Vencempela verba "Pessoal dos <)ladros Apro
por Lei".
Furriel de InI., GermanoRodrigues Paulo, do D.G.A:;,
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel. '

Regimento

de Infantaria

vetlct

nO, 6

,
do~.
Furriel Mec. ArmasLigeiras, Serafim Alves Ferrelra, 28/2/
C.3, devendo ser considerado nesta situação desde
967, data em que embarcou de regresso à Metrópole.

Regimento

de Infantaria

nO, 8

e'

~~/zl

lO.Sarg. de lnf., Jaime de Sousa Rocha, do R.I.13 ,
dir, devendo ser considerado nesta situação desd e
967.

s'"

33.

•••••
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.
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Regimento

de inrantaria

nO. 10

o.

'''lIrg d
'filllor' / Inf.,
Armando de Melo Rodrigues,
do C. T. I. de
2/967' Vevendo ser considerado nesta situação desde 8/
Por l~'" ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
1 •

0

2 . Sarg d
SUaü~· e Inf.,

.
Joaquim Pereira
da Rocha, do R.I. 15,
Situaç~~ade Mobilizadora,
devendo ser consideradq
nesta
Angola desde 28/2/967, por ter regressado
da R.M. de
Por le: "Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
1 •

20

R~imento

de Infantaria

nO.11

,Sar

Dnid~dede I~f:, Aristides
de Amorim Dias, do R.l.15,sua
tuação dMoblllzadora,
devendo ser considerado
nesta si~la. V~sde 28/2/967, por ter regressado
da R.M. de ~
Por lei". ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

lo

Regimento

.Sal'

de Infantaria

nO.12

Dnid:de~ l~f:,
Adelino Ferreira
Néri, do B.C. 10, sua
~ação d o~lllzadora,
devendo ser considerado
nesta siiné. V:s e 3/3/967, por ter regressado
do C.T.l.
da
Por lei". nce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

20

Regimento

~_

·o.JiIr

de Infantaria

nO.14

~e C~bodVlnf.,
Brito António de Figueiredo,
do C.T.I.
pesde ll/~/rde, devendo ser considerado
nesta situação
l'oVados 967. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros APor Lei".

20

Batalh- ao Independente
s'Sa
1" l'gs d

de Infantaria

nO.18

&

c~:n~is~o
lnf.,
João de Medeiros Benevides e Luciano
l'e Sl.derad rrado, ambos da R.M. de Angola, devendo ser
~~peCtiv~s nesta situação
desde 28/2/967 e 8/3/967,
oVados ente. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
Por Lei".

2o.~al'g.

Batalhão
de Inf

"

de Caçadores

José Adérito

Pires,

nO. 3
do R.A.A.F.,

sua U-

290
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nidade ~1obilizadora, devendo ser considerado nestsdSi~
tuação desde 28/2/967, por ter regressado da R.M. d~s
gola. Vence pela verba "pessoal dos Quadros Aprova
por Lei".

Batalhão

de Caçadores

n° 8
da ~.

10•Sarg. de Inf., António Joaquim Serrano Galbanas, 12/
M.M., devendo ser cons ider-ado nesta situação desde doS
2/967. Vence pela verba "Pessoal
por Lei".

Batalhão

de Caçadores

oya

dos Quadros Apr

nO. 10
de'

l°.Sarg.
de Inf , , Fernando Galvão, do C.T.I. de T'mo
). t,VeO'
vendo ser considerado nesta situação desde 7/2/96~itt.
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia ligeira nO. 1

R.A·~~s!

20 .Sarg. de Art., Américo Ferreira
da Silva, do
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser consideradoM de
si tuação desde 28/2/967, por ter regressado da R. ~ado5
o
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apr
por Lei".

Regimento

de Arti Iharia ligeira nO. 2

(c/destino

ao C.I.C.A.4)
II ~.

da "'di
2°. Sarg. de Eng. (Rod.), Vicente Borrego Carreto, ..o desf,
de Angola, devendo ser considerado nesta situaçsVit,l'
28/2/967. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
cia além dos CUadros".

Regimento

de Artilharia

ligeira nO. 5

d"

(}l1~ ~

2° .Sarg, Clarim, Augusto Barbosa, do R.A.L. I, Sua'tIlBç,
de Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta sÀPf1
desde 28/2/967, data em que embarcou na R.M. de
de regresso à Metr6pole.

Regimento
10 •Safg. de Art.,

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

Ci'
.
r_nel'"
_prlanQ V'1ega~ de 01'1velra~'

~

3a. S' .
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~~~~~. 1, sua Unidade
do da°Rll:sta situação
!J1ad • I. de Angola.
ros Aprovados por

Mobilizadora, devendo ser considesde 28/2/967, por ter regressaVence pela verba "Pessoal dos
Lei".

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
2°s.&
~o rgs. de Cav., Manuel da Cunha Ferreira, Francisco
nO.3s Es~eves e Manuel Joaquim Carvalho, todos do R.C.
neSt' U~ldade Mobilizadora, devendo ser considerados
~.MÂ SItuação desde 28/2/967, por terem regressado da
dos' '. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros AprovaPor Lei".

Regimento

de Lanceiros

nO.2

l°s,Sar
nio Fgs• ~e Cav., Francisco Marques dos Santos e AntóladorranclSCO Anselmo, ambos do R.C. 3, Unidade Mobili28/2/;' devendo ser considerados nesta situação desde
Cem
67, por terem regressado da R.M. de Angola. Venpela verba "Pessoal de. NOl'r1eaclo VitAlícia ali~ dos QuadrOS':
20
•
s,Sar
l'irnor
gs. ~e.Cav., An tónio Cebola Bodr igues., do C. T. L de
deven e FIlIpe João Roxo Val-da-Rã, da R.M. de Angola,
28/2/~o ser considerados nesta situa~ão desde 8/2/967 e
dos C\ 67, respectivamente. Vencem pela verba "Pessoal
'tUadros Aprovados por Lei".

lo ,Sar

Regimento

de Cavalaria

nO.4

MObif: de Cav., Marçalo António, do R.C.3, sua Unidade
desd Izadora, devendo ser considerado nesta situação
Vence 28/2/967, por ter regressado da R.M. de Angola.
e Pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Leí ;'
0

2 de
a, SargS
.
M anue I P erea.ra d a Gu'la e L UIS
'
J
. d e Ca v., VIctor
deveesus Gonçalo, ambos do R.C.3, Unidade Mobilizadora,
Por ~do ser considerado nesta situação desde 28/2/967,
ha "perem regressado da R.M. de Angola. Ven~em pela ver20
essoal dos Quadros Aprovados por Lei".
,Sar
1" g. de Cav., Rui Joaquim Trindade Baixa, do C.T.I.de
l.rnor
2/967: devendo ser considerado nesta situação desde 8/
Vence pela verba "Pessoal dos C:\ladrosAprovados

s' ri!1
29'1s
ORDE1" ng EXERCI iO NO: 10
_
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Regimento

nO.6

de Cavalaria

;

e Sa.rS-

de Cavo ,Manuel Pinheiro Martins CDelho, ~o F.C·~~8
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado ne
de
situação
desde 28/2/967,
por ter regressado
da ~.Mi'ci8
Angola. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vl.t8 1
além dos Quadros".

.

-

'.

. "

2°.Sarg.
d€ Cav., Manuel Figueiredo
sua Unidade Mobilizadora,
devendo
l'iituaç.ão desde 28/2/967,
por ter
Angola. Vence pela verba "Pessoal
por Lei".

Regimento

de Cavalaria

-

c' 3,

de Carvalho,
do f1~S~8
ser considerado Mn de
regressado
da It . dos
dos Quadros Aprova

nO.7
ri'

l°.Sarg.
de Cav., António José Fernandes,
do C. T.I. ~i2/
mor, devendo ser considerado
nesta situação
desde.
8'
967. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tal foI!
lém dos Quadros".

Engenharia
Escola Prática de Engenharia
(c/desti~o

ao B. E. 3)

do

l°.Sarg. de Eng., António de

Carvalho,
da R.M.A., devellpe'
ser considerado
nesta situação
desde 28/2/967.
Vence
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

d~ Engenharia

nO. 1
de\'e~'

l°.Sarg.
de Eng., Alípio Simões, do C.T.r.
de Macau'vellCe
do ser considerado
nesta situação
desde 14/1/961:"
pela verb.i "Pessoal dos Quadros Aprovados poe Ler • .

Transmi ssões
Batalhão de Telegrafistas

aJI',

2°s.Sargs.
de Eng. (Trans.),
Leonel Ribeiro Rolim pes\er
da R.M.M. e José Maria da Costa, da R.M.A., devendo

3a. S' .
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consid
respe e:ados nesta si tuação desde 12/2/967 e 28/2/967.
Vital:t~vamente. Vencem pela verba "Pessoal de Nomeação
lCla além dos Quadros".

Batalhão de Reconhecimento

das Transmissões

20 ·Sa.
dev!~dde Cav., José Beja Martins, do C.T.1. de Timor,
Venceo er considerado nesta situação desde 10/2/967.
pe a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'~

i

2°Sa

i.

mg.

~~'T~e
(Trans.), Amadis Peralta Raposo, do C.T.
de 8/2/~mor, devendo ser considerado nesta situação deslícia al ~7. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vita.
em dos Quadros". .
•

Serviço de Administração
20

s·Sar

Escola Prática

Militar

de Administração

8ii

Militar
.

José
d? S.A.M., José Manuel Bento da Silva e João
ser co ~el.ra Crespo, ambos do C.T. 1. de Timor,I·devendo
Pela.V~~bderadosnesta si tuação desde 8/2/967. Vencem
dros". a "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua-

1°
20

. Grupo de Companhias

·Sarg•

de Administração

Mil itar

d

,

do 20. Go S.A.M., José Manuel da Encarnação Leal Pí res,
cOllside,C.A.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser
~ressa./a~o nesta situação desde 8/2/967, por ter ree Nome
o _o C:T. r. de Timor. Vence pela verba "Pessoal
2\
aÇao Vltalícia além dos Quadros".
Sal'
~l.i~·d~oT~·A.M., António Miranda Pereira da Silva,do
8 gOla d lmor e Manuel da Silva Ferreira, da R.M. de
,~2/967 evendo ser considerados nesta situação desde
eSSoaled28/2/967, respectivamente. Vencempela verba
e NomeaçãoVitalícia além dos Quadros".
O rg~
aOS de Execução dos Serviços e Outros Elementos

D'
Istritos de Recrutamento
~ ~ Distrito de Recrutamento

e Mobilização
e Mobil ização nO.18

'<)111'

16 g. de I
I

SIla.11 ,nf., Nicol au Manuel Pimentel Cabral, do R. r.
nldad~ Mobilizadora, devendo ser considerado

, ii
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.
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nesta, si tuaçâo desde 28/2/967. Vence pela
aI dos Quadros Aprovados por Lei".

Estabelecimentos

s
verba "Pes o'

Penais

Casa de Reclusão

da Ia. Região Militar

.
de

sf

2,°.Sarg.
ln I. , Orlando dos Santos Antunes, do fl.l·d~S
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro"a
por Lei".

~

,

2°·.Sarg. de lnf.,
Nuno Fernandes
da Silva, da R.M.A., Vefl'
vendo ser considerado nesta situação desde 28/2/967
:" .
Le~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Depósito

Discipl inar

2° .Sarg. de lnf.,
Domingos Francisco Botelho Gama, dOd~J
15, sua Unidade MobUi zadora, devendo ser consider
nesta situação desde 28/2/%7,
por ter regressado
tip.pfU
M. de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
vados por Lei".

d ~,

Presídio

Militar

l'

StJ3

,

2°.Sarg. de Cav., Manuel Joaquim da Silva, do R.C.3, sitOI
nidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta ,AJlSO!:'
ção desde 28/2/967, por ter regressado da R.M. de r ~e~'
Vence pela verba "Pessoàl dos Q.Iadros Aprovados pO

Estabelecimentos

de Instrução
ri!

Centro de Instrução

de Sargentos

Mil icianos de Infanta
~'

. dade de
lO .Sarg,
de lnf.,
Manuel Lopes, do R. L 15, sua Unl" des)I
O
bilizadora,
devendo ser considerado nesta situaça ce pt
3/2/967, por ter regressado da R.M. de Angola. Ven
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

• CO
C1S

Ir
pe,1

f

2° s. Sargs. de InI., António Joaquim Soares e FraD
elido
Romana, ambos do R.L15, Unidade Mobilizadora,
de"reJ!l~.
considerados
nes ta situação desde 28/2/967, por te sOB!
s
gressado da R.M. de Angola. Vencem pela verba "pe
Q.Iadros Aprovados por Lei".

la. Sé-'
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2°. Sa
iimo~gs. de Inf.,
Alfredo Luís Sér Co, do C.T.!.
de
devende António dos Santos Sobral,
da R.M. de Angola,
0
nesta si tuação desde 8/2/967
e 28/2 Ser considerados
aI do /~.~7, respectivamente.
Vencem pela verba "Pessos yuadros Aprovados por Lei".

Cent ro

M'

.

•dlltar

de Educação

Física,

Equitação

e üespo r to

2° ,SIl
vend~' de Inf., Joaquim António Faustino,
da R.M.A. ,deCe P lser consideraào
nesta situação
desde 28/2/967.Vefr
e a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Diversos
Depósito

Geral

de Material

de Guerra

20s S

e.·R:~g\2°s.Mec.

Viat. Rodas, Fernando Amaro Gil Viegas
Fr~cisco
Lopes Batista,
ambos da R.M.M., de~
~ qU considerados
nesta situação
desde 1/3/967,
data
e embarcaram de regresso
à Metrópole.
do seae
r

Oepósito

lo .s,r

Geral

de Fardamento

e Calçado

Tf'

de
do Q.S.S.G.E.,
José Germano Carreiro,
do C.T.I.
8/2/9~r,
aevendo ser considerado
nesta situação
desde
dos p • Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovaor Lei".

SuPr anume r á r i os
Infantaria
20

Regimento

de Infantaria

nO. 2

s.S8.
!lia gs •. de Iní.,
João de Matos Lopes, do E.C. 5, Anté·
sídio a.V~l:a dos Santos, do E.C.5, João Ribeiro,
do Pr€. .
~anuelMilitar,
João Francisco Dias Picado, do R.I. IS,
~en
de Sousa Mendonça, do R.I.4,
Joaquim Lourenço
1. 168., do O.G.A., José Carlos Teixeira Godinho, do R.
Ade1i' Francisco Caetano dos Santos Carvalho,
do E.C.6,
lho ~o Estrange;ro
Renga, do
Manuel Joaquim A:I. ~o o D.R.M.16 e José dos Santos Espírito Santo, doR.
21/1/ 6, devendo ser considerados
nesta situação
desde
c) do 67, por terem sido nomeados nos termos da alínea
"irem a.rto. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,
para serde An na s tropas de reforço à guarnição normal da R.M.
gQ 1a.

f

a.r.n,

9
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Batalhão Independente de Infantaria nO.17
1° .Sarg.· de Ar t , , José AIves Guerreiro,
da Ex~inta ..C.~~:
726jR.I.16,
devendo s~r considerado nesta s1tuaçs;aO 1.1:
de 1!3/9~7, por ter ~1do colocado na C.Caç. 1438 d~ G~t
17, cont1nuando na s1tuação de reforço ao C.T.l.
né,

No Ultramar
Região Militar de Angola
d lo.G2°s.Sargs.
do S.A.M., Joaquim José Campos Faria,
°A M.,
C.A.M. e Ant6nio .José Rodrigues Qrint ino, da E.P. /961,
devendo ser considerados nesta situação desde 16~3 11ft!
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) o t~
S
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nll
pas de guarnição normal.

Região Mi litar de Moçambique
729!f.:

1°.Sarg. de InL, Luís Ventura de Jesus, do B.Caç.
19/
I. 16, devendo ser considerado nesta si tuação desd~ g~Sj'
3/967, por ter transitado
da situação de reforço
nição nor wal para a de guarniçã o normal.
.tS'

2o.~ar~. de Eng. Trana, ~T.P.F.), Onar dos.~ru:toS F~~el
'R1be1ro, do B.T.; Furr1el de Eng. (Rodov1ar1o), M.,
Henr'i. ques , do C.I.C.A.HR.A.P.2);
2° •Sarg. do S•A·I'I'·'
slItg·
Francisco de Freitas
e Silva, do l°.G.C.A.M.; 2°'J3ettlSf'
de Eng. Sapo (Const. Inst.),
José Maria da Costa (Geflí
des, do Q.G. da la. R.M.; 2° •Sarg, de Eng. Trans• fl.6·
tro de Mensagens), Joaquim dos Santos Pereira,
do do V,
e o 2°.Sarg. de Eng. (T.S.F.),
João Espada CBladO'2Z/3'
T., devendo ser considerados nesta situação desde c) dO
967, por terem sido nomeados nos termos da aI í.nea ite~
Y
artigo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para ser
nas tropas de guarnição normal.

VI - CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A - Concursos
- lista Geral de Reprovados

I
o B_I-

Para os devidos efeitos
se publica que, o 2o.SargeJl~tOr
guir menclonado, reprovou nas provas de escaloname

3a S"
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ingre

sso na Escola Central

de Sargentos

- Zoo Turno.

~~:-d;-R-----------------------------------------------~ IlSP/M~l.
----____

Local presto
das pruvas

No.es

Arma

----------------------------------------------R.M.M.

-José António

S.S.

B - Cu rsos
1 - Av'erbamento
~e s .

Sar;Jadaverbada a especialidade de Oftalmologia ao 2°.
cho
0 S.S.,
Martinho Vermelho, do H.M.P. por d~spa1
e 7/3/967.

d

VII - DECLARAçnES
1 - Pensões

de reforma

~e

apart'
d
Para II. ~r e 1 de Abril do corrente ano, transitaram
sUas sl~uação de reforma passando a ser pagos das
me v~ensoe~ pela Caixa Geral de Aposentações, conforde 22/3publlcado no Diário do Governo nO.69-I1 Série PenSão/967, os militares
a seguir mencionados,
cuja
do de anual a cada um se indica, estando já deduzida
~610s~onto a que se ref~r~ o artO. 13°. do Dec-Lei n~
-Lei noe 24/11/947, reot i f'i cado pelo ar t,? , 11°. do Dec.·
_~
• 39843, de 7/10/954:
l'1In •

-~ ,C1scoCabr'
.
II tanio M
lta-Sarg.AJud.
do (SS3E/EME•.••• 27.Ol2$(X)
C
-Ca • nO.6arques Quei.roz-Sarg. Ajud.do ~/
~~~s Alb" ••••••••••••••••••••••••••.•••••••
27.012S(X)
-J~/e. P. Arto Ferreira Azedo- Sarg. Ajud. do
S e Mar' .M•.••••••••••••••.•••••..•••••••••
25.656SOO
-~.G.E.IB Merca Rodrigues- Sarg. Ajud. do Q.
ti undo ~ .C.8 •••••••••••••••••.••••••••••••••
25. 656SOO
o?' 28..ItMnçalves Lima- 10.Sarg. do ~/(J:J
l\~Pe\J. d ~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
27. :3(X)$OO
_b' 1. a llOSaPinto10.Sarg. do QSSGEfD.R.M.
rel'r) '.
'I\rt ' &ndo•
27. :3(X)$:X)
D~Illio L e Oh veara - 1°. Sarg, do ~/IL
1
24.7 56SOO
-~ ',M'16ourenço Clemente- 10.Sarg. do ~/
~ tlllio
24.7 56$(X)
.1'16 U1SGomes-1°.Sarg. Enferllleiro Hípico
...........•........•.•...........•....
23. S2OS(:X)

d

L' :

~.. ~

'rie
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-João Mari~ de Medeiros- l°.Sarg. do 03SGE/C.R. 3.5~~0l
~a 2a, B.l~I.,
•••••.• ',' • , •••. ~
2 948$dJ
-ManueI dos S~ntos - 2°. Sarg. do Q&_C;'.(;EjH.M.P21.S~$dJ
-Alvaro Ferre~ra - ,2°.Sarg. do QSSGE/D.S.S•• ~••• 2D·
-Miguel Tadeu Co~tinho - l°.Cabo nO.l63/Rd do P. 8 5~~
I. nO. 13
· .

2 - Rectificações
.

lI#r

Declara-se que o l°.Sarg., Manuel AntÓIllOGonçalveê's. pO
do para a fvequência do 1°. ano do Curso A da E•• ~~e e~
'lhal'~" o'
ano lectivo de 1967/68 pertence à Arma de A~t~ elido c,
contr~-se a pr~s~ar serviço no C.T. I. da Gnne, t foi~:
mo Umdade Mobi Li zadora o R.A.P.2, e não confor~t lO/2lb
b.licado na página 103 da O.E. nO.4 -Sa, Série- e
~'
,
.
de
Dec.l ara-ae que se chama António Alves Luz, o 2o.~al'~~11$°;
genharia (Sap.), da E.P .E. e não como foi pubbca a,se ~
E. nO. 2 -3a. Sérié- de 20/1/967, pág. 39. Encontl'
guarnição normal da R.M.M., desde 30/11/966.
,
'1
dO!,
Declara-se que o 2°.Sarg. Grad. de InL, Joaquim Le~bi)i~
Santos Neves, do R.I.l, transitou para a Unidad7714/1/'b
dora, R,C.7" desde 13/3/967. conforme nota nO. 18/9
. 15/3/961, da R.M.A•• Encontra-se na R.M.A. desde
,r

"

,

"

Declara-se

.

I,

J°,to

que .o Furriel do S.S. (RamoVeterinár1~)' elfl
duardo Pimentel, do H.M.V. embarcou para a R.M•. 1180 c11
9/.966; tendo comoUnidade Mobilizadora o R.S.S. ~S/2/~
foi :publtc~do'nas)Q.E. nOs. 4 e 6 de 10/2/967 e
páginas nOs. 103 e 177.

,V111

- OBITUiRIO

. s ,,,cei
,,,
1967 '~'Màrço - dia 15 - 2°. Sarg. do S. A.M., MaU8
Lampreia, da M.M••
'0 ti
AJltf:ll"
1967 - Março - dia 24 - l°.Sarg. do Q.S.S.G.E.,
ves,'do Q.G./2a. R.M••
,

3a. Sér'
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Ministro

n

.Ioaqàim

o

do Ex6rcito

da Luz Cunha'

Ajudante

General·

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército

~
20 de Março
tl~~=========~=====~~~~~~

PUbl ica-se ao

Exército

de 1967

o seguinte:

I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
1 - SAfGNms
Por portaria de 21 de Fevereiro de 1967
~da o Go
Exé~Cit vemo da República Portuguesa,
pelo Ministro do
distinta'
condecorar com a medalha de cobre de serviços
go da
com palma, por ter sido considerado
ao abrig~afo ~olnea a) do artO. 18°., com referência
ao paráta~ d • do artigo 51°. do Regulamento da Medalha Mih
lliei~o e 28 de Maio de 1946, o Furriel
Miliciano
Enferl C.a.çad~Albertino Manuel Teixeira
Pinto, do Batalhão
de
~tttiSté res de Porto Amé·lia.

l~'

tro d~t~ ~o Exérci to, 21 de Fevereiro de 1967. O Minis-Xerctto, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 11 de Março de 1967

Mql\r!
~:~~i~mverno da República Portuguesa,
pelo Ministro do
~. cIo,
condecorar com a medalha de mérito militar
de
~icosasse,
nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
Medalh dM~ ~rti~os 28°. e 29°. todos do Regulamento
da
'2~el\tos~ .dHar,
de 28 de Maio de 1946, os seguintes sa--

,Sa~ .
'l~~o d~'~e lní.,
Manuel Isaías Pires,
do Centro de Ins t.ru,Sétl'g
nandos - Região lVJilitar de Angola.
~'l Comento.de Cavalaria,
Ant6nio Pereira de Sousa Te l es,
ta n~6~hla de Cavalaria
nO. 756 - Regimento de Cavala-

~~
'r:S

3:)2
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3a.

•

. pe'
-2°.Sargento
do Serviço
de Administração
Militar,
~Ul da
reira Agostinho,
do Centro de Instrução
de Coman aS'
Região Mili tar de Angola.
loes,
_2° .Sarg, de Cavalaria,
Francisco
José Branquinha
1B'
da Companhia de Cavalaria
nO. 756 - Regimento de

Il&"a

. ° •. 7 '. .
na.n
.
'.
de SO~
-Fur r i.e I Mi I i c i ano 'de Cavalana,
Eduardo Hennques aat81h~
ea Gentil,
da Companhia de Cavalaria
nO. 1!n8 1.
de Cavalaria
nO. 1880 - Regimento de Cavalaria
nO~ei!O
-Furriel
Miliciano
de Infantaria,
José Andrade MoJlllllttll
de Oliveira,
da Companhia de Caçadores nO. 615 lhão de Caçadores
nv , 10.
. pi'
-Furriel
Miliciano
de Infantaria,
Fernando José Dii~ão de
mentel,
da Companhia de Caçadores nO. 615 - Bata
Caç~dore~ f!0: 10..
. ()J3~
-Furr ie l Ml.ll.clano de Infantana,
Manuel CavalhelrO de
te, da Cempanhia de Comando e ServiçosBatalhão
çadores nO. 1890 - Regi~ento
de Infantaria
nO: l?ro S#
-Furriel
Miliciano
de Infantaria,
João Einídio Ihbelhão de
tiago,
da Companhia de Comando e Serviços
- Bata 15. .
Caçadores
nO. 1890 - Regimento de Infantaria
nO, (;8IIIe~'
-Furriel
Miliciano
de Infantaria,
Amando da Gra~a de ()'
ro, da Companhia de Cavalaria
nO. 567 - BatalhaO
çadores nO. fIJl - Regimento de Cavalaria
nO. 3,. 'strodO

ce

Ministério do Exército, ii de Março de i967. O Mtnt
Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de i4 de Março de 1967

do
· 1. strO e,
M
Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo
ln cl~~B'
Exército,
condecorar
com a cruz de guerra de 28'da ~B'
ao abrigo dos artigos
9°. e 100, do Regulame,!tO
pre5to
lha Militar,
de 28 de Maio de 1946, por servlçOSbiqtle~,
dos em acções de combate na Província
de Moçamnte5 e
Furriel
Miliciano
de Infantaria,
António José ~ellto do
preia,
da Companhia de Caçadores nO. 1570- Regl!1l gue58'
Infantaria
nO, 15, e na Província
da Guiné P?rtUGllsp~f',
2° .Sargento de Infantaria,
José Manuel Ferrel.r
Aft~
da Companhia de Caçadores
n>, 1487 - Batalhão
e
JP
ria n", 1904 - Regimento de Infantaria
nO.15. M' ístrO

d

Ministério do Exército, i4 de Março de 1967. O
Exérc i to, Joaquim da Luz Cunha.

tn
do

. istto ge,
Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo Mlll c185d6'
Exérci to, condecorar
com a cruz de guerra de 38. da ~1e
ao abrigo dos artigos
9°, e 10°. do RegulamentO

~a. Sér'
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lha Mil'

dos em ~ ta~, de 28 de Maio de 1946, por serviços pres taSargent cÇoes de combate na Província de Angola, o 20.
tra, dao~e Cavalaria, Helvídio Raimundo Lobinho CachaCavalar' mpanhia de Cavalaria nO. 1451 - Batalhão de
P~Ovinc
~a ns , 1863 - Regimento de Cavalaria nO.7, e na
hno Ja:;a ,d~ Moçambique, o 2° •Sargento de Cavalaria,AJeA1.IIl~dos_
Rar~o Marques Mandriana, da 2a. Companhia de CotlltStér'
eglmento de Lanceiros nv , 1.
.
E:térci~o dJo Exército,
1.4 de Março de 1.967, o Ministro do
o, oaquim da Luz Cunh»:
M

Por portaria

de 1.8 de Março de 1.967

~~:r~i~verno da República Portuguesa, pelo Ministro do
~a. clao, condecorar com a medalha de mérito militar
de
~icos se, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
~~dalha M~l~rtigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
l~lici~ 1 ltar, de 28 de Maio de 1946, o 20.Sargento
laria noo, João Martins da Silva, da Companhia de CavaMit~ de Ca·4818 7 Batalhão de Cavalaria nO. 490 - RegimenIltStér' Va ana nO. 3.
E:térci~o do Exército,
1.8 de Março de 1967. O Ministro do
o, Joaquim da Luz Cunha.

d

2 -

PJw:As

Por portaria de 7 de Março de 1.967
Ilda
~ér~i~verno da República Portuguesa, pelo Ministro do
rerra
Condecorar a título póstumo, com a cruz de
o Begule 2a. classe, ao abrigo dos artigos 9°. e 1()<>.
P?r servrento da Medalha Militar,
de 28 de Maio de 1945,
h:ta de An ÇOs prestados em acções de combate na Provfnral, da gola, o Soldado nO. 1715/65, Joaquim Neves So.\fi~çadore Companhia de Comando e Serviços- Batalhão
de
et~tério s no. 1867 - Regimento de Infantaria
nv , 16.
l:erCito d3Exército,
7 de Março de 1.967. O Ministro do
, Oaquim da Luz Cunh,a.
Mq

â'

Malld

Por portaria

de 1.1. de Março de 1.967

~:r~i~verno da República Portuguesa, pelo Ministro do
~: clas~ Condecorar com a medalha de mérito militar
de
~~cos d e, nos termos do artigo 52°. e dos parágrafos
II.. alha
~rtigos 28°. e 29°. todos do Regulamento da
aç'll: 1 1tar , de 28 de Maio de 1946, as seguintes

M\
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.
da CDrn1~
-10 .Cabo na, 2823/63, Alexandre
da Rocha Duarte,
II0
nhia de Caçadores
na. 615 - Fatalhão
de Caçado~esda ~~
-lo.Cabo
nv , 2911/63, Constantino
Gonçalves de
res~',
panhia de Caçadores
na, 615 - Batalhão
de Caça da (}%r;1
-lo.Cabo na. 1842/64, Manuel Pereira
dos SantoS,
110,1
. nhia de Caçadores
na. 746 - Batalhão
de Caçadores
ai
-Regimento de Infantari
a na. 15.
nhia
-lo.Cabo na. 1858/64, José Carvalho Oias, da (.oITlP~5. ti
Caçadores
na. 749 - Regimento de Infantaria
nO: de A~
-1 ° .Cabo na. 4409/64, Manuel de Lemos, da Companh1a_ ~egj'
lharia
na. 784 - Batalhão
de Artilharia
na. 786
(f.
mento de Artilharia
Pesada na. 2.
de ol~
-Soldado na. 2884/63, José Luís Batista
Amendoel~~~es ~;ol
panhia de Caçadores
na. 615 - Batalhão
de ~ç:
G8f~ jr
-Soldado Condutor Auto na. 977/64, António M01~ 511tO de
Caia, do Batalhão
de Caçadores
nO. 729 - Reg1me
cP'
fantaria
na .16.
CO se I
-Soldado Condutor Auto na. 980/64, Manuel FranC~s gi~tO
Magrinho! doo:l3a~alhão de Caçadores
na. 729 - e
do
Infantar-ia
n .16.
,
brak 01
-So l dado Condutor na. 983/64, António Joaquim ~ IItar~~
talhão de Caçadores
na. 729 _ Regimento de ln 8
'~
16.
COrde~~1
-So Idado Condutor Auto na. 1791/64, João AntÓll).9 _ Reg!
Mão de Ferro,
do Batalhão
de Caçadores
na. 72
d ~
to de Infantaria
na. 16.
1íllO dei
-So Idado Condutor Auto na. 18(X)/64, Américo Umb~ elltO
meida, do Batalhão
de Caçadores na. 729 - ReglW
I
f antana o n.° 16 •
tO Coa"~ ti'
-So Idado Condu ti r Auto 'Vt n80l/64,
Fernando AUgulllfallt8
Batalhão
de Caçadores
na. 729 - Regimento de
fe~
16.
Silva JP
-Soldado na. 1802/64, Carlos Alberto Cabrita
~8eJltO de
des, do Batalhão
de Caçadores
na. 729 - Reg1m
dll'
t.ara a n.° 16 ,
o
o
o do tiylllatel ~
-So Idado N°. 2426/64-M,
Fl orent.ino .Joaquim pob{)Içlldo
Companhia de Caçadores
na. ?47 - Batalhão
de
749 - Repmento
de Infantana
nO.lS.
da (J%~só'
-So ldado na. ~414/64, Filipe
Azevedo de A~reu,
11°'1
8
de Art i lhar i a 1l0. 784 - I'atalhão
de Artllharl
~p)
gimento de Artilharia
Pesada na. 2.
COl1lP16Ó'
-Soldado na. 4394/64, Manuel de Jesus Sobral,
po,
I
de Art.i Ihar-i a na. 784 - Batalhão
de Artilhar18
gimento de Artilharia
Pesada na. 2.
dfl (jJ
-So l dado na. 4421/64,
Virgílio
Augusto AlmE.lda,

Sd'

o

o

o

o

jll~;

o

o

0

?8

o

~r8

3a, S' ,

*~**",:!!e

.

ORDE:~

vn

EXÉRCITO

~!o.11

305

••,*********************************************

~~e~tilharia
na. 784 - Batalhão de Artilharia
na. 786
-Soldatento de Artilharia
Pesada na .2.
Çadoron,o.989/65, Manuel de Sousa, da Companhia de Cagirnen~snO. 1474 - Batalhão de Caçadores nO. 1871 -Re-SOldado de Infantaria
nO. 2.
nhia ~ nO. 3079/65, António da Silva Vieira, da Compa,4jP~sadaen~rtilharia
nO. 1515 - Regimento de Artilharia
tntst'.
.2.
do E:~~o .do Exérci to, 11. de Março de 1967. O Ministro
Ctto,

Joaquim

Por portaria

da Luz Cunha.
de

14 de Março de 1967

Mand
tX:r~i~verno da República Portuguesa,
pelo Ministro de
ao abr' o, condecorar com a cruz de guerra de 2a. classe,
lha Mil~o dos artigos 9°. e 10°. do Regulamento da Med::::dos em ltar, de 28 de Maio de 1946, por serviços prestadado noacç§e2s de combate na Província de Angqla,., o So I>
de A.r " 1c 5/65, Amândio dos Santos Nunes, da Companh ia
'Regi~llbaria nO. 1468 - Batalhão de Artilharia
nO.1869
Guitiép~to d....Artilharia
Pesada nO.2, e na Província
da
Borges ~tu1:,'Uesa, o lo .Cabo n'", 710/65, José Ferreira
M·CaçadQ~
Oa Companhia de Caçadores nO. 1411)- Batalhão
oe
tnistért es nO. 1857 _ Regimento de Infantaria
nO. 2.
P.X.érCitO do Exercite,
14 de Março de 1967. O Ministro do
M
o, JOaq4im da Luz Cunha.
linda
txér~i ~"erno da República Portuguesa, pelo Minis tro do
abri .~ Condecorar com a cruz de guerra de 3a. classe,
d a Milr dos artigos 9°. e 10°. do Regulamento da MedaOs elO
ta~> de 28 de Maio de 1946, por serviços pres ta-l~a, as :~Ç(\~S de combate na Província da Guiné Portugue-Cabo ° g'Ulntes praças:
~rnpanb~ • 1487/63, Aníbal José Oliveira Rodrigues,da 4a
-lo~,..,daGu~ ~e Caç~dores - Comando ~erritorial
Independento'.abo nOnf'- Reglmento de Caval ar ia nO.8.
1l0lllPanhi• 721/65, Joaquim Lencastre Santos Silva, da
'lo - 1857 a dI;: C~çadores nO. 1419 - Batalhão de Caçadores
!l-Ca~OnO- Reg:tmento de Infantaria
nO. 2.
l~hla de'~78/65,
Joaquim Plácido Oias de Castro,da Com~illi 7 'FI
' çadores n", 1421 - Batalhão de Caçadores nO.
~x.S.térioeglmento de Infantaria
nO.2.
et'cito d} EXército,
14 de Março de 1967. O Ministro
do
, Oaquim da Luz Cunha.

ih

f
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministi ~~,
Exérci to, condecorar com a cruz de guerra de 3a. c ~sda'
ao abrigo dos artigos 9°. e 100. do Regulamento da Inet8,
lha Militar, de 28 de Maio de 1946, por servi.çcs pfes o
dos em acções de combate na Província de Moçamblque~hi~
Soldado nO. 139/65, Marco Carolina Guilaze, da Comp 1110.
de Caçadores nO. 61 - Batalhão de Caçadores EventUa

6.

~

Ministério
Exército,

do Exérci to, 14 de Maço de 1967. O MinistrO
Joaquim da Luz Cunha.
Por porataria

de 18 de Março de 1967

. tfO do
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Minl~ r de
Exército, condecorar com a medalha de mérito mihtaafoS
4&. classe, nos termos do artigo 52°, e dos parágf d8
únicos dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamentoo16S/
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o Soldadd Jl~s
651 Juvenálio MendonçaVaz, da Companhia de Caça
nO.1437 - Batalhão Independente de Infantaria ~o '. trO dO
Ministério
do Exército,
18 de Março de 1967. O MtntS
Exército, Joaquim da Luz Cunha.

°r1.

B - louvores
1 - SAfUNIOS
)

Por portaria

de 21 de Fevereiro

de 1967
do
.. tfO
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mlnl.S lotl'
Exército, adoptar para todos os efeitos legais, OdeJO:,
vor conferido em Ordem de Serviço nO. 132, de 1Lo Mi!~
lho de 1966, do Comandante de Sector "B" da Reg~8o A!'
tar de Moçambique, ao Furriel Miliciano Enfermel.fadoteS
bertino Manuel Teixeira Pinto, do Batalhão de eaç
.
de Porto Amélia, com a seguinte redacção:
eci~P'
"Porque, no exercício das suas funções da sua esPbe"~~
dade, tendo-lhe sido presentes quatro praças que.do dO,.
resul tado sinistl"clda.snum aciden te de viação sofr~orpot,
rante a marcha de uma coluna auto em que iam en li! cetee
das e verifie ado que o grave estado de uma dela ssJl~,
cia de cuidados muito especiais, nomeadamented~alldol
o
para o qual lhe foa difícil obter dador, consta ue Ilccr
través de uma classificação
de grupo sanguíneo q~ ~
local fez, embora tal procedimento excedesse
oref,"
nhecimentos que da sua graduação seriam de espe

Ja

r
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Sltou
/
reeepto~ vendo-se coincidente
com o grupo sanguíneo
do
se~ próp~' ern utilizar
quinhentos
centímetros
cúbicos
do
Pl'OPl'ion~o sangue na transfusão
que directamente
ele
o seu nobao teve dúvidas em execu tar, logrando
obter con
~o sinist1'el1'ocedimento
pleno êxito do tratamento
dado
e a recura o, o qual, por via dele,
veio progress'i vamn~~ós o ~c.Rdrar-se do estado de choque que lhe sobreviera
iiileOa a q~ el\t~, permitindo
que posteriores
cuidados
méOeaçara aue_fOl. submetido afastassem
o perigo que lhe ad ~urriel v~da.
Os no se Pl.nto, além do altruísmo
e abnegação
demonstragrau qUal~ gesto, evidênciou
possuir
em mui to elevado
~ nítida l.dades c ívi.cas e morais,
profunda
solidariedade
s0l'rt.ndo_~ornpre~l'\são dos seus deveres humanos e militares,
dila actua:
credor do reconhecimento
de todos quantos da
se forma ç~o mais directamente
beneficiaram
e impomdo-se
eus sObo~dt;tgular A estima e consideração
de todos os
se~viços
l.nados, cemaradas e superiores,
pelo que os
Afi~ .1.rnPort~restados devem ser considerados
extraordinários
tSté'
teso
do EX;~~ic;o EXérci to, 21. de Fevereiro
de 1.967. O Ministro
o, Joaquim da Luz Cunha,

2_~
~d

Por portaria

de 7 de Março de 1967

~
~ o Go
.,
do
\' erci
to vemdO d a Re pú hl ia ca Portuguesa,
pe 1o M101stro
bOI'conf' ~doptar para todos os efeitos
legais,
o Iou{O de 191'l. o em Ordem de Serviço nO.93, de 18 de Novem~15/65 ~6, da Região Militar
de Angola, ao Soldado nO.
I r\'iço~ Oaquim Neves Sobral, da Companhia de Comando e
,,~fantari - Batalhão de Caçadores 0°. 1867 - Regimento de
o Ol'qUe, ~ nO~16, com a seguinte
redacção:
~el'ação 10 dl.a 31 de Agosto de 1966, no decorrer
de uma
e iOla q evada a efeito
na zona de intervenção
norte,em
o °i ~uruando seguia na frente
do seu Grupo de Combate
IllPunha~ preendido
pelo fogo do inimigo que emboscado se
d~lIte ern ~~ogressão das nossas tropas,
avançou resolutanol'a e, a l.recção ao inimigo que fazia fogo de metralhas. Peito pe~ar de atingido
gravemente
com vários
tiros
II!! sUa a~ nao deixou
mesmo assim de continuar
a empunhar
do forças a e a avançar com extraordinária
decisão,
com
~. atingidde que alMda dispunha,
Só vindo a tombar quan~nStr
o de novo e desta vez mortalmente.
Ontra o~d~ ~alenti8
e espírito
de sacrifício
na luta
llltnlgQ, tombando para sempre em defesa
da Páttia,

!ilil
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o soldado
cepcional

a e1'

SU 10>
[ ,
Joaquim Neves Sobral pâs bem à prov~ a de
coragem, energia e sangue frio deba~x~ tr ~,

Ministério
do -Exérci to, 7 de Março de 1967. O MtntS
Exército-, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria

O

de 14 de Março de 1967

. .
o do
'
.
.
M' 'st
a
Manda o Governo da República ·Pc'('tugue[.a, pelo ,ln1 r1oU1f
Exército,
adoptar para todos os efei tos legalS, [)ezefllb~~
conferido
em Ordem de Serviço n? .105, de 28 de d !l0,l8,.
de 1966, da .Região Militar
de Angola, ao SoldaA0tilhar:e
6!5', Amándio dos Santos Nunes, da Companhia de
entO
n? .1468 - Batalhão de Artilharia
.nO• 1869 _ fle~l.
,
Artilharia
Pesada nv , 2, com a seguinte
redacçao'",ençao
"Porque, ao longo de onze meses, na zona de intderdicaCo
norte,
se tem mostra do sempre um rm'I' 1tar mur'to e rif'e)'
~,
ao serviço,
demonstrando invulgar
espíri to de sa~8JlSpo
.ew todas as operações em que tem tomado parte, t
e
tando um lança-granadas
foguete,
, m golP
No 'decor r er da Operação
"Fs tr e Ia D'Alva", após \aque~
de mão e quando o inimigo desencandeou um for~e a art118S,e
com rajadas
de arma automática
e tiros de vánaS
qUe'
repetição
scbre o pessoal do 3°. Grupo de Combateecesse
encontrava
numa lavra sem qualquer
local que. ofer rojéC'~
protecção,
se manteve de pé, e apesar de vános Pa volto
".
a~
tea' s lnl.mlgos
Continuarem a Cl"avar-se no c h~
aO sUe
te
em tiro ajustado
sobre si, pediu uma granada fogu e~ct~
, iad
M"
eS.,1
seu mUnl?la,or.
,unlclaIl dI'
o 7 e propno,, a, s,!a arma,
cO
nJO
ou um pramea ro di sparo na dlrecção
do amrm go e nnte"de,
" tontlnuasse
8
a dilsparar
sobre as nossas tropas, ln""r8Jl8d~
sempre de pé, indiferente
ao perigo,
pediu nova gpovo
- foguete,
municiou de novo a sua arma e efectuOU illiWlig0(t'
paro que, tendo atingido
em cheio o local onde,oa coi!1
se encontrava,
o obrigou a cessar fogo e a reUr r
dO'
ridos prováveis.
rau, 9'
O soldado nO, 1825/65 revelou assim, em elevado ggi e
8
tes de coragem, dicisão,
sangue-frio,
serena ene: aJJ1 oSfo'
bnegação, pois apercebendo-se
do per i go que cor~l o de
seus camaradas,
enfrentou
sõz'inho o ilti\ICigo debalX
do
go ajustado
e completamente
desabrigado".
. 'strO

°

:m

a

Ministério
do Exérci to, 14 de Março de 1967. O Mtnt
Exé rc i to> Joaqu im da Luz Cunha,
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1 - SAPr-r;".....,.,.

'\lCJ:11US

graciad
do art~S Coma Cruz de Guerra de 4a. classe, nos temos
gadopei 12°. do Regulamen to da Medalha Militar,
promuldespacho Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por
gOla, dOSdo Comandante-Olefe das Forças Amadas em AnMestre M 14 de Março findo, os furriéis
milicianos,João
Serra datos Veríssimo e José Nuno Earroso da Costa
Ca\'al~r'a Companhia de Cavalaria n? .1403 - Batalhão
de
A
la nO. 1851 - Regim~nto de Cavalaria nO.3.
&l'aciad
do art~ Coma Cruz de Guerra de 4a. classe, nos temos
Illl.llgadogO
FO. do Regulamento da Medalha Militar,
proPor des pe o Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946,
~Çatnbi~acho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em
t6n.io Ue, ~e 7 de Março findo, o furriel
miliciano,
;~talhã~dldo
Alves, da Companhia de Cavalaria n~1510
ta no.7. e Cavalaria nO. 1880 - Regimento de Cavala-

2_~
Agracl'd
d ao
.
~larti:ac~
a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos termos
gado
2°. do Regulamento da Medalha Mili tar, pro~r desp~e10 Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946,
'Solrla dchos do Comandante-Otefe das Forças Armadas em
J ado~ n; 14 de Março findo, as seguintes praças:
l~s~ Fern~d326/65, Eduardo dos Santos Marques e 339/6~,
llJ rla no
o dos Reis Gonçalves, da Companhia de Cavet~tlto de'Cl403 - Batalhão de Cavalaria nO. 1851 - RegiAlra,Batis~va1aria nO. 3, nOs. 1283/64, João Vicente Vel:'
ta~lda d 8 e 2447/63, José Rafael dos Santos Rato de
91~ilaria \ Companhia de Cavalaria nO. 1401 - Batalhãode
lha ~5, Man • 1851 - Regimento de Cavalaria nO. 3, nO.
'%tlrl.ano.n~el Esteves de Almeid~, da,Companhia de Art~Jos:Ode Art~i1- Batalhão de Art.i.Ihar i.a nO. 1854 - Regl.talh_de Oli/. haria Pesada nO. 2 e nO. 2510/63,
Mário
3, ao de eae1ra, da Companhia de Comando c Serviços-BaA.
valaria nO. 1851 - Regimento de Cavalaria n~
~rac'
dol.ados
~l:rjigo cr;o a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos termos
~t d o Pelo ~ do Regulamento da Medalha Mi~itar,
pro~i,/sPacho
/reto
nO. 35667, de 28 de M8lO de 1946,
e, das ds o Comandante-Olefe das Forças Amadas na
atas que vão indicadas as seguintES praças:

•
, .e
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Por despacho

de 7 de Fevereiro

de 1967

-Soldado nO. 2652365, Júlio Martins Pereira, da Compli~o,
nhia de Caçadores nO. 1439 - Batalhão de Caçadores
1888 - Batalhão Independente de Infantaria nO.19.
Por despacho de 1 de Março de 1967
dos
-lo.Cabo nO. 219/56, Chemo Sissé, do Grupo de Comando
"Roncos" do Batalhão de Caçadores nO. 1887 - Coman
Territorial
Independente da Guiné.
-l°s.Cabos nOs. 5493065, Domingos Pereira Barbosa ~'Ii de
9895265, João Augusto Franco Parreira,
da Compan 90 '
Artilharia
nO. 1525 - Batalhão de Cavalaria nO. 7
Regimento de Artilharia
de Costa.
sov
-l°s.Cabos nOs. 1174/65, António de Jesus Martins d~ia ~
sa e 1208/65, José de AmorimCerqueira, da Comp~60_Fe
Caçadores nO. 1487 - Batalhão de Caçadores nO. 1
4
gimento de Infantaria nO. 15.
41559~ J
-los.Cabos nOs. 1625564., António Nunes Caldeira e JoaqtJ~~
António Manuel Machado e Soldados nOs. 6178l64! pilJtOJ
Catarrinho Rodrigues Catarino e 7621764, BasíhoC "alB'
da Companhia de Cavalaria nO. 788 _ Batalhão de a
ria nO. 790 - Regimento de Cavalaria nO. 7.
Co1l1pa'
-Soldado nO. 0382965, Serafim GomesTrindade , da . a po,
,'nhia de Caçadores nO. 1498 - Batalhão de Cavalarl.
..
790 - Regimento de Infantaria nO. 2:,
!11pallb~:
-So Idado nO. 7730464, Mário da Costa Angelo, da ~ 1656
de Comandoe Serviços - Bat.al hão de Caçadores n'
de
Regimento de Infantaria nO.l
hill er
-Soldado nO. 138/63~2a., Ieró Ba1dé, da 4a. Com~nalldo~
Caçadores - Batalhão de Caçadores nO. 1858 - JlI
dO'
ri torial Independente da Guiné.
d ()Ço.,
-Guia Auxiliar Che fe , Malan Djassi, do Batalhão e (p)
res nO. 1S60 - ComandoTerritorial
Independente

da

né ,
.

n~

te

j11IO'

,

~

Agrac1ados com a Cruz de Guerra de 4a. classe,
r ~
do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Mi~itde'19 #
mu1gado pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Ma10 rmadas.
por despachos do Comandante-Chefe das Forças A raÇlls~
Moçambique, de 7 de Março findo, as seguintes ~ldll~l
-l°.Cabo nO. 1554/65, Adriano da Silva SantoS
nO. 1549/65, Casimiro Pires Costa, da Compan~ ,flIl
laria nO. 1510 - Batalhão de Cavalaria nO. 18
,a1!óíl
to de Cavalaria nO. 7.
e 1!)Q:41!
-los.Cabos n?s , 1500/65, António EdmundoMiguel
José Jesus da Silva, da Companhia de Caçadodeslnf~
-Batalhão de Caçadores nO. 1871 -Regimento e
nO.2.

h'adeil

no'!i

3a. Sér'
•••••••
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'Sol dados o

1479/65 n~.s. 1425/65, João Carlos Mendonça Lourenço,
!hl'es ~ '.a~uel Afonso e 1245/65, Rogério Fernando das
talhão drnelro, da Companhia de Cavalaria
n , ° 1507 -BanO.3.
e Cavalaria n? , 1879 - Regimento de Cavalaria

III - MUDANÇAS DE QUADRO
SAfGNros

TelJi

IX)

Quadro do Serviço

ÇlJAIR)S PmMNENIE

de l,laterial

Passa

pgern ao Q.P. do Q.S.M., o Furriel Mec. Rodas do
tl'and'o edro Alfredo Rebelo, do G.C.T.A., porque encon-Se
.
~chim
aprovado para este Quadro lhe competiu o prAdata aent:> ~e vaga. Conta a antiguidade
desde 13/1/967,
\'0 pos/art~r
da qual tem direito
aos vencimentos do noqllerda
Fica na esc~la de promoç~o imediatame~t~
à e.sbel'to M di actual Furnel
2° .Mec. hat.
Rodas, Mano AIPl'ovadoe ina. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
As por Lei".
Q.C.

â~

TelJi

Passa e
das do g!Ti ao Q.P. do Q.S.M., o 2°.Sarg.
Mec. Viat. RoencontrQ·e., Filipe Fernandes Pama, do B.C.10,
porque,
Pl'eench~do-se aprovado para este Quadro lhe competiu o
967
, da~mento de vaga. Conta a antiguidade
desde 13/1/
do
, novo a a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
d tl'ansf~O~to. Fica graduado no posto de 2° ..Sargento e
Os Quad .rido para o D.G.M.G•• Vence pela verba "Pessoal
ros Aprovados por Lei".

IV - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
SAfGNros
Ingre
~

&ssou

IX)

ÇlJAfR) PEltMNENIE

sso nos Quadros

QUad r
o de Sargentosdo

Serviço

Geral do Exército

20 ~_ a ser.
V '~l'g d ConSiderado nesta

.
_
/ /
situaçao
desde 21 3 967, o
ence P'l e lnf.,
Augusto Pereira Nogueira, do B.C. 10.
e a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei~'

Passagem à situação

de supranumerários

Quadro de Sargentos

do Serviço

Geral do Exército

312
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Passou a ser considerado nesta situação desde 21/1/?67,d~
Sarg, Ajud. do Q.S.S.G.E., Joaquim da Cruz Guerre1fO, r
R. r. 2, por ter sido nomeado para servir em reforço
imposição, na R.M.A., fazendo parte do Comd. Bat. 8
19()1/R.r. 2.

tç.

I

Passagem

à situação

de disponibi I idade

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta, si tuação desde 6(3/96~~
2°.Sarg. de lnf., João Franc1sco Jesus Cavale1ro,
M.A ••

Quadro do Serviço

de Administração

f,.

Mi I itar

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/3(967'd~
1°.Sarg. do S.A.M., Luís Machado Pinto da Mesqult8,
C. T. r. de Timor.

Quadro do Serviço

de Material

f.~'

Passou a ser considerado nesta situação desde 6/3/ Ç67
2°.Sarg. 2°.Kec. Viat. Rodas, António Teixeira, d a
M••
V- PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES

OOGN'IOS 00 (UAIm Pmw1ANENIE

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência
Direcção

do Exército

do Vice Chefe do Estado Maior
da Arma de Engenharia

lP95'
1°.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2 .Sarg., Alberto João pa~~e d~,
contando a antiguidade desde 1/2/967, data a part~ce r
qual tem direito aos vencimentos do novo posto:"V (f~o/g6Ú
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Ler •'tl/5
termos do artigo 5°. do Decreto-Lei nO. 45733 de
(Despacho de 4/4/967)
0

Quartéis

Generais

3a S' ,

•.~*~:!!
e
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Quartel

General

do Governo

Mi Iitar de Li sboa

Sal:'g. A'
COntJud. de Art.,
o l°.Sarg.,
Alfredo Pereira
Alves,
da q~to a antiguidade
desde 21/1/967,
data a partir
a tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Quartel

General

da 3a. Região Mil itar

Sal:'g. A'

,-

lo cJUd• de lnf.,
o l°.Sarg.,
Francisco
Carvalho de Meda'qUOltando a antiguidade
desde 21/1/967,
data a partir
a tem direito
aos vencimentos do novo posto.
lo
(Despacho de 16/2/967)
'Sarg d
tos c o Q.S.S.G.E.,
o 2° .Sarg.,
José Augusto dos Sanda qualntando a antiguidade
desde 6/3/967,
data a partir
Ce pel tem direito
aos vencimentos do novo posto. VenNos te a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (
rmos do artO• 5°. do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/64~
(Despacho de 4/4/967)

Sa

Quartel

General

do C. T.1. da I,Iadeira

bl'g·AjUd
~ega
• de Art., o l°.Sarg.,
António Victorino
F. Notl.l' d~ Contando a antiguidade
desde 21/1/967,
data a par•
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

20

(c/destino
ao B. 1.1. 19)
.Sal'
C()lIt~dde ln f., o Furriel,
Heliodoro Domingos Andrade,
qUal te~ ~,antiguidade
desde 26/5/966,
data a p.artir da
lreito
aos vencimentos do novo posto.
E
(Despacho de 15/3/967)

St:o Ia

S

"

Praticas

das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

ln fan ta ri a

~~

€.

AJ

Regimento

de Infantaria

nO.2

C~~t dd Art., o 1° .sarg •• Francisco
Medeiros de Le~ da quaI o a antiguidade
desde 21/1/9(;7.
data a para tem direito
aos vencimentos
, do novo posto.

~Iil,
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PlO.11
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(Despacho de 16/2~67)

Regimento

de Infantaria

nO. 10
~

,

l0.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2°.Sarg., José Ribeiro, cont~
a antiguidade desde 1/3/967, data a partir da qual tebB
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verdo
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos termos
arte. 5°. do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 4/4/967)

Regimento

de Infantaria

nO. 12'
'1

COIl')

Sarg. Ajud. de Art., o l°.Sarg., Manuel João da S1 Vd8, qU3
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a partir 8
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/.9'7)

Batalhão

de Caçadores

nO. 1
IIÇo,

Sarg. Ajud. de lnf., o 1° .Sarg., Francisco António ~~p
contando a antiguidade desde 21/1/967, data a part1
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Batalhão

de Caçadores

nO. 5

o'

'J1l

'~

l'e~,

2° .Sarg. 2° .Mec. Amas Lig., o Furriel, Josué Joaqu~ d3t'
to Carronha, contando a antiguidade desde 31/1/96 'po6~'
partir da qual tem direito aos vencimentos do novor Le~'
Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados pO
(Despacho de 6/4/967)

Artilharia
Regimento

de Artilharia

ligeira nO.l

~~
3 "I

dO 'tt)
lo .Sarg. de Art., o 20 •Sa rg., J oaqmm'N unes, eon taJleJ1l d~

guidade desde 27/12/966, data a partir da qual t
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/3/967)

Regimento

de Artilharia

ligeira'no.3
foll

Sarg. Ajud. de Art., o 1°.Sarg., Tomaz Lourenço d~ dB
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a part1r

te'

i

lu. S' '
'*h er I e
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tetn d'lreit

~

o aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Regimento de Artilharia Pesada nO. 2,
,Sarg d

'

Joaquim José Barbosa de 01i~~ira: c~nArt., o 20.Sarg.,
11' da qua~ando a antiguidade
desde 9/11/967,
data à partem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 27/3/967)

loS'
Regimento de Artilharia Antiaérea F,ixa
. arg. l0
~~7
da Sil·Mec• Radiomontador ,. o 2° .Sarg.,
Joaquim Alberd • datava Alpalhão, contando a antiguidade
desde 1/2/
o novo a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
Pl'OvadosP<>sto.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros APOr LEi".
(Despacho de 3/4/967)

lo

S

Regimento de Arti Iharia de Cost$

. ar
s2erviço
g. de
n A rt., o 20.Sarg.,
1tJ7/12/966 o C. T. 1. de Timor,
entes d ' data a partir
da
o novo posto.
(Despacho de

~

Manuel Francisco Mendes, em
contando a antiguidade
desde
qual tem direi to aos venci6/4/967)

Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO.2
l'g. A'
Cont~~~' de Art., o 10.Sarg.,
Armando Jóia Glerreiro,
qual tem ~. an~iguidade desde 21/1/967, data a partir
da
lrelto
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

~ S

Grupo de ~rtilharia Contra Aeronaves nO.3

• ar

'

~~d~'a~o S:S., o Furriel,
Américo Amadeu Pereira,
~ diretntlguidade
desde 31/1/967,
data a partir
to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 6/4/967)

conda quU
,

Engenhan a
Escola Prática de Engenharia

da

de Art., o 10.Sarg.!Carlos
Graça Sousa Va&
Contando a antiguidade
desde 21/1/967.
data a

ais

'"

'

ORDW

~ili
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*****************.**.****.***.**********~*********
partlr'd
to.

. 1 tem direito
a qua

5'

'd
aos venClmentos
o noVO pC

(Despacho de 16/2/967)
, Orgãos
Distritos
Distrito

de Execução

dos Serviços

de Recrutamento

E Outros

tOS
Elemen

e Mobil ização

de' Recrutamento

e rilobilização

no.ll

do I

sJl .
cor\eJI1~

&irg. Ajud. de lnf., o l°.Sarg.,Manuel Ribeiro,
antiguidade desde 21/1/967, data a partir da qU8
reito aos vencimentos do no~o posto.
(Despacho de 16/2/9G7)
Distrito

de Recrutamento

e Mobi I ização

.

nO.14

•

tsJl~

l°.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2°;Sarg., Raul Morais, cOI telj,~
a antiguidade desde 6/3/967, data a partir da qU8erb8
~
rei to aos vencimento:, do novo posto. ,Vence pela V05 dO
Pessoal dos Quadros Aprovados por Leí ", (Nos teJ'lll
tigoSo• do Decreto-Lei n", 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 4/4/967)

nO.15
caP'
"redol ds q,e0~1
lo.S~.rg. do Q.S.S.G.E., ,o 2°.Sarg., \ Abel de Fl.gue\
f
tando a antiguidade desde 26/2/967, data a partl. pels ~
tem direito aos vep.cimentos do novo posto. VenCeteJ1!l
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ", (Nos
artO. 5°. do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 4/4/967)
Distrito

de "Recrutamento

e Mobilização

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

'

no.18

,

Melol, c)

,

Sarg. Ajud. de lnf., o l°.Sarg.,
Eduardo Cabral d~r ds ~
tando a antiguidade desde 21/1/967, data a partl.
tem direito 'aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)
Tribunais
Tribunal

Militar

Territorial

do Porto

l

.

veSI)

l°.Sarg. doQ.S.S.G.E., o 2°.Sarg., Manuel Luís ~stdjlqO'
tando a antiguidade desde 1/2/967, data a partl.r

3a. S - ,

****.;!!e
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tem

'
~el to aos vencimentos do novo posto. Vence pela
mos~ 'Pes~oal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos ter-o artlgo 50. do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 4/4/967)

verb

di

Estabelecimentos

de Instrução
Colégio

r,1ilitar

Sari-'. A.'
do a JUd: de Art., o 1° .Sarg.,
Américo Vieira,
tern d~t~guidade
desde 21/1/967,
data a partir
elto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

rstabeleCimentos
S

Hospital

con tanda qual

Hospitalares
Militar

Regional

nO. 4

_

arg. A.' U
Cont~d d, de Art.,

o 1° .Sarg.,
Manuel Martins Barbosa,
qUal t o a, antiguidade
desde 21/1/967,
data a partir
da
em dlreito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Diversos
"

Depósito

"al'g. A.'

Geral de Material

de fM~eMharia

•

do, c~~d. de Eng., o 1° .Sarg.,
Agostinho Francisco Maceda qUaltendo a antiguidade
desde 21/1/967,
data a partir
tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

~

Depósito

Geral de Adidos

~g. Âjud
el'eir • do S.A.M., o l°.Sarg.,
Rodrigo Correia Barros
Partir8d Contando a antiguidade
desde 21/1/967,
data
a
a qual tem direito
aos vencimentos do novo post~
(Despacho de 16/2/957)

~

Depósito

Geral de Material

de Guerra

'~r
~nt~ddo Q.S.S.G.E.,
o 2°.Sarg.,
Luís Filipe
de Aguiar,
te~
antiguidade
desde 1/3/967,
data a partir
da
~ \terba ,,~reito a08 vencimentos do novo posto. Vence pe, de) artfessoal
dos Quadro13 AJ>rovad08 ~
' r Lei '!(Na) 8 tergo 5°. do Dec, -Le1 n .4.5733 de 27/5/964. •

1U~1 d'
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(D~$pachode 4/4/967)

Dep6sito Geral de Material de Transmissões

dllS·
Sarg. Ajud. de lnf., o 1°.Sarg., António Francisca aS
Carnacho, contando a antiguidade desde 21/1/967, dlltpOe
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
to.
(Despacho de 16/2/967)

Arquivo Geral

, ~o fi'
1o.Sa~g. do Q.S.S.G.E., o 2°.Sarg., David da ConcelÇllaPs
gueara, contando a antiguidade desde 1/2/967, datllstO'\,
tir da qual tem direi to aos vencimentos do noVOpOrV '
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados P3~de ~.
(Nos termos do artigo 5°. do Decreto-Lei nO. 457
5/96~).
(Despacho de 4/4/967)

Serviços Mecanogrãficos

do Exircito

t

O

{)iIlS, C ,I
Martinho da Silva, dI! qO

Ajud. do SAM, o 10.Sarg.,
tanto a antiguidade desde 21/1/967, data a part1f
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 16/2/967)

Sarg,

Supranumerãrios
Serviço de Administração

Mil itar

2°. Grupo de Companhias de Administração

Militar

JO'

80'
20s.Sargs. do S.A.M., os Furriéis, José Moreira ~~dO ~,
sé Augusto, João Coelho e João Pires Neves, coll 1 têlli ,
uS
antiguidade desde 28/2/967, data a partir d~ 9 res ~,
reito aos vencimentos do novo posto.Estes mll~r~tllrO
contram-se em comissão de reforço na Região Mi ).
gola.
(Despacho de 5/4/967)

No Ultramar

l

Região Mi Iitar de Angola
IlJ

20.Sarg. de Eng. (Rod.), o Furriel,

António João

Br

'

3a, Sér'

•••••••
!!.
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talldoa
.
qUalte an~lguidade desde 28/2/967, data a partir da
~ dlreito aos vencimentos do novo posto.
20
(Despacho de 10/4/967)
'Sal'
Cont~~d
do S.A.M., o Furriel, ~n tónio dos Anjos Perei ra,
qUalt o a. antiguidade desde 28/2/967, data a partir da
emdlreito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 10/4/967)

Região Mi I itar

20 ''-lar
C'_

de Moçambique

Ferrf~ de Art., o Furriel; Joaquim Henriques Vassalo
partir'dcontando a antiguidade desde 31/7/966, data a
to.
a qual tem direito aos vencimentos do novo po~
(Despacho de 31/3/967)

20 ,Sal'

Mour~~odo
S.A.M., o Furriel, José António Direitinho
Partir
Contando a antiguidade desde 28/2/967, data a
to.
a qual tem direito aos vencimentos do novo pos-

d

2

(Despacho de 31/3/967)
.Sal'
tand~'ado S~S., o Furriel, José de Moura Ribeiro, conqUaltem~~lguidade desde 31/1/967, data a partir
da
. lreito aos vencimentos do novo posto.
20
(Despacho de 31/3/967)
'Sal'
dri~~sde Cav., o Furriel, Adelino de Jesus Pires RoPartir
Contando a antiguidade desde 31/1/967, data a
to. tste a 9u~1 tem direi to aos vencimentos do novo pos~.M. de MM1l1tar encontra-se em comissão de reforço na
oçarnbique.
(Despacho de 1/4/967)
Q

d

"u

Comando Territorial

Independente

de Timor

l'l'iel d
COtltand~
Cav., o 10•Cabo 72/64-Rd,Rui Eugénio Gonçalves,
qUaltem ~. an~iguidade desde 6/1/967, data a partir
da
lrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/3/967)
M

~

OJ

WAIm DE aMUMENIO

a DependênCia do Yice Chefe do Estado Maior
Direcção

da Arma de T.ransmissões

'rii

MO. 11
3a •• ;~f#1
************~.**~*.************.***.*******.*******
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do a

João Dias Belo, contafl
antiguidade desde 29/2/960.
(Despacho de 12/4/967)

2°.Sarg.

Milo.,

O

Furriel,

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 2
&IldO

2°.Sarg. Milo., o Furriel, José Paixão Raposo, COfl;u8
a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/4/967)

Regimento

de Infantaria

nO. 6
V'

20.Sarg , Mil 0., o Furriel, Jorge Augusto Pimenta d;irer
mos, contando a antiguidade desde 28/2/966.TejIll1Z/9
to aos vencimentos do novo posto a partir de 21
,
(Despacho de 12/4/967)
COI)'

20.Sarg. Milo., o Furriel, José Maria Coelho Alye~irda
tando a antiguidade desde 31/7/966, data a paf
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/4/967)

Regimento

de Infantaria

nO. 7

, rOI

'be~ ,

20s.Sargs. Milos., os Furriéis, António Hilário.F~ J08~
AI fredo Gonçalves Pires, Edmundo Zebrina Martl~f~'CO
José Serrfít.
Silva e Victor Manuel Marques Ferfel
tando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 12/4/967)
S
. g1Je

20.Sarg. Milo., o Furriel, José Luís Araújo f\oOfdllt
Cardoso, contando a antiguidade desde 28/2/967 Ilo~
partir da qual tem direito aos vencimentoS
posto.
(Despacho de 12/4/967)

Jo

Regimento

de Infantaria

n°.14

rool
fnll

20.Sarg. Milo., o Furriel, Manuel Lencastre Be
contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 12/4/967)

Regimento

de Infantaria

nO.16

3a. Sé .

"* ... :~;
2°
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S.8args.~ilos
F
J
. An"
C
lh
e Manuel"
.• , os ur rxea s , .oaqulm
torno
arva. o
guidad
Mana dos Santos Bodr i.gues , contando
a antl1'eito e desde 31/7/966, data a partir
da qual têm diaos vencimentos
do novo posto.
(Despacho
de 12/4/967)
20 .Sal'
.
rnão g~ Mll o., o Furriel,
Henrique Afonso Nunes de BraPal'~ir O~tando a antiguidade
desde 28/2/%7,
data
a
POsto. a qual tem direi to aos vencimentos
do novo
-Óe :

(Despacho

20

Batalhão

8e

12/4/967)

de Caçadores

nO. 10

'sal'g M'l
COnta~d n o" o Furriel,
Luís Humberto
o a antiguidade
desde 31/7/966.
(Despacho de 12/4/967)

Miguel

Serp ...,

Artilharia
20

Regimento

de Arti

Iharia

ligei

ra nO. 1

.Sal'g
.
do a &nti
• Mllo :' o F'ur rae r1 , J oao
- P'ln h'ea ro V·anagre , cont.an- tern direi guldade desde 28/2/967, data a partir
da qual
to aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 12/4/967)

20 l!,Sa

Regimento

de Artilharia

Pesada n~. 2

s
1'es
l'g . Milo
" , J ose ' An t.óm
,. o M'am que P'1l' " Ant'
.• 5, Os F'ur r reas
~l.a, Ân°n~o de Jesus Morgado Seabra,
Albertn
Pinto CorS t6nio ~e o Ranito Cacela,
Raúl José Neves Janeiro,
Mantos A1 ugusto Carvalho
Marques,
José Gilberto
dos
M:II?es Noves! Fernando
Patrício
da Fonseca,
João José
s~l.a Elvguelra,
António Leal Mendonça Rodrigues,
Luís
tedtos, R a\Martins,
José Fernando Betencourt
Gesta dos
~elo San tau Octávio Gomes Estevão,
Fernando de FigueiDi SOIlNo o~, João Lopes Sousa Pinto, Lino Ferreira,
t~S F'el'l'V~lS Mateus, José Pinto Barbosa Leão, Benedito
de VSto Fey·ra, dos Santos,
Custódio
dos Santos
Costa,
S~t aSCOllC\Clano Sousa Madeira,
Jorge Augusto Piment.e l
'leitOS, Alb Os Correia,
José António Amaro Duarte
dos
Ili0l!a, Abeler~o Ferreira,
Luís Abílio SáMora i s de Olites' ~ÂlItón' Slmões de Almeida,
Florêncio
dos Santos Le~~~al'tinl.O Luís de Pinho Fidalgo,
Luís Alfredo
Tavade ~:' Antóuio João Pinto Carneiro,
Fernando
Au. neses Trigo,
Francisco
Monteiro
Tri<;fu e iY o,

3a....
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~elil

",'1

~s'

António Fernandes Félix, Fernando António de SoUt°J)ijll
galhães, Alfredo de Deus Pavão Borges, João BrancoMar'
Fernando Vale Pinto Lameiras, Vasco Dias da Cost8:S ~I'
ciano Ribeiro Martinho, Januário Maria Gomes, ~lMoU50
nuel Carrega, Rui Manuel Carreira Manhoso e
2S/ji,
Baptista Domingos, contando a antiguidade des Bilflepto.
/967, data a partir da qual têm direito aoS venc
do novo posto.
(Despacho de 12/4/967)

Jo~t

Regimento de Artilharia Pesada nO.3

"

rrel
João Manuel de Andradea~ir d'

2°. Sarg. Mil° ~, o Furriel,
contando a antiguidade desde 28/2/967, data a
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/4/967)

P

Cavalaria
Regimento da Cavalaria nO.4

d ot~,
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Carlos Alberto MestJ';t 2s/2/~
valho Mascarenhas, contando a antiguidade de~ entOS
data a partir da qual tem direito
aos, venclrne
novo posto.
(Despacho de 12/4/967)

Regimento de Cavalaria nO.7

,
'1\,8 ~

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis,
Gonçalo .Iosé d~d;ded~~,
ves e Luís de Matos Afonso, contando a antlgtll \'eJlc~
28/2/967, data a parti r da qual têm direi,to aOS
tos do novo posto.
(Despacho de 12/4/967)

Engenharia
Escola Prática de Engenharia

~o

collt td
José Evangelho Soares, Jlci~

~o.Sarg. Milo., o .Furriel,
a antiguidade desde 28/2/967. Temdireito
do novo posto a partir de 8/3/967.
(Despacho de 12/4/967)

No Ultramar

aos ~e

Ja.

s' ,
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Região

Militar

de Angol a

-Regimento de Infantaria de Nova Lisboa
2°,Sa
,
~tIg·,M~lo., o Furriel, Antunes Canhala, contando a
direr~~dade desde 28/2/967, data a partir da qual tem
o aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/4/967)
Região

Mil itar

de Moçambique

-Batalhão de Caçadores de Lourenço Marques
2°s,Sar
.,
•
Sa deg;. ~l os., os Furriéis, Frank1itn Ferreira Barboe Ser ~eltas, Alfredo Guilherme da Costa Lima Antunes
dade ~flm José Alcoentra pereira, contando a antiguiesde 28/2/%6.
(Despacho de 12/4/967)
-Grupo de Artilharia de Campanha de Nampula
20 S
. arg M'
Cont~d 11°., o Furriel, Manuel Almor Morais Tavares,
vencim o a antiguidade desde 28/2/9é7. Tem direito aos
entos do novo posto a partir de 13/4/967.
(Despacho de 13/4/967)
Comando Territorial

Independente

de Timor

20

-Destacamento do Serviço de Material
s,Sa
gs
%lh: . Milos., os Furriéis, José António Neves Rara do~ Fernando Gil Rebelo de Almeida e Manuel Ferrei/967 dSantos Cruz, contando a antiguidade ~esde 28/2/
tos do ata a partir da qual têm direito aos vencimennovo posto.
(Despacho de 12/4/967)

VI - COLOCAÇÕES E TRANSFERtNCIAS
SAIGNm;

Armas e

m (UAlR)

PEB1ANENIE

Serviços

Ministério

do Exército
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Est~do Maior do Exército
(com destino

ao C.A.)

1° .Sarg, de Cav., João Rodrigues Fernandes, do fI.L.;~s~~
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado ne\.. "
tuação desde 21/3/967, por ter regressado da fI.M.or Le)'
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovadosP

Na Dependência
Direcção
Repartição

do Ajudante

General

do Servi~o

de Pessoal

de Sargentos

do Exército

e Praças

~.

, ."
ç~
!O. Sarg. de Art., Adelino Fernando Carvalho da fJ!~~desd~
da R.M.M., devendo ser considerado nesta si tuaç~ ro\'ad
5/3/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros "p
por Lei".

Na Dependência

~o Guartel Mestre General

Di recção do Serviço

de Intendência

d'l,
pe)

l°.Sarg. de lnf., Aristides Rodri~es, ~do B.C.5'9P/~í961.
devendo ser considerado nesta s1tuaçao desde 2

Quartéis

Generais

Quartel

General da la. Região Militar

d'

C 1.r.

I

l°.Sarg. do Q.S.S.G.E., Ant6nio José Pimenta, do ~de23
Guiné, devendo ser considerado nesta situação deo\,ados
3/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apr
por Lei".

Escolas

Práticas

das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades'

centrOS de

Infantaria
Escola Prática de Infantaria
ú

,
.
de\'edll I'
2° .Sarg. de lnf., :José Carlos da Luz, da R.M.A., VePce P
ser considerado nesta situação desde 21/3/967:"
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le'- .

3a S' .

***~'lt~l!.e
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regimento

de Infantaria

nO.4

lO,Sar
Unidgdde rsr., João Camurinhas Passos, do R.1.15, sua
tuaç~ e Mobilizadora, devendo ser considerado nesta siCe pa~ de9de 3/2/967, por ter regressado da R.M.A.~ene a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2°,Sar
An~of' de Inf., Manuel Fernandes Domingos, da R.M. de
21/3/~67devendo ser considerado nesta situação desde
dos p . Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprov:01' Lei".

Regimento

de Infantaria

nO.5

2°,Sàr

da G~: ~e rnf., José Carlos Pereira da Costa, do L T.)".
23/3/~~7' devendo ser considerado nesta situação desde
dos p L' yence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova01'

~

e~".

Regimento

de Infantaria

0°.6

Ilrriel M' .
tre d lUs~co "Clarinete Sib", Joaquim Isidro Mendes Mes-desde ~/P.M.A., devendo ser considerado nesta situação
Pole• 2/967, data em que embarcou de regresso ~ Metró-

20

Regimento

de Infantaria

nO.7

Q.

'''iiI'

do s~~ de lI?-f., Artur Fernando Pimenta, da R.M.M.,devenPela v cbns~derado nesta situação desde 5/3/967. Vence
er a "Pessoal dos <)ladros Aprovados por Lei".

Regimento

de Infantaria

nO.8

~e lnf., Augusto Alves Ferreira, do R.I.I0,
por
evendo ser considerado nesta situação desde 4/

lo

Regimento

de Infantaria

nO. 10

~Sarg. d
·E, p e lnf., Joaquim Marques da Silva Moutela, do E.
des~ 4/4r/pedir, devendo ser considerado nesta situação
lo
967.
'S-rg. d
b~sider e lnf., Manuel Podrigues, da R.M.M., devendo saa "Pe ado nesta situação desde 5/3/967. Vence pela versaoal dos Q,raclrosAprovados por Lei".

na()lE!
..........................
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tJni-

1° .Sarg. de ln!. ~ Abel José Caramelo, do R.1.15, sua, adade Mobilizadora~
devendo ser considerado nesta sltUce
en
~ãG~desde 21/3/%7. ~ por' ter regressado da R.M. A.: "v
pela verba "Pessoal dos Quadros, A(provados por Lel •
I

Reg,imen,to de I n'fa:mhl'ri:a nO. 13
.
r
10.Sarg. de Inf .• JGJão Teixeira Granja,. do B.C.IO, po~/~/
dir, devendo ser ~onsiderado nesta situação desde 1

%6.
Batalhão

IIT~ependente

d~ Infantaria

nO.l~

1° .Sarg. MUsico. "lJomlhardino", AntóÍlà..oVictorino fIo1a d5/
R.M.M., devendo ser considerado nesta si tuação des1e
3/967" data em que embarcou de regnesso ~ Metrópo e·

d

B'at3't~ã.o de Caçadolllf:S' nP., 5
,d~'
10'.Sarg. de ln! •• Manuel Bodr-i gues , GOl B.C.I0, sua yJl~Ç80
de Mobilizadora,
deov~
ser considerado nesta slt~Jlé.
desde 24/3/967 ~ pcrr te1:' regressado do C~T.1. da Gu~ Lei~
Vence pela v:e.rlna "Pessoal dos: Quadros Aprovados po

Batalhão

de Caçad~ne~

nO~ 8

.

S~8

2° •.Sarg. do Q.S.S.&E.,

Jonge .Ioaqudm. Monta, do B.I.!6~iUnidade Mcbilizadora,
devendo ser considerado nest a f..
tuação desde 9/3j96'J, por ter negnes.sado de refor<1doSpd
M.M•• Vence pela vellb81 "Peasoaf dos Quadros Aprova
Lei".

B'ahl'h,ã,ol de: C'açadorl!"s

0"° •.10

ri
M L.'P

2° .Sarg.

de lnf.~ José: Manuel Fennandes , da C.R.jG. ~doS
ov
pedir. Venc:e pela ve-r&aI "Pessoal dos Quadros Apr
por Lei".
Ar ti Iha,r ~a
Escala

I1nát.iCal d'm Ar:ti.lharia

'o
I.~

20s. Sargs.de
Victorino.

pl'O" ,

Art., .J .s:é das Dores Ramiro, e Carlos APl
de1'etl
ambos dm R.A~L.l. Unidade Mobilizadora,

s'aa*.,**.......
e r ie
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do
ser c
~:rernre~~siderados nesta situação desde 28/2/967, por
ssoal do;sQusaddo
da R.M. de ARgola. Vencem pe-la -verba"
lo
R
a ros Aprovados por Lei".
'rrg, d eglmento de Artilharia
ligeira
nO.l
_
~,~, do R ~r~., António Boulanger Teixeira Soares Mari1 erado ~e' .2(~.I.C.A.l),
por pedir, devendo ser consta situação desde 5/4/967.
<J,

lo

Regimento de Artilharia

ligeira

nO.2

'Sarg d
tJ~id:d!rt., ,H-:rnãni Ferreira da Silva, do R.A.L.l,
V tuação d ~bÜlZadora,
devendo ser considerado nesta
encePelaes e 28/2L967, por ter regressado da R.M.A••
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le.i"

:~a

20

(c/destino

<:1_

'''6.1'

ao C.I.C.A.4)

bil,g· de Ar
21 lzadora t., José da Silva,

do R.C. 3, sua Unidade Mo,devendo ser considerado nesta situação desde
eSSoal'lar (\t_er regressado da R.M.A•• Vence pela verba
20'Sa
Os '<"ladras Aprovados por Lei".
r
E g. de En
Il~ ,I, SUa g: (Rod. ), Joaquim de Sousa Bastos da Nova, do
des~ Situa~idade Mobilizadora, devendo ser -cons i derado
ci gola, ~ao desde 21/3/967, por ter regressado da R.M.
a. alémdo e~~e pela verba "Pessoal de Nomeação VitalíS '<"ladras".

"tl3/967

a

20'Sa

r

Regimento de Artilharia

U~eira

nO.3

to g. de A
de:dda R.Mrt., Fernando António Ferreira Morais dos SanPto\,e28/2i9~7" devendo ser considerado nesta situação
ados po L" Vence pela verba "Pessoal dos Quadros A.
rei".

~'Sa rg

Regimento de Arti Iharia

ligeira

n°.4

Ilid . de A

Ção adeMObií~" Fernando Canhão Santa, do R.A. L 1, sua U~eladesde28i~adora, devendo ser considerado nesta situa20
\'erba "p /967, por ter regressado da R.M.A•• Vence
'Sa.r
essoal dos Quadros Aprovados por Lei".
de~' de Ar
21/3/~la dr., Armando Eudoro Silveira Catarino, da R.M.
~rl~?' 'V evendo ser considerado nesta situação desde
ei". ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

Regimento

de Arti Iharia ligeira

no.5

A L.lI
2°.Sarg. de Art., Alberto Augus to de Almeida, do ~~~estl
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considera~ M}"
si tuação desde 28/2/967, por ter regressado da ~r [.II
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

Regimento

de Artilharia

(c/destino

Pesada nO.2

ao C.I.C.A.I)

do

,

1\.1.

10.Sarg. de Inf., António Augusto César MeSqU1t~~llaÇ8
8, por pedir, devendo ser considerado nesta Sl
desde 4/4/967.

Regimento
2° •sarg.
A.L.I,
nesta
:,.. de
vades

de Artilharia

Antiaérea

fixa

~1

Costa, ~
de Art., Manuel António Gonçalves da ollside ~
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser c do d8;11f
situação desde 28/2/967, por ter regre~ad~s
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos "",8
por Lei" •

Grupo de Arti lharia Contra

Aeronaves

0°.3
e ~l

2°s.Sargs. de Art., Mário António da Silva peni~:, de~
Ferreira, ambos do R.A.L.I, Unidade Mobilizad~ ~r s~1
ser considerados nesta si tuação desde 28/2/96 b~ IlpeS
regressado da R.M. de Angola. Vencempela ver
dos Quadros Aprovados por Lei".

Bataria

de Arti lharia de Guarnição

nO. 1

vnio.

sua 'o ~
2°.Sarg. Clarim, Manuel Garcia Luís, do R.C.3, 'tllaÇ8
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta sÀPgo~"
de 28/2/967, data em que embarcou da R.M. de

Bataria

Independente

de Defesa de Costa nO, 1

M.A"vl

Manuel Silveira de Melo, da P.3/961.
vendo ser considerado nesta si tuação desde S/ Viii,
pela verba "Pessoal dos (lladros Aprovados por

lO. Sarg. de Art.,

Cavalaria
Regimento

~

de Lanceiros

nO.l

3a. Sé r'
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lo
(c/destino
ao C.1.C.A.3)
•Sal'
dl'ab~;lhdelnf.,
Joaquim Espírito
Santo dos Santos Alser cana! do R.LI5, sua Unidade Mobilizadora,
devendo
regl'esss~derado nesta situação
desde 21/3/967,
por ter
aI dos Ou o da R.M. de Angola. Vence pela verba "Pessoadros Aprovados por Lei".

Regimento

lo

de Lanceiros

nO.2

.Sal'
dadegMo~~çav., António Dias Pinto,
do R.C.7, sua UniÇãodes/hzadora,
devendo ser considerado
nesta si tualIé'Ven e 9/3/967,
por -ter regressado
do C. T. 1. da GuiL'el.". cepl e a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados . por

20

Regimento

de Cavalaria

nO.3

'Sal'g. d
s~a Uoi/ Cav., António Fortes Balagueiras,
do R.C.3,
Sl.~açãoa~e Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
gala, Ven esde 28/2/967,
por ter regressado
da R.M.AnPor Lei", Ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

Regimento

20~.

de Cavalaria

nO.8

''Jil.l'
Ilt g,

Art 'f'
dao, da R 1 lCe Serralheiro,
António Augusto Lúcio Bolesde 5/ÚM•M., devendo ser considerado
nesta situação
e,
967, data em que embarcou regresso ?i Metrópo-

Engenha ria
20~.

Escola Prática

de Engenharia

''Jil.r

SQ g, de Fn
sia llnidad g. (Sap.), Euleutério
Pina Vaz, do R.E.1,
Ve tQação de Mobili zadora, devendo ser considerado nes ta
lIce pel esde '1l/3/967,
por ter regressado
da R.M.A ••
a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei '.'

Translniss-oes
Batalh~,~
ao de Reconhecimento
(erg, 2° M
" Por' ec: Electricista,
pedlr•

das Transmissões
Manuel Antunes

Rosa,

do R.

'ril
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Serviço

de Saúde
Regimento

do Serviço

de Saúde
su8

2°.Sarg.
Unidade
tuação
ce pela

do S.S., Delfim
Mobilizadora,
desde 28/2/967,
verba "Pessoal

da Silva Neves, do R.L1S, si'
devendo ser considerado nes~~,Ve
por ter regressado
da R.M·Lei",
dos Quadros Aprovados por
sua

2° •Sarg. do S. S., António Simões Isidoro,
do R.C. 3, ta si'
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado ne~ Veo'
tuação desde 28/2/967, por ter regressado
da R.M. 'Lei"·
ce pela ,verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Serviço
2°.Grupo

de Administração
de Companhias

Mi Iitar
de Administração

Mil itar
do C·

2°.Sarg.
do S.A.M., Carlos Manuel da Silva Modes~O'llçíío
T.1. de Timor, devendo ser considerado nesta sr t~roSr
desde 8/2/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quli
provados por Lei".

Serviço

de Material

Escola

Prática

do Serviço

de Material
~ A·r·

2° .Sarg.
n , °2,
nesta
M. de
vados

de Art., Rui Manuel Fe r re ir a Rodrigues, d?de~9t
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser cond~ d' ;..
si tuação desde 21/3/967, por ter regreSSIi dros M
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos (lua
por Lei".

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos

dos Serviços

enlOS

e Outros Elern

Penais
Presídio

Mi I itar
M

Í'

s1J9.,

'Vi

Furriel
de Art., Manuel Pires Nazaré, da C.D.M. '~tl>
nidade Mobilizadora,
devendo ser considerado ~eM'~"i'"
tuação desde 10/3/967, por ter regressado
da •or ~e
ce pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados P

Estabelecimentos
Campo de Instrução

de Instrução
Mil itar de Santa Margarida

~:*********
Série

'
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2° ,Sal'

g, de . Ca v. , An"torno Fernando Hei tor Morals,
.
d a R •M•
de Mo
desdeÇ~b/lqUe, devendo ser considerado
nesta situação
Aprov d 3/967. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros
a Os por Lei".

Centro de
2°,Slll'
ba, ~~ 2° -Mec,
desde 2~/·I.15,
trópol
2/967,
e,

Instrução

de Operações

Especiais

Armas Lig., João António Barbosa da Lomdevendo ser considerado
nesta situação
data em que embarcou de regresso
11Me-

Cent ro de I nst rução

de Condução

Auto nO. 5

2° 'arg
S

d
devend e Inf.,
Francisco .da Costa Muchacho, da R.M.M.,
V~ce 0psler considerado
nesta situação
desde 13/3/967.
e a verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei~'

Estabelecimentos

20 ,Sal'

Hospital

Hospitalares
Militar

Regional

nO. 2

"tM,g. ddo S.S., António Pereira
Cândido de Almeida,
da R.
967"Ve:vendo ser considerado
nesta situação
desde 13/3/
Lei" ,
ce pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por

20 s,
,

r

Hospital

Militar

Regional

nO;3

SUa~~i~o S.S. ,Américo Ferreira
dos Santos,
do R.A.L. 1,
situ ~ ade Mobilizadora,
devendo ser conai d-r ado nesta
c Ilçao d
e Pela v e~de 28/2/967, por ter regressado
da R.M.A. Ven20
er'J8 "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
,S~rg. d
\lendo s o S.S., Manuel de Almeida, do C. T.!. de Timor , de~ela ve eh considerado
nesta situação
desde 7/2/967. Vence
ros". r a "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Qua-

L

Estabelecimentos
Produtores
aborat' .
20
orlo Mi I itar de Produtos Ouímicos

e Farmacêuticos

'Sal'
Il.~da~~~ ~.~., António Delgado Alves, do R.S.S.,
sua UÇao de~d blllZadora,
devendo ser considerado
nesta si tuaPela v'" e 21/3/967, por ter regressado
da R.M.A •• Vence
er ba p'rlvatlva.
do L ••••
M P Q F ,.

'Iii
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Diversos
Depósito

Geral de Adidos
2°'

2° .Sarg. de lnf., Vasco Tr incão Crispim Tecedeiro ed~ye~O
Sarg. de Art., José dos Santos, ambos da R.M.M., 'y~
ser considerados desde 5/3/967 e 13/3/967, respecros~f
te. Vencempela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
Lei"i
'

Destacamento

Misto do Forte de Almada
u8 ~'

2° .Sarg. de Art., Manuel Eusébio Ruas, do R.A.L.!. SitU$í~
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta S la,.~
desde 28/2/967, por ter regressado da R.M. de An~ V~'
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados pO

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

do ser I
Sarg, Ajud. do QSS:iE, José Roxo, do D.R.M.10,deven idO o V·
siderado nesta situação desde 25/3/967, por ter ~ d~
do para servir em reforço por imposição, na R.M•. ,
nando-se ao E.Caç. 1892/R.1.1.
l
1 de i'
2° .Sarg. de lnf., Manuel Fernandes Pereira, do ~.l.
ser considerado nesta situação. desde 22/3/967, pO do ~fot'
do nomeadonos termos da al ínea c) do artigo 3°· de re
to nO. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
ço à guarnição normal da R.M. de Angola.

r'

Regimento

de Infantaria

nO. 2

t<~
dO~;

lves'/t~'
1° .Sarg, de lnf., Fernando Joaquim Orestes Gonçad 21
A., devendo ser considerado nesta si tuação des eifllp"s~~,
por ter sido nomeado para servir em reforço pO~dt.
na Região Militar de Angola, fazendo parte do
Caç. 1901jR.1.2.
de "

'l

1 10, r ~

2° .Sarg, de lnf., António de Jesus Soares, do It .or teto
ser considerado nesta situação desde 21/1/967 ppeCre~ I
nomeadonos termos da alínea c) do artO. 3°. o{Orço
4~937 de 22{4!96O,_para servir nas tropas de re
nlção norma. d. R.M. de Angola.

d

la, Sér'

******.!:...
2 ''-J<lr
c.
0
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'1end~'sdeInf., Francisco António Rêgo, da D.S.M., deter sider considerado nesta situação desde 21/1/967, por
becret o nomeadonos temos da aI fnea c) do art 0. 3°. do
reforço 4ã2937de 22/4/960, para servir nas tropas de
o guarnição nomal da R.M. de Angola.

~

Regimento

de Infantaria

nO.15

,Sarg d
S'I8.Àrte Art., José António Ferreira Machado, da
locado . 786/R.A.P.2, por motivo disciplinar,
sendo co21/3/96~~C.Caç. 1431/R.1.15, na R.M. de Angola, desde

c.e.

20 ''-J<lr
c,
s~r ~~nd~dInf., José dos Reis Pereira, do R.I.10, devendo
sldo n~l erado nesta situação desde 30/3/967, por ter
C~to 42~adonos termos da alínea C) do artO, 3°. do DeÇo~ gua 3? de 22/4/960, para servir nas tropas de reforrnlção normal do C.T.I. da Guiné.
20s

Regimento

<:!_

de Infantaria

nO.16

''JlI.r

t:l.C~Â·3de Inf., Domingos António Casaca Cabaceira, do
Slderad~ e António da Costa, do R.I.8, devendo ser con~Ollleados
s nesta si tuação desde 30/3/967, por terem sido
o 42937nos termos da alínea c) do ar tv , 3°. do DecreÇo~ gua~~ ~2/4/960, para servirem n~s tropas de refo~
lçao normal do C.T. I. da Gul.né
e ,

Arti lha ria.
Regimento

lo

iSarg.

9~' de"e~lnf.,
tio

de Artilharia

Pesada

nO. 2

d

Eduardo Soeiro Joaquim, da R.M. de Ango-

7• !lo!' tO ser considerado nesta si tuação desde 25/3/
, 2.
er sido colocado na C.C.S.jBat. Art.786;R.A.P.

Cavalaria

~'Sa

Regimento

de Cavalaria

nO.3

Q~\trg.de C
.
llIll'endo
se av., Manuel Albino de Sá Fernandes, do fI.C.4,
30 ter sid considerado nesta situação des~ 30/3/967,
d~'do Oe o nOllleadonos termos da alínea C) do artigo
l'eforçcr:to 42937 de 22/4/960. para serVir nas tropas
o guarnição normal do C.T.I. da Guiné.
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NoU_ltramar
Região Militar

de Angola
5

e o

10.Sarg. de lnf., Eduardo SoeiroJoaquim, do R.l·,t li do
10. Sarg. de Art ,', Manuel Carvalho Palácios da Sl ~e'25/
P.M., devendo ser considerados nesta situação dese fof'
3/967, por terem sido nomeados para servirem emr
ço à 'guarnição normal, por imposição.
•
do f..r,
10.Sarg. do QSSGE, Jo~é paulo Car-api.nhaChamorra, 25/3/,
7~ devendo ser consí deredo nesta S1tuação de~deso (lIil~'
967, por ter sido nomeadopara servir em com1Ssa
tar por voluntariado.
deveodO
20.Sarg. de Cav., Joaquim Soeiro Grilo, do R.C.3, r tef
ser considerado nesta situação desde 25/3/967, ~~ do
sido nomeadonos termos da alínea c) do artigo
'de f~
Decreto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropaS
forço à guarnição normal.

Região Mi I itar de Moçambique
e

2°5'

i-. Sarg. de lnf., Heitor Relv~s Correia, do R.l.l~lJ1l' 5t,
Sargs. do QSSGE, Luís Pueua Estrela, da E.M.dos lle
José Mendes, do D.R.M.12, devendo ser considera dos P~~.
ta si tuação desde 25/3/967, por terem sido no~a posW
ra servirem em reforço à guarnicão normal por 1m

'.

, 2°5'

G.jM:~~e"
da

Sarg. Ajud. do <:_S'3ffi, Man~el Faustino, da R
i'
Sargs. do
Danton Pinto, do Q.G./C. T. 1.
M~Jea9
João Augusto Teixeira Bapt.iat.a, do Q.G./C. r.r- ArliPOpó
ra, António Pinto de Queiroz, do 1° .G.C.A.M.!
do Z;,
Cruz Boavida, do R.A.C. e João da Rocha Ribe1r sde, 5lo
M.E., devendo ser considerados nesta situação eco&'
3/967, por terem sido nomeados para servirem eJ1I
militar por imposição.
ai

osse.

d,

~

~J"

20.Sarg. do~,
José Dias Condesso, do Q.G./25i3/961~(
devendo ser considerado nesta situação desde 2'litll!'
por ter sido nomeadopara servir em comissão rol
oferecimento.
Z(C.
F A·~·de
20.Sarg. de lnf., David Manuel Lopes Crespo, do "'~àtP
l.C.A.4), devendo ser considerado nesta situaça

3a. 8ér'
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IIrto 3~ por ter sido nomeado nos termos da alínea c )do
tl'Op~ d' do Decreto 42937 de 22/4/960, para servi r nas
s e guarnição normal.
Comando Territorial
Independente
da Guiné
1o c,
'''''l'g d
~;
o~,
Luís Pires, do R.I.15 e o 2°•Sarg. do
considAugusto Gonçalves de Melo, do B.T., devendo ser
l'espec~:adosnesta situação desde 25/3/967 e 10/2/967,
em COIlJ·1V~ente,por terem sido nomeados para servirem
20
lssao militar por i"tposição.
'
•Sal'
Bil'l':~tdo OSSGE, Joaquim José Martinho Lopes Pereira
nesta ?, do Q.G. da la. ~.M., devendo ser considerado
l'a sers~tuação desde 25/3/967, por ter sido nomeado pa20
V1r em reforço A guarnição normal, por imposição.
'Sarg d
vendo' e Inf.,. António Alves ~drigues,
do B.C.3, deter si~er considerado nesta si tuação desde 25/3/967, por
do Dec o nomeadonos termos da al ínea c) do artigo 3°.
~arnil'~to 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
Çao normal.
f"I::!~r<r.o

VII - CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A - Cursos
t

1 - Averbamentos
l'~quen
II
.
fIestaram
.. com aprove1tamento
e a c 1ass1. f'i1caçaO
que
cionouV8.1
1ndicada o Curso de Polícia Militar, que fun'E~~rgent~::E.P.C. de 24/1/967 a 4/3/967, os seguintes
'~f\.t·-2° S
b·t".t -F • arg.de Cav. ,Armindo Cunha Pires .•••. Muito B:M
t» •
Urri
.
~ •.....3 -20
el de Cav. ,Ant61l10Moucela Guerra ........
BJ\1
~l~t~ss .Sarg.de Cav.,Joaquim Soeiro Grilo ....•.•••.
BOM
l.tar" argentos deve ser averbado: "Curso de Polícia Mie "Especialidade de Polícia Militar".
'(1

VIII - OEClARAÇOES
~

1 - Rectificações
clar
ta-Se
~ce a que o Sarg. J\jud. de Cav., Estanislau Guerra,pero C.I.M. e não ao C.I.S.M.I.,
como por lapso foi
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2

Série de 28/ /

Jo~

Declara-se que pertence a G.N.R o 2°.Sarg. de Inf'!lir,at/
Di. as AIves, condecorado com a medalha de méri t~ 1111
de 'fJ
de 4a. classe, constante da O.E. nO.5 -3a. Sér1e•
2/967, a páginas 109.
e,

. to),

Declara-se que o 2° .Sarg, de Eng. (Mat. de Seg- ~ifza&Jt'
Mário Pereira, da OIEREf, teve comoUnidade Mob1 Sé'
o R.1.1 e não como foi publicado na O.E. nO.~ •a.se n'
rie- de 30 de Outubro de 1966, pág. 1147. Encontf
R.M.A. desde 16/9/966.

3a.

000000000000000000
000000000000000000000

O Ministro

do Exército

Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

O Ajudante

General

•

____

MINISTERIO DO EXERCITO

Ordem

do Exército

~o.12

~

30 de Abril de 1967

PUbl'

~::::::~~===============~~~

ICa~se

ao Exército o seguinte:

I - DECRETOS E PORTARIAS
A ~ Condeco rações
l~~
~~d

Por portaria

de 28 de Mar9" de 1967

~~r~i~\'erno da República Portuguesa, pelo Ministro do
l~ ahl'i~c~ndecorar com a cruz de guerra de 2a. classe,
c6 Milit Os artigos 9°. e 10°. do Regulamento da Meda1',11 em aca~, de 28 de Maio de 1946, por serviços prestaÇld1 Miliçc;>esde combate na Província de Angola, o Fur11: ores n~l.ano, José Manuel Nabais, da Companhia de Ca~ill' ·17.
• 1437 - Batalhão Independente de Infantaria
ts t _
~:t- et'io d E
et'cito ~ xérci to, 28 de Março de 1967, O Ministro
do
~~

,

oaquim da Luz Cunna.

t:r~i~\'erno da República Portuguesa, pelo Ministro do
Qo'c1as~ Condecorar com a medalha de mérito militar de
to Parece~Os sargentos a seguir mencionados por, segunQo'Se en do Conselho Superior de Disciplina do Exérci'Pl'i~~gul~ontr~rem nas condições dos artigos 26°. e 29°.
l'i~lrOs~ ento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946:
Qe' corn:~r~entos; de infantaria,
Ilídio Lourenço Vict~
~QesSdrgent
elro, Mateus da Encarnação Barreto; do quadro
~~~lldeGo os, do serviço geral do exérci to, José Fernanu
lllis _o-sa\'el.a Neves.
€~é~t:t'to 2eEnto; de infantaria,
Joaquim Lourenço da Rita
Ctto J
xército,28
de Março de 1967. O Ministro
do
•
OQ
,
qUtm da Luz CUnha.
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Por portaria de 4 de Abri l de 1967

Ma'otdao Governo da Bepúb l i.ca Portuguesa, pelo M.;nistr,:~,
Exército, condecorar com a cruz de guerra de 1.a. c
aao abrigo dos artigos 9°. e 10°. do Regul amento da sta'
lha Militar, de 28 de Maio de 1946, por serviços pregue'
dos em acções de combate na Província da Guiné portMar,
sa, o Furriel Miliciano de Infantaria,
Carlos Luís lbão
t~ns Rios, da Companhia de Caçadores nO. 1420 - Bati
de Caçadores nO. 1857 - Regimento de Infantaria .0°•. do
Ministério do Exêrci to, 4 de Abril de 1967. O MintstrO
Exército, Joaquim da Luz Omha.

;d

Por portaria de 19 de Abril de 1967

Manda o Governo da República Por tuguesaypel.o Mini~t~Oa~O
Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Ml!lto da
4a. classe, nos termos do artigo 52°. do RegulameottO
Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o 2°.Sargep
Darcy Pedro Salgado, do Exército Brasileiro.
.' trO do
Ministério do Exército, 19 de Abril de 1967. O Mtnt5
Exército, Joaquim da Luz CUnha.
2 - PRAÇAS
Por portaria de 18 de Março de 1967
do
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi~i~tr~ de
Exérc i to, condecorar com a medalha de méri to mr11ta fos
4a. classe, nos termos do artigo 52°. e dos parágr~ da
únicos dos artigos 28°. e 29°. todos do Regulamentpo.
Medalha Mili tar de 28 de Março de 1946, o Soldad~ de "
1605/62, Alberto Augusto Rosa Campeã, da Companhl~,flei)
Comando e Serviços - Batalhão de Caçadores 1\0. 72
rJo
mento de Infantaria n? .16.
. . trO
Ministério do Exército,18 de Março de 1967. O Mtnt5
Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 28 de Março de 1967.

do
.
. . trO 01'.
Manda o Governo da Repúbhca Portuguesa, pelo M101S
lo! pI),
Exérci to, condecorar com a Medalha de Cobre de Va fe!êP,
litar,
com palma, nos termos do artigo 7°., com rel~
eia ao parágrafo 1°. do artigo 51°., ambos do Re~ld8dO
to da Medalha Mili tar, de 28 de Maio de 1946, o 8flp)I
nO. 1031/65-M, Augusto dos Santos Almeida, da ComP

3a. Sér'
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"" Arti lh .
'M"~giill. ar1a nv , 1469 - Batalhão de Art.i lhar-i a 'ln869
tn"té :nto de Ar t i Ihcr-i a Pesada nO.2.
t7"c~'~o do Exp.rci to, 28 de Março de 1967. O Min" , iro do
I

. o, JOaqu.im da

I_UZ

'

o.mha.'

Manda
,
~r~i~verno
da República Portuguesa, pelo' M~ll:l..:"
..ro do
~erra
condecorar, a título póstumo, com a cruz de
do Re e 2a. classe, ao abrigo dos artigos ,9°. e 10°'
POrs~l~ento
da Medalha Militar,
de ·28 de, Maio de 1946,
de AngO r1çOs prestados em acções de combate na Província
Pires da, o Soldado nO. 186/65-M, José Caetano Lameiras
MCaval~ . a Companhia de Cavalaria n? .1402 - Batalhão de
tnistér~la n.01851 - Regimento de Cavalaria nO.3.
Etérci~~ do Exército,
28 'de Março de 1967. O Ministro
do
M
' Joaquim da Luz ~nha.
anda Go
~rcit
verno da República Portuguesa, pelo Ministro do
110 abri o, condecorar
com a cruz de guerra de 3a. classe,
lha Mil~o dos artigos 9°. e 10°. do Regulamento da Medados em 1ta~, de 28 de Maio de 1946, por serviços pres taCabonoacÇoes de combate na Província de Moçambique,o l?
tII,deCavai94V64, Joaquim Gonçalves Machado, da Companhia
tnistéri ar1a nO. 756 - Regimento de Cavalaria nO. 7.
Etérci ta do Exérci to, 28 de Março de 1967. O Minis tro do
M
o, Joaquim da Luz Cunha.
andll
~ér~i~verno da República Portuguesa, pelo Ministro do
~erra
condecorar, a título póstumo, com a cruz de
do Regule 3a. classe, ao abrigo dos artigos 9°. e 10°.
ll?r ser ~ento da Medalha Militar,
de 28 de Maio de1946,
el.a. da Q;_9°s prestados
em acções de combate na ProvfnIlhá, d
lné Portuguesa, o Chefe dos Caçadores Ansu SatIIil~a8.a Tabanca do Xime , do Batalhão de Caçadores nO.
nts ts ,
E:tér~~~O Exérci to, 28 de Maio de 1946.0 Minis tro do

â'

°

â'

t

o, Oaquim da Luz Cunha.

M~d

Por portaria

de 4 de Abri l de 1967

~l'~i~verno
da República Portuguesa, pelo Ministro do
abri
0. condecorar
com a cruz de guerra de 3a. classe,
h
d II Milf~ dos artigos 9°. e 10 ~ do Regulamento da Medas~s em a a~, de 28 de Maio de 1946, por serv iços prestao 10 c80e s de combate na Província da Guiné Por tugue• a bo nO. 9355165, Carlos Alberto Vaz Monteiro,

i

I

,
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a'

da Companhia de Artilharia
nO. 1525 _ Batalhão de c;aç
dores nO. 1857 - Regimento de Artilharia
de Cos~a. o do
Ministério
do Exército, ·4 de Abril de 1967, o Mintstr
Exército, Joaquim da Luz CUnha.
Por portaria

de 11 de Abri L de 1967

, trO do
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo ~nlS i~s
Exército, condecorar com a medalha de cobre de se~bri'
distintos,
com palma, por ter sido considerado ao aré'
go da alínea a) do artigo 18°., com referência a~ PftliJr
grafo 2°. do artigo 51°. do Regulamento da Medal a lJlíS
tar, de 28 de Maio de 1946, o 1° •Cabo.00. 2663/63,.~,
Ferreira da Cruz, do Batalhão de Caçadores no.729
gimento de Infan,taria nO.16.
, . tfO do
Ministério
do Exército, ii de Abril de i967. O MtntS
Exérci to, Joaquim da Luz Omha.

do

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Minis~:se,
Exército, condecorar com a cruz de guerra de 2a' ~d~
ao ab~i~ dos artigos 9°: e 10°. do RegulameJ_1tO8restll'
lha MilHar, de 28 de Mai.o de 1946, por serVlÇOs ~ SOl'
dos em acções de combate na Província de Angola,~pa'
dado nO.3l2/65-M, Jorge de Almeida Lameiras, da '8 ~~
nhia de Cavalaria nO. 1403 - Batalhão de Cavalar1
1851 - Regimento de Cavalaria nO.3.
. . trO do
Ministério
do Exército,i1
de Abril de 1967. O MtntS
Exérci to, Joaquim da Luz Omha.

d

B - louvores
1 - SAIGNIOS
Por portaria

de i8 de Harço de 1967

do
M' 'strO
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo ln se.!',
Exército, louvar o Sargento Ajudante do Quadro ~itlo,~e,O
gentos do Serviço Geral do Exército, Manuel Faus \le, u
la muita dedicação, zelo, lealdade e acerto com'~80 dOo
rante mais de sete anos na 2a. Secção da Repart1 !IIpe"~o
Gabinete do Ministro do Exército, sempre se deseib\lidooe.
dos serviços de que foi encarregado, tendo contrs o ~~.
com o seu esforço para o bom andamento dos me~rnodisc o s
a par das suas qualidades pessoais de correcçaOàos se
na e aprumo, o credita como excelente auxiliar
super10res.

d

3a. Sér'

'

*"'''.!:.. .................
ORDEM 00 EXERC!TO N°. 12
341
**.****••**.**•••**•••••******.**
MiniSt,

,
dE'
,
J_
o :tereI, to ,1.8 de Março de 1.967, O Min is tro uu
o, Joaquim da Luz Cunha,

" , erto
lJl:erci t

Por portaria
de 28 de Março de 1967
Manda
~r~i~verno
da República
Portuguesa)
pelo Ministro
do
bOI'conr' ~doptar para todos os efeitos
legais.
o Loude 1~~ldo em Ordem de Serviço
n", 88, de 2 de NovemI.hlician
6, da Região Mili tal' de Angola, ao Fu-rriel
res ne.1 o, José Manuel Nabais,
da Companhia de Çaçado;O!n a se 43? - Batalhão Independente de Infantana
nO .17,
PorqU gtllnte redacção:
Para q:' te~do tomado parte em vár i ao acções de combate
il(traordi f?l! em muitas,
voluntário,
sempr~ se houv~ com
a~ente narla coragem e desprezo
pelo perlgo,
partlcuo~ou Urnana ~~ima,
para qu_e foi designado,
em que acc:iela, dest arrnadllha do inimigo,
que o projectou
A distintado• FJnb roçando-lhe
o pé direito,
que veio a ser ampu'ia, não ~ra não ignorando
o estado em que se encontrael(cepcio~o, manteve o auto-domínio,
evidênciando
as suas
~rocurou a~s qualidades
de estoicismo
e valentia,
como
ores qu alnda animar os seus cama-radas,
a despeito
das
fUe agua~d sentia
e do sangue que estava
a perder.
Tendo
{ªs for ar várias
horas a sua evacuação,
das quais
d~~es d~,P~s~adas
em progressão,
sob constantes
flageM' S . qUe Q lnlmlgo, con t inno» sempre a orien tar os solda~lltar
transportavam
na reacção A acção do adversário.
e sSuind~Xtl'enlamente correcto,
dedicado
e trabalhador
liSte F'Ul"l'"eicepcionais
qualidades
pessoais
mili tares.
dOclllnprile deu sempre o máximo do seu esforço
e saber
lI~s 0\1 pa~ento de todas as missões
que lhe for-am atr-ibuiIli sel'Viç 'Ia qUe se ofereceu.
O ~eu compor-tamento ge~al
d~tendo . e este que teve depols de gravemente
ferldo,
gl'tarn-no SCl'ena'llente despertas
as suas faculdades,
crequ ande
vaIamo
exemplo
de
graduado
e
de
mi
Ii
tal'
de
mui
to
e
de Pel'ten 01' em campanha, que mu i. to honra a Unidade
a
Mini'iOtO\1
s ce, o Exérr-l ..o que serve e a Pátria
a que se
St'·
t-ao ga lh ar d amente .. •
erto ernpre
d
e~Cito ~ Exérci to, 28 de Março de 1.967. O Ministro
eh
Oaquim da Luz Olnha.

:0

e~.

I

~&I)da

Por portaria

de 4 de Abri l de 1.967

0, Governo d'
. ,
~Qsll~
1
a Repúbllca
Portuguesa,
pelo Mlnlstro
do
llís'M ~u~ar o Furriel
Miliciano
de Infantaria,Carartlns
Rios, da Companhia de Caçadores
n?1420

~l'

~:.!I
•••
'fll
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. f ntarÍ8
Batalhão de Caçadores nO.1857 - Begime.rc« de ln a~esde
o
nO. 2, porque, tendo tomado parte em numerosa» .a te Es'
combate como COmanda....
te de Secção do 'Grupo de (.o 3du~lo
3
pecial,
para o qual se ofereceu,
se revelou um gr te.
com excelentes
qualidades
de comando e de combatíOrças
Marchando normalmente a sua Secção na testa das ~ube
t!'IIpe~hada~, e~post<;> portanto
~ maiores perigos, ~rnbati'
Furnel
Rl.OS l.ncutl.r;.lhe
conf.i anç a , pelo ardor clo qUe
vo que demonstrou nas acções de fogo, pelo exemP c~'
constantemente
lhes deu e pelo entusiasmo com qU~tUaçóeS
pria as missões que lhe foram dadas, mesmo nas S~litat
mais críticas.
f: digna de realce a acção deste rnl"fertol
em diversas
operações,
nomeadamente das operações
"Estopim" e "Espect re",
i5
Tomou parte na operação "Ferro" voluntàriament~,
or tJDI8
encontrava-se
inferiorizado
fisicamente,
e a~C.lOlloqUe
armadilha durante a progressão
para o objectlVO, ue s~
em nada contribuiu
para a I terar o optimismo com qossas,
pre encarou as acções de combate. Detectadas
as II furr:
tropas nas proximidades
do obj ecti vo, lançou-se
se l~Y
el Rios, de rompante, com a sua Secção sobre a : c~
miga, onde elementos abrigados
reagiam ao assa1 t aioj~'
volumoso fogo de armas automáticas
e bazuca. deSuido o
r
do-os e pondo-os em debandada, com baixas. Deet i a c91l'
objectivo
e já no regresso
ao aquartelamento,/oatra~e~
da da força flagelada
com volumoso fogo, quan ~ 1 FiOS,
sava um descampado. Acorreu prontamente o Furrle t~pa'
à rectaguarda,
incentivando
a reacção das nossa~r8SSef
e conseguiu que a parte do grupo flagelado
mano a de e
com rapidez sobre o inimigo,
que perante a arneaçst1'Ou
volvimento debandou, furtando-se
ao contacto.
MdeciSgO
assim serena energia debaixo de fogo, coragem,
nJlY
sangue-frio
e desprezo pelo perigo.
te ta 'c'
Duran te a operação "Espectro",
em que tomoU par ua ded~~
voluntàriamente,
foi o Furriel
Rios vítima da Ste fe~\,
ção e espírito
de combatividade
ao ser gravemellentO
à queima-roupa,
quando tentava capturar
um e1ern lo1'aof
migo que avistara
em fuga, elemento esse que e"~ fIIelP
convenientemente
certamente
contribuiria
para u
co'
cumprimento da missão.
. 1 {lioSfi'
Pelos motivos apontados,
considera-se
o Fu~rle e ctJl11~of
mo um militar
voluntarioso,
abnegado, cora~oso da fIIa~
dor dos seus deveres,
pelo que se tornou dl.g"" drniradlo
consideração
por parte dos seus superiores
e a et.erliP
pelos seus subordinados.
constituindo
assim um
,
vivo do Soldado Português.
I'ItstrO
Min i s tério do Exérci to" 4 de Abril de 1967 o s!

J

°

II

It

d~
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E:xérci t
0.

Joaquim

da Luz Cunha,

Por portaria
de 11 de Abri L de 1967
Manda
Exér~i~verno da República Portuguesa, pelo Ministro do
VOr con~' ~doptar para todos os efeitos
legais, o loureiro d endo em Ordem de Serviço nO. 12, de 10 de Feveno. 312e/1967, da Região Militar de Angola, ao Soldado
Cavala.65-M, Jorge de Almeida Lameiras, da Companhia00
girnen~la ns , 1403 - Batalhão de Cavalaria nO. 1851 -fle.,.
"PorqU de Cavalaria nO.3, com a seguinte redacção:
cientee demonstrou possuir de forma absolutamente consvalent! extraordinarias
qualidades de heroísmo, corag~
Ptimen~a'ddesprezo pela vida e extrema abnegacão no c~
Quandoo o dever militar.
'
foi de ~e desencandeou o ataque de 26 de Julho de 1966,
giu li s e logo um dos elementos que mais fortemente reedos OsaC~ão do inimigo, procurando bater e eliminar to~a pos~U:le?s que se revelavam. Ao pretender reduzir
destas lçao lnrniga à granada de mão, verificou que uma
tecÇão' antes de explodir, rolava pela barreira em dieSte coa umdos seus camaradas. Consciente do peri~o que
tando rna, lançou-se sobre a granada e agarrou-a, evideflagqueNcontinuasse o seu caminho, tendo resultado da
~ a ~açao que se seguiu, a perda da mão direita.
PessoalUa es toica ati tude, desprezando a sua segurança
SUaPr' e~ proveito da de um camarada, até ao Linn te da
nátia ~prla mutilação, o soldado Lameiras deu extraord~
gação rOla do seu sublime espíri to de sacrifício
e abne/,fi t~ rne~e
p~dO que deve ser apontado como um exemplo e muiIltStéri cr amente ser distinguindo".
EXérCitO do Exército,
11 de Abril de 1967. o Ministro
do

MiIt)

0.

Joaquim

da Luz Cunha,

~:r~i~verno da República Portuguesa, pelo Ministro do
bor COnf' ~doptar para todos os efeitos legais, o loun~ de l~rldo em Ordem de Serviço n", 43, de 10 de Se.tered . 2663/6636,
da Região Militar de Moçambique, ao 10.Cabo
o:es no ' Luis Ferreira da Cruz, do Batalhão de Caça~lnte r'd729 - Regimento de Infantaria nO.16, com a seor) t e acção.
tentes endo'
inei da por po~
fo a,Vlatura que conduzi
UZla SI'd o atIngI
ente a gos lnmlgos, do que resultou começar imediataarder, apesar de bastante queimado na cara e nos
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membros, cont inuav ao volante com o fim de evitar 9u:
mesma se despenhasse numa ravina de acentuado dec~l~o'
no que demonstrou possuir notável espírito de declda,,~,
acentuado sangue-frio e uma noção exacta dos ~e~S qUe
res como conductor auto, cônscio da responsabl.hd~ qUe
a si tuação determinava. Desde o início das operaçoeslde'
na
esta praça tem dado constantes provas da excep~lO 1 JIlO'
dicação .ao serviço e muita competência profiss1opa ios
ti vo pelo qual a sua presença é sempre requerida pee"P~
Comandantes das Colunas, que vêem nele, além deoum ropto
dido desempanador, oum mili tar valoroso e destimld~'~eJXli
'a ocupar os lugares mais expostos. No combate aool.OeJ(ce
que atingiu a sua viatura foi de uma actividade ln queo
vel, apesar de saber do perigo que corria, uma veZ pto,
'd,:pósito da gasolina podia explodir a qualquer ~()II1~eit~
, Fmalmente deu provas de grande abnegação por so a ferl~
receber os primeiros socorros depois dos restantes s61l'
dos terem sido pensados, no que revelou possuir umaJIlOl'
da formação moral e um alto sentido humanitário que qU~
to honra'a sua Unidade e o Exército Português, pel~rd~'
os serviços prestados devem ser considerados e~tra
rios e importantes".
, o trO do
Ministério
do Exército,
11 de Abril de 1967. O MtntS
Exército, Joaquim da Luz CUnha.

d:

o

II - JUSTiÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
I - s.\ffiENIOS

do
fIllosdO
Agraciados com a Cruz de Guerra de 4a. classe, nos t:nu1g8•
artigo 12°. do Regulamento da Medalha Militar, prr desp8
pelo Decreto n? , 35667» de 28 de Maio de 1946, p~ é de
chos do Comandate-Chefe das Forças Armadas na (Juln ,
28 de Março de 1967, os seguintes Furriéis:
ta da ~~
-Furriel Miliciano Enfermeiro, Mário de Jesus Mana doreS
Companhia de Cavalaria nO, 1482 - Batalhão de Caça ~
1888 - Regimento de Cavalaria nO.7.
C()II1p
• lt
-Furriel Miliciano, Fernando Silvério Chapouto, d~ 1877,f1t
de Caçadores nO. 1426 - Batalhão de Caçadores n •
gimento de Infantaria nO. 16.

2 - PRAÇAS

•3a' S'e ri

.

........!..
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Agraciados
Il10sdo c~m a Cruz de Guerra de 4a. classe,
nos terPl'olllulg a~tlgo 120, do Regulamento da Medalha Mi li tar,
194Q , pa01' odpelo. Decreto nO, 35667, de 28 ,de Maio de
ilIadas
espachos do Comandante-Chefe
das Forças Arm
SUinte: Angola, das datas que vão indicadas,
as sepraças:
'Soldado ° Por despacho de 21 de Março de 1967
n
nhia de c,454/65,
Manuel Rodrigues
Machado, da CompaInfanta . açadores nO, 1520
- Batalhão
Independente
de
1'10. nO, 18,
'lo ,Cabo nO Por despacho de :JJ de M~rçC? de 1967
R8.nhia d ' 62?/64, José Marques Ribei ro VaI verde, da Corr..
l"esada ~ Artl.lharia
nO, 700 - Regimento de Artilharia
,
n ,2, a título
póstumo.
Soldado no Por despacho de 10 de Abri l de 1967
Pelotã.o d' Mo3/65, José Manuei Ferreira
da Fonseca,
do
nO,2,
e
rteiros
nO, 1022 - Regimento de Infantaria
~~~ad
.
Ilios doo: c<;>ma Cruz de Guerra de 4a. classe,
nos terir0lllu1ga~t1gO 12°. do Regulamento
da Msrlalha Militar,
94Q, po o pelo Decreto nO, 35667, de 28 de Maio de
~das na rQ!~spachos do Comandante-Chefe
das Forças Ars praças: lné, das datas que ~ão indicad~s,
as segui n-

'lo

P

'Cabo no ar despacho de 15 de Março de 1967
~panhi
'd5512665, José Manuel de Assis Farrusco,
da
a
no, 1856 _ e ~çadores
nO. 1416 ~ Batalhão
de Caçadores
'10
Reglmento de Infantana
nO, L
'Cabo nO Por despacho de 28 de Março de 1967
ianhia d ' 4139364, Amadeu Ivo da Silva Correia,
da Com'So~61 - Re Saçadores
nO, 798 - Batalhão
de Caçadores n,:),
~ado n~glrnento de Infantaria
n? ,L
l\0 panhia' /239565,
Nelson Loureiro
Pires
dos Santos, da
'Sol' 1877 e Caçadores
nO, 1499 - Batalhão
de Caçadores
d dado no_ Regimen to de Infantaria
nO, 2,
~: Çaçado~ 8553764, Car Ios Gomes Maieiro,
da Companhia
·Sol~l.lllento:Is ns , 798 - Ba "alhão de Caçadores
nv , 1861('.,.::adono e Infantaria
nO. 1.
.
~~anhia'd514/65,
Venâncio José Hortinha'
Caritas,
da
'Sold 1888 _ e C~valaria
nO, 1482 - Batalhão
de Caçadores
~at~do no Reglmento de Cavalaria
nO. 7.
,~ l.\'os n~ 193/66, Fodé Sane, do Pelotão
de Caçadores
i:ltlllhão d' 53, adido à Companhia de Caçadores
nO, IS&)
e Caçadores
nO, 1888,
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Séri'
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, ~
hl8

-l°.Cabo nO. 641/65, Abel Aguiar Rodrigues, da ColTl~~ .(lI'
Caçadores nO. 1420 - Batalhão de Caçadores nO, 1
gimento de Infantaria
n? .2.
(.0l1li'"
-So Idado nO. 632/65. Francisco Augusto Teixeira, da 1I~18
nhia de Caçadores nO. 14:D - Batalhão de Caçadores
-Regimento de Infantaria
nO.2.
,
(.01111'"
-Soldado nO. 5406064, António dos Santos Campos, das 11°'
nhi a de Caçadores nO. 1439 - Batalhão de Caçadore
1888 - Batalhão Independente de Infantaria n~, 1~~~~
-Soldados nOs. 07275365, Alcí.des Fachada Corre18, s Il~ll(f
nhia de Cavalaria nO. 1482 - Batalhão de Caçad~65, ~'
-Regimento de Cavalaria nO.7, e Soldado nO. 02~' 1~
sar Joaquim Simões, da Companhia de Cavalaria êa~a18r)'
Batalhão de Caçadores nO. 1888 - Regimento de
,
nO.7.
()Ç8dO
-Soldado nO.148/65-2a., MamaduJal6, do Pelotão de'a l~
res Nativos nO.53 e adido ~ Companhia de Cavalar1
-Batalhão de Caçadores nO. 1888.

III

- MUDANÇASDE SITUAÇÃO

~
Ingresso

m CUAIIO

Jm1ANFNIE

nos Quadros

Quadro da Arma de Artilharia

o

2/967, ~,

Passou a ser considerado nesta situação desde 28/ do F.A'~,
2° .Sarg, de Art., António Manuel Pestana RatO, adO M
nO.1, sua Unidade Mobilizadora, por ter regres~"8do'
M.A•• Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Ap
por Lei".

Quadro do Serviço

de Material

o

/3/961,°'

Passou a ser considerado nesta situação desde 1~rdo5o~
Sarg. Ajud. Mec. Automobilista, Luís Pereira gres5'
C.D.M.M., sua Unidade Mobilizadora, por ter re
da R.M.M. onde serviu em reforço.
1o

/96 "

Passou a ser considerado nesta situação desde 10/~r8~~
1° .Sarg. Mec. Viat. Rodas, António Càndido pere r te
neiro, da C.D.M.M., sua Unidade Mobilizadora, pO
gressadQ da R.M.M., onde serviu em reforço.

3a. Sir' ,

•••••••
!!
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Pa~s
2° ~a~ Ser considerado nesta situação desde '21/3/967, o
R.E.l g. Mec.:Viat. Ro~a~, Fernando do Norte Pedro, do
ItM.A' SUaUnldade MobJ.!lZadora, por ter "regressado da
" onde serviu em reforço.

·~assage~, situação de disponibi !idade
Quadro da Arma de Infantaria
Passou

.Sa:

lo
Ser considerado nes ta si tm ção desde 1/4/967, o
e Oi.sc~·l~elnf., José Lopes., da Repartição de Justiça
lp lna.

p

QUadro do 'Serviço de Material

assou
2°

'

.8&: ser

considerado nesta situação desde S/4/967, o
~rãog·d2o.Mec. Radiomontador, Orlando Rolo Esteves
I

o

B. T ••

IV - PROMOCÕES E GRADUACÕES

SAPGNro3

00

Ó1AIm ~

ArlRas e Servi.ços
~inistério

do Exército

Na Dependência do Ajudante Gener~1 do Exército
Direcção do Serviço de Pe~soal'
S

8.l'g. A'

Repartição de Sargentos

I!

Praças

t8.Jldo J~d. d~~,

o 10.Sarg., David Luís Pereira, condir ~tlguidade desde 1/4/967, data a partir da qual
\>erha "e1to 80s vencimentos do novo posto. Vence pela
IIlos do PeSSoal dos Quedros Aprovados por Lei". (Nos terarte. 5°. do Dec.-Lei nO.45733 de 27/5/964).
(Despacho de 13/4/967)

tem

QUart "

eiS

s-l'g.

A'

Generais

Quartél

General do C. T. J. dos Açores

~1lrI~~~. do OSSGE, o 1° .Sarg., João Silveira de Sousa,
8 antiguidade desde 6/3/967, data a partir da

I
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Ce pe'
···
VeJl
qua 1 tem d a rea to aos vencamentos do novo posto~
(NoS
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei": /964)'
termos do artO. 5°. do Dec , -Lei nO. 45733 de 27/5
(Despacho de 18/4/967)

Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

CentroS

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

20.Mec. Viat. Rodas, o Furriel,
Joaquim Vile!ap~:
tunes, contando a antiguidade
desde 31/1/967, datasto.
tir da qual tem direito
aos vencimentos do noVO PO
Serve em .reforço na R.M.A••
(Despacho de 13/4/967)

20 .Sarg.

Cavalaria
Regimento

de lanceiros

nO.2(Polícia

i'l

Militar)

(;8sqtJ s
AntÓfl).o dat9
•

Sarg. Ajud. do~,
o 1° .Sarg.,
Francisco
nho Júnior,
contando a antiguidade
desde 25/3/967 ~ po~~~
partir
da qual tem. direi to aos vencimentos do nO"or Le1/~
Vence pela verba "pessoal
dos Quadros Aprovados P de 2
3
(Nos termos do artO. 5°. do Decreto-Lei
nO. 4573

964).
(Despacho de

Engenharia

13/4/967)

I

Escola

Prática

de Engenharia

~p

AottJlle'psr

1° .Mec, Viat. Rodas, o 2° .Sarg., AfonsO data 9 v~
rl.ques, contando a antiguidade
desde 18/2/967. pos~'
tir da qual tem direi to aos vencimentos do novor Lei"
O
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados p
(Despacho de 18/4/967)

1° .~arg.

T ransm i ssães
Batalhão

de Telegrafistas
tO

1 ° .Sarg.

1° .Mec, Radiomontador,

o

2° .Sarg •• AugUS

f>Jlt

li

::, Série

,.

••••••"'*********••******
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Fernan

'

dataades M,;ndes, contando a antiguidade desde 4/2/967,
nO\lo
po~~rtlr da qual tem direi to aos vencimentos do
\ladospo °l' yence pela verba "Pessoal dos Quedros Aprer eí",
(Despacho de 18/4/967)

SerViço de Mater ia I
~

Escola Prãtica do Serviço de Material
'~rg. lo
Slha Mou-Mec, Viat. Rodas, o 2° .Sarg., José Avelino da
a Partir da, Contando a antiguidade desde 4/2/967, data
~OStoV a qual tem direito aos vencimentos do novo
~ • en
r Lei". Ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

lQ,~

(Despacho de J.8/4/967)
J rg. lo M
desusFi • ~c. Viat. Rodas, o 2° .Sarg., José António de
'lata.a p~~~ra, contando a antiguidade desde 18/2/967,
daPoSto V lI' da qual tem direito aos vencimentos do noOsPor l' ,~nce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovael •

Oa

(Despacho de 18/4/967)

R1panhia D' .
~~
IVlsionãria
'''!ir

de Manutenção

de Material

Jo e. lo M
taSé da C~ eco Viat. Rodas, o 2° .Sarg., Armando Marques
~ a.Parti h~, contando a antiguidade desde 1O/2/967,daPoSto,Venr a qual tem direi to aos vencimentos do novo
l' Lei". Ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

lQ,~

(Despacho de 18/4/967)
~l'g, lo M
til'to, CO~tec. Viat. Rodas, o 2°.Sarg., Américo Lopes
Ven da.qUalando a ~ntiguidade desde 4/2/967, data a parCePela tem dnei to aos vencimentos do novo posto.
\'erba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei:'
(Despacho de 18/4/967)

Orr

aos de E
O'
xecução dos Serviços
1St r'
Itos d

O'

IStrj t

~~@,

A.'

~Ilt)t JlJ.d.

'

e Outros Elementos

e Recrutamento e Mobilização
o de Recrutamento e Mobil ização nO. 5

d
~do a o~,
o 1° .Sarg., Eugénio de Almeida Ramos,
antl.guidade desde 25/3/967, data a partir
da
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~

ce

'do'
qua1 tem diarea to aos vencrmentos
novo pos t o:"V,-It(NoS
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel/ '/964)'
termos do artO. 5°. do Dec.-Lei nO. 45733 de 27 S
(Despacho de 13/4/967)

Distrito de Recrutamento

e Mobilização

no.10

'res'dB
Sarg. Ajud. do QS.%E, o 1° .Sarg., Carlos AugustOP~ir
contando a antiguidade desde 1/4/967, data a parVeIlce
qual tem direito aos vencimentos 40 novo posto .. 11 ~oS
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por LeI'
7/S/964')
termos do artigo 5°. do Dec.-Lei nO.45733 de 2
(Despacho de 13/4/967)

Estabelecimentos

.

de Instrução

Escola Mil itar de Electromecinica

~t,
ear:ti r
~

r
1° .Sarg. 1° .Mec. Radar, o 2° .Sarg., Gastão do
contando a antiguidade desde 12/1/967, data a P VeIlce
qual tem direito aos vencimentos do novo po~~o.
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Ler •
(Despacho de 18/4/967)

Centro de Instrução de Condução Auto no.5
2o..Sarg,

~

f3erJI3 I
Orland06, d&tBt,

2° .Mec. Viat. Bodas , o Furriel,
medei ros , contando a a nt i.gu idade desde 26/5/%110.,0~
partir da qual tem direito aos vencimentos do ~t

Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
(Despacho de 17/4/967)

Supranumerários
Serviço de Administração Militar
r
20 . G rupo d e C ompan h'las d e Ad'mlnlsi st raçae~ Mi IiU

~t

ft~

ira,
2° .Sarg. do SAM,o Furriel, Manuel Valente ~erd qUI! l'
a antiguidade desde 28/2/967, data a partir
~tO ~I!
reito aos vencimentos do novo posto. Este,S~r8r de
tra-se em comissão de reforço na Região Ml1lt
(Despacho de 12/4)9~7)

No Ultramar

3a. Sé '

**•••• !!e
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Região Militar

de Angola

Sarg.A'
cont~ud. do QSSG:, o 1° .Sarg., António Jacinto Leitão,
qUaltdo a,antiguidade desde 6/3/967, data a partir da
termo~ dlreito aos vencimentos do novo posto. (Nos
964).s o art0. 50. do Decreto-Lei nO, 45733 de 27/5/
(Despacho de 18/4/967)
20 •Sarg Mú '
ceiÇã~ S1.co"Bombo", o Furriel, Augusto Pires da Con~rtir'dcontando a antiguidade desde ,31/1/967, data a
to.
a qual tem direi to aos vencimentos do novo pos(Despacho de 14/4/967)

Região Mil itar de Moçambique

20,Sar

Co~~ ,W~sico"Trompa de Harmonia", o Furriel, Francis31/1/9671.0Casaca Serrano, contando a antiguidade desde
tos do ,data a partir da qual tem direito aos vencimer..
novo posto,
(Despacho de 14/4/967)

SAIGmcs

00 (lJAI:ro ro.PI.1MENIO

Infantaria
Regimento

20 ·'liI.r
~-

de Infantaria

nO •. 1

Cont~dMilo., o Furriel, Manuel Maria Nunes Carriço,
da qUal a antiguidade desde 31/7/966, data a partir
tem direito aos vencimentos do novo posto.
20
(Despacho de 24/4/967)
.Sarg M' 0
seca' c 1.1 " o Furriel, Manuel Teodoro dos Santos Fonreit~ aOntando a antiguidade desde 31/7/966, Tem di967. Os vencimentos do novo posto a partir de 27/3/

°

(Despacho de 24/4/967)
·Sar
,
d°ll.t~d~hlO" o Furriel, Arnaldo Manuel Reis Canaipa,
a qUalOta anti~uidade desde 28/2/967, data a partir
em direito aos vencimentos do novo posto.
20 'Sa ,
(Despacho de 24/4/967)
r
t8ll,d:'~hl o., o Furriel, João da Graça Dias Rosa, cona antiguidade desde 28/2/967. Tem direito
aos

20

f
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vencimentos do novo posto a partir de 1/3/967.'
(Despacho de 24/4/967)

20s.Sargs. Milos., os'Furtiéis, Anástácio Vieira RoqU:'
José da Silva Martins Fontes, José da Silva perel~:
Vital Gomes Rodrigues e Fernando Lemos Neves, contus!
do a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da q
têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)

Regimento

de Infantaria

nO.2

20.Sarg. Mil 0., o Furriel, João 30sé Fonseca da Olnh:;cir
contando a antiguidade desde 28/2/96!5, data a P o
da qual tem direito aos vencimentos do novo post .
(Despacho de 24/4/967)

Regimento

de Infantaria

nO.13
bOsa,

20.Sarg. Mil 0., o Furriel, José Augusto Xavier e ~ar aOs
contando a antiguidade desde 28/2/967. Tem dire1tO
vencimentos do novo posto a partir de 11/8/966.
(Despacho de 24/4/967)

Regimento

de Infantaria

nO.16
'a

20s.Sargs. Milos., os Furriéis, Manuel Ant6nio Gore~ a~'
Lopes e Armando Horácio Soares Lourenço, contan oem d~'
tiguidade desde 28/2/967, data a partir da qual t
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)

Batalhão

de Caçadores

nO. 5

cor

20.Sarg. Milo., o Furriel, Manuel Rosa Batista, a
a antiguidade desde 28/2/967,data a partir da qU
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho 24/4/967)

Batalhão

de Caçadores

t!lfl

dO

te~

nO. 10

20.Sarg. Milo., o Furriel, António Marinho Tei~eir8
Mesquita, contando a antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 24/4/967)
LiJIIs,
20.Sarg. Milo., o Furriel, Carlos Manuel Pinto,de'tO &05
contando a antiguidade desde 28/2/966. Tem dlre}

Ven Cllllent
'
2 s,Sal'
0

Os do novo posto. dp.sde 12/7/966.
(Despacho de 1.4/4/967)

GJel'r:s. MiLs.s., os Furriéis,
Reinaldo Augusto Luís
tiguidad Ernesto Ribeiro Graça Martins, contando a andireit e desde 31/7/966, data a partir da qual têm
o Ilos venc1mentos
'
do novo posto.
(Despacho
de
24/4/967)
20 •Sal' '
t ~do
g. a~hlo :' o F'urrle, 1 An tÓD10
' F é LilX Joaqulm,
'
conv~cilllen:ntl~idade
desde 28/2/967. Tem direito
aos
Os qO novo posto desde 8/3/967.
(Despacho de 24/4/967)

htilharia
Regimento

20

de Artilh·aria

ligeira

nO. 1

.Sal'
'
Illalh~;~ll o., o Furriel, Manuel Veríssimo Galamba Rateito ao~ntando a ené Igui.dade desde 29/2/964. Tem divencimentos do novo posto a partir de 3/1/65.
(Despacho de 24/4/967)

20

Regimento

de Arti Iharia

Pesada

nO.2

s,Sal'
BoI'
" s , Car 1os Manue 1 Game i' r a
~ gesgs.DoMil' o s., os F'ur raea
!l~rnandoJrnln,gosJustino Rego, José Maria Braga Dias,
d10 e Man OSe Borralho Graça, Luís Lopes dos Santos
ve 28/2/9~ei Lopes Bareia, contando a antiguidade des~Cirnent ,data
a partir da qual têm direi to aos
o~ do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)

Cavalaria
t>

B,.gimento

de Lancei ros nO.2

~.~

Regimento

de Cavalaria

20

'\Jar
~ollg. Milo
QóI tando
',,, Furriel, José António Pimentel Serra,
qllal t~ an,tiguidade desde 28/2/967, data a partir
dlreito aos vencimentos do ~ovo posto.
(Despacho de 24/4/967)
~tllltg. Milo
Q~ tlllldo a
qlllll t

0°.3

" ~ Furriel, José Arlindo Pereira Lourenço,
antlguidade desde 28/"/965, data a partir
em direito aos vencimentos do novo posto.

1'8

~~!
.
••••• ******************* ••***.*** •••***.******** •••
354

ORDEM DO EXÉ RC ITO N°. 12

33.

(Despacho de 24/4/967)

Regimento de Cavalaria nO.7

20s.Sa,rgs. Milos., os Furriéis, João da Silva M~nde:~$
José Alfredo Fonseca Lopes e José Manuel Oliveld8taa
Santos, contando a antiguidade desde 28/2/967, d 8110~
partir da qual tem têm direito aos vencimentoS o
posto.
(Despacho de 24/4/967)

Engenharia
Regimento de Engenharia nO.l

b8dB
lOS.,
os F'urra a as , A rtur A dI'
e 1nO C8n16a'
20 s.S args. M'l
Piedade, António Jorge Silva Lopes e Vitor Mafl'8i2l961,
talha Henriques, contando a antiguidade desde 2 tOS do
data a partir da qual têm direito aos vencimen
novo posto.
(Despacho de 24/4/967)
I.

Serviço de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde

tiJl5,

Mi~oaOs

2° .Sar g, Mil 0., o Furriel, José Manuel Teixeir~
contando a antiguidade desde 28/2/965. Tem dlre
vencimentos do novo posto a partir de 4/3/967•
(Despacho de 24/4/967)

.rB

perel.,

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Pedro Francisco a 8Jlt
Baptista e Arlindo de Oliveira Jorge, contandf t@lll dl'
guidade desde 28/2/967, data a partir da qua
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)
01
. pilltO é
20.Sarg. Mil 0., o Furriel, Francisco Manuel Dias reJII
Macedo, contando a antiguidade desde 28/Z/9~j4/961.
reito aos vencimentos do novo posto desde 1
(Despacho de 24/4/967)

Serviço de Material
Companhia Divisionária

l. si

de Manutenção de Matar

2°.Sarg. Milo., o Furriel, João Alfredo Gra

lha PII

11119'

3a.Sér'
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Contand
qUal teo a,an~iguidade desde 28/2/966. data a partir da
m dlrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)
20 ,Sal'g M'
Cont~d 110., o Furriel, Carlos Alberto Gomes Pinto,
qUal teo a, an~iguidade de~de 31/7/966, data a partir da
m dlrelto aos venClmentos do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)
0
2 8•Sal'
'
Manueisã Mllos., ~s ~urriéis, Joaquim Portugal, Vi~al e
desde 2 Osa de Ollvelra Orfão, contando a antlguldade
"encirn8/2/967, data a parti r da qual têM direi to aos
entos do novo posto.
(Despacho.de 24/4/967)

SerViçO de Administração
20

2°

G
•

rupo de Companhias

Mil itar
de Administração

Mi I itar

·Sal'g M'
ches 'c 11o" o Furri al , Carlos Alberto Pereira San, ontando a anti~id~de
desd~ 31/7/966.
Or ~
(Despacho de 24/4N67)

gaos de Execução
Estabelecimentos

dos Serviços

e Outros Elementos

de Instrução

Escola Central de Sargentos

2o,Sal'
,
bt,g,
~hl o " o F'urrle,I J ose' Martlns
'
D'las, contando a
~l 19uid
liono\,oade desde 28/2/967. Tem direi to aos vencimentos
posto desde 8/3/967.
(Despacho de ~ V 1/967 )
20S
ESCola Militar de Electromecânica
'Ill'g M' 0
COllt~do11 ., o Furriel, José Alberto Fazenda Martins,
!lIl'1l
tern an,tiguidade desde 28/2/967, data a partir da
lrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)

d'

Mo U I tramar

Região Mi Iitar de Moçambique
'8atalhao de Caçadores de Lourenço Marques

356
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20.Sarg. Milo., o Furriel, Fernando Madeira Gaspar,
do a antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 24/4/967)

copta P'

-Agrupamento de Engenharia
eN>

20s.Sargs. Milos., os Furriéis, Armindo Bogalho V/a;/961
Tum da Silva, contando a antiguidade desde. 28 tb$do
data a partir da qual têm direito aos venclmen
novo posto.
(Despacho de 24/4/967)
tO'coJl'
20.Sarg. Milo., o Furriel, Rui Augusto David Moura
tando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 24/4/967)
pe'
20.Sarg. Milo., o Furriel, Manuel António da Si~:~ di'
tronio, contando a antiguidade desde 28/2/967•7
reito aos vencimentos do novo posto desde 9/3/96 .
(Despacho de 24/4/967)
opteP:

2°.Sarg. Milo., o Furriel, João Ramos Galante'I/~llá~
do a antiguidade desde 28/2/96b.Tem direito aOS
tos do novo posto a partir de 10/3/967.
(Despacho de 24/4/967)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

-Batalhão de Engenharia

i~'
leP t 't
tP
o Furriel, João da Conceição Va p8

20.Sarg. Milo.,
contando a antiguidade desde 28/2/966, data:
da qual tem direito aos vencimentos do novo post .
(Despacho de 24/4/967)
-Batalhão do Serviço de Material

cl
li81, II

20.Sarg. Milo., o Furriel, Guilherme Fernandes J3e~~dllqO
tando a antiguidade desde 31/7/966, data a part1
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)
Comando Territorial

Independente

de Timor

.s

-Centro de Instrução
a

Jlt)I'
II

I~

20.Sarg. Milo., o Furriel, José da Silva, contand~'rei~
dade desde 28/2/967, data a partir da qual tem 1

3a S'
"~O
ene

"
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24/4/967)

TRANSfE RtNC I AS

ciwro PERMNENIE

Armas e Serviços
Ministério
Quartéis Generais
~

do Exército

Quartel General do Governo Mi Iitar de Lisboa
.Sarg. d
~e\'endoe lnf.. Alberto Gansal ves , do C.T. 1. da Guiné.
~ce peier considerado nesta situação desde 23/3/967.
a verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'!

20S
.~uartel General da za. Região Militar
. ar
V
s. de Eng • (S'ap.}, LU1s Nunes dos Beis,
.
~enCePel
da D.S.F ••O M·r
adros".a verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos
ESCQ I as

'.
Praticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantari a

20

S

Regimento de Infantaria nO. 3

to~~g:
Mec. Arrnas L"a gearas , R'eana ld o de Sousa B'rl. tes
Se e~Ção

da
q•."r consid do R.A.P.2. sua Unidade Mobilizadora.
devendo
e e~bal'cerado nesta situação desde 21/3/967. data em
Ou de regresso h Metrópole.

~"r

Regimento de Infantaria nO. 7
g

Ul\id • Mec v'

~deMobi ~at. Rodas. Manuel Filipe. da C.D.M.M•• sua
~t;~()
desd hzadora. devendo ser considerado nesta siOIlol •e 10/3/967. data em que embarcou de regresso à
til"

e

Regimento de Infantaria nO. 8
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10 • Sarg. de lní.,

da Silva Carvalho, do B.I.l t~ si'
devendo ser considerado n sA .V~
.por ter regressado da B.f'M Lei'"
dos Quadros Aprovados pO

5
Artur
Unidade Mobilizadora,
tuação desde 21/3/967,
ce pela verba "Pessoal

Regimento

de Infantaria

SUl

nO. 10

~
ds C·

Furriel Mec. Amas Ligeiras, Lucílio Sereno Jorge, 'defa~
M.M., s~a Un~dade,M<;>bilizadora,,devendo ser CO[l:~OIlde
nesta S1tuaçao desde 21/3/967, data em que emba
regresso à Metrópole.

,

, Regimento

de Infantaria

nO.12

Je

20.Sarg.

do QSSGE. António Augusto dos Santos! d~ ~de~
Cabo Verde, devendo ser considerado nesta Sl tU Ápfof8

4/4/967. Vence pela verba "Pessoal dos ()ladros

'por Lei".

~.1.14~

António Duarte Costa Pinto! do aO des
devendo ser considerado nesta SltUaÇ

10 .Sarg. de lnf.,
por pedir,

10/4/967.

Regimento

de Infantaria

nO.14

!

Néry, do R:I'~;~de~O
pedir, devendo ser considerado nesta situaçao
~
4/9f57.

10 .Sarg. de Inf . , Adelino Ferreira

j\I!Isf81jc

'h~Sar? '_Mec. Amas Ligeiras,

Joaquim Nogueira d~f coJlS~
C.D.M.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo S e ernb8
rado nesta situação desde 10/3/967, data em qU
de regresso à Metrópole.

Batalhão

Independente

de Infantaria

I

0°,11

1.16, Sil

10. Sarg. de lnf., Luís de Medeiros Júnior, do R·nestSl
Unidade Mobilizadora, devendo ser considera~O de ~s
ção desde 9/3/967, por ter regressado da R· •ro.,8
que. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AP
Lei".
~
o

S9tgJe ~

10 .Sarg. do QSSGE, António Machado Pereira e 2 ~.M,di
fantaria, Virgílio António Tavares, ambos ?a açao
çambique, devendo ser considerados nesta 1tU APto
3/967. Vencem pela verba "Pessoal dos Qua ros
Lei".

d

l

3a. Sér'
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Batal~ã~ Ind~pendente

2° .Sarg M .

.
POrp~d.ec. Electricista,
11'.

lo

de Infantaria nO.18·
.
José Garcia Luís, do R.A.L.3,

.

'Sarg d
'COn'3ide Inf., Gil Cordeiro, da R.M.M., devendo
"er&a~pado nesta situação desde 18/3/967. Vence
essoal dos Quadros Aprovados por Leí ",;

Batalhão Independente

ser
pela

de Infantaria nO.19

20 •Sar
bili~~dde r-r., Luís da Silva, do R. LI.. sua Unidade MQ..
~3/3/967ra, devendo ser considerado nesta sitQação desde
Pessoal'dPDr ter regressado da R.M.M. Vence pela verba
Os Quadros Aproyados por Lei".
'

Batalhão de Caçadores nO. 6

20 S

' arg. d
.'
.
,
la, de" a S.S., Manuel Vermelho Morena" da R.M._de AngoV~ce pe doser considerado nesta situação desde 29/3/67.
e a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

1

lo

Batalhão de Caçadores nO. 8.

,Sal'
.
Ser ~~nd? OSSGE, Eduardo João Temudo, da R.M.A., devendo
\>erba"p1derado nesta situação desde 29/3/967. Vence pela
essaal dos Quadros Aprovados por Lei".

Artilharia
Fil .

Escola Prática de Artilharia

ttlel

~,M,M.Mec. Armas Ligeiras,

António Castelo Pereira, da C.
eSta ~i~ua ~nidade Mobilizadora, devendo ser considerado
Stessa ~ Maçao desde 10/3/967, data em que ernbatcou deeeetrópole.

lo

Regimento de Arti Iharia ligei ra nO. 1 .

\l_

'''!lI'

Se g. Mec V'
r conai'
aat , Rodas, Ramiro Serra, da R.M.A., devendo
qlleernba derado nesta si tuação desde 27/3/967, data em
rcou de regresso ~ Metrópole.

2o.Sa

Regimento de Artilharia
l'g,

li
e An.,

Jf)sé

ligei ra nO.2

Pah de &n18~, do R.A.P.2,

SPa

Upigl:t'

sér iS
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, ação
de Mobilizadora, devendo ser considerado nesta SltU nels
.
V
ce
desde 21/3/967, por ter regressado da R.M.A. en rverba "Pessoa.l dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Arti Iharia ligeira nO.4

a, 21ds
I
2°.Sarg. Mec. Radiomontador, Silvério Mar9ues da S'lv
dl de
R.M.A., devendo ser considerado nesta s1tuação, eie.
3/967, data em que embarcou de regresso ~ MetropO

Regimento

de Artilharia

Pesada nO. 3

deyeJl'
2° •Sarg, Mec. Viat. Rodas, José Correia, da R.M.A., datS
do sér considerado nesta situação desde 29/3/967,
em que embarcou de regresso ~ Metrópole.

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

tOS
2° .Sarg, Artífice Serralheiro,
Carlos Alberto dos S~a si'
Reis, do CI1 da Guiné, devendo ser considerado negreSSO
tuação desde 31/3/967, data em que embarcou de re
à Metrópole.

Regimento

de Arti Iharia de Costa

~.A'
' a, do adO
2°. Sar~. de Art., Adriano Augusto Madureira Glng
li
P.2, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons iderda F"III'
nesta situação desde 21/3/967, por ter regressa doAProve
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos QuadroS
dos por Lei".

Grupo de Artilharia

Contra Aeronaves 0°.3

2
AP· '

2° .Sarg. de Art., Augusto Veiga Meira Torres, do~' ~esd:
sua Unidade Mobilizadora
devendo ser considera ~oM. 5
si tuação desde 21/3/967, ,por ter regressado da . ~ovadO
Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Ap
por Lei".

Cavalaria
Regimento de laoceiros

nO.1

atflaç,9°,
2°.Sarg. 2°.Artífice
Carpinteiro,
João José da En~stB 5~
Fernandes, da B.M.M., devendo ser considerado n

3a. Sé '
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tua ~
80 ~~

'desde .18/3/967
etrópole.

j

data em que embarcou de regres-

(c/destino

ao C.I.C.A.3)

10·Sar ,
M.M g. Mec. Viat.

Bodas, Joaquim Antão Caroço, da C.D.
do ~~s~ua ~nidade Mobilizadora,
devendo ser considerade l'e a Sl.tuação desde '21/3/967, data em que embarcou
gresso à Metrópole.

Engl!nhari a
~.

Grupo de Companhias

de Trem Auto

"éIl'g.Â'
•
SUa~~~. Mec. Automobilista,
José Alpalhão, da C.D.M.M.,
Situaç: ade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta
110 à ~o ~esde 10/3/967,
data em que embarcou de regrestropole.

, Transmi sSões
20

.
Batalhãp

de Telegrafistas

,Sal'g d
"'.M. 'd e Eng. (Trans.), Alexandre Alves Lourenço, da R.
967.'V neVendo
ser considerado nesta situação desde 5/3/
cpela
e
lélll doe
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
aS Quadros".

SerViço de Material
Escola Prática

• Q

do Serviço

de Material

~ • Sal'
tlnidad:' de.Art., José do Lago Queiróz, do R,A.L.l, sua
tuação dMobllizadora, devendo ser considerado nesta siCePela esde 2/4/967, por ter regressado da R.M.A•• Venlo
Verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
iSal'g, M
ell, do
Instrumentos de Precisão,
Artur Fernandes Te&el'Viço ' .M.P,E., desde 17/4/967, por convemênci.a
de

iCi

lo~.

•"IiI'

~

•

g, Mec V·

" SUa Un ~ lato Rodas, António Luís Sanches, da C.D.M.
~ Situa _ldade Mobilizadora,
devendo ser considerado ne~
o ~ Met ç~o desde 10/3/967, data em que embarcou de regr _
rOPOle.

, .e
EXÉRCI TO N0.12
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2°.Sarg. Mec. Viat. Rodas, Vi~ente Calixto ~sado~Sim!~
da R.M.A., devendo ser considerado nesta Si tuaçaO ,dole.
29/3/967, data e~ que embarcou de regresso à Metro?

Companhia

Divisionária

de lIanutenç-ão de Material

Gom~:

1°.Sarg. Mec. Viat. Lagartas e Especiais, Eduardo
de Carvalho, da R.M.A., devendo ser considerado neS
situação desde 29/3/967, data em que embarcou de re~
gresso à Metrópole.

Orgãos

de Execução

Estabelecimentos

dos Servjços

e Outros

ElementoS

Penais

la. Companhia

Disciplinar

2 sue
2°.Sarg. de Art., Orlindo Augusto Martins, do R.A.P. 'si'
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta yetr
tuação desde 21/3/967, por ter regressado da R.M.A.
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le

i",

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

Mi I itar

.d'r~d~

2°.Sarg. Mec. Viat. Rodas, Manuel Rodrigues Josué,
M.M., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons1de de
nesta situação desde 21/3/967, data em que embarcou
regresso à Metrópole.

2° .Sarg. de Cav., António de Brito G.terreiro, do R,L,2~i~e
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta y~'
tuação desde 29/3/967, por ter regressado da R,M,t,
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Met,).
N°, 1 do artO, 63°, do Capo, 3°, do Orçamento do '

i",(

1ilJlOf'
2°,Sarg. de Cav., António Cebola Rodrigues, do CI1 de7 eJI;
devendo ser considerado nesta situação desde 8/2/96.",(fi'
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le)J.
1 do artigo 63°. do Capo. 3°. do Orçamento do M,E. '

,v

Escola ~ilitar

de Electromecânica

ssP'
~d:r,dO

2°.Sarg, Mec. Bad.iomont.ador , Victor Manuel Parente
tos Costa, do Cl1 de Cabo Verde, devendo ser consl

3a. Sér'
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nesta .
.1I'esso
sà~ação desde 2'/3/967,
etrópolé.

2

data em que e"lbarcou de rer

Centro de Instrução Militar de Santa Margarida

o,Sal'
.
da
~eM' Vi t , Rodas, António Joaquim Batista Gonçalves,
ceiÇão' .,' e Furriel Mec. Armas Ligeiras, Armando da ConSeI'COL~lS, do R.I.16, Unidades Mobilizadoras, devendo
I'esPec~~lderadosnesta situação desde 10/3/967 e 9/3/967,
tl'óPole~vamente, datas em que embarcaram de regresso à Me-

C~D

~

Centro de Instrução de Operações Especiais

,Sal'g d
'lendo' e lnf., Manuel Rodrigues Courenço, da R.M.A., dePela v:e:; considerado nesta situação desde 29/3/967. Vence
20
r a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" .
.Sal'
16, ~~ade ~nf., António Henrique Cristo Carraça, do R. I.
~a situ U~ldade Mobilizadora, devendo ser considerado nesencepa ao desde 8/3/967, por ter regressado da R.M.M••
e a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

1

~

Centro de Instrução de Condução Auto nO.5
,Sal'
de'le~dMec. Viat. Rodas, Manuel Pires Fernandes, da·R.M•.M.,
etn queo sebr considerado nesta situação desde 9/3/967, data
~ arcou de regresso à Metr~pole.

Estabelecimentos Produtores
20

Manutenção Mi litar

.Sal'
do s~~ do ~,
Odoaldo Odorico Almendra, da R.M.A., devenPela \te cbnslderado nes ta si tuação desde 29/3/967. Vence
r a "Pri.vat~va da Manutenção Militar".

Diversos
10

DepÓSito Geral de ~!aterial de Engenharia

,Sal'
.
de l,g· de L·
•d
d I'~hil' cng., José Gonçalves Mateus, do R.E.l, sua Unl aI e 21/3/~zadora, devendo ser considerado nesta S ltuação desa \tel'h 67, por ter regressado da R.M. de Angola. Vence peII "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

"

.

"

2° .Sarg.

,-

•

.'

" , ,

e

Destacamento Misto do Forte do Alto do DuQu
" de Ar t.,",' Ãffiérico
i"
'Bastos Pereira,
do R. A •P •2 ,

sua

si'
nes de Afr
".~uaçã9 d~~~e21/3/%7'.
por 'ter regressado da R.M~ados
gola •.,.vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
-porLe i",."
.• "
,,'
t

Uni.dade Mob~.1izagora, devendo ser cons.iderado

I.I~·

Suprànumerários
l n tantar

í

a

.. ~
R.~gimento de Infantaria na. 2
'

,
,
I'"''
frafl"
2°s:Sargs., de lnf., /osé Maria Franco, do D.G:M.Gd~~ep'
C1SCO Abreu, do B.C.6,
Luís Rodrigues Gouvela,
~.l.12,
Oficiais
da D.S.P.;M.E.,
José Monteiro PaIos, ~o'o flatnd5
,M~~,1\~el
Mafia"H9drigues'~ires,
do C.LO.E.,
Anton6rlO' d~
A<;á<:io, dO,D.G.M.G.., António Manuel Bebocho Greâuardo ,
R.I.16,~tón~'ó
V~egas Afonso, do C.I.S.M.~.!
Eo do Na5V•
Encarnaçao Lourenço Mariano, do B.C.8, MaX1m1aJldo dO/111
cimento Costa, .do 1;\.S.S. e António Ramos Carronde'12 ~
C.6, devendo ser considerados nesta situação ~esa c) f
966,' por terem sido nomeados nos termos da ahne rV'irelll,
; artigo 3°. do Decreto 42937 de '22/4/960, para s~a Gui~e'
tropas de reforço.à
guarnição normal do C.T.l.

Regimento de Infantaria nO.15

I

e1
1 19.d tef

2°.Sarg. de lnf., Mário Correia de Melo, do B.l .. por ()i'
d? ser considerado nesta situação desde 8/4/967 °, dOío!'
sldo nomeado nos termos da alínea c) do art1g0 de te
creto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
ço lt guarnição normal do C. T. 1. da Guiné.

3

Regimento de Infantaria nO.16

doí~
deveP 'dO

5\0

2° .Sarg, de lní., José Anes da Costa, do E.C.lO, ter
considerado nesta situação desde 30/3/967, pOd J)ecre~
nomeado nos termos da alínea c) do ar tO• 3°. oforÇOd9
42937 de 22/4/.%0, para servir nas tropas de redePte
guarnição normal do Comando Territorial
Indepell
Guiné.
gJSI

f Alfll,o'

P:o'settg

z,°s.Sargs. de lnf., Hi gino Augusto Tavares, do
Manuel Dinis de Almelda Rebelo, do R.I.lO, M8r~

~a, Sé r'
•••••••
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ORDEM !'lO EXÉRCITO N°.12
365
***********************************************
renga d'
'
JOãodO' R. I. 4, A I varo Lopes Rodrigues, do R. I. 14 e
sidera~ Sllva Nogueira, do C.I.C.A.4,
devendo ser connO!nead
Os nesta situação desde 8/4/967, por terem sido
42937~s nos termos da alínea C) do artO. 3°. do Dec,
~ ~arn: ~2/4/96O, para servirem nas tropas de reforço
lçao normal de C.T.I. da Guiné.
Artilharia
Regimento

20 ,Sal'

de Arti Iharia

ligei

ra nO. 1

e 20~SadeArt., João Camilo Marques Bajonco, do R.A.L.4
G~ão r~. de Art. (Trans.),
José dos Remédios Caeiro
tllação'd o R.A.L.l, devendo ser considerados nesta si~ell\sid esde 6/4/967 e 8/4/967, reospectivamente,
por teo Decr~tnomeados nos temos da alínea c) do artigo 3°.
de refor o 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
20
Ço ~ guarnição normal do C.T.I. da Guiné.

s'Sar

JOSé~:. Fde, Art., Albino Martins Cordeiro do C. I.~i. c
rados ne ana ,Pinto, do G.A.C.A.3, devendo ser cons de~osnos ~ta Sl.tuação desde 5/4/967, por terem sido nomea2937de ermos da alínea c) ~o ar t? , 3°. do Decreto \4(,
~a~iÇã 22/4/960, para serVlrem nas trophs de refor~o à
o normal do C.T.I. de Ti.or.
í

CaValaria
~ ~

Regimento

de Cavalaria

nO.3

'''iiI'

~e\'~dode Cav., José Júlio Roque Lajes, da Acad. Mil.,
~r sidoser considerado nesta situação desde 8/4/967,por
f Creto torneado nos termos da alínea c) do ar t? , 3°, do
orÇo~ 2937. de 22/4/960, para servir nas tropas de reguarnlção normal do C.T.I. da Guiné.
20s

S

• !Ir

Regimento

de Cavalaria

nO.6

Iliino gs. de C
av., Victor de Matos Lopes, do R.L.2, Maxit 4' Mili~to Rodrigues, do R.L.2, Abílio José Mestre, do
967' devendr e António Roque do Nascimento Delfina, do R.
~rt! llor t o ser considerados nesta si tuação desde 12/4/
~s ~g()30 erem sido nOltleados nos termos da a línea C) do
t~l.' tl'0Pa~ ~o Decreto 42937 de 22/4/960,
para servirem
de Moç.._~. reforço II guarnição normal da Região Mili""101que.
~

Cal Augu

, 'e
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OROEM

No Ultramar
Comando Ie r n.tnr

iaí

Independente

da Guiné

1° .Sarg. d~ QSSGE;, Albert? Marques, d'o R.A.A, F., de"e~~~
ser conslderado nesta'sltuação
desde 8/4/967, por
sido nomeado para servir'em
reforço por imposição.

~~i

1° .Sarg. do SAM, Joaquim. António Caldei~a Vi~ira. da
A.M., devendo ser cons iderado nesta sa tuaçâo desde 'li'
967, por ter sido námeado para servir em comissão W1
tar por imposição.

t·

2°.Sarg.
de InI.,
Manuel Maria Barradas,
do B.C.1 e C.,
Sarg. de Art., Crist6vão Valente Vieira,
do C.I.A'/9A67,
devendo ser considerados
nesta situação desde 13~4 art~
por terem sido nOWleadosnos termos da alínea c) o tr&
3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas
pas de reforço à guarnição normal.
'11110
2° Sara. de Ar.t. (Qp. Radiolicalização),
Joaquim Agos~itU8'
~artrns,
do B.A.T., devendo ser considerado
nesta
de
ção desde 10/4/967, por ter sido DOM.1eado
nos te~~
pS'
alínea c>. do ar t>, 3°. do Decreto 42937 de 22/4/9r:fJ'
ra servir nas tropas de guarnição normal.

Comando Territorial

Independe~te

de Cabo verde

.

7
do R:l. /;

2°.Sarg.
de Inf , , António Joaquim dos Santos,
2° .Sarg, de InI. (Sap.), Candido Joaquim Soto Mal.o:tUO'
neses, do R. 1.13, devendo ser considerados
nesta Sl dll8'
ção desde 10/4/967,
por ter sido n~eado nos te~~s pllf8
línea c) do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/9ov'
servirem nas tropas de guarnição normal.

Comando Territorial

Independente

de S. Tomé e principe
f

"pO,

,
N'aSClmentO aOY'de$
2° .Sarg, de lnf. (Trans.),
Antónlo.Fernando
do C.I.S.M.I.,
devendo ser considerado
nesta sitU~Çell c)
de 6/4/967, por ter sido nomeado nos termos da ahn r"if
do ar tO. 3°. do oecreto 42937 de 22/4/960,
pare se
nas tropas de reforço tl guarnição normal.
o 1,'

~.~

. Bote l'ho T"elxelra'/9 da
""t
de lnf., Manuel .Ioequim
2°.Sarg.
rdo
61,
devendo ser considerado
nesta situação desde 6/4 3°.,80
ter sido nomeado nos termos da alínea e) do arto. u8r!l~~
Dec. 42937 de 22/4/%0,
para servir "as tropa, de 8

~a, Sér'
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Comando Territorial
Independente
de Ti"1or
''-Jll.1'
CoFe~s.,do OSSGE, Joaquim Vicente, do R.LJG e Francisrlldos~ell'a d~ Carvalho, da D.A.T., devendo cer, considedospa esta sItuação desde 5/4/967, por tel'em SIdo nomea20
1'a servirem em reforço por imposição.
s,Sal'
'
Cândi~s'Jde Inf., Manuel Caldeira Maia, da C.T.S.C. e
Eng,
c:>nasUimangana Tiniane, do D.G.A.; 2° .Sarg. de
Fonsecr&ns.Hadiotelegrafista),
Bartolomeu Caldeira da
ção dea do B.T., devendo ser considerados nesta si tuaIIlfueas)e 5/4/967, por terem sido nomeados nos termos da
ra ser~' do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, paR
Vlremnas tropas de reforçb l guarnição normal.
Url'iel d
R,l'. de Eng. (Trans.T.p.F.), Joaquim de Jesus Sousa, do
9~7,'poevendo ~er considerado nesta situação desde 5/4/
t1gO30 r ter SIdo nomeadonos termos da alínea c) do 81'troPas do Decreto 42937 de 22/4/960, para servir
nas
20
e reforço A guarnição normal.
'
-Sal'
tins s. dde Eng. EQ. Peso de Eng., Isidoro José Vieira Mardigai dO R.E.l; to.Sarg. de Eng. (T.P.F.), Renato José VidiOte1 a Conceição, do B.T.; 2°. Sarg. de Eng. Trans (Rariel deg~~fista), Jacob da Fonseca Taveira, do B.T.; Fur1'., d e a:.ng. Trens, (T.P.F.), João Bicho ToméJesus, do B.
Por t:;endo, ser considerados nesta 6ituação desde 15/4~67,
30, do em SIdo nomeados nos termos da alínea c) do ar t rgo
de ref Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
orÇo ~ guarnição normal.
20s

Q_

(1

d

d

o

V ~ CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
A ~ Cursos
t

1 ~ Averbamentos

~

~

,

~ que lh es
rovea'
to e a c 1 r' f'
COrreulcada o Curso de Operações para Sargentos, que deSargentnoB.R.T., de 13/2/967 a 15/4/967, os seguintes
os:

v 111
~entaram
ind' ,com

'D,c:,,.,

ap

t.amen

ass

a

caçao

.~~ERAcj5ES DE INFolMAÇÃO DAS 'TRAtYSrfI~
.Sarg. de lnf.-ManueL Goulart Bettencourt
13.55

VaI.

.

368

.

no

ORDEM

;'..:

. '

aa,

EXERC I TO N°. 12 ..

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

S'rie

:f"

"

-B.C.5

-2°,Sarg.

-GACA 3-2°.Sarg
-R .A .C. - "

Inf.-Manuel-...Nunes •.•...••..

de

12. 96 valo

.

7Val.

•..de Art.-.Crispitn F"llvreira Gomes
11.8 alo
_J o sé F 1.0 r" Te o d o ro ..... 11. 69 V

. ÓPERA05ES DE SECJJRANÇADAS TRANS\1IssBES
-CIOE

-R. I.

- 2°·.Sarg.

de

Inf.-Manuel
António
Pereira
Si1vestre .......•..•..

1-"

13.41

-Manuel A Veríssimo
Divalo
reitinho •.••........•.
12.76

-R.I.14-"

-António
August1) da Vivalo
la ....••.•.•..•..•....
11.83

OPERAÇÕEs DE RADIOCOC4LIZ4ÇÃO
-DSFOM
_2° .Sar·g. de Inf. -José da Silva ......... 13.21
-E.P.C.-2°.Sarg.·
de Cav.-Joaquim
Silva Pinto ••. 1l.84
-la.
-RAAF

.val.

valo
valo

C.D.-2°.Sarg.de
_2° .Sarg.

Inf.-João
Pacheco
do Ama1.
ra1 ..••••.•.•.•••....
10.80 ves
de Art. -Joaquim
do Carmo AscenV '
esl
são ....••....•..•.•....
10.65

Frequentaram com aproveitamento
e a classificação
que a
lhes vai indicada o Curso e Estágio de Radiologia,
JIde
ESSMe AMPrespectivamente
de 22/11/965 a 28/3/966 e
25/3/96'6' a 25/3/967, os seguintes
sargentos:
fjO~
-H.M.P.-2°.Sarg.

do S.S.-António

-H.M.P.-"
-GCTA

Jesus

Sousa .•.•...

···aO~
··::aOtl

-Oscar de Leme. Rego ..•.••
-José Marques
M«ndes .•...•..

II

,.ia '

A estes sargentos deve ser averbado "Curso de Radio1oe;:a"•
"ESpecialidade
de Radiologia"
e "Estágio de Radio1ogJ.
o 3~
Frequentaram com aproveitamento,
no C.LC. da R.M.A.! teS
Curso de Comandos que terminou em 5/2/965, os seguJ.n
sargentos:
-R.I.

1 -2°.Sarg

•• Vict~r

Manuel

-CM Grafanil-2°.Sarg
•• E11sio
-R.I.L.
-Manuel
Isaias Pires.

A estes sargentos
mandos" •

L A Barata

Jorge

deve ser averbado

da Cruz.

Fraga.

"ESpecialidade

de CO'

VI - DECLARAÇÕES

1 - Rectificações
Declara-se

que o lO.Sarg.

de Inf.,

constante

na

O.E.

no.e

3a, ~• .'
•••••••••

." ~BrI e

,',

ORDEM DO EXERCITO N°.12

"

369

••• ***** ••••• *•••••• *•••• *•• *.* ••••••••• *•••

3a. Sé '
de,...
rle_ d CY'\/
'
.
"'IIr10s e OJ 3/967, pág. 239, chama-se LuIs Tr indeb
e não como se publicou.
'1eCti f'
, lCllndo
.
~na 279 o a O.E. ~o. 10 de 10/4/967, 3a. ~rien~ pá- '
1'a~sCorre~<k se le: l .Sarg.
de lní., Domingos Gaima- "
GJllllarães Cala,d~Ye ler-se 1°. Sarg, de Inf; , Domingos
~l
rrel.ra.
J ara-se,
loaquirn ~e se chama, Joaquim Gomes Carvalhais = não
9' I, a
çalves Carvalhais,
o 2° •Sarg. de lnf., do R.
66, a ue se refere a,O.E. nO.7 -3a. Séri~- de 10/3/
Q

p1

s- 202.

It

~cl
ara-se
1'lIlÍjod que o 2° .Sarg. de lnf., José David da Silva Aionão'o R ~.I.8, tem como Unidade .Mobilizadora o R'. 1.2
Vl/967' .l~, conforme, foi publicado em O.E. nO.l, de
ll°llna1 d' tágina
11. Encontra-se em reforço à guarnição
~cl
o .T.I. da Guiné desde 12/11/966.
lira-se
qUe teve que 02°.Sarg.
de lnf., Ernesto Vieira da Mo~a,
dO 11.1 6 ComoUnidade Mobilizadora o R.1.16, per tênc'i a
tO na Ee não ao B. 1. 1. 18, como por 1apso foi publicaO
l'1l-se ~. n .8 -ss. Sériede '$)/3/967, pág. 237. Encondesde18/2/reforço à guarnição normal da R.M. de Angola,
~1
967.
c IIra_
~IIO.Ese~ue o 2°.Sarg. de lnf.,do B.1.1.18,
constante
acint~ ~8 -3a, Série- de '$)/3/967, pág. 237,chama-se
~ 1
aso Vasconcelos e não como se P'o'blicou.
ca
d 1'a-s
bi,Ca.ve nula e de nenhum efeito a colocação do 2°.Sarg.
lca.d~' António Cebola .Rodrigues, no R.L.2, conforme pu~ 1
em O.E. n? .10 de 10/4/967. pág. 291-

à

c a1'a_

Le~~que o 2°.Sarg.

Mec.Viat. Rodas, Casimiro de Jecolocado nas O.G.M.E., desde 2/3/967 e não
9967
,967 como consta na O. E. nO.7 -3a. Série- de 10/
67 e' 2~~,· ~8. Durante o periodo que decorre entre 9/2/
~cl
967, este sargento é colocado no O.G.A..
d ara-se
~ C'Cav que o 2°.Sarg. de Cav., Joaquim Martins Cabaço,
18r conv·I?39 do Bat. de Cav.1884/R.C. 7, foi transferido
~e691l1.Aenlência de serviço para a C.Art.1467, Bat. Art.
18/4/9P.2, desde 13/4/967, conforme nota nO.2410/1-C
67. Encontra-se na R.M.A. desde 15/4/966.
~Us

3?de 9/2/stá

I

W:
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f

Declara-se que o 2°.Sarg. de Eng.Trans, (T.P.F.), ()na
dos Santos Freitas Ribeiro, do B.T., foi nomeadonOde
termos da alínea b) do arto. 3°. do Decreto 429
22/4/?6q; e que para o efeito de abonos se dest~nado
guarn1çãó'normal da R.M.A., e não como foi publlea
na O.E. nO.10 -3a. Série- de 10/4/967, pág. 296.

?7 ~

Em referênci~ h O.E. nO.3 -3a.Série- de 30/1/967, pá~í
na 93, declara-se que na altura da promoção a Fur~l80,
do Q.P; de 'Cav~laria, o Furrie~ José ~o Ro~ário Sl:no
era 2°.Sarg. M110. de Cav. e nao Furnel M1lo., ,e
po~ lapso.foi publicado.
, ,

.'

,

tO

Declara-se que fica sem e~e~to a promoçã~ a 2o:~r~o~
do Q.P. ?e ~t. do Furr ie l , André Barr1g~s F1hpe/,2/
, forme o pubhcado na O.E. nO. 4 -Sa , Séne- de 10 rnoJ
967, em virtude do referido Furriel, à data,da pro
ção, zer auto de averiguações pendente.
Que se rectifica a data da O.E. nO.11 referente a tjJ d;
Abrir, em virtude de por lapso ter saído com 8 data
Xl de Março de 1967.

VII
.

- OBITUÁRIO
.

afaZ,

1967 - Março - dia 28 - 2°.Sarg. de lnf., Antónl0
da Repartição de Sargentos e Praças da D.S.p.jM·E.·

3a. Sér'
.......
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Ministro

do Exército

Joaquim da Luz Cunha

O Ajudante

General

- .c.:;,

-:»

j

~j

•

MINIST~RIO

Ordem

DO EX~RCITO

do Exército
3....
SÉRIE

N°, 13
~

PUbI i ca-se

10 de Maiode

1967

~======================;:::::;::::;:::::;::::;:::::;::::;:::::;::::;:::::;::::=
ao Exército

o seguinte:

I - DECRETOS E·PORTARIAS
A - Louvores
1 _ PlVÇAs
Por portaria de 28 de Março de 1967
Mand
Ex:rO,Governo da Bepública Portuguesa,
pelo Ministro do
SantClto, louvar o Soldado n ". 1031/65 -M, Augusto dos
talh~s Almeida, da Companhia de Artilharia
nO, 1469-8aPes' ~o de Arti lhari a n ? • 1869 - Begimen to de Artilhari a
do a a nO,2, porque, no dia 6 de Dezembro de 1966,quanvia~ Seu Grupo de Combate que eSCllltava uma coluna de
do Uras ,civis foi emboscado por um numeroso e bem armatnei~ruPo,l\tLmigo, apesar de ter sido ferido logo aos pr i.trern s tlros,
manteve serena energia debaixo de fogo eJEtal ;mente intenso,
certeiro
e ajustado sobre ele,
de
POSt o~a que foi novamente ferido,
tendo-se verificado,
bala er10rmen te, que apresentava cinco perfurações
por
Me~
.
t~en aS~lm conservou um sangue-frio
e uma calma absoludade ~e lnvulgares
que lhe permitiram,
apesar da gravi~
e1ern ° se~ estado, enfrentar
com decisão e coragem dois
baten~tos lnimig~s.que
iniciavam o assalto ~ estrada, a:
-'lu o-os, permi t indo a captura de uma espmgarda sennlev~~rnática que um deles empunhava e impedindo o outrode
Se a cdonsigo uma espingarda das nossas tropas de que já
A. IS Po erara.
Ua
que acç~o decidida e corajosa desmoralizou o inimigo
, se tivesse
sido bem sucedido no primeiro assalto.di

, '8
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.
. os restantes e Iementcs
j
zamaraa
6II€lltos Ja
rora de combate e c~U1ril'
ria elevado número de annas.
8"
Revelou possuir, em canbate, coragem e calma inwl~ares, i~
!:negação, espírito de sacví ffcio e desprezo pela V1ds, pO ti!
apesar de já duranente atingido, não hesitou em revelar are"
inimigo a sua posição para defender a vida dos seus clfll
das feridos e irrpedidos de reagirem pelo fogo" ,
do E"
Ministério
do Exérci to, 28 de Março de 1967. O Ministro
xérci to, Joaquim da Luz Omha.
á

~

y;:

Manda o G>vemo da Pepúhl ica Portuguesa, pelo Ministro ~fer~
cito, adoptar para todos os efeitos legais, o louvor,,"
OB
do em Ordem de Serviço n 0,77, de 23 de Setembro de l~'cae"
flegião Militar: de Angola, ao Saldado n ". 186/65~, Jose $"
t.eno Laneiras Pires, da Coopanhia de Cavalaria n". ~C20, 3,
talhão de Cavalaria n". 1851 - Regimento de Cavalal'lS P
com a seguinte redacção:
e1l"
"Por,.. QlI1 combate I_l0 ,p~ssado ~a st de Maio de 1966, te~êo,
dencí.ado extraordinanas
qaal idades de herofsjm, alDeg ~to
valentia e coragem sob intenso fogo inimigo, qumdo, ~ dj$"
descoberto, fez frente can a sua anna a um grupo in~gol!
pendo de uma metralhadora M:l 42, que a &) metros vat~teUo
sua posição, Conjuntamente cem os outros camaradas,
al"
apcntador da metralhadora inimiga e, tendo descoberto JlO rI! 8
to de uma árvore outro elemento inimigo que apcntava pI! di'
sua posição, sem pensar na sua própria defesa, abateU~O
sí#}
um tiro certeiro,
vindo a cair fUlminado pela descarga
tânea do inimi~o que, visava. . .
'
. ~ dtl'
. O Soldado Lameuas Pi.res sacr-i fi.cou a sua prépr i a V1d~doS'
fesa da coluna que escol tava e dos seus camaradas fel'l
que tinham tcmbado junto de si.
, ~,~
Pela sua actuaçâo e a do PQqueno,grupo IPe se lhe JuP retfll"
dizer-se que se evitou um golpe de mão ~e o inimigo p
,
dia realizar sobre a viatura testa,
e~"
O seu acto de transcendente heroicidade bem poderá ser tJJt'tl'
to a letras de ouro na história dos bravos soldados par

E~ér

ses".

Ministério
do Exérci to, 28 de Maio de 1967. O Ministro
ci to; Joaquim da Luz Omha.

II - r,IIJDAt~ÇAS DE SI TUAÇAO
SAFGEN10S

ro QJAlID

Ingresso nos Quadros

PERmINIE

do

~a. Sérj

...·**'.~~"t
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Quadr

p
<lS.sltl

das

o de Sargentos do Serviço Geral do Exército

a

e~ir CCIl.siderados nesta

situação desde as datas
oC~s nas Ihí.daoes que a cada tIII se indica,
S abaixo mencionados:

sar~to

indicaos l°s.

Região ~Iilitar de Angola
Manuel Heitor Cantas Miranda, desde. 25/3/967
Áltmio Maria Frenci sco de Jesus,
desde
25/3;967
l0'~g.

ln Regiãc ~iilHar de Moçambique

d

f., MalUel Daitas Lima, desde

e
l0'~g.

d Regimento de Infantaria
nO.10
e Inf., Anérico Paulos Pereira,

l°,Sar

8/4/967

desde

25/3/967

Regimento de Lanceíros n° 2
g. de Cav., João Manuel Figueira Pinheiro,

desde 25/3/967

1°,<:::_

"iIl'g. de

Inf. Depósito Geral de Adidos
, Luís Braz, desde

Batar -

1C<:::_

25/3/967

.

lo·"iIl'g. de
ilao Independent~ de Infantaria
n " 17
·Sarg. de ~f., Man,!el Fr~c~sco. Po~a, desde
.
f., Jose fudngues Bibeizo, desde .. '

lo ~

1/4/967
8/4/967

Re .

'''iIl'g. d glDlellto de Infantaria
n ". 5
e Inf., Joaquim Pedro Milhinhos Poque, desde .. 1/4/967

lo
lo

'Sarg

d
. e

ln Regimento de Infantaria

·Sarg. d Cetltro
e

n? .8

f., José Alves, desde
de Instrução

114/967

de Operações Especiais

Inf., Serafim Figueiredo G>uveia, desde ... 8/4/967

lo ~_ O·
.
'''iIl'g. dst~to de Recrutamento e Mobilização n °.17
~
e
f., Áltmio de Sousa Dias, desde

8/4/967

q~

~g.~er
~siderado
nesta situação desde 12/4/967, o 2C.
esl3oalllleteno, José Maria Vaz, do B. C. 1. Vence pela verba
dos Chadros Aprovados por Lei".

Passagem"
Quad

_

, .

a sltuaçao de supranumerarlos

ro de Sargentos do Serviço Geral no F.xército

!éril
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f~

csn~

Passou a ser CCIlsiderado nesta situação desde 15/4f96? toO
gento de fug. (Coost. e Inst.),
Fernando Pires de 8rJ. pOr ~
do RE.l, por ter sido naneado para servir em refo~st!llÇ
sição na RM.h1gola, fazendo parte da Carq:>mhia de
1703/RE.1.

1°'~

Passou a ser cmsiàerado
nesta situação desde 12/4/967~ ~i.~~
gento do ç::ffE, Norberto Pest.ena, do RAL.1,
por ~e~jJ'"
meado para servir em reforço por irrposição na RM.
que, fazendo parte do G:md. Agrup. 1986./RAL1.

Passagem à situação de disponibilidade
Quadro da Arma de Engenharia (Ramo Transmissões)

M>

2° .....

Passou a ser consideredo nesta situação desde 9/4/967, o
de fug. Trans., Anérico Tavares Lages, da RM.M. .

"
c..ri
2°7',

Passou a ser cmsiderado nesta si tuação desde 6/3/96~1~stjJlO'
de Ing. Faro Trans., Agostinho dos Saltos Almeida
R.M. de Ingola.

III - PROMOÇÕES E GRADUAçõES
S<'ffiEN'lOO

ro (UAIro

~

Armas e Serviços
Ministério do Exército
Repartição de Gabinete

,~
.til

J)'I'~

Furriel de Art., o 10. Cabo N n ". 35161354, Manuel Pe~). dll qJ
contendo a antiguidade desde 29/8/96G, data a parur
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/4/967)

Escolas Práticas das Armas e Serviços,CentroS de
Instrução e Unidades
Cavalaria
Regimento de lancei ros n".
Furriel de Cav., o Furriel Mil o., José Pires da Fira,
antiguidade desde 6/1/967, data a partir da qual t611

~.

c:~~

3a.Sér'
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tos do novo posto.
(Despacho de

10/2/967)

Regimento de Cavalaria n°. 4
lo·Sar

G:Jnçtv 10.Mec. Viat.

Lagartas e Especiais,

o 2° .Sarg. , Jaime
desde
novo Pa' ata a partir da qual tem direito aos vencimentos 00
Por Lei~~' \t:llce pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados

4/2/967 esdna Cunha, da E.P. c., contando a antigui dade

(Despacho de

26/4/967)

Engenha r i a
~

Batalhão de Sapadores ~e Caminhos de Ferro
el de Eh
Ccrlti'ildo g., o l°.Cabo 23J/64-Pà, Manuel João Sovela Couto,
~ dir . a antiguidade desde 514/967, data a partir aa qual
euo aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 15/4/967)

Transm i ssões
Batalhão de Telegrafistas

Sarg

A:

!to~t:d.

Glefe Mec. Mat. Eléctrico,

o l°.Sarg.

l°.Mec. Radio-

22/1~% Alvaro Atgusto da Silva, contando a mtiguidade des<h nO\l 7, data a partir da qual tem direito aos vencimentos

Qe

Por Le~"~sto. Vence pela verba "Pessoal

dos (hadros Aprovados

(Despacho de 18/4/967)

ServoIço de Material
Escola Pritica do Serviço de ~aterial

Sarg.

A'

ttiCi~~d. Ülefe Mec. ~at. Fl~ctrico, o l°.Sarg. l°.Mec. Elecitltiguj_a, Manuel Cachao da Silva, do C.T.Alcochete, contando a
«Js v~ d~de desde 22/1/967,
data a partir da qual tem direi to
C1adtu Cllnentos do novo posto. Vmce pela verba "Pessoal dos
s Aprovados por Lei".
(Despacho de 18/4/967)

lt·Sar

llias gd_l~.Mec.

Viat. Lag. e Especiais, o 2°.Sarg., Manuel José
Partirad Osta, contando a arci.guidede desde 4/2/967, data a
!lela v ~ qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. Vence
erba "Pessoal dos (hadros Aprovados por Lei" .

cft;

Femaioo José Araújo .Morgado e José MameI Henriques,
do a antiguidade
desde 28/2/967, data a partir
da quB
direito aos vencimentos ao novo posto,
(fespacho de 2/5/967)

Regimento de Infantaria nO.7
.

l~e"

20s.Sargs. Mil os., os Furriéis,
João Artur da Silva ~~a enl'
José Eduardo Malha Machaao, Jorge Manuel flibeiro Fel\'piPtD
dio do flosário, Fernando Luís Dantas de Amorim, Car °jJJgUst
de Carvalho, César Orlando Carmona Mendonça, Manueldo Ne~es
'l1
Cardoso da Focha, Ibmingos werra Fernandes, Fe!_1lf~rigUeS
da Silva Carvalho, Anadeu Augusto Pntunes, Pntáu.o
ca1~e'
Fernandes Pomeiro,João Martinho Pereira,
Diolinao GJrI1 deoue
Neves, Inténio Fduardo Aguas dos Santos Gaspar e MaI1
liveira
Novo, contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 2/5/967)

Batalhão Independente de Infantaria nO•19

(}I>'

20.Sarg. Mil 0., o Furriel,
Antmio Pntunes Farinha ToIlel.al t&'
tando a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da qu
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/5/967)

Cavalaria
Regimento de Cavalaria n", 7

.~J'
~tW

2° .Sarg. Milo., o Furriel,
Adelino da Costa, cootando
dade desde 28/2/967.
Tem direito
aos vencimentoS
posto desde 9/3/967.
(Cespacho de 2/5/967)

do 1101'0

Transmissões
Regimento de Transmissões

"~'

.
~v.
2°.Sarg. Mil 0. , o Furriel,
flogério dos Santos Oliveira,c~tf'
do a antiguidade desde 28/2/967. Tem direito
aos vel1
do novo posto a partir de 11/3/967.
(Despacho de 2/5/967)

Serviço de Administração Militar

1°. Grupo de Companhias de Administração Militar

3a S' .

--'**!!!;
20 Sar
~~.

ORDEM DO EXtRCITO N°. 13

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

381

Milo., o Furriel,

João da Cruz G:rnes, contmdo a aitadesde 2B/2/967, data a partir da qual tem direito
aos
tos do novo posto.
(Despacho de 2/5/967)

\'E!l.~

20 Sar

~ild

Mil 0., . o Furriel, Femmdo da Paiva, contando a antiPos~ e desde 28/2/967.
Te~ direito
aos vencimentos do novo
a partir de 13/3/967.
(Despacho de 2/5/967)

NQ Ultramar
Região Militar de Moçambique
-Batalhão

20

de Caçadores

~eir~' Mil 0., o FUrriel, Malberto fui Femmdes
, contando a antiguidade desde 28/2/966.
(Despacho de 2/5/967)

Comando Territorial
-la.
0

2

de Lourenço Marques

Sar

·Sar

Independente

Carpanhia

Couto e O1i-

da Guiné

de Caçadores

dadegcie Milo.,

o Furriel,
Leão Pina Araújo, contmdo a antiguiTem direito
aos vencimentos do novo posto
de 29/6/966.
.
(Despacho de 2/5/967)

apart' sde 28/2/966.
lr

-Canpmhia

de Caçadores n ". 5

20 ·Sar
CQnt~(t!il 0., o Furriel,
IllE!),tos

Francisco da Ceita Marques dos Santos,
desde 31/1/963. Tem direito
aos vencinovo posto a partir de 16/1/967.
(I:\:!spacho de 2/5/967)

do a II1tiguidade

Comando Territorial
20

,Sar

.

-Esquadrão

Independente de Timor

de Reconhecimento n ". 1

~ ag~~l 0 •.' o Furriel,
João Baptista Soares de Jesus, ccntan~ novo 19u1dade desde 28/2/966. Tem direito
aos vencimentos
POsto desde 11/12/966.
(Despacho de 2/5/967)

IV - COLOCAÇÕES E TRANSFERtNCIAS

&\IGNIOS ID (lJAIlD PFRv1~E

Armas e. Serviços
Ministério do Exército
Na Dependência do Vice Chefe do Estado Maior
Direcção da Arma de Cavalaria
sU3

2°. Sarg. de Cav., Antmio Miguel TapumMartins,
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
desde 21/3/967, por ter regressado da R.M. de
pela verba ''Pessoal dos (\ladros Aprovados por

do R C. ~wa<iíJ?
nesta sVence
Angola.
Lei".

~a Dependência do Ajudante General do Exército
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos e Praças
·dade

1°.Sarg. de Art., João Bioei.ro Seno, do R.A.L.1, sua}ilJ.desde
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaçao
p&8
?9/3/967 , por ter regressado da R.M. de Ingola. Vence
verba ''Pessoal dos Q.tadros Aprovados por Lei" .

Escolas Práticas das Armas e Serviços, CentroS de
Instrução e Unidades
Infantar ia
Regimento de Infantaria nO. 1

de

2°. Sarg. do~,
Alfredo .Ioaqrim Maria Afoaso, da RM~~
vendo ser ccnsiderado nesta situação desde 18/3/967.
pela verba ''Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei"·

Regimento de Infantaria nO.12

#8

1 o.Sarg. de lnf., José Ferreira da Costa Mendes, do Jt1:~,;éO
rJ
lhidade Mobilizadora, devendo ser ccnsiderado nesta. ~J.
e VlJl
desde 8/4/967, por ter regressado do C.T. 1. da (llJ11 .
pela verba ''Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei"

Arti Ihar ia

~

Regimento de Artilharia Antiajrea Fixa
~a:;~ do ~?SGE, Lídio Martins David, do CTI da

Guiné, devenverba..pnslderado nesta situação desde 16/4/967. Vence pela
eSsoal dos ().ladros Aprovados por Lei".

Cava I ar ia

,gs.

Escola Prática de Cavalaria

2°s·Sar

de Cav., !ntroio Marques Dias e Miguel das Dores <1>ção d~sdanbosda R.M.M., devendo ser considerados nesta situallrova<he 18/3/967. Vencem pela verba "Pes soal dos ().ladros As POr Lei".

..

Regimento de Lanceiros n°.l

10 S

'ar

sde Cav., João !ntroio do Céu Saltinhos,
da RM.M., dela verber"pCOIlsiderado nesta si tuação desde 5/4/967. Vence pea eSsoal dos Qradros ,Aprovados por Lei" .

y~~.

Regimento de Cavalaria nO.3

20•Ser

c.r.

C.A.~·eMe;.Viat. Podas, Orl aido Bernardo Semedeires, do
Y~clo s 2 .Sarg. Clarim, !ntroio Carpes Jacinto, do R. S. S. ,de. nQn
er cCClslderados
.
Sl<b
nesta si tuaç ão desde 8 / 4/ 967, por terem
eados
1?937 <1e
nos tennos da al:ínea c) do art.". 3°. do ~creto
!liÇão n 22/4/9ro, para servirem nas tropas de reforço a guarOllnal do C. T. r. da C'lliné.

Regimento de Cavalaria nO.6

0

2

Ser
1'.,

•

~rlv1ec. lIa<;ti.omon
tador, Jorge Oscar Machado Teixeira,
convenlência de serviço.

doR.

Engenhar ia
20.Sar

Escola Prática de Engenharia

1, s~~~. Eng. (Sap.),

Jorge da Conceição Calha Paiva, do R.E.
~ade ~'Obilizadora,
devendo ser considerado nesta siii Verbae"pe 21/3/967,
por ter regressado da RM A. . Vence peesooal de Naneação Vitalícia
além dos Qaadros''.

~~ão d

TransmISSões
.
Regimento de Transmissões

séril

•
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deS,~
2°.Sarg.
RC.6,

Mec. Fadiamntador, João Alastácio
por cmveniência de serviço.

Faros Fel1l~

Batalhão de Telegrafistas
2°.Sarg. de Eng. (Trans.), Altá1io Nunes dos Faros, ~s
pedir. Vence pela verba ''Pessoal dos Q.tadros Aprov

~Jl
per

T _."

Le1 .

Batalhão de Reconhecimento dasT~nsmissões

,,~'*'

d
20.Sarg. do S.S., Leonel da Silva Pinheiro, da F.M.M., e l~~
ser cmsiderado nesta situação desde 18/3/967. Ven~epe
ba ''Pessoal de Naneação Vitalícia
além dos QJ.aclros .

Serviço de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde
.
de~iV
2°. Sarg. do S. S., Valdemar de Jesus Pires, da R.M.M., pe19
ser cmsiderado nesta situação desde 18/3/9' '1, Ven;s.
verba ''Pessoal de Naneação Vitalícia além dos {)la

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros ElementoS
Distritos de Recrutamento e Mobilização
Distrito de Recrutamento e Mobilização nO, 6
.

,
de1

pel'

2°.~arg. do ~,
João da Silva Sotto Maior, da F.M!~e
do ser cmsiderado nesta situação desde 1R/3/967.
verba ''Pessoal dos Qiadros Aprovados por lei tt •

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto oe Altos Estudos Militares

d~f'

Grii6/3/~r

2°.Sarg. do S.S. (RéIIlO Veterinário),
José Marques
e dOS
M.M., devendo ser coosiderado nesta situação desd én
al
Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia
dros" .

Academia Militar

oe1

20.Sarg. do S. S., Antmio Coelho dos Santos, da F.M.A- I pe19
ser considerado nesta situação desde l)/3/967. Vence

ha "Pess al
63o. do ~ (dos (Uadros Aprovados por Lei".
. 3 c. do Orçanento do M.E.).

(N 0.

1 do artigo

COlégio r~i I itar
2t·Sar

~c!.

de In.f., Rcmíio Francisco Marques Clero, da R.M.M. .uela ver:r,~Ollsiderado
nesta si tuação desde 5/4/967. Vence peartigo i54 C' essoal ~s o:,adros Aprovados por Lei~. (No. 1 do
. do Cap . 3 . do Orçanento do M.E. ).
Estabel~{ imentos Hospitalares

20

HO~Pit I Militar
·~arg. do s

de Doenças Infecto-Contagiosas

•

Itl.~cia d'
" José Marques Mendes, do G.C.T.A., por conveProvado e ~~rviço. Vence pela verba "Pessoal dos Q.Iadros As P<>I Lei"

Diverso
Depósito

20 -Sar

Geral de Adidos

~ ~~ de LiL,

Luís IntÓlio Pereira Fuivo, da B.M.M., devenrado nesta situação desde 18/3/967, por ter rePl'ovachO (.\~. 1'1.1\.• VeMe pela verba ''Pessoal dos (hadros A-

3ressatlCOnJ

to

r~r .

S

Poí'

Lei" .

.

. ~l'l.:;rde Ca\" AntÓlio José da Silva, do aI de Macau, devenVerba,;cns~ erado nesta situação desde 14/1/967. Vence pela
eS&.d dos (uadros Aprovados por Lei".

SUPranU, ,I:: ra'. r I os
Infantaria
~c.~

Regimento de Infantaria

n".

1

~C·~'d~~~ iat. Podas, João Frmci.sco Santos Galrinho, da E.
~ l' ter si
ser coosiderado nesta situação desde 12/4/967,
t\IIcreto 42~·...,naneado nos tennos da alínea c) do artigo 3 ° . do
~iÇão
de 22/4/9ro, para servir nas tropas de reforço à
\~
n nal da R.M. de M>çlllJbique.
Qq ('_ gs. de
f
J() ':4'lz A.l. n.,
João Lopes Branco Gnçal ves, do D.D. ,Manuel
~~ Matosv,~, do R. 1.4, Manuel Frmci sco Casaca, do R. 1. 11,
r~da
r~es,
do R 1.15, Joaquim Martins, do R. I.3,José
,
10 R1.6,
Helàer Vilar Rabiais, do C. 1. S.M.1. , A-

386

érii

ORDE" DO EXÉRC!TO N°.13

3a.,~ •• fl

****************************************************
níbal Raínho,
tu~ão desde
alínea c) do
servirem nas

do R. 1. 15, devendo
12/4/967, por terem
arte. 3°. do Decreto
tropas de reforço à

•.til

si'

ser ccnsiderOOos ne~
la
sido naneados nos t &1'11
42937 de 22/4,196}, ~~.~..
guarnição no mal da .

Regimento de Infantaria n°. 2
2°.Sarg. Mec. Viat. Podas, Mário Afonso Grwjo, do B.C.lO~;
2°.Sarg. Corneteiro,
Luís Henriques Correia, da E.P.l~, ter6'l
do ser cmsiderados
nesta situação desde 21/1/967, pOdo J)lCreto
sido nomeados nos tennos da alínea c) do art ". 3°.
à~at
42937 de 22/4/9ro, para servirem nas tropas de reforÇo
mçêo normal da R.M. de hlgola.

Regimento de Infantaria nO.15
.

dO

r

ctJPil8, ';Ir

2 c.Sarg. Mec. Viat. Podas, Henriques Manuel Fari a e sd '}iJ/4 ~
G.M.G., devendo ser considerado nesta situação de ~tjJ 30. I
por ter sido nomeado nos tennos da al ínea c) do ar~). refo~
Decreto 42937 de 22/4/9ro, para servir nas tropas
e
guarnição normal do C. T. I. da Griné.
. Pe:

~o J

rj~I~U
I

2°s.Sargs.
de lnf., José Manuel do Panar, do B.C.S,
dro dos Bei s, da E.P.1., José Brás Segurado, do li. .
e
Machado Soares, do R. 1.8, José dos Peis Sousa, do B:der~tp'
mingos dos !njos M:>rais, do B.C.3, devendo ser C~S). e
nesta ai tuaçêo desde 15/4/967, por terem sido norne~/411'j
mos da al ínea c) do artigo 3 0. do I'ecreto 42937 de a1 de ~,
ra servirem nas tropas de reforço à guarnição norrTl

d6

Jl~r

Regimento de Infantaria nO.16

.d,

.. ",11'[

~'ô)1'"i"

2°s.Sargs.
de lni., Laurentino Podrigues Miguel, do
Paulo José da Silva Araújo, da Bep . Just. Disc. ~4;é)61 e
devendo ser considerados nesta si tu~ão desde 15 etnCs
966. respectivanente,
por teren sido naneados n0(ot p&1'8 ••
1
línea c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/9 ' deJ"C

dI'

I

rem nas tropas

de reforço

à guarnição normal da B.M.

r#'
l°",i

Sarg. Ajud. do (B9:}:, José Simão Fontes, do R.C.8 e o ctP~
lnf., Joaquim Maria Martinho, eh R. 1.5, devendo se~#,~
dos nesta situação desde 8/4/967, por terem si~o fi faf.d'
servirem em reforço por irrposição no CII da Qll.ne,
te do Cand. Bat. Caç. 1912/R. 1.16.
(j.~1
20 . Sar g. Me c. V'lato

D_J

rooas,

A....,.
t'utmlo

v 1"
u do Ore
rcasno Abreu.

3a. Sér'
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dev~ .
. ~ ser -,
:1!JQ nQneado CUlsiderado nesta situação desde 8/4/967,

por ter
nos ternos da al ínea c) do artigo 3o. do Decreto
çaonOllnal2~/96J, para servir nas tropas de reforço à guamic.r. L da G.!iné.

~37 de

2

Batalhão de Caçadores nO. 10

lo.~
C<l!srti
~ lnf.,

Mário Lopes Portela,

da F.P.1.,

devendo ser

tne1l<h er o nesta situação desde 12/4/967, por ter sido nodo Pat~ata servir

2
o'~g

Me

em reforço por inposição na RM.M., fazen-

do Cana. Bat. Caço 19161B.C.10.

2c.~ g c. Viat. Podas, Carlos MameI Esteves,

da E.P. A.M.e
Manuel Frenouel ino Raros Martins, da Acadeni ·, ~~eteiro,
de 12/:/9~htar, devendo ser" considerados nesta situação desdo att'
7, por terem sido naneados nos tennos da a! ínea c)
t~as 19o 3°. do Decreto 42937 de 22/4/9((), para servirem nas
~
<1ereforço à guarnição normal da RM. de Moçanbique.
(os·Ser
do
de lnf., Alberto Oliveira da t.."Uz, da F.P.1., Armaita, <h
Caracol Breaco, do P.LU, MameI das Neves Olivei~erre' .1.7, Intrnio Lucas Simão, do R1.5, MaYcelino José
~err l~ Barata, da Acad. Militar, Martinho Prates Piteira
B-L.la't o R.L.l (C'. LC.A 3), José Irmingos Có Sapateiro, do
10, Q \ :1.(' A. 3), Ricardo Carlos rel'Negro Parrança, do RI.
tos PinatllTJtu)Oo
Intrnio Nunes, da E.M.Elm. e Freaci.sco dos Saidesde l~' eh B. C. 8, devendo ser coo.siderados nesta si toação
967, por terem sido naneados nos t~ ...
c) <h
lJIOS da al ínea
nas t attlgo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/9(0, para servirem
q..e. topas de reforço à guarnição normal da RM. ne Moçanbi-

S::.

B

1/

Arti Ihafia
S

Regimento de Artilharia Ligeira n~. 1

~g'Ü~d. do CS%E, José Marvaiejo Júnior, da D.S.M. e o 1°.
ser ~ e.Art., Intrnio da SllVQ Raros, do F.A.L. 5, devendo
do nctne slderados nesta situação desde 8/4/967, por terem sida ~~dos para servirem em reforço por irrposição no C. T.I.
lo
e, fazendo parte do Cand. Bat. Art. 1914/R.A.L.1.

~rd

do CES:.E, Armindo da Silva, do D. R. M.7, devendo ser
~
erado nesta situação desde 12/4/967, por ter sido noParte Para servir em reforço por inposição na fi M.M., fazendo
do Carrl. Agrup. 1985/F. A.L. 1.

fG.

1° .Sarg. de Art. (Mat. Seg. Ceipto), PntÚlio José Diogock,
~~
do M.E.; 1°. Sarg. de Fng. (Mat. E:eg. Cripto) , Armall ~
gues Polo, do S. R T.; 2 Os.Sargs. de In f., Aidré Soares€SIJJ sl1
ves l_hbas, do B. C.6. e Jo~o da Fonseca, do R. 1.14, deVsiJJ %
conslderaaos nesta sltuaçao desde 12/4/967, por terem ~"
meados nos termos da alínea c) do art;". 3°. do re~retoaJ1lição
de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço a gu
normal da RM. de Moçanbique.
d8 .)d
2°s. Sargs. de Art., Carlos Martins, do D.[I. e Just~nian~ desde
va, do RA.L.4, devendo ser considerados nesta SltUaÇ cl dO
tt11
6/4/967, por terem sido nomeados nos termos da al~ea nó!'
artigo 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para ser~l~em
pas de reforço à guarnição normal do C. T. r. da Gane.
C ge
c
2 . Sarg. Mec. Viat. Podas, Manuel Ferreira de Araújo, do !do' seI
2°.Sarg. Clarim, Pntmio Almeida Bico, do RA.L. 2, dev.do110'
considerados nesta situação desde 8/4/967, por terem S1 4'fJ~
meados nos termos da alínea c) do art,". 3°. do Cecret~ição
de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à gU
normal do C. T.
da G.tiné.
'f oe
2°s.Sargs. de Art., Francisco José Piteira Patinho" ~o ~v~s,d~
Alcochete, 8en to Perfei to Pestana, da E.P. A., InaclO 2 ees
Mota, do R.AL.5, José Ferreira Femendes, do G.AC:~~,
~9'
de Lima Malheiro, da E.P.A, Anadeu ktmio
do NasCl ~sidels
C. C.A. 5, Armindo Alves, do D.F. Almada,devendo ser
dos nesta situação desde 8/4/967, por terem sido n<X1le22/4/~
termos da alínea c) do art.". 3°. do Decreto 42937 de do}'
para servirem nas tropas de reforço à guarnição 1l0J'(llal
r. da G.tiné.

r.

~s!~

r.

Regimento de Artilharia Pesada n. o 2
~"dl~

l°.Sarg. de Art., Manuel Martins Conçalves, do R.AA.F., si"'Js,
ser ccnsiderado nesta situação desde 15/4./967, por te jIJlf
nomeado para servir em reforço por imposição na RM. de
fazendo parte do Bat. Art. 1886/C. Art. 1544,IIW 2.

CJ.

~e#D

2°.Sarg. Mec. Viat. Podas, Adelino Castmhei ra da SilV'a~
C.A.2 (R.A.P.3), devendo ser considerado nesta situaç80)
3115/966,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c ~v "e
.
3°. do Iecreto 42937 de 22/4/9fD, para servir nas troP
forço à guarnição normal do C. T.
da Gliné.

dO~;

r.

3a. 8ér'
tt****",!.;*
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20s·Sar
da Pe~dde Art., dosé Vieira, do RA.L.3 e Antálio de A1mei~ação ' e, do G.A.C. A. 3, devendo ser considerados nesta sialínea (1)sde 19/4/967, por terem sido nomeados nos ternos da
'Ii~ nc do art 0. 3 0. do Cecreto 42937 de 22/4/96), para serGtiné. as tropas de reforço à guarnição normal do C. T. I. da

Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa
los·Ser

MarCJl:'

~
ÇE:G:., An tálio Conçal ves, do D. R.M.8 e Armindo
sllllação lve'ftoJ do D. R.M.7, devendo ser cmsiderados nesta
l'I'!rn en Lesde 15/4/967, por terem sido nomeados para servi-

te chs ~rço
por imposição na R.M. de Ingola, f?zendo par20
. Agrop. 1983 e 1984/R. A. A. F., respectavanen
te.

II·Ser

los ~~ de lnf., Antálio da Costa, do R. I. 5 e Fernando CarQ.J.Pto) ~9alves,
do D.G.A.; 2°s.Sargs.
de Fng. (Mat.~g.
~to'
ldio Ferreira Indré, da Pep. Gab. /M. E. e José
lIesta siMar~es da Mata, do E.M.E., devendo ser cmsideraoos
telllbs d'tuaçao desde 15/4/967, por terem sido nomeados nos
Para se a. alínea c) do arte. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/60,
M. de h,_rvJ.rennas tropas de reforço à guarnição normal da R.
gola.

'.'

Regimenf() de Cavalaria nO.3

Sa

l'g. "\jud
~g. de' do~,
Iníbal dos Sartos Portela,
do RC.6 e 1°.
'de
Cav., lntálio Rego Nogueir.a, do R. C. 8, devendo ser
~~s rados nesta situação desde 8/4/967, por terem sido no-..iné ~ara servirem em reforço por irrposição no C. T. I. da
2\~'
llZt'!l.do parte do Cand. Bat. Cav. 1915/R. C. 3 .

daC:~
<;!e_Cav., Manuel Bernardo, do R.L.2 e Faustino
Ilel'~selçao José, da R.S.P./D.S.P.;M.E.,
devendo ser

MalUel
cmsi~os te~esta
situação desde 8/4;967, por terem sido naneados
19aJ s da al :ínea c) do art 0. 3 0. 00 Decreto 42937 de 22/
PIara servirem nas tropas de reforço à guarnição normal
h
•
da n_

~ c'l

o

o

~~

l'tt~l CI.

,

~lne.

o

~ Sel' a~,
MalUel Intmio Leitão iliapado, da E.P.E., deven~
<xIl.slderado nesta situação desde 2/1/967, por ter sido
22/4loS tenoos da al:ínea c) do arte. 3°. do Cecreto 42937
illIij_ eh t.~, para servir nas tropas de reforço à guarnição nopI .da Gliné.
o

'IiI

33.
******************************************************~
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Engenhar ia
•

Regimento de Engenharia

nO.1

I

~~

2°.Sarg. Mec. Viat. Podas, Humberto Silveira dos ff1joS5'/4~'
L. 1, devendo ser considerado nesta situação desde 1. 3°'~
. por ter sido nomeado nos tenoos da al ínea c) do arUgorefo(,J
Decreto 42937 de 22/4/9ro, para servir nas tropas de
à guarnição normal da R.M. de ingola.

Serviço

de Material

Companhia Divisionária

de Manutenção de Material

_

•

OS

t

l°s.Sargs.
Mec. Viat. Lagartas, Valdemar Oliveira P:in~gs,'
P. C. e Arnaldo José Sequeira Capela, do R.C. 4; 2°s.
,. e
Viat. Bodaa, ('_oostm.tino Mm.uel Neves Batoque, da E:~~
João Pinto Ibsinha, do r.T.M.P E., devendo ser c(flSl 5 t1o~
nesta situação desde 12/4/967, por terem sido nane1
22,:
ternos da alínea
c) do art.i.so
3°. do Decreto 42937
0.
:::n PeoJ1ll"
9ro, para servi rem nas tropas de reforço à guanl1çov
da RM.M..

No Ultramar
Região Militar

de AngOla

f ~;

1 ° Sarg. de lnf., Victor Manuel de Figueiredo SimÕes,
devendo ser considerado nesta situação desde 15/4/96 '
sido naneado para servir em reforço por irrposição.

J.

(I

. 1 ~t

2°.Sarg. de lnf., Albino Cleto L:>pes, do R. I.5; Furrl.e~8')
Jorge de Jesus, do R.C.4; Furnel de Ing. (T.P .F. ), II sj.~
ve Coelho, da E.P. E., devendo ser coosiderados nestd8 atjll
desde 15/4/967, por terem sido nomeados nos teIlT-:'s psS
do art,". 3°. do I:ec.42937 de n/4/9ro, para sernrefll
de reforço à guarnição normal.

.

-

f.P·'

2°s. Sargs. de Art., Annando Pereira Ihrdmhos,
do D.M. (SBP
Frenci sco Xavier de Mlrais, do RAAF; 2°. Sarg. de Fngdo i
Úlís Wnzaga Nogueira de Magalhães, da E.P.E., deVe!1.~1.
1
siderados nesta situação desde 15/4/967, por terefll de '
'dos nos termos da alínea c) do arto.3°; do ['ec.429
para servirem nas tropas de guarnição nonnal.

37

Comando Territorial

Independente

da r:uiné

r.

3a

",*,~!~

Satg. A'
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<tJ se~ud. ~ (ffi}:, Aníhal fugusto Pereira,
do IlM 12, deveisituação desde 13/4/967, por ter siado para servir em comissão por intx>sição.

~ llQne CCIlSlderado nesta

2o.~

~~de

do <:s:G:, Mário Barroso [havida, do B. r. 5, devendo ser
~ Par. rado nesta situação desde 10/4/967, por ter sido nomeáa servir em comissão por imposição.

v-

COtICURSOS, CURSOS E ESTlG IOS

A - Cursos
~

1 - Reclassificação de Especialidade

'.Ile

se'

<'lip~"reclassifiacado
na especialidade
de ''M''terial e Segurmça
13.1.1.17 o 2°. Sarg. de Inf., Hermenegi Ido P,,--dal Podrigues, do

VI - DECLARAÇÕES
1 - Pensões de Reforma
~e a
SituP~tir

\
.'
de 1 de Maio do corrente ano; transitar.!IIl para a
Cai)(aaçG: de refonna passeado a ser pagos das suas pensões pela.
~ (by ral de .AposEntações, conforme vem publicado no Diário
~ci e:
nO.99 -II Série- de 24/4/~7,
os militares
a seguir
~z~
s, cuj a pensão anual a cada un se indica, estando já
do descooto a que se refere o arto.l3o.
do Dec.vl.ei n?
39a43 dee 24/11/947, rectificado pelo arte. 11°.Jo I}>~. -Lei n c.
7/10/954:

~1O/

-AlIJe

-F'~~

~tá1Ío Corado-Sarg.Ajud.
do ~da
PAI
:1ltur t\t e Abreu-Sarg.~lld·~QS56E- da R.J.L.
~ Fr ~to
I.hnmgues-Sarg.Ajud.do
~
do ~.L:l.
-J
de Ol ivei ra .hinior -l°.Sarg
do (S..'GE

n.R.~clico
'do

-~:(di
s San tos Raposo - !O . Sarg. do (ffi:E- do FC 8
-lu,
o. do J\n
_ o.
.
-I\t ls ~
aral 1 . Sarg. do Ç:RE- do (Xl/la. RM

.27.0l21ID
26.3UD
.26.340~
.
-

24.756.1OCD
24.7 56$CO
24.75611ID

~ tÓlio fus M:nteiro-1°.Sarg.do
Cffi"E-do UM 8
24.756lD
-J~Uel~ ~sto Podrigues-1°.Sarg.do
Q:S:}:- da D.AI. . 24.756tro
lSâo ~ raJ.s-1 ° . Sarg. do CffiE- do H. M.R. 1. . .. .
24. 756.!U>
-I~ ..... ~ de Caíres JÚllior-lo.S:rrg.
do ~-do
B.I.I.
do ~~ &àres d~'tmpô~. Ferr~i.rá~p,: Sái-g: . dc;~
.. 24. 756~

-~~i~·L

24. 756$CO
de Sousa Caldeira-l

0.

Sarg. do ~-CII

Açores 24. 144$J)

'riS
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~
-Aires Teixeira-1°. Sarg.do QR:f:- do T.M.Lisl:na
-fntÓ1io Neves-L". Sarg.do ~do RA.P.3 ......•....
-IntÓ1io da Costa Alherto-l°.Sarg i':'.Mec.Viat.Podas- 22.~
do R 1.10
'21 9~
.Joaorim Maria-2°.Sarg. do (S3:}: - do R.C.4
':p'S~
-Intónio Fernandes-2°.Sarg.do Q6SGE- da E.P.E
9'07~
-Antmio dos Sentos-Iv.Cabo nO.ro/Pd. - da E.P.C ··· s·s~
-Jo~ Yinagre ~únior-lo.Cabo nO.49/61-Rd - do EffF··· S:siíP
-fnt0110 Joaquun-l 0. Cabo n? .1/62 -Pd - do QCA 4
.

~j.~~

2 - nectificações

10.
.
iío do O.
Fecl.ara-se nula e de nenhumefeito a midença de sltU~te d3
Sarg. de Cav., João Manuel Figueira Pinheiro, Calst
E. nO.13-3a. Série - de 10/5/967, pág. 3t5.
00

(XI

0000000

000000000000000
000000000000000000000

o

Ministro do Exército

Joaquim da Luz Onha

Está confonne

o

Ajudante General

MINISTERIO DO ExERCITO

Ordem

do Exército
3."

S~RIE

No

~~==========~====~20~d~e~M~ai~O~de~19~67
PUblica_
.
se ao Exército o seguinte:
I -

DECRETOS E PORTARIAS

A - Condecorações
1_~
Por portaria de 17 de Abril de 1967

Mand

ci.~o G:Jvellloda Bepúbl ica Portuguesa, pelo Ministro do Exér!los ~ CCtldecorarcom a medalha de mérito militar de 4a. classe,
280• e~s do artigo 52°. e dos parágrafos únicos dos artigos

'2~1aiode

1;'46,

todos do ~gulanento da Medalha Militar, de 28 de
os segumtes sargentos:
.
de Art., !ntmio Fortes Balagueiras, da Compmtúa de
,'Ide ta'lal a nv, 743 - Batalhão de Cavalaria n". 745 ~ Regimento
c o.Sar
lIr1a nO 3
(';~'1al~' de Cav.: Victor Manuel Pereira da GJ.ia, da Companhia re
,')~ Ca.v~a ~ °. 742 - Batalhão de Cavalari a n", 745 - Regimento
:~
arla nO. 4.
~a.n~: ~53Cav., Ant~io José Geraldes, da Companl?-ade Cavala'2oar:i.a no 3 - Batalhao de C.açadores n", 599 - Reg.unento de Cava:Sa;g. d.e .
~a.n c. 743Cav., Luí~ de Jesus ~çalo,
da Coop&l~ia de Cavala'2o~ano. 4 - Batalhao de Cavalari a n ", 745 - Fegunento de Cava'~l'g
Ca.'1al~

"'Il'g

.

~~<lri~~; Cáv., Marcel Figueiredo Carvalho, da Compcnhia de Ca'2o.~~eCa.vai;~2 - Batalhão de Cavalaria n", 745 - Escola Práti(',,-~g Mi
la.
~~<tUti.a~iciano de Infmtaria,
!ntmio M::nteiro Igreja, da
'~Q~to
~ Cavalaria n ". 744 - Batalhão de Cavalaria n". 745
el Mil' ~ Cavalaria n". 3.
1Cléll.ode Infantaria, João Filipe Faria Iuarte,
da

394
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11°'

Conpanhia de Canando a Serviços - Batalhão de CaçOOore5
749 - Pegimento de Infantaria
na, 15,
'rode
-Furriel Miliciano de Fng., José Joaquim Pinheiro Mu~ ~o,
Coopanhia de Comando e Serviços- Batalhão de Cavalal'la
745 - Escola Prática de Fngenharia.
doEMinistério
do Exército, _17 de Abril de 1967 O MinistrO
xérci to, Joap.im da Luz Omha.

2 - fRlQ5
Por portaria

de 17 de Abril

de 1967

f;4éC'
Manda o Grvemo da Pepública Portuguesa, pelo MiniscrO:
cV"
cito, condecorar com a medalha de mérito militar
de ~s ar'
se, nos tennos do artigo 52°. e dos parágrafos úni
t8!,oe
tigos
28°. e 290• todos do Begul anento da Medalha
28 de Maio de 1946, as seguintes praças:
de CP'
-1 o.Cabo Fnfenneiro na. 3383/63, Inibal Pinto dos San~os~o,!l
panhia de Caçadores na. 694 -Regimento de Infmtal'l.a
e5
a título póstuno.
()Ç#c
-1°.Cabo na. 91/65, Madureira Soares, da Canpanhia de
na. 211 - Batalhão de Caçadores na. 3.
, de G'ir~
-1°.Cabo n". 970/65, Mmuel Sirriíes Lopes, da Ccropanhia ~to
dores n". 1487 - Batalhão de Caçadores n". 18(0 - fie
(8'
Infantaria
na. 15.
~ie de cP
-1°.Cabo nO. 1384/65, IntÓ1io José Carajote,
da Con1> Fe~
çadores n". 1474 - Batalhão de Caçadores n". 1871
Cri
de Infantaria
n". 2.
da
-Suldado na. 225/65-1a.,
Avelino da Fncamcção Marques~o, 3é.téí
paihi.a de Caç-idores n". 211 - Batalhão de Caç!d.o~es ro do
Ministério
do Exército,
17 de Abril de 1967. O MintSt
ri to, Joaquim da Luz Chnha.

Mfli

II - JUSTIÇA

E DISCIPLINA

A - Condecorações
1 - S<\RlNlOS

sf'

tJTI"s ~)O
nos te1g8cV pe(O

Agraciado com a Cruz de werra de 4a. classe,
tigo 12°. do Pegulanento da Medalha Militar,
pr()lll1~ ~,)
Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por de~ de ,AP~,
mmdmte-Chefe
das Forças Armadas em hl.gola, de 1 do fl6t
de 1967, o 2°. Sargento, João Aires Baltazar Lopes,
lhão de Caç adores n". 11,

3a 8' .
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2 ~ fRÇA.s
Agt'aci
tigo~ com a Cruz de llierra de 4a. classe, nos tennos d) ar~ct' o. do Regulanento da Medalha Militar, promulgado pelo
Illétld
eto nO. 35667, de 28 de Maio de 1946. por despacho do Code l%~e~GJ.efedas Forças Armadas em Ingola, de 15 de Abril
%0 d' o 801daoo n". aJ71/65, Intálio ~astioo
Lopes Q.Ii~
lati' a Carpmhia de Cavalaria n". 1537 - Batalhão de Cavaano: 1883 _ Regimmto de Cavalaria n". 3.

III - MUDANÇAS DE·SITUAÇAO
S<'R]NlOS

m Q.JNro

~

Ingresso nos Quadros
Quadro da Arma de Infantaria
Pa8~
de In~ ser C<nsiderado nesta situação desde 7/3/967, o Furriel
tas. p" ,Joaquim da Silva Eduardo, vindo das Tropas Paraquedis955 aragrafo i-, do art.". 16°. do Decreto n ". 40355 de 23/11/

?

Quadro do Serviço de Material

as~

2o.~ sv: cmsiderado nesta situação desde 15/4/967, o 2,°.Sarg.
<lade~bb.1.~tPodas, José dos Santos Nenes, do B.I. 1, sua lhil.hzadora, por ter regressado do C.T. L da lliiné.

QUadro de Sargentos do Serviço Geral do Exército

?

asSoU.

~to ~ser c.oosiderado nesta situação desde 18/4/967, o 2°.Sar-

\'et'bat~tneteiro, Antmio José Calças Góis, do B.e. 'a. Vence pela
eSsoal dos ()Iadros Aprovados por Lei" .
~

a~

QUadrO do Serviço Geral

~to ~er

c~siderado nesta situação desde 28/2/967, o 2°.Sargressalh~ete1.rO, Mmuel João Santos, do R. L 15, por ter rea B.M.A ..

PaSsagem à situação de disponibil idade
Quad
~~
ro da Arma de Infantaria

'a

~ ~f. se~ ~siderado
nesta si tuação desde 1/4/967, o 1 0. Sarg.
,
080 J\a tálio
Abrmtes Glmes, do R.I. 16.

S'rie
3aj.,,~f*f
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Quadro da Arma de Engenharia(Ramo Sapador)

Passou a ser considera<h nesta si tuação desde
gente de Fng., !ntmio

de Jesus Cmtreiras,

o~

9/1/966, o 2 '
do R.E.l.

Quad.ro do Serviço de Material
1°~'

Passou a ser cmsidera<h nesta situação desde 1/5/967, o ei~,d8
gento l°.Mec. Viat. Podas, !ntooo Cândido Pereira Cal1l

C.D.M.M..

° sar'

Passou a ser ansiderado nesta si tuação desde 1/5/967,,~! ~"it
gento l°.Mec. Inst. Precisão, Htunberto Frenkl im Henrl f\,A,~'
do 1.T.M. P .E.. É transferido desde a mesna data para o

nO.1.
Passou a ser cmsidera<h nesta situação desde 1/5/967, o
gento Fadi.arontador, José Lopes Possa, do B. T..

..

2°"

c.at'

IV - PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
S<\IGNIOS ID (UNJO ~

Armas e Serviços
Minist'rio do Ex'rcit~
Escolas Práticas das Armas e Serviços, CentroS de
Instrução e Unidades
Infantaria
Batalhão de Caçadores nO. 5

clf>'

M81;8, te'i
20.Sarg. Mísico Saxofone, o Furriel, Helder Martins ~a ~~
tando a m.tiguidade desde 31/3/967, data a partir
a
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/5/967)
2°.Sarg. Músico"Tranbcne", o Furriel, Intmio Augusd ~~'
tando a m.tiguidade desde 31/3/967, data a partir
a
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/5/967)

Serviço de Saúde

óI'.
t~

3a S'

*,..j.**~Ue
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Regimento do Serviço de Saúde
Sqrg A"

éllti. ~':Ki. do Q33:}:,

o 1°. Sarg., Manuel Sacadura, cont.ardo a
aos gtud~de desde 8/4/967, data a partir da qual tem direi to
Ot~Enc:unentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos
-Lei s Aprovados por Lei". (Nos tenros do art °. 5 0. do Dec »
n= 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 5/5/967)

Serviço de Material
Companhia Divisionária

de -Manutenção de Material

2o~:g. 20.Mec. Annas Ligeiras,

o FUrriel, !ntmio Castelo Pedesde 28/2/967, data a partir
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1/5/967)

da ~;U<Xntando a antiguidade
tem direito

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
Tn buna is
1°. Tribunal Militar Territorial
Sqr
Aiud do ~,o
~<:n:'
a.g.Illti.'.
~ aos~dade

'
1° .Sarg., Lecnardo de AImelid a, cmtan do
desde 1/4/967, data a partir da qual tem direi-

Ql~ro "'encimentos do novo posto. Vence pela verba ''Pessoal dos
~_~.s Aprovados por Lei", (Nos termos do!artO.
5°. do Decre1 nO. 45733 de 21/5/964).
I,
(Despacho de 5/5/967)

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Mil itar Principal
~g. Ir
ud .. do (BS:E, o 10.Sarg., Júlio Saltos Pimenta, ccnt.aido
a.
~s" gu~dade desde 8/4/967, data a partir da qual tem direito

éIItl

~~ EnClInentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de 27/5/~rovados por Lei". (Nos termos do \)ec. -Lei n ".
4).
~
(Despacho de 5/5/967)

dos

45733

g. A"

~lhgUd. ~ (BS:E, o 1o.Sarg., !ntmio da Costa !ntune5, cm~ei~ a Ill.tlguidade desde 8/4/967, data a partir da qual tem di~s <;h~ vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
~~to_~. s Aprovados por Lei". (Nos tenros do art". 5°. do
1 nO. 45733 de 27/5/964).

re-

(Despacho de 5/5/%7)
Sup ranumerá r i os
Infantar

ia
Regimento de Infantaria

nO.16

eloS
2°. Sarg. de lnf., o Furriel, Alvarino Nunes Moniz, cdlt~rei'
antiguidade desde 26/5/966, data a partir da qual tetlltrtl, se
to aos vencimentos do novo posto. Este sargento enc<>Jl
em comissão de reforço na RM A. .
(Despacho de ~j/4/967)
t~o UI tramar
Região Mi I itar

de Angola
f1ect~

Sarg. Ajud. ÜlefedoMat. Electr., o 1°. Sarg. 1o.Mec·.dded
cista, Cílio Geirinhas Ferreira, contando a anti~J. ~tDS
22/1/%7, data a partir da qual tem direi to aos vfflC
do novo posto.
(Despacho de 5/5/%7)
II

J~

Furriel Mísico"Feliscome", o 1°.Cabo Mísico "T~~e
illO/~~
Tristão Nunes Nogueira, ccntando a m ti€}lidade des/ flofO
data a partir da qual tem direito aos vencimentoS o
to.
(Despacho de 9/5/%7)
Região Mi I itar

de Moçambique

~tif

"

2°. Sarg. do S. S., o Furriel, José de Sousa, contan~ eito fjOoI~
dade desde 31/5/966, data a partir da qual tem dir e eI1l
vencimentos do novo posto. Este sargento encontra~S
são de reforço na R M.M..
(Despacho de 25/4/967)
~
. O~(I ~(
Furriel Mísico "Fel.i.scome", o 1 0. Cabo, João Joacp]Il1 8 ps!
Borges, contando a mtiguidade desde 1/10/966, data
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto·
(Despacho de 9/5/967)
Comando Territorial
Independente da Guiné
.
. . de
Sarg. AJud. do Q33:}.:, o 1° .Sarg. , Valdemar RibeJ.ro 'r d9
ccntando a mtiguidade desde 25/3/967, data a partJ.

I'

~dti

3a S' .

*t;'~:Ue
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.

ti~ 5~elto aos vencimentos do novo posto. (Nos tennos do ar. do reco -Lei riO. 45733 de 27/51964).
'
(Despacho de 6/5/967)
Furriel
CI:lttan de Fng. (Pod.), o 10. Cabo n". 103lPà , Marcelino da Mata,
~ di.do. a antiguidade desde 1/91965, data a partir da qual
tence l'elto aos vencimentos do novo posto. Este sargento perao Reu'Utélllento da P.U. da Gliné.
(D!spacho de 21/4/967)

S<\IGNlOS fi QJA[ÍO IE a:Ml.EMINIO

Infantaria
Regimento de Infantaria nO. 1
2°
~~~d~lil o., o Furriel,
Ramiro da Costa Cl~udio da Silva,
~ di o. a antiguidade desde 31/7/966, data a partir da- qual
relto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/5Á967)

20 ·'-JiI.r
~-

~t~~il

~ di

relto

20 ,Sar

Ao ténio Fernandes da Si~va Alho,
desde 28/2/967, data a parta r da qual
aos vencimentos do novo posto.
(Cespacho de 12/5/967)

o.,

.0

~urriel,

. a ant.iguidade

Regimento de Infantaria nO. 2
.

d? ag~~l

•

o::'

o Furriel,
José Mamel Gnçalves Cação, contandesde 28/2/967, data a partir
da qual tem
aos V€!lCllnentos do novo posto.
(Despacho de 12/Y/96r}

direito tlguldade

20•Sar

.

Regimento de Infantaria nO. 7

a llltigu'd
g. Milo ., o rurra.er
Do·
I , v·rtor Manue I Dias DianSIO,
,.
1 ade desde 28/2/967.
(Despacho de 12/5/967)

20 S

contando

Regimento de Infantaria nO.15

~:?g.
Milo
....@lid
d .,

o Do·
rur n eiI , H'ea.tor Garei. a D'
rerrea.ra,
contan do a
~s "en ~ e desde 31/7/966, data a partir da qual tem direito
clInentos do novo posto.
(Despacho de 12/5/967)

Regimento de Infantaria nO.16

400

séri\

ORDEM DO EXErr' t TO N°. 14

* *** *,;, ** **"'****<,***********

*~.

~~.", •• I

"***_ **************01<'"

2°.Sarg. Milo., o Furriel, José Manuel de F~eitas Ccnça1::~j,
contando a arciguidede desde 28/2/966. Ten direito aoS
mentos do novo posto a partir de 31/12/966.
(respacho de 12/5/967)

Batalhão de Caçadores nO.l0
(fJI'

2°.Sarg. Mil 0., o Furriel, Armaido José Podrigues Perei;~
tendo a Intiguidade desde 28/2/966, data a partir da
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despachode 12/5/967)

t~

Arti Ihar ia
Regimento de Artilharia Ligeira nO. 4

."S,
. Sa!1'" "
2° . Sarg. Mil° " o Fur riel, Carlos Alberto de Al~eld8 S \flSlcl
contendo a antiguidade desde 28/2/966. Tem direIto ao
mentos do novo posto desde :;0/3/967.
(I'espacho de 12/5/967)
tsJIJJ

2°.Sarg. Milo., o furriel, Juvêncio da Silva e Sousa~~osJJ
a lntiguidade desde 28/2/967. Tem direi to aos vEncJ1ll
novo posto desde 28/3/967.
(Despachode 12/5/967)

Transmi ssões
Batalhão de Telegrafistas
<)0

f-

·ép11

s. Sar gs. MilOs., os Fi'urraea,. s, remai do doS SantoS
adoCr~8tD
PVpj~
MalUelÀltmio de Matos Bento, Gil da Silva Furt
ll l
Manuel Saias NW1es,Carlos Alberto Dias, João Ferr~ fi~il'l
da Silva, fui AnnandoPaulo Sil Monteiro, IldefoJl dll
Nunes Gnçalves, João Manuel Raposo Abrlntes, LuístigtJÍ
Costa Neves e Augusto Pego Alfredo, contendo a ao
desde 28/2/967.
(Despachode 12/5/967)
1:'

ir

Sd~e

Serviço de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde

~~~

~:$~

2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, !tnâncio dos Santos Gila
cootmdo a mtiguidade desde 28/2/967, data a paro
tem direi to aos vencimentos do novo posto.

~**:é r i e
ORDEM DO EXÉRCI TO N°. 14
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(Despacho de 12/5/967)

tIo UI tramar
Região Militar de.Angola
-Batalhão de Caçadores n". 443
2°.Sarg
M'lo
FI'
T -•
ant' " 1 "o
urne, 1 V"a ra ato Lusa
teno Agatao,
contan doa
aoslguQd~de desde 28/2/967, data a partir da qual tem direito
V61.Clrnentosdo novo pesto.
(Despacho de 12/5/967)
-Grupo de Artilharia

de Canpanha

n". 2

2oa'Sarg.Mil 0., o Furriel,
Sebastião Ihtelho da Cost.a, contando
ant
'
te' 19tudade desde 28/2/965, data a partir da qual tem di
lto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/5/967)
-Batalhão

de Transmissões

20s s,
tio Rf~.Mil os., os Furriéis,
Afonso de Sousa Pereira e Alidat
aro dos Santos, contando a mtiguidade desde 28/2/967,
Pos~~ partir
da qual têm direito
aos vencimentos do novo
(Despacho de 12/5/967)

Região Militar de Moçambique
-Batalhão de Caçadores de Lourenço Marques
20~~tgs. Mil os"
de ~i2~,Bibeiro

os Furriéis,
Esmeraldo Leitão (Uintela
Correia Neves, contando a mtiguidade

Mardes-

(Despacho de 12/5/967)
-Agrupanento de Fngenharia de ~anbique

2°M~r' Milos"

os Furriéis,
A1tmio da Silva Oliveira,
Infs
Alrne~dResendes, Avelino Caetano Félix Marques, João Antmio
~i~ a Fernandes e Antmio Augusto Pacheco, contando a antiv~~
desde 28/2/967, data a partir da qual têm direito
aos
tos do novo posbo.
(Despacho de 12/5/967)
20
'Sarg, Mil 0" o Furriel, Antmio Alberto Vergas Caspão, con- .

~
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séri!

~~*
..
ffjl

al tsn

tando a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da~
direito

aos vencimentos do novo posto.
(I'espacho de 12/5/967)

2°. Sarg. Mil 0., o Furriel, Ao ténio Mari a de &Jusa,
antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 12/5/967)

c(j1t9ll

doe

Comando Territorial Independente da Guiné
_Canpanhia de Comando e Serviços
Sil~3,
2°. Sarg. Mil ° ., o Furriel, Manuel Domingos Mendes ~a da~~
contendo a antiguidade desde ?J3/2/967, data a part1r
tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/5/967)

Comando Territorial Independente de Timor
-Direcção do Serviço de Material

~
~t~'

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Alfredo de Oliveira LopeJ't~dire"
a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da qu
to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/5/967)

.'

V -'COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS

Armas e Serviços
Ministério do Exército
Na Dependência do Ajudante General do Exército
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos e Praças

tP

°
" Al"e5 ~&'
2 s. Sargs. de lnf., Carlos Podrigues de Carpas e ~oao ra, dilA!
ado
Saitos Teixeira, anbos do R.I. 1, lhidade M:>hihz r t~YQl'
do ser considerados nesta situação desde 15/4/967, pO~ ~5
regressado do Cll da Gliné. VEncempela verba "Pesso
dros Aprovados por Lei" .

Ja S' .
,,~;~:
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Quartéis Generais
Quartel General da la. Região Militar
20 ~_

'''<1l'g d Fn
.
de ~
e. g. (Trens .), Jaime lugust:D Carvalho Gmes, da R.M.
18/31%~que,
devendo ser considerado nesta situação desde
lén do . Vence pela verba ''Pessoal de Nomeação Vitalícia
as (Uadros".

Quartel General da 2a. Região Militar

2o·Sar

•

de\'~~
~la \'

de Fng. (Trans.),

João Pereira Borges, do ClI da Griné,
r CCIlsiderado nesta situação desde 16/4/967. Vence
er a "Pessoal de Naneação Vitalícia
alén dos Oiedros",

b

ESColas Práticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantan a
lo.~.

Regimento de Infantaria nO. 1
rÓ,

de\'~~ Mis1co "Pequinta",
%! ~

Armaidino Abreu e Silva, da R.M M.,
ser ccnsiderado nesta si tuação desde 1/3/967, data em
arcou de regresso à Metrépole.

~

Regimento de Infantaria nO. 3
s.~
,
Mat~s'pde ~f.,
Eduardo da Silva Raposo, eh R.Ll e Annando
Sel' ~
~re1ra, do B.LI. 17, lhida:ies ~bilizadoras,
devendo
l>etti\,~eraoos
nesta situação desde 16/4/967 e 17/4/967,re&
~la \'erba,te, por terem regressado do C.T .1 . da Griné , Vencem
"Pessoal dos Qradros Aprovados por Lei".

20

d~Satg
. de
l\.MM

Regimento de Infantaria nO. 4

lnf., Pedro Antálio Jorge Fernandes, do recrut.anento
est " devendo ser considerado nesta situação desde 5/4/967,
~Ce
em que inicia una comissão volun tária na Metrépole.
20.~_
a verba "Pessoal dos Q.Iadros Aprovados por Lei".
~"'Il'g .
4fbili~~ lnf., Manuel Itltálio Vaz, do B.I 1.17, sua lhidade
,~967, Porra, devendo ser considerado nesta situação desde 17/
es.soal ~ ter regressado do C. T.I. da G.tiné. Vmce pela verba
s (Uadros Aprovados por Lei".
\I

ta

{lei

Regimento de Infantaria nO. 5

(íll\

..

Ja,}tv

~Qj***~*********Q6W~PP*UWJ1A~~\*********,..,.,..~
20.Sarg.

~f

1;IJleSl ~

Gri lherme Teofilo da Fncarnação /fI.~~, ~

de lnf.,

L 1 e o 2°.Sarg.

Grad. de lnf .• José Francisco ~der#\
RAL.l,
lhidades M>bilizadoras, devendo ser ~5~te, ~~
ta situação desde 15/4/967 e 16/4/967, re~ectJ.:"pesSl~
rem regressado do 01 da winé. vencem pela ver
Qradros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO. 6

~
thid~11

2°. Sarg. de lnf., Joaquim Dias Gmes, do a.r.i. ~a desde1~,
Li zadora, devendo ser considerado nesta situaçao ba ' feS
por ter regressado do CI1 da winé. Vence pela 'ler
dos Chadros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO. 7

1l

do r ~
2°.Sarg. de lnf .• Manuel Soares de Oliveira Gaspar, ta sit,ll~
ce
lhidade M>bilizaoora, devendo ser cmsiderado n~5é Vefl
desde 15/4/967, por ter regressado do CI1 da Qul1
verba "Pessoal dos Chadros Aprovados por Lei".
o

Regimento de Infantaria nO. 8

.

1,15,/jl

2°. Sarg, de lnf., Manuel Podrigues de Faria, do B. 'tll~ÍJO ~
ef
de M>bilizadora, devendo ser cmsiderado nesta 5lpela 1
4/967, por ter regressado do- CI1 da winé. Vence
soal dos Qiedros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO. 10

do rJ)~

20. Sarg , de lnf .• Carlos Alberto da Gmha Pecbldo, a sitO~\j
nidade M>bilizadora, devendo ser crnsiderado ne5\e pe~~
15/4/967, por ter regressado do CI1 da Griné- VeJl
Pessoal dos (nedros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria n", 13

,

,I

1.16~)1

2°.Sarg. de Inf'., Jose Augusto Monso Palhau, do B:tllllçíiOl
de M>bilizaoora, devendo ser considerado nesta 51pela
4/967, por ter regressado do CI1 da Griné, Vence
soal dos Q1adros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO.14

J1.

deil""

i~

20, Sarg, de ln!.. Â1tmio loureiro Martins, da B.M rJl~
cmeiderado nesta si tuação desde 9/3/967. Vence pe

la. Sér'

......!~**
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20

S OJadros Aprovados por Lei" .

·Sarg

dadeih~l ~llf., f'lltffiio Ferreira Venmcio 00 R 1. 1, sua thi~ 15/4/96,radora, devendo ser conaideaado nesta situação dea
rlla''Pes~ó'por ter regressado 00 CII da QJjné. Vence pela
a1 dos Luadros Aprovados por Lel .
~

Regimento

de Infantaria

nO.16

~~~~~~ico "Contrabaixo". .Ioaqrim da Silva dos Remédios, da
data~ eVendoser considerado nesta sá tueçfo desde 12/2/967,
que embarcou de regresso à Metrópole.

~

Batalhão
triel M: '

Independente

de Infantaria

nO, 19

devendo
ISlco "Tímpanos", Juvenal Andrade Pereira, da F .M. M. ,
~e % ser c<nsiderado nesta situação desde 12/1/967, data em
arcou de regresso à Metr~ole.

Batalhão

{O~·Sa

de Caçadores nO. 3

JQs/ro~t~e Inf., Alfredo José Araújo Pint.o, da RMM. e Carlos
ConsiderlnllO Fernandes, do C.T.1. de Cabo Verde, devendo ser
~~ente ~os nesta situação desde 3/4/967 e 22/4/967. respecti1". • enceropela verba "Pessoal dos Cbadros Aprovados por

~triel

Batalhão de Caçadores n", 5
"
MJ.s1co "C'arxa"," J ose'Dremos de B'ra to , da E,.1Pld'
••
Batalhão

{Os

,

por pe a.r ,

de Caçadores nO. 6

ln.L.
lsi4!

ra

~:r~i~e
Manuel Francisco de Oli vei
Semedo, do R L 1,
v Sde
~'obilizadora. devendo ser considerado nesta si tuecêo
etba "P C)(,7, por ter regressado do CI1 da Griné. Vence pela
eSsoal dos (hadros J\>rovados por Lei".
~Or,

Batalhão

de Caçadores nO. 8

'~ar
~zatr~e IIlL, Francisco João Pires do r.i.i, sua Unidade M:Jbi~t te!, ~ devendo ser considerado nesta si tuaçro desde] 5/4/%7,
qdros ~gl'essado do
da (uinp Vence pela verba "Pessoal dos
rovados por Lei"

rn

Batalhão

de Caçadores nOe10

Âltffiio Manuel Afonso, do B .116, sua Lni.dade Mo.

~éri!

406
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,.

bi.l i zscora, devenoo ser consioeraao nesta
,1/%7, por ter regressauo do CU ua Griné.
Fessoal oos Çuacros AprovOOo'spor Lei",

",J~~~**I
1~

~ JesOe "
S1 tu8Ç('Ola verp3

Vence pe
(11

20. Sarg. de In L, Aristides
Pereira ~'achado r{)dr~gue~\~esd~1
de Caco Veroe, devenoo ser ccnsiueraao nesta S1 tUaçevacJJs
22/4/967. Vence pel a verba "Fessoal OOS (UadI'OS ~ro
·" ,
Le1
sua l~
L"
V'rcent.e 1"
..«r
IVatlas,
do F . I '.Ir,tuaÇÍJO
20 o~'Sarg. Cometea . ro, J-outOO10
dade Mooilizaoora,
devenoo ser consioerado nesta sr Lçole p3
ce 9/3/967, data em que embarcou de regresso à ~etr
r0J,I ..

Artilharia
Regimento de Artilharia ligeira no•2
(c/destino ao C.I.C.A.4)

ri

vel)tl1 :

20. Sarg. de Cavo, Abel Maria Fusso Pires, da P.M.M., ldeverlJ8
considerado,nesta
situação desde 5/4/967. Vence pe a
Pessoal dos (uadros Aprovados por Lei".

~ po,rf

20.Sarg. de InL, Ab:ílio de Castro G:nçalves, do p.Ii..ei"Vence pela verba "Pessoal dos (uaoros Aprovados por

Regimento de Artilharia Pesada nO. 2
(c/destino ao C.LC.A.1)

!I;

. aoe 'J

lh10 t/
2°. Sarg. de In L; José Soares Vieira, do P.I.I, sua soe
Lizaíora, devendo ser ccnsiderado nesta si tU8ÇBOoea ''fes
por ter regressauo do C11 da Griné , Vence pela ver]:)
dos (uadros Aprovados por Lei".

I

1~1

Regimento de Arti Iharia Pesada nO, 3

,

de Ar:tII,
10.Sarg. do (S33F, Fernancio Martins Neto e o 2o.Sarg·)siderl
manco W.endes Neves, ambos da RM.M. devendo ser,,~olssOal
nest.a si tueçêo desde S/4/q()7. Vencem pela veroa pe
,I
dros AproVadOSpor Lei"
l'

1

sV(.

20.Sarg do S.S
.Iosé Mari a Podrigues Perei ra, oo P'~llaÇiíJ
l
dade I{()uilizadora
devendo ser consioerauo nesta Sl pela
IS/ A/967 , por ter regressauo uo ClI da (~iné. Vence
"Pessoal de Naneaçeo Vi tal .;-cia além dos (\ladros"

3a 8' .

~**_;~~;
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20

Regimento

de Arti Iharia de Costa

o

'~ar
Qa pg~,~o.r,·ec. Vi at, Podas, Joaquim Antmio reis Travanca,
<1/%7 "1., devendo ser considerados nesta situação desde S/
, Qata em que embarcou oe regresso à rv'etrépole,

Cava I a r i a
20

Escola
o

'~ar

Prática

de Cavalaria

Is

P,r. 2° .~.;e~.. Viat. Po~a~ Lúcio Joaquim Dias Seg':lrado, do
Ilesta ' .SUaUUdade Moblhzadora, devendo ser consi deraoo
'!5resSQs~tuação oesoe IS! 4/967, uata em que embarcou de rea Metrépole,

.

Regimento

20 ~_

oe Cavalaria

nO,7

''-'Qr

Por ~' 2° ,~lec. Vi at, rodas, José Rafael Lourenço, do F. LI,
onvellência de serviço.

20

r.egimento

de Cavalaria

nO,B

o

·~ar·
Qj_r,lS~
de Cav., francisco Faros Fsteves, da F.P.C., por pee}ce pela verba "[Jesooal aos Cuedros ~rovados por Lei'.'

fngenha r ia
Escola

Prática

r\J.rr·
" . ..)
o (D
inári,o
1 A.leIF'~.co ....
r>aroo"veteranarao

de Engenharia

)J, J'
C'_
('
ose dos Sartos
uerrei . ro, do
prov""::" por pedir, Vence pela verba "Pessoal dos 0.tadros A-.,s Por Lei",

Tran smlSsões
.
20

P.egimento

Sal'

de Transmissões

dev~~ de lng. (Trens ) José Pascoinho Neto Vasco, ua B.M.M.,
!lela v Ser cm siderado nesta si tuacêo uesde 1/5/967.
Vence
J;:
er1Ja 'l'essoal de Nomeação VitalJcia
alén dos CUaoros".

\J.rriel

'

Qev"tl~rad de Fng. (1'rans)
Ã1ténio Manuel Cueijo, tia r.M.A ,
!lela v s~r ccnsi oerado nesta s'i tuaçâo oe soe ?O/?/%7 Vence
erOa "Pessoal de Nomeaçf;oVital ;ci a além aos (uadros",

Batalhão

de Reconhecimento

das Trasmissões

40B

s'ris

sa
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•

su

,

r

/:41'

c
<.; 1":' ••O 1~l
A-tftllO tfe,
20 s . .::l8rgs.
ce I n I ., Jose oa 1 va, da . ~.1<
u, , /"11',
gusto da Vila, do r.L1-1, r,~anuel Ant<'nio Fereira Sdve:1 frJ'
do
Joro Pacheco eh Anaral, ca la.
(QJ
ténio Ver f ssimo I'i reitinhoj do r.L1;
2°s.Sargs. de In~tteJl'
Inf. Tr ana.}, ~.~arlUelNunes, 00 B. C.~, Manuel wulart
dO
court, do D,L.A.; 2°s. Sargs. de Art., .Iosé Flor 'le~Of~frei'
P.A.c., Joaquim Carmo Ascençâo, CIo P.A.A. F., rrispJJl1 C de'
ra Corres, do l:. A.C. A.~ e Joaquim Silva Pin to, da F.F.
vendo ser cm si der-aoos nesta situação desde 16/4/967.
pela verba "Pessoal dos Oladros Aprovaoos por Lei"

r.r.. Maní

c.r.o.r..

V~c~

Serviço de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde
?

sua

2°.Sarg. do S.S., I'errnenegi Ido Carrilho Gaspar, 00 P.A~~~ÉO
lhidade Mobilizadora, devendo ser consideraoo nesta s11a "erdesoe 21/3/967, por ter regressado oa r.M.A .. Vence pe
ba "Pessoal de ~omeação Vitalícia
al ém dos (Uadros"

Serviço de Administração

~ilitar

2°, Grupo de Companhias de Administração ~i Iitar
'f

Furriel Grad. CIo S.A:I-I., Victor Aires, do r.C.A • por pe~i"
Vence pela verba 'Pessoal cbs Cuacros AprovadoS par

Serviço de Material
Companhia Oivisionãria

de Manutenção de ~aterial

, do dO
2°.Sarg 2°.Mec Viat. Podas, Carlos da Cruz Maia Fl~r~esOe
('JI da Cuiné, devendo ser ccnsiderado nesta siwaQl'°le.
16/4/%7, data em que emJJarcou ele regresso à l\:etrópO

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros flementoS
Distritos de Recrutamento e Mobil ização
Distrito de Recrutamento e Mobil ização nO,9

,,~J'
2 ° Sarg. do rs._'{':E Arrél i.o Alexandre Pinto, da F, 1\1.11'. ~a "e!
ser con!:iideraoo nesta situaçpo desde "/4/967 Vence P
Da "Pessoal dos C,.UadrosAprovaoos por Lei"

Estabelecimentos

Penais

3a. Sér

o

******~~
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2

Casa de Reclusão

do Governo Mi I itar

o'~r

409

de Lisboa

m

qe\'~d de Inf., Maiuel José Martins, do
de Cabo Verde,
Pela ~er cmsideraclo nesta si tuaçâo desde 26/3/967. Vence
eroa "Pessoal dos CUadros ,Aprovados por Lei".

,,0

Depósito Disciplinar
·Sar
G.Ao~· UeCav., Francisco da Assunçjo Liberdaae Branco, do C.

20

\'a~ Por peair.
s Por lei".

Vence pela verba 'Pessoal

EstabeleCimentos
2o•Sar

C11

Inst i tuto

oos Çuaaros ,Apro-

de Instrução
de AI tos Estudos Mi I i tares

â~~e~.
,Viat. Bodas, Benato Miguel de Oliveira Bopi,o, do
Ullle, devendo ser considerado nesta situação desae 16/

4/967

, data em que embarcou de regresso

à Metrópole.

Academia Militar

20•Sar

~t:r~ u~ ('a"., AntÓ1io Castanheira Jorge, da P.M.M.,devendo
'llessaallderado nesta si tuaçfo desde 3/ á/Qf,7. Vence pela verba
\lo Capo ~os CUadros Aprovados por Lei". (N°. 1 do arte. 63°.
•
0.
do Orçamento do M.F.).

Colégio

20. Sar

Mi I itar

~lobiYizuelnf., Jaime ca SilvQ.('r~vo, do B. 1. 16, sua lhidade
19~7,aclora, devendo ser considerado I_le~ta situação desce
~ssoalPor ter regressado ao ClI da Giiné. Vence pela verba
htUlo ~~os (ltaúros Aprovados por Lei". (N. °1 do arto.1!i~do ('ado OV'Çamento0.0 ~'. F. ).

1y

o

lo

•

Escola Mi I itar

'~ar

de Electromecân

ica

p

W c
B
. adiomontador, Victo: ~anuel Faiva <;,eAl~ioa San/967 Q .M.M., devenoo ser consaoerado nesta si tuacao desde 3/
20,Sa
ata em que embarcou de regresso à Metrrool e,
d rg ti
vev\tt~ e Fng. (Trans.), GaiJriel da Concei.çfo tv'endes, da r.tv'.M.,
erl>a'lser considerado nesta si tuação desde Sj3/967. Vence pela
2h
eSsoal de Nomeação Vital :ícj a além 001:> Cuaoros".
~s, gtia

"ar
~. ~lec, Pauiomontaàores,

Fernando Baposo Agostinho e Antero

aa. :t:;~~*
, '8

410
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Garcia Bioei.ro, amnos no T'.G.M.T., por pedirem.

a

Centro de Instrução de Sargentos t,'iIicianos de Infantarl
'd de
2°.Sarg. de Ini., Anténio Pom80Maria, 00 P.Ll, suayllJ.d:Soe
IJolJilizadora, devenoo ser ccnsioerado nesta si tuaç30
"
9/3/967, por ter regressauo da RM.M .. Vence pela verpa
Pessoal dos Cuadros Aprovauos por Lei".

Campo de Instrução Mi Iltar de Santa r.~argarida
, 'aoe
:{o.Sarg. de Inf., Nuno Sargento Lopes, do P, L IS, sua lbJ.~de
lVhbilizadora, devendo ser considerado nesta si tuação
ver
15/4/967, por ter regressado ao CU da Guiné. Vence pe
Da 'Pessoal dos ('uadros Aprovados por Lei".
,diPe
:{o.Sarg. de Cav., Manuel Oliveira Faria, oo R.c.'6', s~a lh~deSI
Mobili zadora, devendo ser ccnsiderado nesta si tuaç80 ?pessoal
11/967, por ter regressado da F.M.M .. Vence pela verba
dos QJ.adros Aprovados por Lei".

dra

Centro de Instrução de Operações Especiais
, p e
2°s.Sargs. de Inf., José Luís de Bastos, do C.l.L da ~~~adOS
Ant<Í1ioAugusto Caetano, da R.M.M., devendo ser CCl1SJ.O~e.
Vefl'
nesta situaç80 desde 17/4/967 e 5/4/967, respectivam~
cen pela verba "Pessoal dos (Uadros Aprovados por LeJ. '
/

" toS,
2°. Sarg. 2°.Artífice Carpinteiro, Humberto Augusto aoS :.:llI:desde
do ClI da Guiné, devendo ser ccnsideraoo nesta situ~Ç60
16/4/967, uata em que embarcou de regresso à Metrnpole.

Centro Militar de Educação Física [~uitação e Desporto
, 'ade
2°. Sarg. de Cav., Adriano Augusto Tadeu, ,do F.C. 3, sua ~~~e '"!Mouilizadora, devenoo ser considerado nesta si tuaç?O ?pessoal
2/q67 , por ter regressado da F.M.A.. \'ence pela verba
dos Cuooros Aprovados por Lei".

Campo de Tiro da Serra da Carreguelr~

dO
devefl

:{o.Sarg. Corneteiro, Joaquim Marques fv1oreira, da F.rv'k, ao!:'
ser considerado nesta situação Qesoe ~/:{/967, data em
narcou de regresso 'a rJ~etn\pole,

Centro de Instrução oe Condução ~uto nO, 5

err

.

~.

.

**Serje

Ór-

\

*~*******
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.Sal'

ti<i:leg~Q~\~nf, José Cabrita das Neves, do B. 1.1.19,
sua UniQ~ 17/4./9~zauora, oevendo
ser considerado
nesta s i tuaçfo desverba''P 7, por ter regressado
do
da Cuiné. Vence pela
/0 ~
eSsoal dos Cluadros Aprovados por Lei" .
."ar
2°,Mec. Vi at. Fedas, Fernando Ganriel Piscarreta,
do
~a Sit~aç~a thidade MoDilizadora,
oevendo ser considerado
nes'etr~ole 20 desae 15/4/967, oata em que emoarcou de regresso
à

m

Pl.Is

Estab I

'

e eClmentos Hospitalares

10•

Sa

llosPital

Mi I itar

de Doenças Infecto-Contagiosas

v rg, cb S o
l~(jo Ser . o, ~ Duarte Augusto Lõpes, do C'lI de S.1ümé, dea Verba "pOl1s1derado nesta situação
desde 16/3/967. Vence pelO ~
essoal de Nomeação Vi.t.al íci.a além aos Ouadros".
'~r
V~
g. do S S
L"
Al'berto D_'
Q CePel . "i"'lItCll1l0
rosei ra, do IJI, M• P " por pe diIr.
ros".

a Verba "Pessoal

1 ,Sa

Ilospital

0

ce Nomeação Vitalicia

além dos (ua-

"i l itar Principal

~r~. <loS S
Sl<lerao ' " Amaro Anténio da Cruz, da KM.M.,
devendo ser
eSSaal d O~testa situação desde 5/4/967. Vence pela verba"
e ctneação Vi t.alf cia além dos (uacros".

P

Hospital

10~
."a

'-ilitar

~egional

n". 1

do

ser rg.
S S J' os€''" Iv·arla
. Lo
Ii'
. D .. M d evendo
ta "collsid . "
pes enra ques, ca Pol~', .,
PesSQIrado nesta si tuação desde 27/3/967, Vence pela vera Ue Nomeação Vital lcia além dos (uadros",

O·
Iversos

I~Sa

Depós i toGe ra I de Ad i dos

~lr!;, Ue ln
~
Q verJj "pf., Anténio
Barata Mateus, do C.M.• por pedir. Vence
(o
a es soa l' aos \,;uauros
- 'A
.r
~.
provados por Le 1.
,,"aro
\
'().<:>
de I
4/~~lizactoni" Mário dos Peis Bicho, do F. I 1. 19, sua Unidade
~e/l,Porra, devendo ser consiaerado nt;!sta situação aesde 17/
So'1l <lo
regressado
ao ('11 aa l..uinP Vruce pela verDa "
S '..\ladros Aprovados por Lei",
t

t;:,r

Destacamento Ulxto

do Forte de Almada

412
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, de'

C~~e,
2°.Sarg. de Art., João G:xnesPereira Cravo, do (11 ~~ V~CC
vendo ser ccnsiderado nesta situação desde 16/4.j?" .
pela verba "Pessoal dos Çuadros ;\provados por Ler .

Depósito Geral de ~aterial de Transmissões

. ti

. eatlS,sl

20s.Sargs. Htc. ~ad.io~o"~acbres, Manuel Augusto Correl.:erccIl
e Fernando ~:i.teiro Abril, anros da F.M.~., dev61cbernbafca
derados nesta situação desce 5/4/967, cata em que
de regresso à Metrópole.
rl'
. d8 "ti
20.Sarg. Mec. Fadianontador, .Ioaorim ~~amel Mouro
di
M., devendo ser considerado nesta situaç~o desde
em que embarcou de regresso à Metrópole.

~/4i967,

Supranumerários
Infantaria
~egimento de Infantaria n", 1

ri

do se' pI
l0.Sarg. deInf.,
FrnestoLavrador,
ooB.C.10, de~61 ~acJ0!li'
der edo nesta ai tueçêo desde 12/4/967, por ter sldo llJ3at. C
servir em reforço na F.MJv'., fazendo parte do Cornd·

1CXJ7
/F. LI.

~e~

2°s.Sargs. de Inf., Antá1io Gonçalves G:xnes, do C~-I:~~id~~r
nio Mar~ins ~ri to Leão, do D.G.MG., deYeÍl~oser cados(lOS,!
nesta sa.tueçao desde 12/4/967, p0l'terem s'i do n(J[TleZ2/4/~,
mos da al fnea c) do art 0. 3°~ do Decreto 42937 de da flJ~''
serv1rem nas tropas de reforço à guarnição normal

Regimento de Infantaria nO. 2

;.f

1°·" I

#I(

Sarg. Ajud. do ('E3:;F, Maiuel Pibei ro.uo i-. G.C.A.M.~~
de Inf., Manuel Pereira de Oliveira, da r. SJ.'!., de"sido~(cf
siderados nesta si tuaçâo desde 15/4/967, por terem te cJ°
dos para servirem em reforço na F.rv'.A., fazendo par

Bat. Cac, 1c:m/fl.

Ii

r. 2.

de {

Arnaldo Casimiro /nica, 00 c.I.8.M.~~ ~i~"
ser considerado nesta si tuação desde 26/4/967, por dO p8f
meado para servir em reforço no
da \'tiiné, fazeJ1
I
Canp. Caç. 1567/F. L 2.
,tIl

i-. Sarg. de Inf.,

rn

°

.

.

L Jose;f'

2 s.Sargs. de Inf., Adelino f.1as Alves, do C'. r.c. A. 'gueS.
do Saraiva, do r. F. Almaoa, José da Gncei.çfé PodO

la ~,
***,******
OnOP,l 00 EXÉRCI TO tlo. 14
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no r
Al"\
José N
~
, .' • "es
D unes aos :::--antos,ao R.l.l.l':i,
Inácio Conçal ves

._' ,'erj e

r'

,

CiSCO'f'QO ,C,G, Josué Joaquim Gennano Canhão, Ou 1 I', Fr811"
~rigu~~~ Gaspar d~,S~l~a, do RA,P,3(C',I.C'.A ~~ ~i?llísio
lelra
GJn,çalves 1vl1hté'o, do Forte da Graça e ratono Fer
r
• CIo
,In IA
'
,"eSQe15/4/ . " oevenuo ser consrueraoos nesta si tuaçao
c) ao ar o qfi"', por terem siao naneados nos termos aa alínea
nas tI' t. 3D• do lecreto 4.~;i7 oe 22/4/QE() para servirem
°Pas ue re f'orço ,a guamaçao
' - norma1.
(O

,Sat} 20
'
~;ihta/,lec. Viat.Fodas, José Luis Mendes da Silva, da Acau.
Qo C,I ~el'o ?o.Sarg. Corneteiro,
José Joaquim Menaes Lour:inlo,

15/4/967"" L. oevendo ser considerado nesta
arta, 30' POr terem siao nomeaoos nos tennos
Pas Cle . 00 ~creto 42937 de 22/4/9(JJ, para
relorço a guarnição norpal da p.M. oe
Sark

Regimento

situação uesde
aa a~fnea c) do
serva rem nas t.roAngola.

de Infantaria nO.15

A'

~,i.l~Q·ao ~:f.

Joaquim Perei ra uos Santos Figueireuo, do
de Inf., Gilberto Tiago da Conceição Ma~
~e~e ?()/~/.S.M.1, oevenoC?ser considerados nes~a si uucfo
~ot'!;o 'II r 967, por tereM S10.o nomeaaos para serva rem en- re'!.l!;.o ·11 (ja Luiné , fazendo parte ao Corrd. Dat. Caço 19l1/

tias ~

° lO,Sarg.

2\ Sa

1""
rgs. de •I n f " J oser Augusto aa
' C'.tanta ao Dr'
, ~tr,
cosarIO, d'o B"C.
~,
CIO~.10 ~Jarluel.Dias fucho
do D. D., ~hguel C:a,laeira Urall~Ilel lO:Le da Graça r,lanuel Lopes Pato, ao C. L Alcochete,
S;.;tos ~lt~ de ~;agalhães, ao C. I.CA 1, Rui José Freitas uos
~,osé
?O ( . I C.A. S. JObé Feliciano oe W.elo, do B. I.Ln o.Jr.
?,l (' Ae1ra Pourigues, do Rl.lO e Mário Vicente Miguel, 00
,C,/t/Qfi7 nO ti. devendo ser consiueraaos nesta situaçro uesue
Orte ~~ Por terem sido nomeados nos tennos da al {nea c) ao
!las ~ • Uo [ecreto ,1.2Q37 de ?2/<1.j9({), para servirem néiS tro
reforço à guarniçi\o nonnal uo C. T L aa buiné,

vi

~rtilharia

'\r,.;'~el

negimento de ~rti Iharia Ligei ra nOc 1

~Ili~e Art. Antmio Nobre, do C .LA.A. r..A. ,devenao
ser
~ Ilos ~(jo nesta si tuaçoo debde 5/4.!()(í7; por ter sidO nOOlé3'
III /4/9(í.J l1nosda aI ínea c) dO art-o '3" cb [ecreto ~2937 dI..
ii! lia r' para servir nas tropas ele reforço à guarniçeo nor.1.1. ue 'limor.
I

n eg ime n to

d e A rt i Ih a r ia Pe sa d ano .2

~
1

Sarg Ajuuo do (R{,F, Ant,'nio Joaquim I,breno, do U·c.~e~JO
Sarg de Art., Acácio Carreira da Lu-z, (10 }l. A.P. 3, te~.
ser considerados nesta si tuação desde ~.G/4/9(,7,
óa (1ll'
ai do nomeados para servirem em reforço para o C.1·
né, fazendo parte elo (ofrn:LEat.Art. 1913/R,A,P,?·

p~í

pol

2°s. Sargs. de Art., r:einaldo Lopes Sequei ra da Costa, 0Jl ~~
r- c o IlHE J - ~1
.•
,.
('ACA'J
Alvaro
. L;.~~.r ./1\0, '.. , , e:C'~I\Ontell'~ l~elra, ,de: '. : . '-0,
f.P .A., IV
Lopes, uo L1.~·.l-.r..' An~:n~o Jose r. ~r:elI'os, ~a CorJelf,o,u
mait.mo Fuar te, do (01. r"lhtar,
AntcnlO JoaqUlm
p.GJr
riscaia, do CI.C.A.3 e .loaquim ktfnio Calinhos, Jjugr7, ~
devendo ser cons.iuerados nesta si tuaçfo desde ']6/ o ~o 00.
terem s.ioo nomeados nos te11TlOS
da al íuea c) do art .d~ (tfor
['ecreto12Q:i7
àe 22/4/Q
para servirem nas tropaS
ço à guarni.çâo normal tio C1.1o da Griné ,

ro,

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO, 3

,
&1)0

2°s.~args. de Cav., Faulino Viegas Mar-iaio, do p,C.~ ~~a v~
l'enriques Sanino Ferreira,
do F. L. 2, Francisco J08~ C. 3, r\1
Costa, do P.C1, Antfnio Fcmingos Canoco Sala <:0, 'ro 5t·,o
trrii o Pernas Carretas, 00 CI.CA 3 e Antmio Fll111e\itJJ~B
Lorrc,
do C 1.C A.~, devend<?ser consicerados nestad; aljJle
desde ] S/4/9(,7, por terem s ido nomeados nos tellJ10s serV)f&l
c) do artO iO uo ['ecreto 42937 de 22/ 4/9W p~:a ~lilitar
nas tropas de reforço à guarnição normal ua Peg180
Angola.

No Ultramar
Região

~i litar de Angola

4f

d13I<J

'lOs :::args de Inf (Trans ) José wcínio de Oliveira" (10 r
S F 1M I . e rv~arlUel
ktÓlio ue Carvalho Ferreiraj/~67
~(
aevenuo ser considerados nesLa situaçi?ío desde 28/40
3°0°((0
terem sido naneados nos tennos ua aI ínea C) do art
reio
creto 42937 de 22/4/9({), para servirem nas tropas d e
à guarnição normal.
.

r/

'"
.
da C ,,~I
l'urnel Pe~ Vlat T~das, Ilermenegl~uo lliarte NOl>!'e 10 oe &
r
e o Furnel,Mec. Vlat POQ~, Jo~e LousaJ a, do 13. . C r terl
tio ser conslderauos nesta sltuaçao desde lS/d/Q67, ~ ré
siuo nomeados !lOS tennos da al ínea c) do arto .. qo d

Ja r '
**~*~,~r.l
e,

no
20
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, 42q37 de 22/4/9({).
IC_

'''<\1'

o 2og~r"ec. ae Torre, Antmio Maria dos PoernPdios, 00 RC.8ge
elo1:>,t:?:\.1·\.:c Viat. rodas, Leandro Augusto ~,'burato Posado,
q67 Po ' ue\wdo ser consiuerados nest.a situação desde 1)/4/
30 'do terem siuo nomeados nos termos oa al Inea c) do arL 0.
ec
12937 de 22/4/9ro.

r

negião Pi litar de Moçambique
Satkl'~
AjUd.s (1 ie:i'e ae rvecem.cos
lo
~'
M'
1 Fl
P a di0e eCtr'
oe ater i a
-Lect.r i co
Alh~cr
e, Flectr~nico> Jorge Ferreira da Sil va,da F.r\; flm e
A10el'to :relre; furriel
Mec, Material
Criptográfico,
Carlos
1lesta .~Iarques Ferrej al, da.O.fl'FF.T, devencb ser consideradas
te~s sà tuaç i'ío desde 22/3/967, por terem sido nomeados nos
a
a] 'nea c) do art,". 3°. do lkcreto 42937 de 2'2/4/W.
lo "
"'arg
l,lli qCielar,
Alfredo Francisco Fodr i.gue s, da C Caço 6B9/p.
Por 1:erevt::nJo,ser considerado nesta situação desde 10/3/967,
illal {lo t:atlslLaao da si tuação de reforço a de guarnição nor~
r Irrp\Jsição.
é

,

'ar~,~ AjUq

( .
.
,
~ C'
11"1e r.ftec Armarento, lfumoerto Ccncal.ves PIres, da
4noro~ o ~·i.ll'l'iel r\lec Amas Lig., Sebastião Luís dos Santos
(je~Cie
13/'" ( r M r,: devendo ser ccns iuer eoos nesta s ituacfo
elaal Í!' I' , e 2r:../3/967
por terem si.oo nomeauos nos terrros
S
lea c uo art 0. 3 0. do rec 4.2937 ue 22/ J/9C{J.
ar~s '
e r"li~Uds '10 (ffi:,j? Manuel Marquilhas Barqueta
00 I' P. M 11
11\t~1
F Ua (o::;ta Maia do P C 3 2°s ._aq,s LIa C' S.8.G l' ~'a·
~I.,
. eU1aJl
renteado ' uo \f"'l'A1 'Au gusLo ']"elxelra da r"\osta, do
~"I \ii
l,l
Jorge s~u .J 'dquirn ~lenoes Cartaxo Guerra, do F.C 8 Joaquim
v~(jo s o 1"0 e [omingos (ooçalves de ~reitas
oa E.Pl ,der
tl:'tn sic:: ("111;iderados llesL~ situação <?es~e 29/4(967, ,rx:r te
lo
Ilt.
adas para serVlrem em comlSSé'Opor lmpoSlçé'O
s ~;ar
l-'~r ,gs d.l
rL
l'ernalluo da Slva Arorim do C1.MC e (ranger
Ba.r~ra da ( Ilha do DAL 1; 10 8arg. de fng
romingos (~edes
~~",jsa do
'1
devendo ser considerados nesta si tuaç?o ue:::,.
Ih' Cj J jflr_
't1it "I,', por terem sioo nomeados para servirem em comissro
ar {lo
lo
l' H.lposiç ;;0
I

~ar

~(gciel
k'
'
,
~,0,.
Pr 1"
1~,aJ1Uel[las da ~ll va do r I 10 elo Sarg. Jo
~i.leraQo
anL 'co AnttÍno ue Castro
úa r C::
clevffiu0 ser Cal~ Paras IIt ~tl si tuaç~o desde 29/4/%7, por Lerem sido nomeaSeI \ Irem em relorço
I

série

41 B
OnnEM DO [~Éf?r!ln tio" 14
",~~~"I'''''''~*
************* **** ***':,**** ********,~****",,:'*>:,,~********'"
rccrr;' J osue' J 01'0
- Al'
A1e'
"
0('
I,O.f't'er
lo . Sarg. do \"-'-"'.'1',
r' i ranoa II IXIêIra,
O /9(;" par

~t,ia,

aevem.lo ser cmsi deraoo nesta situação desce 29/4
sioo nomeaoo para servir em comiss80 militar volunta!

FA[,Lrt'

10, .Sarg.l ° l,iec. Viat. Bocas, Alexanore Capela; do .'
r ter
venoo ser considerado nesta si tuacêo desde '29/4/967, tecreto
ai oo nomeaoonos termos ua al ínea c) do art o. 3°. oo
4?937 ue ?2/4/9({),
sid~
r c<1l rB
2 ° .Sarg, cio ÇS93E, José Mendes, do B. L 16. devenoO se ado p8
rado nesta situação oesue '19/4/967, por ter si.oo ncxnt
servir em reforço por imposição,
r io

é

~tlfl

-

2os,.Sargs. de, ln I., ~,~uel BIbeIr;o, ao c.i.o.r. ~ Jos tiiío ~i
França Garndo da SIlva, ao D.flo.F.Almaaa e l\n ~b~ s. l, ~o:o
renco da Luz, ao C.~I.E. V.F.r.; 2°.Sarg. de ln!.
11l8cJ
Ni col au !\tiino, do C. 1.
L; Furriel ae InI., F~h~J'ei,~
de Jesus, ao R1.3; 2°.Sarg. ue Fng. (Sap.), Joaqulrnl~dO~-[8
ao P,1.12; 2°. Sarg. de Ing
(8ap.) Const , Inst.,
e!lte
el Diogo Félix do D.F. 3; 2 o .Sarg, de Art., I'omingoS I\Óll8f1ll
ooso , do RA.L.2 CC.1.C,A.4); 2°.Sarg. Grad. ue A~t '~t~)OJ
Pi Ioto rvbrais, do L.fl1.F.Almaoa; 2'àSargs. 00 S.A.Iv'i' de"~'~
l{amosS~ vado, da Er~.l e r~~anue~
Cimas Martins,...,ela M ~~ftln~{
ser ccnsi.oeraoos nesta si tuaçso desde 29/4/9(-." por 'etD~·
nomeados nos termos da aI inea c) do art 0. ? 0. do (!eC1ona1
de 22/4/9AO, para servirem nas tropas oe guaIIlição nO
,

•

o

(l:~

\.~1.

0V'

Comando Territorial

Independente

da Guiné

,I
~f ~ ,
ter

C.r~~

Sarg. Ajudo do C-s:;[, ~anuel n)Qrigues Craveiro, oa
V61do seL cUlsiderado nesta situação uebde ?A/4/967,
siao nomeado para bervir em comissão por imposiç~o.

I

2o~.rk

- (lrazma
,
('1éI I ana, 00
,T~
., J 080
d. 1. l . 1°'
(", r, 1',v J
Fng. (Const e Inst.),
Ant(uio Joaquim I,oreira, .oa
uev~"
2° .Sarg.tle Cav. (P.M.), wís Faria, do C. M. .1c.l'. F. ~ef&1i"ili
ser consiuenJl.los nesta si ~uação lJt.sae 26/4/?(.7, ~r eto, ~
naneados nos termos da aI Hlea c) lia art 0. 3 0. do Ceó J'I)~'
a
de 22/1/9fD, para servirem nas tropas de rel'Ol'ço à gú
lIormal

'Inl'
20 . Sargo oe

6"I

l

P81 .

rodas Amaloo da Conceiçro NO"ra~8(
aa fir,l, e o H.IlTiel 1.!ec Amas LiW'iras, José reatO - ,1)' '/
T ,
P
l • (leVE'lH~)
.
J'os nesta sltua~('~o (.lt>,.fi l
C• .L":-.II'.
bel
COIl SJI , -la
9(>/ e B/j/9(,':', re'~I'Lcliv3J';<.'Jlll',POy terem siao J1((ll~/aj!ÍC!J
mos lú' al rllt'a c) L!() éll'L o. "'o. loO 1 ecreto t'-.cl;l7 ue ",

2 o.Sarg. 2°.~'t:!c. Viat

aa ~'
**' 'Ierj e
****:to,****....
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lO
f:Sargs.d.e
lnf " I"lI1tal1OJ oaquim
'u'
r . F..A T'u que, A'lbl '
<oCUtl
art.ins,
do
A_"

o

I'

to halfal~e::; ua Costa Azevedo, do B.e. c), AttÓlio Jacinto PaQto doll'uu ,I'.L;2°.Sarg.
de Art.,Luí~ lonzaga ua Silva LeanP,L.2 Q .A r .rl'. ; 2 0. Sarg. elo S. S.• Henrique Félix Tr indaoe, ao
Por- t~revel\tl(Jser considerados nesta si tuaçêo desde 26/4./967,
eCl'eto ~ldo nomeauos nos termos da al In ea c) do art,". 3° .oo
.1~(n~
,
ç~onOllnaL Ue 22/4/9(0 para servr rem nas tropas de guariu-

r ~~ ,

.

.

o

J

Comando Territorial

2 ' Sélr

Independente

de Timor

0

n11ei~~~~c. r,i~t. Criptográfico,
.Ioaqrirn remando ~rges _Castad~ S/4./967 ClJFI~El, devenuo ser considerado nesta sa tuaçeo dest~gO}o)
~Jor ter siao naneauo nos termos oa al:ínea c) do ar. d.o I ecreto
42937 de '2/4.jQro,

\1\ ~ CONCURSOS,

CURSOS E ESTÁGIOS

A - Cursos
~

1 - Averbamentos

teouett

dtcadaaran Com aproveitamento e a cl asai Ei ceçêo que lhes vai inde Const~ções,
que oecorr eu na E. P .E. de 21/ll/
" ,Sarg.d r)h7, os segumt.es sargentos:
'20 I, "e~:g. -B.F.3 -Gil ,:rr~fan~eAr:onches
MlJI1O BJI.
'2o·Sarg G
-cerA -tntmlO Lima I'ias Leal
Eqvl
A . Sal'''' rau.de Eng. -EPF -José Carmo Panos .....•...........
[lJ,f
est-_
'S'l~l va... . . . . . . . . .. t:r\I1
'-':!so-s d.e. 'Ilg • - B ..'F 3 ArmoIndo Guerra aa
LU\
}:lecial' :gentos deve ser averbado: "Curso de Construções"
e"Fs ..
1 ade ue Construções" .

~/r~o

2~G6a 13/

VII
~

DECLARAÇÕES

1 ~ Rectificações

f
~ lque
1
•
3 tá denc h e sem nenhum efeito a colocaçro na p..~'.r,'. do 1?Sara. ~ri av"laria, José, A1tÓ1io Panos publicaaa na O.F. nO.22e- u' 10/R/966, pág.932.
Cttf'
!, l.cando
!e "10 Sa ,"\ O.E. nO.1l-3a. Série- de 'XJ/3j9G7, pág. 312 onde se
el'-se'''1~g~ elo (&_q'f, o 2°.Sargo, Alberto J020 ~ardelhas, deve
l\C!
·"dI'g.do çs_.::r;p,o 2°.Sarg .• Alberto Jo~o Pardelha.,

\o\le

\

o

~
~~~i(r;
o 2°.Sarg.de Inf .• Cravelino
"-reforç ·~.C.A.3) do Agrupamento nO.Xl,
o u guarnição normal da flJv'. A.,

raldeireiro
Canboias,
transitou da situação
para a guarnição nonnal

da PXA., desde lG/V%7 Nota na. úXJ4.93/Apo,
Fncont.ra-se na J).~:.A. cesce 14/l0/9ill>,
. ~tO

.
,
. ~\lsC1rn (
I'ecl ara-se que o 2°.Sarg. de luI., JOSf' Marques do ~ o n.I n
do J1 A.r :.HCLC,A.2) tem cano Lní.daoe ~1otJilizadOr~ n0.l";8
e nâo o P. L 11\ caro por lapso foi puul i cado na O .. desde
Sér'i e- de 28/2/Q(.7, pág. 17~. Fncont ra-se na fl MJ
2/9(.7 .
lJIl
"
c,Dar es
Declara-se que os 'las. Sargs. ~:il ° s ., Arrnenoo[JoraC10
pl~
renço e ~.IalluelPntrn io Couvei.a Lopes, amuos do r I lJjJ/C:i.."
vides ao actual posto pela O. F. II 0,12 3a ~érie- ce?p'/Z/9l'( •
a pág. 3S2, contam a antiguidade ue proroçêo uesde ~ uo\'oçl't'
.
t 5 do
data a purta . r da qualA"tem di.rei to aos Vt:1'ICImen
o .. d lia re t
to e não uesde 2fl/2/967. cano por lapso foi puJ:>l1Céi
o
rida O. r..

16

'8

fartxJ'-,

12

I'ecl ara-se que o 20. Sarg. t, 'i I o •• José Augusto Aavier
_3a ~
00 r.I.B,
promovido ao actual posto pela o.r. na. oesde
ri e- oe 30/4/907, a pág. jS2, conta
a antiguIdao~'c~opa
2/9(,(, e ní:ío desde 28/2/9b7, comopor lapso foi pu]) 1
referioa O. r·..
. a li1
I

f~rJ .

Declara-se que o Furriel de Artilharia,
Francisco LoAeF.2,.tr~.
C.Art. 637 que teve cano Unidade ~ft,olJilizadOr~~ fl. ~ ~'obJl[:~
si tou para a C.Art 1513 passando a ter comoInlddao r ° AI
oora o RA.L.1, desce 12/1l/9G6. Nota na. OX(,31/A L1

VIII

- OOITUÁnlO

1966 - Julho .. ma 18 - 10.Sarg.
Pinheiro.

de Cav., João ~1anuel

'ra

figlleJ

3~.Sér i
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I

O Ministro do Exército

Joaquim da Luz Cunha

O Ajudante

General

•

MINISTERIO

Ordem

DO EXERCITO

do Exército
3.A

SÉRIE

No 15

~~~===============30=d=e=M=ai=0=de==19=67
PUblica~
se ao Exército o seguinte:
I - 14UD~JlÇAS DE SI TUAÇio
Stf(,EN1a3 ID (llAJJD mM~EN1E

Ingresso nos Quadros
~

Quadro da Arma de Infantaria

assal'<tl)
lOs.Se a ser ccnsi.deredos

nesta

situação

desde 10/5/967,

os
Jorge
\ ~s
do R L 1, por terem regressado do C.T. I. oa
E!lcen pela verba ''Pessoal dos Q.tadras Aprovados por

~al'tin l'gs. de Inf., .Ioaqrim August"9 'Icmás e Francisco
~é

~i":

QUadro de Sargentos do Serviço Geral do Exérci to

{l

as~1l
~g. adseInrconsiderado nesta si tueçâo desce 1/5/966, o 1° .
• Ven e f .• AntÓlio Poctrigues dos Saltos Lança, do D. RM.
(Nos tce pela verba "Pessoal dos OIaaros Aprovados por Lei".
{l
eItrns do Decreto -Lei n", 45733 de 27/5/964).

asSou
~l'g. ~er
Dela v
il()s~

coo si de r ado nesta

situação desde 3/5/%7, o 2°.
de Faifarra,
Paul Maria Ai vado, do R 1.15, Vence
a "hssoal
dos OIadros J\:>rovados por Lei". (Nos terc. -Lei n ". 45733 de 27;'5/964).

bfe

y~

{l~
~Il

~l'g. ~e~ considerado nest.a situação desde 3/12/964, o 2°.
C no. 2Slco, .Manuel oa Silva !ntunes, do R I 15, nos termos
~·A1.E . da Circular n". 2513 _po. 100 da extinta 3a./2a. n.
ence ~1e 4/2/93) publicaàa em O.E. nO.l -la. Série-de 193).
a verba "Pessoal

cios Qiadros Aprovados por Lei" .

Passagem à s ituacào de d ispnn ibi Iidade
JU3~ro do Servico de ~aterial

II

p~n"~CG'1rs F r,r.ADlIA~ÓFS

Armas e Serviços
~inist€rio

do Ex€rcito

"a Oependencia

do Ajudante General do Exército
Cirecção do Serviço de Justiça e Oiscipllna
Conselho

tJa Dependencia

Superior

de niscipl ina do Ex6rcito

do Guartel r1estre General

'O

nspBGCa
Chefia do Serviço de Verificação de Contas e I
t~1
Administrativa
CLil ,
]0

c'
.,'êll'g

(

.'

c

"

.'

Si lVfl

,

II ali

("N)
o CiO '31'g
Fraici sco ~.ana ua
al t~l'
do a ant.i.gui.uude UC~u(; 1/4jt)(17 uata a partir
da qufbl:l'le~r"
"
\'
la ve
(o
LI
rer to aos vcncament.os uo novo postoeuce
pe
o
110

dos (uuoros

I

L'i II o'

Aprovauo,s por

Lei"

(Nos Lermos uo

Jr;7:1~ ue ~7/V(l(,·1.)
ii cspacho ue 17/ ::,/%7)

t

8f

1

'

úl ~.

* ,ler i e

*1*********
onc[r' no EXERC I TO N"'. 5
*****************~:**",***********"'*,:,***************

'
s r raticas
nas Armas e Sercicos
Instrução e Unidades
Infantaria
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~6~imento
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Centros de

oe Infantaria nO

',crg: Uo c., "
LQlII.!O
( , .'{.1
o "o ~'ar g. .JOCi'n ir II de Uli vei ra 'lorres COJl
ui. a élllL',
lleito,
.lhuiuCiue desde 2l!:l/O(;7
cata a partir
ua qual telll
So' 1 Uo,~
<lOs
'
\ ence pe 1a ver ba
"d
( V enClmellLos
do !lOVO posto
.es
"o I'eco -1 '\.!Pur
~~
("'
rt o
" 0os "t-'rovauo!:>
1.01' Lei"
1
1 -os
termos Lia arL o
,I
•
.el 11
lS7 'fI ue :;>';';: /Clh 1 )
(I espacho ue 11/:;/1(.7)
1

'1-

"r'

r)e '
' R II"C!I

lo,
"0l'

li,,~
1>,

to de ,\ rt ilha ria Li g6 ira n o

~

,

lle '\l'L

lhe!, c'

1"<11

II'

o .

,

'

t.mro Valdemar

"

t receraco Von roo

desde "1/" 9 7
vencimentos
do novo posto
\.lOs(Ud0,i'I.~ Aprovauos por Lt i
(J espacno oe 1/ 5/967)

()IJ L 'lHe.! ()

L" '~ t\:fn'" "JteÍL
, essúa1

o ...arg
hl
ant.i" gui.dace

o,

a

L

./

(,

lt< I:::,

data a parta ' r ua
\'ence pela ver

r

~egimento de Art i ll.ar ia Ant iaérea Fixa

la~
''11'

tarl~ Ue ,Irt
\J:i. ' a ant' , ' o 2" ~arg
Q1teH,o,
~

Cruz 1,'artms

:,lárioda
.t.f:;U1UaueLlesue 21/2/u, 7

uata

dO:;, VeJ. '
Os (\'1:
IC) meuLos ao J10VO posto
. a"I'()8

.1,

"prnvauos

por

Il e:->paclw

L '

el

"';e

\

1I0 ('amu CO!I
a partir
ua qual ttlTl
1
"I''ess()
tollCe pe a verua
1

1

1/ :;/%7)

1ranstni SSões
]a

P.atalhão de Tele~rafistas

flarg
~
ll() (J~'f~;
t ,q <lllt-'
.
•

"

o . o ,"arg

""

JoaqUlm ue

r relta

r::1:.o
"cl'

a()~gUl,"alie ue'<'ue 2V1]/%(\
data a p~nir
"vt:I'
~ta Le' lCll1lellLos do novo posto (tJo:-> termos
1 na
1C;72~de 27/,-;/%1)
q \:!,<,pacho de ~l 5/967 \

Ser'.'IÇO' '
. oe Saúde

Regimento

do ~ervlço de Saúde

,
s flÜ)elro

da aual
do artO,

conta l '
tem

:'0

di
1I0

~éli!

,

424
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c(jlt'JI

lo

lP

A..."
Cann:im de Melo,
. Sa rg. d o~,~
o 2° . S arg., r'UtmlO
ai taí. d'rl~e)'
a antiguidaae desde 1/4/967, data a partir da qub "pesso ~
to aos vencimentos do novo posto. Vence pela ver ~ 50. dO
dos CUaaros J\:>rovados por Lei". (Nos termos do art .
creto-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho oe 11/5/967)

Serviço

de Material
, I

Companhia Divisionária
,

de Manutenção
,

de "ateria

"

(fi'

Abres de ~~

2°.Sarg.2°.Mec. Anuas Ligeiras, o Furnel, Jose
tir da
contando a antiguidade desde 30/4/967, data a par
tem direito
aos vencirrentos do novo posto.
(Despacho de 10/5/967)

Serviço

Postal

Estação
lo

Militar
Postal

Mil itar

nO. 9

,~eS

SI
. do '-o
s p.M., os 2°s',~rgs., ,O'!llbertoo depadt1
s: Sa rgs. Graas.
~~ ai~'
Dias, Carlos dos Santos Cruz, tntmlO Jose flai;><'s/JrIt(J1loZZi
Arnaldo Faustino Pibei ro, Marçal Moreira Mart~Sd desde
ches e João Pinheiro M:mra, contando a antigtllda e
967.
(respacho de 28/4/967)

Orgãos de Execução dos Serviços
Distritos
Distri

de necrutamento

e Outros ElementoS

e Mobil izaçãe

to de Recrutamento

e rAobi I ização

nO.

qJ;

2

elO I

'to

CO!lt~

l°. Sarg. do çsg:F, o 2°.Sarg., João Alves LourençO,teT1&r~
lI'ltiguidade desde 1/4/967, data a partir ca
soa! d~j<
aos vencimentos do novo posto.Vence pela verba
eSo dO
()ladros Aprovados por Lei". (Nos 'termos do arto.
.
to-Lei n ", 45733 de 27/5/964).
(Despacho
de 11/ 5/967)
,

Estabelecimentos

de Instrução

Centro de Instrução

de Sargentos

Mi I icianos

de Intan

tal ia

l

ftl

lo . Sarg. do n;;:.~
''-'--':'':'' o 20 . Sar g. , J'ose V'lrgl 'I' 10 d a Saú~e fr

Ja. Sé .

*~**~~
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~t:do.

a antiguidade desde 6/3/967, data a partir da qual
PessoJelt.o aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba"
5°. oo ~os CUadros Aprovados por Lei". (Nos tenros do ar tO.
c.~Lei n". 45733 de 27/5/967).
(Despacho de 11/5/967)

lo \:.
''JQl'g

Centro de Instrução
do ~

de Condução A~to nO, 5
•

a ant', . Y-UL, o 2°. Sarg. , Alberto Marques Gran;ia, ccntando
to ao19u1eladedesde 4/3/967, data a partir da qual ten direicios~ ~encimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
c1'eto~le~s Aprovados por Lei". (Nos tenros do art.". 5°. do De1 n=, 45733 de 27/5/964).
(Despacho ode 11/5/967)

EstabeleCimentos

Hospitalares

Hospital

lo S

Mi I itar

Regional

nO. 1

'ar
~.' g, elo rr::,eor.-.
.L"
Bibeiaro, contan do' a antacU1ctaQ
~~,
o 20 . Sarg., l''Ilt01l0
\1enc~ Uesde 8/4/967, aata a partir da qual ten direi to aos
tiros Ap tos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Ola1)0, 457~03vados
por Lei" ,(Nos tenros do art.". 5°. do ~c.- Lei
.
de 27/5/964).
(respacho de 17/5/967)

Di Versos
lo \:

Destacamento

do Forte

Alto

do Duque

'''&1'

t~Q~'aue A~t., o 2°.Sarg., João Avelino Pintassilgo
Cabaço,corr
reito ao<ntlguidade desde 21/2/967, data a partir da qual ten di.CIos\\taus vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
ros Aprovados por Lei" .
(Despacho de 1/ 5/967)

SUpranume rá r i os
Art i lha na
.
lo.\:

Regimento

de Arti Iharia

Antiaérea

Fixa

'''&r

~r~~ode.Art., o 2°. Sarg., Aurélio Jorge de Matos, a prestar
na
RM.A., contando a antiguidade desde 21/2/967, data a
ela verb ~al ten ai rei to aos vencimentos do no~ posto.
V61ce
a Pessoal dos QIadrOS Aprovados por Lei .

~ílrtil' ct

(fespacllO ue 1/ 5/9(,7)
I~O

Ultramar
Regi~o Ui Iitar de Angola

Jo~

e
2°s_,Sar~s, do S. A,M., os Furrié~s, Jo~é Nogueira Tel(,~l oata a
Ferrei rn lse lo, cont.ando a ant.rgui.dade oesue 28/2/9 nOS(,Ll
vartlI', ua qua 1 tem di rer to aos vencrmentos 00 llÜVOt'
,

A

"

'fil

,

(Lespncho Je 1C/S/%7)

~"ó
J

2°.Sarg.

2°.II'!ec. Viat., Fouas, o l-urri el , .losé ~'cll1uel ~~a~aqU
cont.ando a ant.igui oade de sde 31/1/<)()7, data a partl
tan direi to aos vencimen tos co novo pOI::> to
(Fespacho oe 17/S/%7)

° c
1 s . .Jarg~.

'

°
"
1 ::d ecs.n~Ol?TIontauores;

fer

')Os Sa!'I'~" ataJ

Grads.
o~ /Í?/<Jll{l d
nando Gxnes da Palma e Jose I'i as Lucas, cesce 2 ~ postO
parti r da qual têm di rei to aos vencimentos ao noVO
(Tespacho oe 17/5/967)
W

Regi~o Mi Iitar de Moçambique
,

~·1,. os 20s . .._args.,
<;:
BelmIro
lo s . .::largs. Gra ds. d o S, P .1\,
C'

, alIeS

Q~dflf)- de

ágll1'da

1"-'

Cuarte Fvo e Januário Cavaco Mar-tins contando.a an
desde 22/2/\1(,7"
([espadlO de 28/4/967)

~~

I

C'ltoS"",

•

rv:::crr''" os 20 s, Sargs.
lo s, Sargs. G)
raas. do ".._,,'-'

J'ose,',dos;:la!
daóe de'"
"(jJ
e Faust.ino Carvalho de Anurade, contando a an ugul 'rnelltO~1
~
1/4/%7 data a partir da uial têm direito 005 V~IlC~451.'
novo posto.(Nos termos do ar.t;", 5°. do I'ecreto- Lei II'
27/5/964) ,
(fespacho de 17/S/9(7)

Comando Terr itor ial Independente da Guiné

(/

de ,
AlveS t1'r~
Bemard]JlO
par
,

2°,Sarg. 2°J.:ec. ViaL [odas, o Furriel,
valho, ccntando a allliguidade desde 28/2/967, Jata a
qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(['espadlo de 15/5/967)
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Infantar ia
Regimento

20

de Infantaria

11°,

1

o~at'
'
Cct lt~IUo
g. Mll o "

P
1 1)rerelra
,
o T''ur r i e 1 , f \ manuo l\!élllUe
antiguiuaue desde 28/2/966. 'Iem direito
o novo posto a partir
<..te:;0/4/9(,':'"
(l'ebpac!Jo oe 22/S/9G7)

n1tlltos li

20

soS,,"

~<gs

f'<or tun as ,
aos venci,-

ü

r"

.

<lot!'at~:·~lOs,
C10 de
~a

os lurriéis
José dos Santos Panalho, SalvaC,j_l'l:'~ ue NoLgrega Lé, Manuel da Cunha 'leixei~ltt<tlde,andoCaeLano, José Pi bei ro Alves, António Pereira
te~ Ve.1St'
Ezequiel (abri La GanGalves, remando Carvalho Soa"
tal ,Aibe Ura ".
. ao
- d o Am a;ennques. t.i.,
Ui:lrat~ 1....·
~lIlg?S tai r
vonceac
r
~'? {'ui ~ :oaqtum P~ltO F;.rre7.ra. ~arlos ~lbt;rt? Lucas r,.la,
(<trios Allberto da SIlva ~'lguf'lS Flcauo, Jose LIma Morei r a
lJeU~ISLit!
2flberto ue Lemos Frias Simões, contando a antiguidaCln1el\Lo(/2/9(,"'.
daí.a a partir
da qual têm direi to aos vens
Uo llovo post.o ,
'Despacllo de 22/5/967)

]'et1:

Regimento

20 Sq

de Infantar

ia nO, 3

. t'g ~"i
titjQ
1 ue Sousa. Ferrelra,
'.
o a '1Cl\ o :' ? r·
.urraeí , V'1tor k'lIJllI1ue
ttgU1aade desde 2Q/2/964.
(f'espacho oe 22/5 %7)

20s

Regimento

r.

de Infantaria

can"

nO. 7

'8.

~'it}ht'glS
r'~ilos
H
1 E'
~I: tio n "
os 1""
'urrlelS,
1\ anue
"atlsta P'erelra
e Car 10:::s 'e1s de Cabo, con tando a an tiguidade
uesde 28/? /6';' .
(l'espacilO oe '22/5/%7)

Regimento

2°8 Sq

ti t'gs ~.,

de Infantar

ia nO" 10

t

~tciSo Vel1jl,CS, os Furrié~s,
Oscar Penaral Ferreira
ua Silva
D
•
k'
'
J'ose ,.
M ~ S,antosc 11l1a~'
_ artl 'nl 10, El'
• 10 l'errelra
1\ artms,
IViarques
íl(j~l
JOélO~'anuel <'onçalves Neto e José Carlos Pelicano
Contando a an tiguidade desde 28/2/967,
(I:'espacho de 22/S/967)
o

~.,~

Regimento

de Infantaria

nO.16

\; t!?,s ~'
~t;,1 -li
1 Os ,os f"'urnelS"
J ose'J oao
- ua 'frlnoade
"
Caetano,
ll\j~l~1'ilO
01'
Cllel'r ,lVena da Silva
Américo flodrigues Guimarn,
Ma
e1ro úa ~i 1va Iv~etelo, contanao a antiguiuade
aesde
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28/2/)67, data a parti r da qual tên direi to aos vEnCli,
do novo posto.
(Despacho de 22/5

set )

f~tfl

2°. Sarg. ~I:i.l
0., o Furriel,
!nténio Benj am:i.m Pereira
contando a antiguidade desde 31/7/966.
(f.espacho de 22/5/967)

da

~atalhão de Caçadores nO. 5

FilJeifO

I

2°s.Sargs.
Mil os., os Furriéis,
José Plácido Ba:ro~dade de~
An ténio de Magalhães Oliveira,
contando a an ugtll enci~
31/7/966, data a partir
da qual têm direito
aOS v
do novo posto.
(Despacho de 22/5/967)

Batalhão de Caçadores nO. lO
tafl"', '.

'I
F'
~
"
do cOIl 're)Y
2° . o.,
oarg, l'v11 0., o urr ie l , Joao Gomes Flguelfe aÍ tem dl
antiguiaade desde 31/7/966, data a partir da qu
aos vencimentos

cio novo posto.
(respacho de 22/5/967)

,
tafl09 ,d

2°.Sarg. Mil 0., o Furriel,
Joaquim llireira AI ves, c~imePto.
antiguidade
desde 28/2/967.
Tem direito
aos ven
novo posto a partir de 21/4/967.
(Despacho de 22/5/967)

Artilharia

,;'

Regimento de Artilharia

Pesada n~. 2

~tÍ'
,;,
~ a iJl'
2°.Sarg. Milo., o Furriel,
IntÓlio João Croca, cont~ireito
guidade desde 28/2/967, data a partir da qual t811
vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/5/967)

Rataria de Arti Iharia de Guarnição nO.1
te!.
20 . Sa rg. Mil ° ., o 1:"
rurrae 1 , rugemo Fodriagues p'men
1
a1
a mtiguidade desde 28/2/9(,7, data a partir da qu
t:'

to aos vencimentos

Cava Ia ria

"

do novo posto.
(Despacho de ?2/5/967)

t~~
t

c;Jl

3a. Sé .
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Regimento

de Cavalaria

nO, 7

o.~

éttti~ Mil o" o Furr iel, lntÓ1io dos Santos Melo, contanao a
aos Vend~de desde 31/7/966, data a partir da qual tem direito
ClInentos do novo posto.
(Despacho de 22/5/967)

20 • Ser
g. Mil o " o rurrae I , '1"
-' .
an.ti!l.u·
[.ano Ca etano D_
rooragues,
contando a
novo ~dade desde 28/2/967.
Tem direi to aos vencimentos d>
sto a partir de 6/3/967.
(Despacho de 22/5/967)
10"'

Engenha r ia
20

Regimento

nO, 1

de-Engenharia

s·Sar gs.

10"'
,.
,,-,.
r.
.
C I
AI. os rurr'i ea a, rutCl110 rerrei ra e ar os
Clataa
Ferrei ra, contando a alitiguioade desde 28/2/967.
)loSto. Partlr da qual têm oireito
aos vencimentos do novo

l

uel'to

D" MiloS.,
'ln1S.

o

(Despacho oe 22/5/967)

.

2 •Sar

? Furriel, ·João IntÓ1io Nicolau da Silva,

t~~·aM~lo..,

oesde 28/2/967, data a partir
Os vencimentos ao novo TlQSt0,
"espach I ri 'l2/'!. If16'(

Cill'ei te> :tlgtl1dade

,

Ratalhão,'

c

:0'<>1'15. ~ I; lo
. "t:'lQ

ttln ,,; (;,0.:,\

'<.I.l'e] -

de

c.'

unos de : erro

.Iú l io AmEm' io <ia Liberdade Simões,
ui cade desci 28/2/t)(,
cut.a a partir da qual
encimentos do novo
to.
(Desparho de 22/:; , 1:17)

, • " l'u r i.el
<1h"

o

~3pado'~

con·
oa qual tem

lO">

G'upn 1e Com~dnhia~ de Trem ~uto

,~~

'~r

Ma"
. gs.
t.<tl.tls

Milc s,. 0S {"'urra .u s , 1'r, CISCO
.
A"
Al
nr rrn o da Concei.c
nceaç ao
lViuad v-u- 'I iel Pinto l~ +r-.a, J05t c'arlos Batista Na'leira ,~e, J01'P c_; "" do Santos r:'alinha e C...~hs Alberto BanPartir ~:ques ~r, uioo fi .1l1 ti gu~ , .de cesde 28/2/966, data a
qual t"'<" tireito ao~ ". I ~;mentos 00 novo posto.
([espac!t", oe rI') '"; %7 )
ã

J

tlo UI

t ramar
P.egião

101111

tar de Angola

430
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-Conanoo do Campo ~~ilitar

o!>i*I'

***:4<

uo Crafanil
taJl

dO

2°. Sarg: M.il 0., o Furriel,
~~u~l
ua SI v~ Vieira: c~~ndi
a entagurdade
uesue 28/2/96"
uata a part.i r LIa qual
rei to aos vencimentos do novo posto,
(l espacho oe 22/5/967)
-í-rupo

ue Artilhari

a de Camp<.ullanO.!

Loure)
2°.Sarg. Mi l ", o Hrr ri el , .José Fouaruo Cl audino Lopes
ro, cont.ando a antiguidade dcsue 2()/?j9({\.
(J 'espacho ue ~2/Sll()7)
les e "
2°s.Sargs.
l'v1ilos. os H.lrrihs,frallci~eo
I'ereí r e r~lar~dadeoe·
U1
Ilermenegi Iuo Sar ai va Mav l nl.o, COl! L an 00 a all tlg
de 28/2/96(1.
(l'espadlO de 22/;;/(7)
. 13raga I
2°,Sarg. ~Slo .• o J'urriel.
Fernando futt'nio dos ,:.;anto~roaqt1'
contanoo a ent.i.guiuaos uesue Z8/2/067
data a parO
tem direi to aos ven cimen tos uo novo posto.
(respacho de 22/"/%7)
"Õgrupamento de Fngenhari

a de Angola

dO'

2°.Sarg, l'.lilo .. , o Furriel
f='emando Neves COIPinho, c~t:rejtV
altiguiuade
desue 28/2/q67, data a partir da qual t~l
aos vencimen tos 00 novo posto.
<L"espadlO ue 22/5/9(7)

negião Çil itar
~upamento

de Moçambique

de Engenharia

de ~oçanbique

.~o ~i

Ju1)'' u)'Vi

'a
2°s ~args. ~'il os"
os Fur r i i s JOSF da Sihelr
ant)g
:.:ousa Chan I,\'ay1J0ng e Fbralrim l',1ahaned, contandO a
ue desue 28/2/9(17,
(Cespacl1O ue 22/,/967)
é

Comando Territorial

Independente

,Companhia oe Cananuo e ~erviços

da Guiné

uo CUartel)

,

CeJlera

1

2° Sarg ~'il °
o Furriel
losé Luís rinis
y,i:ll'Que~rd3
'.
' ' . .
art1
controllio a antlgUldaue uescie 2A/2/967 aata a P
Lt1J1 direito
aos vencimentos lIo novo posto
\

)(0

. ripe ~)
~

3a, Sér'

*-~***!;**"
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([espaclto oe 22/5/9(7)

Comando Territorial
20

Uelles
Q

Parti

'

ue
r

•

T"

o l'urr-i.e.l

,

,

Adelino Fana

contando a ant.i guiuado novo posto

')P/2/9
r..., '1'
' , to aos vencimentos
,
'_
"
em Ulrel
Ue 1/3/c)(,';'.
(respacho oe '22/S/9(,7)
Comando Territorial

20

der,lacau

-Çuartel Ceneral

,

'arg, r.'i 1°

,

Independente

Independente

,.rompanhia d~ Caçauores

11o,

de Timor
'2

'~at

r,li! ° o 1"'ur ra e 1 J OSt'' H'1'uerLo 1"
n.guea. r a l'suer rea' ro
t~ ui~' a antiguiuaue desce '2H/2/C)(í7 data a partir na qual
elLo a
'
os vencnnen
tos do novo posto
(respacllo ue 22/~/C)ó7)

c(tlt"lli

,PsQuadri1o de Beconhecimento n ". 11
20B "~,:''args• ~"l o
ClIlueld 1 S
os rur ra ei s Aqlllles Fre i tas Soares e JOé'O
ilata a o Nascirnento
contanuo a an tiguidade desde 2R/2/9ó7,
'lloSI:.o Partir ua qual tem uirei to aos vencimentos 0.0 novo
Y"

,"

"

([ espacho

"

~

de 2'2/S/C)~7)

~Olartel
Ceneral
<\ ~
tl "args ~1' 1
<tIUel Ai' ,los
os Furra ei s José Mendes e Aorantes e Joi4o
Qata <t \l (ll~ l1arreira
contando a autiguioade oesde 28/2/967
PaSto
a.rtlr da qual tem direito aos vencimentos do novo
(Despacho de 22/S/CJ67)
-Centro de Ins truç PO
2cs~
C 'al'gs
,,r, 11 Os . os ,"'l'UrI'lP1S
"
Fi
~'c.'._
A_ "
da
pta" ,a t'r.
,'1Lilpe ,·ery
.:o:=rane rut(11l0
attir d' az Contalldo a antiguidade
<lesoe '2R/2/Q67 data a
i:I qual ttnl direito
aos vencimeJ.ltos uo novo posto
(~espacho ue 22/5/9(7)
I estacamento de T _,'6'lharia
os Furnéis

J'em':l.ldo da Fonseca «mçalves

sérii
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cdlt:ll()J

o

José Manuel Silva Esteves e Ernesto Mendes CoutelrD, 1 t&n
a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da qua
rei to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/5/967)

dJ"

-Destacamento Sanitário
(JJ8

2°.Sarg. Mil 0 •• o Furriel, Rui José da Cruz e Crava, ccfltreitO
antiguidade desde 28/2/967, data a partir da qual t6ll
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/5/967)

III

- COLOCAÇÕESE TRAtlSFEREtlCI AS

S<\fGNlOS

ro

QJAIJO FERvlA'ill'm:

Armas e Serviços
Ministéri~
t!a Dependencia

do Exército

do _judanla

GCile'JI

Direcçã~

C0 Serviço

de Ju~

Consell.ü

S'!Je" ior de Disciplina

do Exército

r~ e D'scipl

ina

do Exército
,t>"elldO :

2°.Sarg, do ~f
I -,"mio
d", Cruz Santos, ·caB.rvU,Lo ~ erb8
considerado neqta~ +uaçêo desde 17/17967. Vence pé: "
Pessoal dos (hadro,: Aprovados por Lei
o

Na Dependência
Direcção

do Quartel

do Serviço

Mestre

de Fortificações

General

es

e Obras Mil ita:

(

se .

.
"
eve.ldo ''ftO
2°.Sarg. do ~,
Alvaro .Iosé Furtado, da B.M Ao, o erb~
siderado nesta situação desde 26/d/967. Vence rela v
dos OIadros Aprovados por Lei".

Quartéis

Generais

Quartel

General

da Za, Regiân r.4i I itar

ce'
e reg ~~

2°.Sarg. do ~~
~an~el Peixoto Barh:>sa, do P.LI,. {cUsÇeo f
do C.l I. da Griné, devenao ser cmsi deraoo nesta S vados 1
15/5/967. Vence pela verba "Pessoal dos Cuooros Apro
Le1
°" .

3

.

a, Sér'

•......"'~:h.****************************************************
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ESCOl

a S p'rattcas
.

das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidades

Infantari a
Regimento de Infantaria nO.4

10·Ser

. g. de Inf
slder~
" .Ioâo ~es
Mateus, da B.M M , deven~ ser coo~ssão nesta si tuac so oesoe 5/4;967, por ter terminado a sua
JlrOV<>ri..
de serviço. Vence pela verba "Pessoal dos (Uadros A<os POr Lei"

20

Regimento de. Infantaria nO.5
.Sal'

Ser ~ d~ Inf., José Luís M<nique da Silva,

da Fl.M.M., devendo
nesta si tuaç ão desde 17/4/967. Vence pel a ver&:lal dos Oiadros /oprovados por Lei".

ba "[.le.s slae~ado

Regimento de Infantaria nO.8

lo

·Sar

fs

B:I. de lnf. '. Maurício Carlos Augusto de Carvalho Correia, do
~ltuaç1ioSUatindaae Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
Etl~ei>el
aesde 15/4/967, por ter regressado do C. T .I, da GJ.iné.
.
a verba "Pessoal dos CUadros Aprovados por Lei".

10,Sa.r

Regimento de Infantaria nO.13

~ ~~bil~ Inf • Alberto Iomingos Pereira, do R. 1.16, sua lliiaa2B/4/9671zadora, devendo ser consiaeraclo nesta si tuaçâo desde
q,l ~s ~ POr ter regressado aa R.WJ.A, .Vence pela verba "Pesso10,Sa.r
adros Aprovados por Lei".

z~~~ Qâ lnf., Astério da Silva do F.I. 2 sua Unidade Mobili~r ter eye.'ldo ser considerado nesta situação aesde 4/5/967,
s <1.~egressado do C.T.!. da Griné.Vence pela verba "Pessoal
Os Aproyados por Lei".

lo

Regimento de Infant~ria n°,16

'Sa1"'
d
4~liza~ lnf., Inácio Á1tá1Ío Toscano, ao FI. I JS, sua Ln idadds
~'~7 Pc::Ira devendo ser conaice-: do nesta si tuação desue 15/
~~Soal d. r ter regressado do C T. r. da Guiné. Vence pela verba
Os OIaun.l'i Aorovados P" Lei ' .

~, 'g.

3ata1hao

Indepe:-:de\1tt:d

'I'antarla nO.17

1° . Sarg. oe Inf'., Fduino lia Fonte, do Ii.C .10, sua ln~d~:sde
Mobilizadora, devenuo ser consioeraío nesta si tu~ao e pe17/ .1/%7, por ter regressado uo C :1.1. da OJi.né. enc
1a verba "r essoal uos çuadro~ r\provooos por Lei"
1 1 Ir,
10. Sarg. de lllJ., Salonâo Avelar ue ~Imdonça, do B. . .
1

por pedir.

Batalhão Independente de Infantaria nO,18
r:

n.r..

, I~

/tl1/lllO

l°s.Sargs. de
~'aJlU;l ~)~.~~IU)~,
~,P.l.ll e evt'fldO~
checo de ~elo, 00 I .1..', lni.dades ~o01hzadoras,~..,
re#
consideraaos nesta s.i tUi:I(;80uesde <1/:'ijC}{i7 e ?'/5( ;' \tllCt1l'
ti vanent.e, por terem regress aío 00 ( . T J . oa GU11.1~'.
pela verba "Pessoal dcs (uauros Aprovuuos por Lel .

Batalhão Independente de Infantaria nO,19

r

2°.Sarg. ue Inf .• Agostinho ~:arques Caldeira, uo P..
Unidade I'vlobilizauora, devendo ser ccns'ideraoo nes~a
uesde 4/S/Q67, por ter regressado 00 C.'l.I. da ~~e:.
pela verba "Pessoal dos OIauros Aprovados por Lei .

,08

Ir,

,

~it,LIe<:
Veil

I

Batal hão de Caçadores nO, 1
rpe<J>

i-. Sarg. de i-r., Ant(íúo ~'reneses Gaspar, do
devendo ser ccnsi derado nesta

situação

'C

B r.6/'J!~7.

oesde ?<l

I'

d ~~
c
1 f
L"
J
. ~ ,.
rHl Ní., e ter
lo . carg,
oe I.,
trru.o oaquirn rus taqui.o, na ..,' . r ter ~
do ser ccns icer ado nesta si tuacfo desde 5/4/9ií" PO"pes~
minado a sua conissfo de serviço. Vence pela verba
dos OIauros Aprovados por Lei".
1"'(,

Batalhão de Caçadores nO, 3

,eC

'lnf " J 080
- B'av:sla Lopes, da T'l' l>~1~.
deveJl~;o#
1,.° Sa r~ .. ue
,11 .,
teflV &,1
CalS1Uerauo nesta s1tuaçao nesde 5/4/967 por ter 1 tiOs
, - de serVIço.
'\.
a sua corm.ssao
'ence pe I a ver ba "Pe ssoa
uros ~provaúos por Lei".

Batalhão de Caçadores nO. 6

,1,)))

~ov, '
i~t,

'daoe
do fi I.1~_ su~ llll "de lS ,fI
zado-ra, úevmdo ser COlslderauo nest.a sltUaçao de- erJ}8
por ter regressado LO (':LI da Cuim~ Vence }Jela v
soaI aos Ouauros Áprovauos por Lei"

1o.Sarg,

d~

1nI.,

~:alUel ~rejo,

~a. Sérj e

.._****"'**

lo
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~ata I hão dtl Caçado res nO. B

.8ar

l~
,~~o~: lnr., Joio Francisco da Incamacâo 13nnca, da I:U~.
,,' aevt:nuo ser considerado nesta situação desde 7/

,-lf~5
~'"1

. velce pe 1a verba ''Pessoal

dos çuadros Ap rovauos por

'r t i Iha ri a
]0

Regimento de Art i Ihar i a Ligei ra nO.1

.

t,'~arg. d

dlllQaue~. ;/':t.,
Maurício ~vero Irmingues , uo RA.P. '2, sua
Le~e 2P/~A~~zadora, devendo ser consi.de rado nesta si tuacêo
a 'Pe~so 1 )', por ter regreqsaoo da RM.A .. vence pela ves
lo ~
a dos (Uauros Aprovados por Lei".
2' tr~ d
s~ \'IJ.: l\~iA~L. Joaquim .Iosé Barbosa oe Ol iveira, do n. A.P.
"lltu~iKl UdUe ~'Obilizaliora, devenoo ser consiàerado nesta
"~ a ver'L,
. Ul""d
"l e 28/4/
, 967, por ter regressado oa F. fI,'.t.\ ~ence
" essoal dos (uadros Aprovados por Lei".

regimento

de Artilharia

(c/destino

~c

,Sar

~er g. Ue C
v ~si<1 av"
erba !tf'e erado
ssoal

~~

1\4/S'rgda~~c~'
)967

.

ligeira

nO. 2

ao C.l.C.t4)

J-

oao da Silva Lar angei.ra, oa B.~1.M.• devendo
nesta situação desce 17/1/967.' VEnce pela
dos Ouaoros AprovaJos por Lei1.
"

Regimento de Arti Iharia

Ligei ra nO. 5

v'

,lat Dacias José Fer'rei ra Al. ves Carvalho, do r.
uevendo ser conaioeraoo nesta situação desue
ata """.L
'1 e.
~" que t!lliuarCOU
Oe regres&o 'a ••
I"etrnpo

dl..lll' ,

Pegimento de Artilharia
hs.

(c/destino

Pesada nO.2

ao C.I.C.A.

1)

lia/g· de ln '
Ij~e ~:Obili/
Joaquim ua FOnseca ~s
ao R I 1, sua _lili
la Iú/SjC)(," aUora devendo ser consllJerado nesta Sltuaçao aeb'
vel'ba'~ por ter regressado do C. T.l. da C.uiné Vence peessoal dos ('.uadros Aprovaoos por Lei"

/\

t~

Regimento de ~rt i li"
Ue Art

, lvaristo

r

ia Pesada nO.3

~are-" ua Crnceição

do C T J

da Ui

séri!
436

ORDEMDO EXÉRCITO N0.!5

****************'

*~~'***ffl

'** **********~*"*

*" ~*****
r.

967.V&

né, devenoo ser cmsiderado nesta situação desde ~{
ce pela verba "Pessoal dos Çbadros Aprovados por ~

Bataria

Independente

de Defesa de Costa n°,1

li

de~6l
l
1°. Sarg. do Q3S:}:, José Machado de Oliveira, da Pt: '~' pelBve
ser ccnsiderado nesta situação desde 28/4/967. enc
ba "Pessoal dos Chadros Aprovados por Lei".

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

n°.4

1

do f ..

2°. Sarg. Mec. Lag. e Viat. Especiais, Júlio Ptato,Dias lleS~
IS, sua Thidade Mobilizadora, devendo ser conslderareSsO 9
situação desde 4/5/967, data em que embarcou de reg
Metréçole.

do

Engenha r i a
Escola

Prática

de Engenharia

de"~dO
l°. Sarg. de Fng., Alípio Simões, do RF.1, por pedir.
ser cmsiderado nesta situação desde 8/5/967.
,
da F.~·ee
2°.Sarg. de Fng. (Sap.), Intmio da Silva Teixelra, 967. V&"
4
devendo ser considerado nesta si tuaçfo desde 17/ / Qlad!oS
pela verba "Pessoal de Naneação Vitalícia além dOS
~,
.
cJO'·
VentUra,
pes'
2°.Sarg. Mec. Viat. Bodas, Vitor Manuel Azevedo
id rad° 9J
I. 2, sua Lhi.dade Mobilizadora, devendo ser C(l1.S1 eregreS
ta si tuaçâo desde 4/5/967, data em que embarcou de
à Metrópole.

'r.

·Regimento

de Engenharia

nO,!

(91P
1 de '961,
l°.Sarg. de Fng., Antmio Henriques Branco, do CT. ; 2/5/.ef
Verde, devendo -ser consiaerado nesta si tuação desd pela v
por ter terminado a sua comissão de serviço. Vence
ba "Pessoal dos (hadros Aprovados por Lei".

Transmissões
Regimento
2°.Sarg.

de Transmissões

(
~ de df

de Fng., Anér-i co Tavares Lages, na situaÇ80
\

la ~er'
~'

*******~;
[I
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1uade, vindo do (,rupo de Ingenhar ia de 1tbçambique.

\J~riel (;rad d T.C_
(1
) v. "r"
'1"
,n
M
"e~tIn!i-ol. e l'J:~g. rms. " j~l trmo Uled~s e:xelra,
oa 1'. •
961, \ a, devenuo ser consi.dereoo nesta sa tuaçeo desoe 28/<1/
~a(jl'[I~ce pela verba "Pessoal de Naneação Vi talíc ia além dOS

SerViço de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde
Sarg, A'
dt!l'~uU. do 03a:,E, J020 Carlos, da P.M 111., devendo ser considos \ua~esta situação desde 5/4/967. Vence pela verba "Pessoal
~
l'Os Aprovados por Lei".
(o c'''ar
vel'bag. "p
do S"
...)" Jose'r'\ orrea' a, do n. L 1, por pedir.'
Vence pela
essoal dos Oradros IIprovacbs por Lei".

Serv'

IÇO

20·-.í" ar

de Administração

1°. G rupo de Companhias

Mil itar
de Administração

Mil itar

, g. do S A k
slderad
.. 1\1.,Geraldino Vicente, da flJI,.A.,
devendo ser cmSoai doa ~sta ai tueçâo desde 28/4/967. Vénce pela verba "Fes,
S adros Aprovados por Lei",

Serv'

IÇO

Sa.r~

de 'Aaterial
EScola Pritica do Serviço de ~aterial

A'

Jo,~ud'~'ec
l'
El
D'
l'ec t'nco e. FI
"
t Se Are ' . d,e ,IHat.
. ect.ri co, ractioe
.' ectrrru.co,
~/tsib..! ~ Lanelrmhas, da B.M.M., devendo ser consrderaao nes;etrépoiçao deSde 17/4/967, da ta en cpe embarcou oe regresso à
e.
é

companhia Civisioniria
Ser

~,,IJ.~'
4/5)9

'

de Manutenção de Material

g. A'

S<le

lc,Sar

~lefe Mecmico Annamento, Maiuel Pinto Bernardo Sequei
1 . da winé
devendo ser considerado nesta situação
67, oata em que embarcou de regresso à Metr4>ole,
I

t\~blf:
de Png ' ln"t0110 d a Con celçao
,Dias, ao
'R.E ".1 sua TL
%7 lZado
unl'dad e
~ , Por t ra, devendo ser cCl1sideraoo nesta
ill dos ~r regressaao do C.T I. oa C'uiné.
adros Aprovados por Lei".

si tuaç~o desoe 4/5/
Vence pela verba"Pes-

Orgãos de Execucão dos ~erviGos e Ootros ElementoS
üistr ltns de necrutamento

e f'o~iIlzaçân

Distrito de necrutamento

e ~obilização

nO,12
çdlsi'

]0 .~(1rb'
ç

I'
',.1
,."'\,

T", ..1OiHJ,l.Il1J J::iSlS,
\'

l' .\1.;\_,
r- "

uo
ua
,
'~]~/ tlt:'SUL!, '1"('I,.
~
oeraoo
ne sí.a S1.UlO(';-O
soal dos (uauro::. Apwvauo;., jXH' l.c i".

Estailelecimentos

\ ence

'elluo"'
uev

'(:'1

I

pt'-la

u

•.

t"
Vtlf

'1 ,.'
l:""

Penais
Pr ec;,í d io !,li I i t a r

'"

"

.{o,!:'arg.

'

"

\bbi;

' luiLl,tJc (,fl/p;

,

ue (av"
1\Clllllt,1 !.clIrHlues,
LIo 1.( .(1, :,U~
,~Lil'..J
J eV6H,V se-r Ctu::nueréluu
','
,,',) de. 'LJ ," '
l'1. zauora,
ne::.Lu :'J. tu"ç"
Vence pela verba "I'cssoal UlI::' <,UUU1'O::; "IH'OVUttO::' 1'(11 ~,

Estabelecimentos

ue Instrução

Instituto de Altos rstudos Militares

"I,

LiaI "',

"
ril

ç
Si I va L'~1. t,lO
- l''e r I'tll 0(,",
:. .r-arg
, ("
-rau, de C_av " J'OSf' ua ,~1.
uevellllt1 ser ccnaiue reco nesta ::,ituélÇl'Ü oesoe
II'

"O

\'1tICe

r;:.f

la verba "Pessoal

aos (uadros Aprovéluos por Lei"

I

,

Escola ~i Iitar de [Iectromecãnica

t,','.f'

I.lll ,"

2°,~al'g.
I'ec. J'aui<;>rr,IOIlLauor, Vil'g!lio
~r,aUo 'Je~~/0(17
devendo ser ('onS1.UerClUO nesta
::'1.tuec ,'Ü uesue .,./
4Ut.: embarcou

Je l't'14'('!:'SO

'I~

d~~'

til

li I,re ln'pole.

8

" " i~

2°.~élrg.

Ilarim

l'rCIIlcisco

favo::. 'h'avelas,

,-

__ J

COlI;;1.Úerc.uo IIcsta
SJ.tUélÇéIO llt:::ot!
ue regrt';;~o H ii l.Lr(pole.

Vt:!IIUO SeI'

we

Carlos
,

da~' dClt~

1,,/1/()(1"
,l

t'frJJarcou

r.ampo ~e Instrucão r~iIitar de Santa I,largarida
"O '
L ......
arg.

..

,

l'C.

I

\

nnas

11.1-.

veuJo sei' consiu!::l'ooo
oue errLarcou

'1' 1rouco,
/\1.11<' 1.0

'

Ilc:,.ta

ue regrCS::'0

do

.s.LtUClÇPO ue.sut'

("J

.:,'

~

&

'tJ

~J. 0<'
1(.7

]7;t!

I

(\)ÍJI/"
LI,I

'

à r 'etd''Po1e.

Centro de Instrução ~e nperações Especiais
1 o.~xlrg,
UJ.I'.

ue ]n1.

~clllalluo

Vaz. (()únlJra

uo

n. I,

°

n

II • J"

rol

.f

]0

I;

"arf.:

'

~ouiÜz~t! ].111.,
.I/'Iro,
",

0001'"

V.,'rlJij'l'Or'
"1\
1

JO'~<lr
(.

t,ei

e::'Oo()éll
, .

,

J~lt'11io 1,1C1ueira,do 1~.1.1'l, sua lítiuaue
,
.
,'''(
/
1:>eC cOII:'ll.lel'lJlb
nest.a
S1. tnacro uesue
i ,
"
'
- ue :,;erVH'O.
'"
ll'IllllllélUO
CI sua COnil.::'SClO
ence pe 1a
Joiío

'
ueVl'llUO

u,

( '\

UO::, Uuul'01:>

J

Centro de Instrução

prOVhU01:> jJUr

I el ," .

de Condução Auto n°.5

II. Ue )

.lo~/ ! aclieco Xavier, UI:I l'.~·.A. I.: o 2°.::--dCg. do
t r aij a, ua r.r· :.r,.. , uevenuo ser cons.iuelt, \'ql~sta ~ltuaçr:o uesue 2:'/1/%7 e 17/1/9(l7, respect.i vanen":'~1, '\1

1,111.,

Lell<_J r, 'ün,lUl'S

tÜ(jo:; II':

CUI'' I·t

~o

1

Ü

VL'1'I.Ja

. '~ar

'"• 'l!~so<. 1

uos

(\uaurU1:>

r 1'1'0V'iUO:.

por

1el ." •

r, anuef rias ou ' :,'ilvél, uo r.i.io,
sua Luiuace
.J
•
_
'l/
1
uevulUO ser l'OI~::']ue raoo nest.a ::'1tuaç so desde "
I,"s~u~l)Oj' tel' I'egl\.'s::'é:lllo l.lU
.r., r 'I'
1
•
• J.•
lia umr-,
ence ~e i.I verba
(lll::; (\.IHU1'O:'; Aprové:luos por
Lei".

1~~Liri,,~f:>IlJf.,
..;(\,~
II

"dUO 1"
ct,

~I,

I

I

l'

Esta~elCCimentos

Ilos!-,italares

Hospital

"o

(""

rilitar

Veterinjrio

"\It"

~",t·

\lo ;....(.~ ("

"~('no' ".

,

.".

,.,
/llt'l11U

.

'l

•

Lopes, ua f.J•.
Ijr'(~,
11,'U~, úevellJo ser coJi~iueraLlO 1lt:!::'tCl ::,ituaçoo uesde 17/
• IUlCe
lleI
' \I()~ I",UétuI'OS t\provi:luos por L.el.
t
a Ver'La "r eS::.OélJ.

,l

J

arllu leteUWJrlo),

JUllO

'II

O'Iversos

~ep6sito

~o (

"'<Ir

5. Ue]
~~i\.o\:l'auo

l'
JI.,

""

J\IlLlilllO

Oq1llO::;Ilt:'~ta

Geral oe ~oidos
.' , ' Ot:VéllUO st:'I' l.OllUé:lr.I,J.,.,
Vence pela verba "I'es-

losa r,wles,

».iLUé:lçf'o uesue
C'uaurQs Âjll'ÚVé:lÚOS 1'01'

r /1/1(,7,
Lei".

Supra

'
llullierarios
Infantaria

~~I'h.

neeimento

I'

\' lo ,luu

:"'U'g
n~l~lQt!t;;

~<

"

Ü

r~(
"oU',

de Infantaria
_,

,10«0

""
101eIJtmo

nO. 1

_
,. •
lrazé'o. do r ,.~.)0
lIe )111' , JOé:lquirn .los? 1 ias, L'{_) P.1.1~, uevenuo
ser
l,<lIJ.\J~ ~)'uo:,; lIe::.ta ::,ituaçiio ue::,ul:' l.S;'1j' '1·7 , por terem siuo 110q 1
ata Ser '
l'
,.
I''.1'. ut: J'llgOA
'i:l~\'!Il
' Vlrem
em rI:! OIÇO po!' lJ!ll'o~.l\,:"(), Ila
~I
lIo parte uo Cand tat
(élÇ
l' I, ! .I ].
'lu'
~\I~l~)u: liO (R'il
J~nt'rico I oUI'i~~
('ruz uo r:
(los "çores"
Set Cr"llsiuuauo nesta si tuaçí'o ,t:sue ,tjS/O(,7. pOr
Lt r
c~

U

Jel.xt'lI'a

-'.r.

!éli!
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na r',:""
"

'sido ncmeado para servi r em re forco por imposição,
fazenoo parte tio ('omu. Uat. Caç .1CXJ7/P. 1.1.

p}J,

?°s.~args: de ln1':, ,Car'los ~i~luel Saldanha da ,S~vt ~rJot,
7 (C. ].r .A.I), Vi r i.ato I'erei ra Marques , oa C. 1.~.. , lÜ 1
"
1"
r ,
Vaz , UO \a' , li
t'enlélllúe::<
Ler
te ,: I 10 L''..C']lO , J'oSP dos ~antos
Gi1IJer\..t~,Al,t(ni(li\~JTlêJldra, da r.r.r.. ~t/llio
ftlL~
l?hte, uo, (01.: I-lil i t.ar, Alfr~Jo ,tiOS i\!IJOS, do b. ~onsioera
n10 Joaquim 1 OtIrJ.gut:s, da E 1\1. Fln.., uevenuo ser oJO' Ilo'fll
nesta situação desde 1~/l/9(\7, por Lerem sido n~e"e 72/4,
termos oa al Inea c) do art.", :;\0. do recreto,4~9, I ~Ial da
para servirem lias tropas de reforço à guarn1çr,o no
M. de Pngo1a.

rJtl~ee

Regimento

de Infantaria nO,15

'1 r p,L. e,),
70s. Sargs. de Inf'., Mário Augusto Palmeiro, do J. ~. ser cc1l'
.José .Juvenal Conçal ves Abreu, do B. I.1. 19 deveu 'do n(11ill
der ados nesta situação desde 26/4/967, por tert111s]. 4293í 01
dos lias termos da al Jnea c) do art;", 3°. do re~retot1IiG2011
22/4/9(D, para servirem nas tropas de reforço agua
mal do C. 'I, L da (,ciné.

Artilharia
Regimento

de Artilharia

Pesada nO,2

.~r

D .1"

'Ir

2°. Sarg. de Art., Fernando dos Sentes Bcnefácio, &;'t:/4fi67 rd
dá, devendo ser considerado nesta situação desae ,w 30 do I~i
ter sido naneado nos termos oa alínea c) 00 arto. o 11 go8
42937 de 22/4/9ro, para servir nas tropas de refor«<
ção llormal do C. T.
da winé.

r.

Cava Iar ia
Regimento de Cavalaria nO, 7
rI
l°.Sarg. de Cav., .José Pntá1io Banas, ao D.e 3, dev~~i1~~
siderooo nesta si tuaç ão desoe 25/6/%(i, por ter sfateJIdo P
para servir em reforço por imposição, na B MM.,
te da C. Cavo 756/RC.7.

No Ultramar
Região Mil itar de Angola

3a, Sé,.

- •••,,!:....,

no
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0
,~

l ~~
~nI. (~ap.), fI,:élflUel~ugusto L"ravo. ri~ Fi,euade, ua
Sar". uo 8. S., r\gostllJIO ua Concei.çêo r'\.U1esSousa

I~
.I.

I lllto

' ~ •

D.r':1'

Uo n.... ::'.; 2°,~ar~.
uo ~.8., Femando Waria Afonso.do
• to o 2° ~
c c (l''n 1'0.,) J OSE'
' l'eotmao
,. oct.avrano,
.
"Il2oC
(
....arg , do ':.>'.
~ (;/~/;I(;.:.A.r.1.. develll.lo. ser consiueraoos nesta si tua~ão .des\lo <tttO I, por telt:lfl SlUO uomeauos nos termos aa al ínea
c)
t~as . ~o. L10 l ecreto .120~7 ue 22/4/1(0, para servi rea nas
Ue rdol'ço
il guamiçi'o normal .
Satg .
uo (.t\.C(Y. Alvaro de Oliveira Cabral de Faria, da e.
lo.~
.:--ôrg. do (S8.;T-~ r:alluel Carvalho C:a.rri<..lo, do [1:f\.P.3;
lo~.s.;' Ile Cav, I Balduino Bragança, do C'.l.S.Carreguena
e
f\lll~i(j!:sS. ue Inr., .Iúl io Antunes (_:aspar, uo n.i 2, Paneu de
I,'}. a t ~usa. uo LA.C.A, 3, Armaioo Augusto Alves aa r.r.
Por ~ ueVt11ll0ser cOIlsiu<!rados "esta situação desde 1l/S/Q67,
çiio. ruo sido Ilü!l~eauos para ~ervirffil ffil reforço por iIflpo~i,L

S.i.~~~·

10·Sttr

l.~~.

v~

Região ~il itar de ~oçambiQue

Ar;t:. José Llácio

da Silva, do l;.A.L.I e 10.Sarg.do
da F.F .So~\. Jevelldo ser cm·
lIos p. s nesta si tuaç~o oesde ] l!S/9(i7 por terem S100 ncrneêr
20" <U'q servirffil em comiss~o por irrposição •
.('ar
St:l' ~e. Inf., ln ténio Maria Gomes Flores, do "D.
devenoo
~% 1 Sluerado nesta si'tuação desde 4.jS/9h7. por ter sido 110>
2')/2/9/:~s tennos lia almea c) uo arte ~o. ao reco ".?9~7 ue
III<tl.
Para servir nas ':.ropas de reforço à guamição nor

'l\lerqUo ~l!.<lho Artur Alju~trel,

r..

~iIl'

g, A'
fo.~uu, do %~ Pntmio do ('anro Leite ~bllteiro,
do l. Ln;
'~lt g.. ':'0 (&'{:J< ~lário Augusto Grood?o uo R F.I; 2°.8arg.Jo
~lsco r:lillll.1emle "erreira,
ao D.p"~114; 10.~g,
de 11I.f. Frar~
'it\Ut:l prrela Valente,> do P.CS e 10,Sarg. do S"AJ,'" Carlos
\j~raclosatacllo Nunes da ~:anuLellçoo iv1ilitar,
devenuo ser consi.·
~ara Se .n~sta situaç~o desoe 4/S/%7, por terffil sido nomeado3
20.~
1Virem em comissf:ío militar,
por imposição.

f' 'alellt1m
., Jose Uralco, 00,,...
n F
JUe Ir 1."
li \. r.;
urne' 1 de ,...
...av,.
dos ~agulrn I·!estre Jo [1.('.6 e Furriel oe Cav., Edgar Valé·
~~ta si~alt~s
do fI.A.P,~«, L('.A2),
devmdo ~er cOlIsiaeraoo;;
~ ~ da aJ.~Qçao uesae f,/~/9ó7. por terem sido nomeados nos ter~t'ir~ Inea c) uo arte
~o
do Decreto 42937 de :?~/4/9(i\pan,
nas tropas a guamiç;:;o nomal.
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MINISTtRIO DO EX~RCITO

Ordem

do Exército

IIO~ 16

~~~==========~10~de~J~UnªhO~d~e~100ª.~7

~Ubl·
ICa~se

ao Exércitoo seguinte

I - DECRETOS E PORT~RIAS
LC
1-

~Tr",_

~~\Jl.Nlas

Por POl'taria de 18 de Abri l de 1967

~!1tt

Clq

c' 1

Ondecorações

o c-.

\.QV

4 1:0, C<t!~nloda república Portuguesa, pelo Ministro do fxér~'~ classe ecorar. a título póstumo, cem a cruz de guerra de
ta leCl&lha'
r.?O, abrigo dos artigos 9°, e 10°. do Pegulat6lto .
t~Qo~eu a '~htarr de 28 oe Maio de 1946, por serviços pres~e?t~l
de comb~te na, Pro':Úlcia da Griné f'ort~esa.o
tal o~aodec;:::ano de Inf'artar-i a, Fernanoo Serras Catarmo, 00
!;i~i ha_o de C"-'<1J.ladores
da rompanhia de Gxnando e Serviços ··Ba·
ciSterio ehaça~res n". :('7 -Tegimento de Infantaria n ", 2.
to JoQquPxerci to, 18 de Abri l de 1967. O Ministro do ExéP
Ltn da Luz Cunria
\

~lilIO~S

I.IO!

lo

l-

or portaria de 22 de Abril de 1967
Cito cctJ.d
verllO ua D. 'bl'
'" ,
1:'. .'
oepu rca I'ortuguesa pe 1
o l\'IDlstro
00 rxerr
\~lltítlllo :co ar con a meualha de mérito militar de 4a.das.st;
1co
P(IStumo
'd'
r'')
,
1
1lia
~ uos
'
1I0S tenros
o artago ,'. ° e dos paragra os
llio ~llitat'art~gOS
~po. ~ 2C)°. todos do, r-e!?11-Ian:n~. da ~'eda! lhií tas ti \~C?R ue Maio oe 1916 o l'urr'iel MilIClano Armo-IlItts~_c1e
Ca~ut, rnellla Lia COtrp~nh~a de Ca(;ado~es nO. e:' BataCit e~to d t,.o~es,no, S')') , eglmffito ue lrdantana
nO. IS
o JOQ~ Exerctto
22 de Abril de 1967. O Ministro cio Fxér
Lrn da Luz C.unha.
l(ja o

for portaria

de 25 de Abril

de 1967
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her

. tfO "o 'fl
r:éIIlUao Lovemo ua I epúol ica I'crtuguesa pelo r, illl!'
;JO dli
.
,,,
cla=-"t'
'dr
Cl to
<':0IlueCOI'C11'
com a cruz ue ~'llel'ra U!:' 'CI.
!'i!l""
go uos arti.gos '.)0. e ICo. do 'iegul.,.nento ua reJelha ~,~s"
,n" L' ue r""alO ue IC)J
/' por serVlç05
.
ue
,!)
prestauo" t'r', (;te<;eI1 to dei,
,
r,
,
.
I
,.,
I
"O c.:arg
('11';3'
combate lia 1 rOVIllCla da (JUDie or'tugues a, o .. ' " o~ '.
,Lan t.arau,
.
A,rtur.l ,. arrea ra ua ::-1.1
. , va, tia 1a, (' anl)"'UIIlJ
1. f~1
cu
oe III
cores " Patallt;;o ue Cacadores 11°. 1~r;:) - I ~~.ÍInt:IlLO
lir
taria 11°. !l,.
, rO J;f.
Ministério
cio Exérci to. 25 de Abri l de 1!:J67. C :,liJnst
ci to, Jooaiim da Luz Cunha.
L'

l-or portaria

de 29 de Abri l de 19(;7

E'or portaria

de

ir~
" 'strO 00 )~~
r,;anua o t overno ua Pep,íLlicCl l'ortuf'i,uel:l<l pe lo 1','1111
Jla. c" ar
i to, condecorar COIlI a rreualha ue hl(~rito rnl!lta: '~'()~ôO' ~
,
''''''0
'
lOS lUll
se, nm; termos uo
artl~o
,' .. e llOS I,H1r~gfa
':il~'t~C
"lha I
tl , gos ""O ° . e .."() ° . todo:" lJO I'(:'!.(tIli:fl'CU to ttCl••
,it;!U"
(lt
2n ue ~iClio ue lQ..t(, os st!guinte:" :"ClfIi61tOS
"'()lI~B,O~ j:
-l'urrid
j,:iliciano ue Artilharia
r"!:IlUel i,~~lu.iesd~Ú afia II'
PéIIllIia ue Artilharia
uo, ],lQ _ "atalh;:;o ue Art! I
~
-I'e~irnc:nto de ,\rtilltaria
de (osta.
.\lIf.~iJ~~II
-~'urriel ·.~iliciano UI:! Artilharia,
Arlindo ue Je"u: tilha,l~
«n'pélllhia ue Artilharia
11°. Ull - I'atalhi-o de rU
fi
,·,..t - .eglmeIlto
,.
.
•
'11larla. f' t!saua 11o". •.
1,'.'
ue .}rtl
. 'strO (IV.J"
Min is tério do Exérci t(J; 29 de Abri l de 19fi7. O MlflL
cito, Joaquim da Luz Clulha.

,l

2 de ~,aio de 1967

. ro

ôO UII

..11 f',j
l\lanua o (oveulO ua ,'t.:pllUl'lca r'urtuguesCl, pt:.1o r'ÍJll!:ot
, 1st:,
p
.
CIto
condecoI'Cú' CUlfI a <.:ruz ue !!ouerra tie I a. C 8:<
r "liL~blf
uos artigos 9". c 10°.uo l't.:~ulamento ua r,eua11.~ ',].o~ ~(I'llcl
,
...
,L,
]'11
.
,.r..C:::>
• ~I
ue
l\lalO ue
lo
por 5erVlço:"
prc:"tallO:" t:'J11 .i:J~"
'.
I' \),[1
,
. 'haflU'
(
ua 1'rov ínciCl Lie '\Jigola, o ~ ° ~al'",~lto ue ,'\ft~J. lh t~
L.JI't!~1 ua COIllpéUlhiaue .\rtilharia
11°. 11(,:' .• ,atil o.~·
lhal'ia 110. lf'(,f) - I t!gill'eu to li<:! .\rtiLlélrü.\ I t:s~JH J;rtJ do '
Ministério
do Fxérci to, 2 de Maio de 1967. o Il:uns
to Joaquim da Luz CwJw
~

,
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•

v

ro ~l

.,

f1W:.A·
lor portaria

de 25 ele ,.lf.,ri l de 1967

. . tro

I'~;~
uV~J)f'

i,:ltma o (~'vel1lú uu I't:!", ,;;lica rortu~ues<l
pelo r, lll).~ aO ,if'
r
1"s...c.::r.,il~
't~C
to, COlluccorélf C 011 I Ct 1..1\lZ ue ,,"ueu'a L"~ ~CI c"
1a
U05 <lrtigo:" 00. e 1(;0 úo i 'l'",ul élll1ell
Lo ua ~\'eüi:Jll
v

~é .

3a

.

****~*r~~
OPDE~' Or. EXEnr.lTn r:o. 16
441
********************
***************
***
***************
Ue I'ai
.
d
~.
unha
P""'uvío " ltJ<1(;)
-, por servrços prest.ac os em acçoes de c
te na
!tCla
Q
r"
'F'
C_'
IlÁr:r:/
~eI.~ctli _ a -UUle or tuguesa, o .'Uluado 110. 4"! ,'o' (í:', l..anue 1
\lI;)

.J

"raçéltio,

lé'eSi ua ('anpanhia ue Caç acores 11°. V·gq_ ratalh~o~
n
.
tStér' les nO . 1""'''''
I I I - J ·eglflltllto
ue h Il' artara . a 11O", ,:.

II!!/l'

cito t,o do r.xército, 2.') de Abril de 1967. O Ministro do Fxér'vOa
'
/.',
qutm da Luz Cunha.
itlua 0('
Cito, ~ov~rno lia r~pública For tuguesa, pelo r:inistro
do FxérQOi:; ar~luecorar
com <.I cruz ele guerra de .1.a. c.l asse, ao auri@O
ti" I' ,tlgOS {)o. e ll!o. do I'eaul anento da r:euallla ~'ilita.r oe 22
"'0.10
C'
110. Pl'o ,ue, 19.1(í, por serviços
prestaoos em acçôes ue cmbate
rnagitlá~,lnc~aue Algola, o ~'Ü1uado n", '"':{\/6,1, PUt('llÍO 1,~anuel 1O
A:,(QYa.J.a/
,ota, ua Companllia de Cavalaria n ", 7J.'2- I'atalhêo àe
ll1Jistér/a 11°. 74S - Fegimento
oe Cavalaria nO, ~.
to, JOQo do I:'xérci to 25 de Abril de 1967. n tinistro
do Exérci:9U tm da Luz wnha.

[-Or portaria

I,'lltt
\la o ('

de 29 de Abri Z de 1967
-

to , C(llOYerllo ua P'
.
IJortu~ue:::;a, pe 1o 1"lUlstro
,
J"·xt-rCl.-.
t't:!publ lca
ú()
\Jecora
11
,.
'1'
"
1
~
~ te__ ao l' C<l'n
a roeué:. Ia O~ IIIf-'rlto mI ltar oe <'a. c asse,
(Ao
'
...no
, ' e ')( °
artIgo".
e LiOS paragralos
\BUCOS uos art1go:::;
1,.'
d
toJ.
r
",_l
1 ",1
"'I' ltar, ut! ~"1'- ele
•
illo
'la dt:: l()~
os uo egu 1ooellto lia llt."Ualia
'('ab:J r' - G, as seguintes praças:
'aqlleir-o nO.?/(,S Âltálio L,rlS Costumes do Patalltão oe
'1\aço.':'"
a (' "'-'te:;; I:
",,',
,~ ,.' ,
,',
: alx-. I ° ,,~e.ntual nO, I - J eguXl hütélI' <..i.e,r,oçambl~e.
tllilati.l
of,rc/r-"" fo.ut{ilio Lopes U:UI aruo , <.iaCarpanhia de :'_r'1 ~I:' t\l'ti~ ~l,: l,j 11 - Batall,eo ue Artilharia 11°. 1P!j,t - regi.m€llto
'(''''"latia l~esaua nO• ....
""Ulo
-,
.
Fuséuio Craveiro luarte,
da ('omp;nlci.a ue rit
(~ali:ltia I ~ 2247/6:l"'~'C avalarla. Il. ° lN'"
.
-, a.Y·l
i:I ôt' ll.
.1, ( - ",'ata 11~
lC'O ue
,n,1 " "·ef'}.m€utolC
110
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'01\.1'
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.uado

tla
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.........

. 1'1.
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nO.l!'(..'-rt",.ll<l\}o II0e 1\~tllharia
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OQ(~'
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Por portaria

",~~;'*f*'"

de 2 de Maio de 1967

f~pr'

" ' rro do
oh i'
Manda, o Grverno ua Fepúbl i ca Portuguesa, pelo r)'11n15
80 ijJIr
cito, condecorar com a cruz de guerra de 'la. classe~ti.lit~r ~
go dos artigos 9°. e 10° .do Pegularento da r"edalh~ de ,(/I.
28 de Maio ue 1Q1\6, por serviços prest.acos em acçoe6~/6~, c
te na Lrovínci a da Cuiné Portuguesa, o So.l dado n°ê;a adoreS II
Batu, ua 4·a. Companhia de Caçadores- Batalhão de ç
r
1858 - Ccmando 'Ierr-i torial Indepenoente da Giinédo ftérC
Ministério
CÚJ Exérci rol 2' de Maio de 19(1. 0 Mtntstro
to, Joaquim da Luz ('unha.

de 9 de Maio de 19'67
.
,
do f',~ét'~
Manda o Covemo ua Fepúbl i.ca Porluguesa, pelo rvlinlstro e lheS ida
cito, condecorar com a cruz ue guerra cas classes ~gnelltOM
indicadas,
ao abrigo dos artigos 90• e 100• do ~)oegu restlJU',
Medalha Militar, de 28 de Maio ele 19M" por serVlÇOs Pa aS se
de c anb ate na P"rovmcra da ('"une
, , Por tumleS
em accoes
" ,
guintes praças:
. de
2a. classe
an1)l.a~n#
-Soldado n ", S14/65, José Ferreira dos Saltos, da ~~_ ~W·
Caçaaores n", 143) - Patalhão de Caçadores n". li)-)
to de Infantaria
nO, 2.
II
' oe
3a. c 1asse
aJ1J8 ti
-1°.CaI..x:ln ". 54B/65, remando Vieira ~,anípaiOi da çolllPpegi~
çadores I'_l0, 143) ,. Batalhjo de laçadores nO.l8Si ~
,ri
lnfan t ara ano. 2.
(arlPaIlhJa~(
-J 0, Caro n ". 535/65, Menuel Oli vei.ra da Silva, da fl~~ .' !'eg
Caçadores n ", 14::D·, Batalhão de Caçadores n". 1 .»
,/
de Infantaria
n". '2
do Ete
Ministério
CÚJ Exérci to, 9 de Maio de 1967. o Mwtstro
to, JoC{quim da Luz Cunha
Por portaria

'o

o

Por portaria

.'

r~fJ,;1

de 12 de Maio de 1967

se
Manda o (_XJvemoda replíblica Portugueba, pelo ~'iIllst~~, c13St
to condecorar com ô rnedôlllH.de méri to mi li tar de , s lIrt~ J
nos teITlIO~UO art.i~o 'i2°. e Jos padgral'os
1Ínic?" 00 de 7· 1'1
2i1°. e ?C)0> todos do f'egularnent.o da I.ledal!la ~,lil,lta'l'lvesr'~l
~íélÍO de !Cl1h o ::::CldadonO
133S/Ií')
Virgílio (()I;GUoe ry
ros ua CcxTlpanhiaue ( avaLu'ia n ° lrc~ .. Batalllpo
nO, Wa)· regimento ue ('avalé:trÍ a Il ° ';'
. o dO E:te
Ministério
do Exército 12 de ,t,aio de 1967. O !vlintstr
Joaquún da L.uz Omhn
.

00

'l

Ja. ~ér'
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L

Louvores

1. H'Nj.~
I'
,·itlQa
o lo\,

Por portaria de 2 de Maio de 1967
, '
.' ,
, ,
C.lto, 1 enio ua Lepúul ica I'ortuguesa,
pelo r'lI11stro uo J xt"r(.qça\lo ou\'<.r o ~laéluo 11°. (.n/(,:., Baíu, da ,la. Ccmpanlri a ue
a.l h1ureg - UéI~
"
Ih-ao oe 0..çGtuores n", loltc
C'onenoo ..',Jerra toraf\;I"
(%01' et:toJetlllente
ua Cuiné, pela forma extreorcrinári a como bt::
I"\! l't~IC U lia operaçao
- "",'Orvete IT"1..
'
c'l'
oe,.
,
f
'
,
,.alZaleltuo a eecceo
quI::' seguJ.a a rente ua C01.WJél,ao ser 1.0L~Z~lllOlOlo
acanpanento iniMigo lançou-se para a Ir en te, sempre
lt,o Pel:lnio~o, uespreZélnuo o ".togo cerraao que o lI11lTIlf;OJazia,
~os abri ~lltuO, assim que os elementos inirni~T()s be oraau zassen
,~ a su~ s ~Xlstentes no acanpamento.
frio
atI tuue o ':-oldado BaLu oeu provas ue coragem sangue
~" e ser "
,
'
.....rliJat.. !:!Illdaue debaixo de fogo que o creoenci am cOOJO um iJom
COI
"'lte
e
c
'00'
A',
1
lsiuer
' cotn
lU para o eXlto oa operaçé'0, pt:: o que o
~ solu' o (llgno de ser uistiugu.iuo,
tanto mais que se trata ue
,.~el'l'a(jauoaguerri<..lo e já conoecorauo com a meualha <..IeCruz ue
,
!,i I\tL' <:tl'ãoe" ~a. (;1asse por .t'eltos
em canoate uurante a operaçao- "
tJts ' . •
à

t

to 5:~~,do_Exérci to, 2 de Maio de 1967. O Ministro
.,""tm da Luz G.rnha

II

do fi'xérci~

- J II~TI C~ E n I se I PLI HA

A ~ Condecorações
A

g~Q ,

1 , '"'r
' /'. 'C1] ,10::>

Cl

ado
~~ 12 0. ~orna Cruz de Cuerra de

,l a. classe,
nos termos do arti ~
.( ~Vjf./regulamento. da 1\.'edallla Militar,
promul!:)aLiopelo leeo
t,hl:fe d cle 28 de l.,alO de 194{í por despadlo ao Comandante~
tel ~il~s, Forças Armadas na C'lliné ue 14 oe Pbril Finuo o Furllilia.Ue lCl~IO JosP Alberto r·CUJosPinto Urtigueira
da rompa~to
(Je~tl~haria
nO 731.Eatalhão ue Artilharia
nO, 733· Pot::gi·.
rtllilaria
Li~eira nO.L

I

I~ra '

2. F1W'IC'

.,. .

b~lado c "
'
3~t: ll() I)\J!r, d rruz de ('uerra oe 4a, classe nos termos uo artIgo
'G7 II egu1amento da líeuall.a hlitar,
promulgGtuo pelo I ecreto
e

~é' de t'alo ue 10.1{, por úl::'suód.o

uO

romanUé1ntf'

(]Ie.fe

onoa:
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eolo3dJ

Lias Forças Armauas e.'I'.IAngola u(" 2S de Abril Findo o· Arti
nO, 29'0/61. Put/nio Inácio da Costa, -ua CanpaIJJl~ d~[llt!JltoiJI
lharia n". 7:{; ,Lc.ta\h20 ue ArtilLaria
n". 7'):)- legl
Artilharia
?e:sada II 0" ::,
tV~f

Agraciados con a rn1z úe luerra oe la, classe
nos te!TfMJ'
.ado pe )0
tigo 12°, do regulamento da r,1eualha ~'ilitélr
pranul~lOS 00\
recreto n ". ~:..r\h7 ue 2:> t.:e ~raio de 10 'f" por Jespa oo ()e I
CcxnandaIJte ,rhel'e das l'orças Armadas ~'hlgola
SalltoS
bril, Jind?, o 10,Calx.lll,c, Il)~q/(ír;
T'elici~lO da'~~a~:riall
da (anpaIlIl~a ne Caval,ana n~, 14:1~llatalh<,o de ~a r,(\75/64'f
HY):l - lleglme11to de Caval ar-i a n? ,e Solueco Il , ' 07Q7t
J080 Concalvas CoirnLra da Ccxnpanhia de Artilhana
ngimento de Artilharia
resada n". 2.
r

,~r"

~

,
,
tetnJOs ()o lo
AgraClaJo com a Cruz de uerru de -la. classe
nos
Irado peCo'
ornu
tigo 12°, do Pegulamento da ~~eaalha t.''ilitar,
pr
~hOJO ti
J'ecreto 11°, 3r;(iIí7 ue 2(, Lle r\laio ue 191(\ por despa corr&e
rnaIKiaIlte .(}Jefe das l'orças Amladas em r'ngola de;, O~IllJlia
a
o E'oldado nO, 4::D7 /r- 1, JosP ~!aria FemaIldes da ~
Caçadores nO, 1,-1,32. Pegi\VI~\'ltode Infantaria
nO I'
~
í

s da

Agraciados com a Cruz de Cuerra dt;! ,1a, classe, TI os te!TfMJ
1 al10 "elO
~- (o
tigo 12 0, do Pegul amento d a ~ledalha ~'iIi tar, pramua~hOS 1
recreto nO. 3rl6G7 de 2P de r·'aio Lle 194(" por
e /lJJr~
rnaIldante-Olefe das T-orças Annaclas na (uiné ue::1 u
'81
do, as seguintes praças:
.'
CaTIPIl~)',
-l°,Caw nO, '>61<1265,Itnérico ~loreira da Silva
O\r':"h r'e
Artilharia
nO, IS?S - Catalhão ue Caçadores nO,
, v'
to de Artilharia
ue Costa.
'or11P~IJIJ8 ii
-1 °,(,800 nO, ~781:i(.r; Ft!fllaIldo Alttnle~ hnllão
ua ~C)'1 ,fe!l
Cavalaria nO. 1,jf..1 Uatalhão de Caçadores nO, I,
to cie CavaI ari a II° . 7.
(OflIP"J~1
-E'oldaoo II0, JR4!ü,1 Leolld Po~ado Nt!VéS Freirt!
Artilharia
nO, 731 - Patalltiío de Artilharia
nO
'
(f
,to de ArtilltarÜl ti~eira
nO, ~',
anhia ?e tO
~.%ltiado nO, fD-1/(,') , ~'aIlUel LaVlIIas :::oares ua Cor;!E . I'e~~
çadores nO, J,11Q .' T'atalh?o de ('açauare.s nO. 18".
de Infantaria
'f\ 0, 2,

der 10

i

u7~1're
1

III

. MIIDAtIC~.S DE SITlIACÃO

Ingresso nos Quadros

1
Quadro da Arma de Infantaria
asso
Sar~t:l~~~rcCltsiuerauo nesta s'i tuacjo uesde 1l/1jq67
Qas'Iro. de ~fal1tal'ia
Avent.ino dos saltos Iodri.gues
Pas I araÇUeúistas
.; .r.r. 2l.

o ~o.

vinJo

p
QUadro da Arma de Engenhar ia
ass(),j
8ar~a se~ cCllsiderauo nesta si tuacfo desde ?l/:i/W;7
o 2°
sUal'n~~ 'ng. (l'od ) Jo~o Pereira de Oliveira
do (:C 'l A
la \'~ ade ~'ouilizauora
por ter regressado da n ~lo ue Algoc.ttadros~ePela veroa "Pessoal ue Ncrreação Vitalícia
al én uos

p

asSou

Qual!ro d S
e argentos

.

,

do Serviço

,

Geral do ExerCito

Sar~~.<;er consitlerado nesta si tueçfo desde IG/S/lG7 o ~ °
lJ\!la~\onl~tt!iro Jopo lIenrigues ';arraoas do !_l.('
Vence
Ilos !.lo~rl.Ja"ressoaI dos Çuauros Aprovados por Lei". eros ter
art ° 4) do Fecreto Lei n ", 4:'7:l3 oe Ti/5/(4)

r.

PaSsagem a'
~

sltuacao

-

de

d

isponibilidade

Quadro da Arma de Infantaria

as~

~a1'g.a(jser c,onsid erado nesta si 't'ua;ão uesde .10(.'/9(>6

Ouad

~

o 20.

ln±. José Aigusto 'lavares da (unha Nunes, da P.t\;.A ••

e

ro da Arma de Engenharia

·Ss
~,OU aUserfi consluerado
.
r,ct1'!).
nesta si tUélÇPOuesde 12/l<l.1l'l6c
MP)',
o 2°
,('./3a~ rnft~ Victor r,lanuel Lopes Almeida Parata da Cruz do

~

,1\

•

a~~ a '
~l'!)€tJ.~e~ ccnsiderado nest.a si tueçjo uesde 24/:'/<'167 o 2°
I!Q1<ild
("

es

e Png. (Bano Sapador)
rt.. fi
\JU

",.

F

!ntmio

Augusto Podrigues

nO.1

ijs~

ti 1 a ser
'
d.e (;1'ao CO!I~ldera;Ionesta situaçro
desúe lU/ R/%6 o Fur·
Il,I".A
de hlf:\. Oran::..) 'Jeotr'nio r,:anuel f'anü Sant"Agueda
Passa
gem a situacão
de licenciado
Cuadr
.
o ao Serviço ue "aterial

'I~

452
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,.~.!',.;

... o •
Passou a ser ccns ioeraco nesta si tuacfo desde 22/~fr'j,~ r.l
~rg.
2 o.~.;ec.Vi ato ue looas Luis Ferreira routlIlÍ1o; o 1:'
p. 'lem passagerr as tropas Li.cenci adas e ao T'. Rr.;. II '
de

22/')/9(·7 .

Armas e Serviços
~inistjrio

00

~x6rcito

Ouartéis nenerais
Guartel General do Governo ~il itar de Lisboa
o'lt~

A~uo: 00 (~.~'{~,.' 01° <;arg r.·alue! ~e (éjrva~hOtt11l.Jlrt'
a alitlf:!.U1oaue uesue 0/1/)(-'" uat.a a parta.r ua qu«] . o ''0.
.
"r'" _II
to aos ~€flClmt1I~~
uo 1I0VO posto No~ ternos uo "~essOlV
r ec -Lei II o ,1 r;t ~.\ oe; ?7 /S/Gr.7 vence rela verlJéj
(uaoros Aprovados, por Lei"
(J espacho oe '2"j'" !f)(.7 )

""rIS.

üuar tel General da la fl.egião ~!.iIt tar

".
r' art, .; •s enC~l:~)
] o Sarg, de Art
o 20 ~arg
.ÂlItmlo I ratas
dl
antiguiuade uesue ?1/2/%7 data a partir da gua~1\so.J
aos vencirrentos
uo 1I0VO posto Vence pela verlJa
e
Cuadros Aprovados por Lei"
'I espacho de 1Qj<:;q(()
EScolas Práticas das Armas e Serviços
Instrução e Unidades
lnfa~tar ia
Regimento de Infantaria nO
2 Os Sargs r. \lsj cos "Trrmtonc" os i'urnP1S
lJinil e I 'anue! I :t:Illioue r ou~u C0lltalUo a
:'/f)(,"". \.lata ti palLir ue. qUH L Lt~'1I uú ei to
vo po:;to

centrOS de

~

la. Sé .

"'~~l;
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Rekimento de Infantaria nO, 7
A'

CQltjl~~·.~ (~~,
o 1~.~aI'g., Faus~illO da Fllcam~ção rires,
~n ui . a i:Itltlgl.lluaue uesde B/4/9ú, , uata a par ta r ua qual
~o ~o relt~ aos vencimentos do novo posto. Nos temos ao art.i[es~~lUo r e~.-lei nO. ,1.r; ....)~ de ?7/'"{?!'1.. Vence pela verba "
<hb (uauros Apl"OvaLiospor Lei .
(Iespacho de 25/;'/9(7)

Regimento de Infantaria nO,10
~iIl'

g. Aju'
Cqlt~~' . eh ~.~
I o 1°. ~arg.,
r.~(fl~elAntmio de. Carvalho,
lt>tn lo; . a autlgllldaue uesue 1I.1/Q{", datá a part.i r da qual
+-_
50 so-....relto·
• aos vencirrentos xío novo posto,
No~ tenros uo arta-.
Pt:~So~ldoLec.-Lei nO. tSn3 de 27/S/9(;~. Vence pela verva "
<.tos\Ué1uros Aprovauos por Lei".
fT'espadlO de '21/::';Q67)

Artilharia
lo

Regimento de Artilharia

Ligeira nO,2

I

-"<I):'

tiguI~a~e ~rt
o '20.~ar~., .Iosé I'ais ue ~'ousa, cont.aido a é:!ll'
~s v~ ~ UeS<ie21/? /q67 uata a partir ua oral tem direi to
\.ladros
c~~re.nto~do novo posto. Vence pela verba "Fessoal
uos
~'Provauo~ por Lei".
([espacho àe 19/5/967)

s,

Reeimento de ~rti Iharia Ligeira nO, 4

A'
itlti~~d:úo (&1:'-:. o 1° .~arg , Antfnio ri'aria r\!ano, ccn tenoo a
ven~iue U(:sue 29/4./967, data é:I partir ua qual tem uireito
1!1110
.,!-=ntos uo novo po.5to. Nos tenros do arto. Soo do reco
Illo::;~
73~ ue '27/í/%.1. 'vence pe1a vt:rlJa "ressoal uos \,uarOVé:ldos
por Lei".
(respacho de 23/5/9ft7)

"<~.

lO~

lo I.:

regimento de \rt iIharia de Costa

"'lt'

~t~~e

Art. ~ o. '2°. Sarg. I r\orié:UloÂlgusto r.ladure~ra Ginj a,
antIguIdade desue '21/2/967, ciata a partlI' da qual
I!SSoal ~to aos vencimt:lltos uo nom posto. \'ence pela vt:rua "
<.tos('uadros Aprovados por lei" .
([ebpacho Ue 19/r:.j%7)

r-;"ll uit't!' ét

.
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Regimento

**~******

de Lancei ros nO.2

s sOs5
C'
c: ,
u::.....r,, o 1° ,...
-arg, , I'orrungos ...
--ergl' O de art1,) oS
mas, cont.aruo a ant iguiuaoe desde lS/4/9m
data ,a,PternJOs
qual tem ui rei to aos vencirrentos uo novo posto. ~~s \eJIce
ao arte. <;0. 00 Fecreto -Lei. nO, 4<;n~ ue 'l7/5/9,',,'
'pela verua "Fessoal dos ('uauros Aprovados por LeI .
(l'espacho ue 15/4/9(7)

cA"
c-arg,
I"lJuu,
uo

Serviço
rompanhia
'2 o,.'étrg.
C'..

ra

('('O"""

oe ~aterial
Divisionária

de "anutenção'de

~aterial
r nfleS

, a

r'.,auuel

V"I

Ferre1r
o
'r ,(la ~III
f'~
uesde '}P./2/9(,7 uat.a a ~,ar~tital' se

2 o.r<lec. V'i at. 1-odas

rI'urriel

contanuo a antiguiuaue
tem direito aos vencimentos do novo posto. fste
ern reforço na r:.r.~.A.,
(DespadlO de '2 VSj9rí7)

mi

L

Orgãos de Execução dos ~erviços
Distritos
~istrito

de Recrutamento

e Outros ElerilentoS

e "obi I ização
e Mobil ização n°.12

de P.ecrutamento
,

CÓI

t

'50

o
,
,
",
'Jo ,Nar
t .
...
'arg. A'llud. do \f"0cY'~
c._"J', o 1°, Sarl;..
.Ioaquirn
(anUl
da qu81
o ~'
tenoo a art.i gtridace oe sde '}()/4/4('7 data a partl~ UO llrt .~
uireito aos vencinen tos do novo posto. r;os terTOOS ,'peSsO
do lecv-Lei 11°, 4S73~ de 27/:;/964.. Vence pela ve ru!!
uos (uaoros Aprovados por ki",
(respacho oe '}:'/S/l67)
C'

Estabelecimentos
Instituto

de Instrução

Técnico

14ilitar

dos Pupilos

, . to
do ExerCI

g

c:8 fl1letl
, .0 .....
c;1JLV'1

1 0. Sarg. l°Jl'ec. de faIar, o 2°. Sar!;\,, Jaime ftut/111 tir (l8
contGII~oo,
a GIIlti~ida~e desue 22/1/9(,7, uata ,a parpela
tem direlto oos venClJ11entostio novo posto. "alce
ressoaI dos '(Uadros Aprovaoos por Lei".
<respacho Oe 2G/5/967)

rIP

"e

Diversos
Depósito

~erál

de Adidos

la . ~,~e .
OPDEM DO EXÉRCITO ~lo.16

*~**~~~ ,
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o

0arg

",

étl~ig~~:

lia ('f,~ Falo.
Sarg, Ant~lio Panuel, contél'u~ a,
at.le,desue 1~:;j/q(..7, data a partir aa qual tem urrei,
tec, -4 VenClmentos<.ianovo posto.Nos tt::IlOOSdo artigo !i.o 00
\los r I nO, I.P;~~: de Tjr"../qr;J, Vence pela ve rba "Pessoal
'.\ladros "",.!l'ovadospor
,\..
r .'"
U:::l
(respadlO ut:: ~~/Sj967)

to

<lOs

o

~Up

,

ranumera r i os

tIo Ultramar
Reiião

20 ~
"ar

~il itar

de Angola

ne~ g~:~r,~c Vi at, Focas. ô Furriel, Armindo r!artins Â1tu
Q\j<ll
t~ ct,l(jQ,
a an t.i.gui.daoe desde 31/10/96(., delta a partir da
Ulrelto aos vencirren tos 00 novo posto.
(T'espacho de 29/r:,l~f)7)
20

,Sar~
"alh
2 o ':JeC

Vi.at
!-Uaa:::.o Furrie I Sil via Cy1arques de Car<la r r ao r'
Par ,"
II
cootaI1UOa antiguidade oesoe 11/1/0(;7 ua"\!r"e
tIr ua ClUl:11 tem uirei to aos vencimentos uo novo posto.
!:'tn l'e!'
,
orço as tropas ua n. R A. ,
(O ~.
trespac!to ue ?D/::'j9(7)
ta

o

Q

0,

"'ar
o.,
o 2 c,'.:'i:lI'g
(·ra.dA"....irmemo r odra
<1t1al t:nt~uo
a ent.i gui.uace desde '2f>./2/967uata a partir da
Cllreito aos vencimentos ao novo oosto
(l'espacho oe 2 J /"/967 )

,", k.
""e~

~o

. r\ 'ec. \" r at , Podas

r.ef; i ão

20 ',ar
"

g

<)

'I. i

I i ta r de t~oçambi que

o

~~lt"l~ .r,,~c.,
A~las Lig, ,o Furriel, OrlaIldo fusa~
~ IQre' a étltlgUltJ.aot: desoe 28/2/967, data a partu

('orreia,
ua <pIai

Ito aos vencimentos do novo posto.
tr.espadlo Oe 24/5,Afí7)

?O ~
"'atl:(?o

•

étltt~~·,
tto ,,~

Annas Lig .• o Furriel,
~:al.Uel Podrigues, ccnta:
IsUluaúe desde 'JJ8/M967. uata a partir da <pIai ten di'
ellClmaltos do novo posto.
~o'Sar
(respacho tie 24';5/)67)
'ti ,!1,.2oJ'
.
..
~ ttkllil.!' 'tc. Viat. Pouas o Furrlt:.l, Jal1lle CUlZO, ccntél'l,OO a
a "E!)c~de desde ?P /? /9(,7. d.a ta a partir oa qual t6n direito
~tOl)
uo novo posio.
(I'espacllo Oe 2tl/5/)67)
~,iI

"'-'s v
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Comando Territorial

Independente da Guiné

,
t)'

alll ..
J orge r-orei
l"
ra, COI lti:lllci?
direl'COI>"

'A rt., o 20"
10 .,~arg, oe
,.~arg.,
guiuade Uesde 21/?/Qó7, úata a partir ria qual tem
vencimentos ÚÍJ novo posto.
(JespadlO ue N/5/q(;7)

:-;:Af(l1'rlffi ro (l'ATiD I}'

m,r:U·l,.,rnO

Infantar ia
Regimento de Infantaria nO. 1

sta,
a Co .~'
')o.Sarg. Mil 0 •• ? l~rriel,
Fomingos r,"anu~l (~~eSa~tir 08
contanuo a ant.i.gui.uade desde ?8/'2/Q67, oata a P
tem uireito aos vencimentos do novo posto.
(I'espacho ue 2/6/967)

cJ

negimento de Infantaria nO, 2

albo. ~
')o.!:'arl-!,. r"~il~., o Furriel,
Fernanoo Ferreir~ C~~"qualttJ1l
do a artaguauace oesue ')8/?,/Qf,7, Gata a partlr o
reito aos vencimentos 0.0 novo posto.
(Cespacho de 2/r,/967)

negimento de Infantaria nO, 7

.
.
déAgU
e1ra
2°.Sarg. l"il 0., o Furriel,
rui :::'pinola leix
contando a ~ltiguidade o.eSUe2r/?/967.
(Fespaclo de 2/ó/967 J

Batalhão de Caçadores nO,lO
2°. Sarg. 1,,1il0., o Furriel,
Armando Pereira
ccnt.ardo a ent.i.gui.daoedesce ~1/7jQ6f...
(Tespacho ue

, ue:;

I

JjJ

PodOg

')/6/%7)

Trilnsmissões
üatatnão

de Telegrafistas

.
,jlo,

2°s.Sargs.
11i1 os., os Furrip.is, t.'arruel .JosP Arj~:CalÍÍ'"
Aloerto rJartills Iuarte e J020 ftnt.'uio de r,'oura
tmdo a ~ltiguiaade desae ~8/2/qr,7.
(Lespacho oe ')/r./Q67)

C8~j

"

la. Sér'

1Itt****~;***
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Engenha r i a

Grupo de Companhias de Trem ~uto

20 s"'ar
"

rr::

los
r·~ilos., os Fur ri.éi s, T'elfirn oe Castro Piileiro,C'aranti!;jJi
S Ue ::'ousa e Alfreuo Fanes Lopes Teixeira,
C<Dtw.do a
aos "t:n U~C1e
Qesúe 2f'/2/°(,(., data a partir ca (JIal tÊm direito
CJ.rr,entosdo novo posto.
(f'espacho de 2/r./Qõ7)

tio Ultramar

Região ~ilitar de Angola
~~rupamento de Fngenharaa ue Ingola

"o

( ,Sar

- r.-arra
' ( uaresma rarva,
. c<ntaluo a
o r'
vurraei1 , J 080
"t'tlC ~QeàeSQe 28/2/9f7,
data a partir da qual tem direito
~ntos do novo posto.
(('espacho de 2/õ/9(7)

._Itl~iQ
.!l. MH°
. "

aos

Regiáo ~il itar de ~oçambique

>'

~Q

S ~anJti.a

de Comendoe Serviços ao (uarte (eneral
.
'
11°" O Furriel, Arsénio Ioningues, c<ntwdo a w.t.:igui.2P-/2/967, data a partir aa qual tem aireito aos veno novo pos to.
(Despacho de 2/6/967)

•, arg IJ'
ti~

de

Cl!~to~~

Comando Territorial
~o"

'~ar

-Conenuo do Sector nO.1

\lo ~.
t ,ii

Independente de Timor

r,'iI °

ant'

:' o Furriel,

~'anuel Frenci.sco Cruz Carvalbo, c<ntanda qual tem ui.vencimentos do novo posto.
(Despacho 'de 2/6/Q67)

el to ii 19u1 daue uesde
Os

28/'J /Q(.,7 data a partir

V - COLOCACÕE<:

F.

TRAtlSFEREtlCIAS

&V'CH.fJ:CF rc Q.,w:ro rrn~\4'm'rrF

~rll1ase Serviços
~inistirio do Exircito

O«CEr~ no fXcnC I rn

453
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~a Oepend~ncia

do Vice Chefe do Estado Maior

~irecção da Arma de Engenharia
, V&,j

2°.farg. de f.'ng.(Sap.), hancisco aa Silva, ca r.~:~:··O!I'f
pela verua "Fessoal tios (uaaros Aprovados por Lt:l

nirecção da ~rma de Transmissões
• LJJI"

lO.~arg. uo (~g'f,', .Tosé I-into ue Cl ivei ra, uo r.T.1q(,~aV~lce
devendo ser c~siuerado nesta ai tuaçâo oesue Jj'=f II'
la veroa "I'essoal uos (uauros Aprovauos por Lei" .

. sões
das Transmls

Chefia do ~erviço de neconhecimento

sUa
2°.!::>ctrg.Ul T·hg. nr~ls.),
.Iosé r"aria l.'est.re , do r.c:~~aÇ?o
daoe r.bLili:.:adora, uevendo ser ccnsi oeraoo nesta
,,~r.P
de Q/?/9fi7, por ter rel;>ressaoo da p.1,1,r:.. Vence pe II
Pessoal de )(o"'U ..e, io I/ita\:t4 à. alHo 008 (.,..uauros".

SI'

~a neDend~ncia

do Quartel ~estre Seneral

Girecção do Serviço de Fortificações
lO.~'arg-. do

". . tares

Cbr~s

6

.111

r

~el

lJt.'vr;~e~

'JRr, .Tosé Alves Correia

da r.p.l·
nesta sittH:lG~Odesde 10;<;/%7. \'ellCe pt.'
I'essoal aos (\.Iaoros .Aprovlldobpor ) e i" ,
conai.oeraoo

auartéis r.enarais
Ouartel General do Governo Ui I tar de Lis~Oó

I

í

2°.~a~g. ue In L, .Joaurim (ollç~ves,

do li...A ;,:1

râd~'
S~!I

tJ~~oe

lJl 11zaoora , oevenuo ser CCT1Sl0eréll:0 nest.a SI tuaç, o 18
' uo.....
r: '1 . J . oa
• (UIU"
....
"-m ce pt.'
9"7
" , por ter re~re"SflUO
f'e&soal uos Cuoc1ro::, l'pruV<:Uü::' por J ,ei"

Ouartel General da 2a. Região ~il itzr

1·1,;1)

• '"
\"
'1)1
'
. l' (,rau
d)
, ,
I'urrle
e
nl<. ('J faliS
I, ,ruIJCISCO da OIH;el ("o
,. ItlC,('
EL'J..,
por peúÍr. \euce pela verua "les!:'oal de r·(,(ft'
1 ícia a1(111 (ios ('uaurm,":
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a p'
S raticas das Armas e Serviços, Centros de
Instrução e Unidade~
Infantari a

FSCOI

Pegimento de Infantaria nO. 2

2o,~1ll'

l~~'s:e
lnf. ~r,'anuel r'arQUes Teodoro, do r.'1.I. aa C-uiné,ctea vel'oar..rQ1S1derado nesta s'i tuaçêo desde 11')/<;/967. Vence peessoal

lo

dos Cuaoros Aprovados por Lei".

Regimento de Jnfantaria nO. 4
'~al'

\'~IQ~' ~o

Q.'\.'(,r·', José Soares Farradas, do r.l. I. da Cuinp, denesta si tuaçâo desce .t/5/Q(,7. Vence peessoal dos Cuauros AprOVados por Lá".

la vel'bal',,;()lsiaerauo
L

lo

r.egimento de Infantar ia nO U

I,

, 'B

liZ~l~e 1111. PnnanJu oe L'rito,

uo -i. F" sua Lniuaue r·Ol.Jiuev~u,io ser consiueraoo nesta s ituacfo uesde r/4/f.7"
u<I\hu" re~ressaC1o ua !'.r~.r~
.. '/ellce pela veroa "Pessoal dos
Aprov'c.lia :::. POr:. Ler." .
I

tel'

~1'

r

Regimento ce Infantaria ,,°.111

20"
"'aI'

II'

r:ec

R

~'dev\'1u'

em

Q.te

V·

lato 'ooas,

r,e6imento de Infantaria nO.12

lo"

"ar

vt'llr~'

,.

'e

"\J

roa

uo (~N '.'
.~fi...
""L c '" .

lo:.

('"OUsa, do (' ..'1' J.
1
'I'"
J
•.T0SP' fSLeVéS . oe ...
_
/() aa UlIIP, eOIlSlOerauo nesta Sl tuacro desce J/r:./-f;7. Vence pela
e;'SO"l
A
a
uos (_UdUI'OS r'provauos
por Lel.'II

Peaimento oe Infantaria nO,13

~() l,

"'~t'

~.

Li.onfs.io l'e.,de:::. Leal, 00 C:LI. <la ( uiuest;a si tuaçêo
desde 17/r:.jQ(,";, <lata
à ~"etr(í:>ole.

o ser coo.siuerado
embarcou de regresso
I

11., cie

h .

11 " ..1o:sf'' r'"élrlO 1.'lIltO,
..
,
• ' '1'1do), " .1
•.<) , sua Y'IllUi:lve 1'0),)1
l' >.
. verado uesta Sl. tuaçp,o
- <.1esde,1/'-)(11''''
~!
'-t'l' UevelU
t',
o ;,er COlH:lJ
,'''1.'',
\()~1'U~~l'I:'SS"liO
UO (.' '; 1. eia I hin:. "U1Ct:' pela verba "l essoClurOs/~Pl'ovauos por Lei".

"\lo..

\'0 '<1,

negi~ento ua Infantaria nO.14

séri!
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lílÍd9'
2° .Sarg. de lnf., Abel Pereira de Parros, do ~ I.IS, su~ de9l1
de r!olJilizadora, devendo ser cmsiderado nesta situaÇ~18
1/S/967, por ter regressaoo do (':1'. r. da Cuiné. Vence
verba "Pes50al dos Cuadros Aprovados por Lei".
~9

2°.8arg. de lnf., Fernando Pinheiro Wonteirinho, do B.I: ;i!CÍI'
Iní.dade 1vbl.lilizaoJ.ora, uevenoo ser ccnsioeraoo nes~a ,SIV~)Ol
desde ?/;;/W;7, por ter regressado do C, T. 1. ua C'.Illne.
pela verba "Pessoal dos Cuauros Aprovados por Lei"
2,.° ....arg.
S
c: ~ , r elf' 1m aa 01
su va Neves, do r .......
!'i ~ , Vence
<10 ........
" pe
verua ''Fessoal de Naneaçf.ioVital:í cia alén dos (\ladraS .

)a

~atal~ão de Caçadores nO. R
2°.Sarg. delnf.,
de r:obilizauora,
VS/967 , por ter
Da "I essoal dos

l\Jjl
r.aningosLandeirof:arata,
uoRI:2,
s~ (je~
uevenuo ser considerado nesta sltuaÇ pela i
regressado do C. T. J. da Griné. Vence
(liadros Aprovados por Lei ".

ratai hão de Caçadores nOo 8

1 )1,

F.,' 8'
2°.~'arg. de lnf., Benedito Al.oertino da Costa 8Hooes, ta Sl~,
sua Lrridede W.obiliza<hra, oevenoo ser ronsiderali> nes j,né. \
çâo oesoe 1/5/967, por ter regressado do Cl. 1. na ~~
ce pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados por leI .
. ~

dO

,

Batalhão de Caçadores nO. 9
•J
..
'.
de'/~)~,í(
2°.,sarg. (te In.f., r,lanuel r"artlllS de [ln to, da TUJ.r"·l' '/erlJil
consiàerado nesta situação desae R/S/967. Vence pe a
soal dos Cuadros Aprovados por Lei".
Batalhão de Caçadores nO.10

t~

10 e pc ~i
2°s.,sargs. de lnf., Alberto Fern?o Si Iv aio , uo p..r.~. er~~
Augusto, do p. LI r;, t1liaades WOl.lilizadoras, oevenôO ~iv~'f
rauos nesta situação uesle ~/5/9(í7 e 1/5/967, respec ver~
por terem regressado do r. T. I. ua GUillP. Veucernpela
soa! dos ()Iauros Aprovados por Lei".

Artilharia
Escola Prática de Artilharia

Re6illltmto de Artilharia
20 ~r

g, \.lI;! 111"
llta{je
ou111

ligeira nO.2

.1
J' • I , Ir"" sua T de "'"
,'l~Ut;.lrel.l.O
uO
,,'
li'" J zaoora oevenoo ser consaoeraoo nest.a sa tuaçeo1<1 VerlJ. ",,{(,", POI' ter regressado uo ('. '1',1. da ( uiné.
Vt..nce pea
t'S~al
uos l,uaw'u"_ f'IH'uvados por Le.i " ,

r.' . ~.

li'

>

.,
.. '
,'(I tono

('

Oll'lt:.~

lit!SUe

.

~egimento de Artilharia
(c/uestiV\o

ao

Pesada nO.3

('.Lr.,V?J
por couve

'o
t

nruoo de ~rti Iharia Contra ~erúnaves nO .. 3

~ar .

(. , 11. lia tc. '.I ,.
lll.,ll~
"''::\..J

17!r,!Cl(;~
lli!t,;Qr;..,'
II

Allt,'njo )ugusto
que regressou
~Il~ispon ível ern ?2/12/')(;(; e ueu eut.r
101 .lulgO'uo pronto para
toco o serviço
uevenuo ::;er consiuerado nesta SitUc.G20

uo ('.T.1
('o
aca no ~.1 '.F.em
pela J.' ',I
em
de sue 17/:;/67

CaVai ar ia

Escola Prática de Cavalaria

?\ '.
~I
.'

'~:rg~

rav

t~

T'

•

•

,

•

,

1

JJI~C) o .Ioaquirn
Cordei ro roelho, Ui T..r to, e
"I amlll
'I lOS uo (: "J I • ue o'.
('1" anp, <.iev~luo
::,er
lOrnt:tlte ra~os nesta si tuacêo uesde 'if'/L1/9r{; e f r-l9()~, rt::::.pecti
101".
eacem pela verlJll "I essoal oos (\1au1'o::; Aprovauos
por

lot'1.:tl"

:

COII ~lUe
' l.:lo .'er"a 1"
1m

Regimento oe lanceiros nO 1

20,
."ar
\l~,l~
I/, \\10""""
"-lI'
"
lJ.11S
(
"'ce
llaat,()~",

••

pela

."
elTllelle!:!l'1do I arnlllo
la~par
ver Da "f t;; ,sr 11 ue r~a!'t'açiio

do

1)".'.,'.
( "

Vi 1....-il~cia

por

alPrn

P.egimento de Cavalaria nO 4

lo

. '<>rg
Ue ("

YV..

...

"',Cal'.

"im(íes

úa

r r..

...evellt..O

::;(0'1'

t:OllS1U

,
Ilfl

l'odo nesta

si w",ç;'n m..o-Gt! '}"/ 1/q{,~

UO'-; (uaLal'o~ Apn 'V(lUO::' por

',UlC.'

a'

pe l a veflJ

.~otH
t·

1 Li"

Engenhó riti
{scola Prática de Engenharia
, ,'r:.A

l'

T"rcaruo i• , ur t.i1I1~~ ,~(la \t'SIC'
ênl oe LilI-' ('J rens "J'
I
,O::"
,('
0
('
/
'
/
)"""
1
uevcnuo se-r c' iIIo-H,t1'alll Ilt!,,;t,(l ;.] tuac-o l.Il'Sut:'''
.'
!,os
'''I .l'!,,,,UêI
.
1 llt' 1"-oreacs-o
-,
..
l"'C.l.él U.I.''IO
" LIo :, (,uau
pc 1u verua
11téJ

"UI'1'] L'.1. f '1

T'

J

Transmi ssões
~egili1entode Transmissões
,~irO

r

')°1::>,~aI'/d.s,r,'ec laui orroutadores , .TO::',' ESpl'rffilGi:!1 Hlma j~lo
to
~ "
(' or reaa
' UU ("cnceaçso
'c',
1 rarU
fUt,.U10
e A rmenuo ...0:" ,'anto::.
uo« da I' I',F" por conveni.êrci.a de serviço

natal hão oe Telegrófistas
1o,~ar~.

] o,~.'ec. I'aoi.croout.aoor,
.loree
venuo ser consiceraoo
nesta si tuecjo

que ernuarcou ue regresso

Oé:l wZ

desde

'r'

rl'ruo

u~)'

n/J/9("

de'

r~~~'
tJ1'
o

à ~'et.r-oo le ,
'ev.!>,jJ

'Á U r
2°.E-arg. ue l'llg ('lrans.)
.losé (orreia l.aja ua P rI. '" l~ ve
ser ccnsi.de raoo Besta s ituacâo uesue 28/4/9(;7 V81ce pe
Oa "FessocU ue r~(l'neaç~() V1tal ícia élUm uos (h auros " ,

, oC~,

, s. "'ar,,,s. UI:: Y;t'ng. ('J'ra'lf.i,) IilltI 1110 <.;oares e .l'os(" y'1'1'allCl~,~lV''~lilÍ I{J
pinha, anlJos ua p.r,; ...... uevt:'m.io ser calsit.ierados nt: t"Vi tal'
uu,de lli/I(,? Vt::JICffi1 pela verlJa "ressoal ue rJaneaçBO
alt'm dos Cuaoros"

1')0

À_

('o

"

r.atalhão de reconhecimento das Transmissões
Jurát::l (,ran, oe f'ng.(Tntls.),
T'ralH.:i::;colia O)1lceiç~o
1~ r' A •• uevenuo ser cC!lsiuerado nesta 1::>ituaç?oues~e
Vence pelo Ve!'La "ressoal ue r hueaç:- o \ i tal rcia alffll
aros. "

~erviço de ~a6de
~eii~ent~ do ~ervico de Sa~de

o'

/If(JI,Or:

rf'/17 ,

tio~!.u~

.".ervir.o

:0,.,'<Ir-

1°

(I I:: ,~úIii i n i s t

rar

à

O :'

i Iitar

n

,'runo d e ~ojõ1~tlilhii1s de .iJr.dnistracão
I'

~i1ilitar

t uo ~. ,\ "

c

,..,_
.• 1,
Jo~.· l Li ve ica • arco d,,! r.'.A .. uevenuo ser
llest
.
r (SuaI ti
- <.t!:>1
tuac.o- 0e::;Je ] Ir- ,/:,
Vence oe La ve Cu" "
os (tia uro!:>I\provelUos por I..el.".
n

,~ql~lti~!"
: ~~

élUQ

,'ervir.o

Ce "ater íai
Compunl'
lila r.ivisionária

io r

!'oo.l<lrK . I'
I ec
,.
r~i!'
. l:tat

J'ouas

de ~anutencão
r:éIIlUel rires

de ~aterial

Feméflues,

dn ('.l.r.A.s,

~o \

ar"

~el·;o'·lIa ",~,
A t' '
T'.I
"
I Ir
,. ,
"1hz. ôuvra
,
n -nao tones "ernélluCS, ÚO -, • ", sua l m.ca,-l't7
Por
, uevendo ser considerauo ne st.a. si'tuecfo
ue sde
q "I"
-«
~o(' e:,so·' .Ler l'egressauo uo ('.'1'.1. oa (uinp. Vence pe Ia verilf)O,
!..tOs C'uauI'os Aprovatlos por lei".
(N°.} uo arto"~((l?
q ~ • do llrçê:lmt~lltodo r:. 1/. )

v:

V

q~

r~uos de

Execução dos Serviços e Outros
.
os de gecruta~ento
e ~obil ização

n·

IStrjt

O·
Istr; to (l'e r.ecrutamento

~(O,;~

1-l.~ Qe f'av
91T\, ~
I

1(,

'II'
\

e!l

Elementos

e r.lobi I ização nO lq
.

"
Af~lso (esaltulO
uo rarmo, ao recrutanento
do C'.
.
.
_,
"/
,ueVt::IIUO ser COIISlueraUOnesta SI tuaçé'o oes<le "
Ce pda VeriJa ''l'essoal tios C'uadros Aprovaoos por Lei".

!ro r

~stalJeIe .
CIl"entos renais
\
Casa d
,o':'ar
e r.ec Iusão do ~ove rno Mi I i ta r de Li sboa
~

~. Qe ,

Le~~l'a\l~l!' , Ant,'t1io Vilas toas Lima, da!.r· .A. devendo
""'1.1. (los ~esta si tuaç~o desve 2P j.t /9(>7 Vence p~la vt::roa
,Uadros !provados por Lei".

",el
II

•

-

ot·

r ~1.,.... f
/d~67. Veflcr

2°. Sarg. do (B~,
José aa rncanuçpo Ferreira,
venuo ser cmsideraJo nesta situaçro desde 28 ~{/
la verba "Pessoal dos Oradros Aprovados por Le1 •

Presídio

,

Vil itar

Ay.·'

do R.I' 'r)f
1°. Sarg. de Art., Manuel Augusto de Azevedo Paínha, nesta :.}JI
Ini.dade ~íobilizaaorl:l, dtW8100 ser cmsiderllJo Vence ~
çfo desde 28/4/967, por ter regressado da FU'.A..
Verba "Pessoal dos (Uaaros Aprovados por Lei".
SUei

Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Instrução

ii.

Mi I i ta r de ~anta r,'argar ida

f

.
1. ds
ct
2°.Sarg. de lnf. i João Jacinto Dias Alfaiate, do/C 'j9:r67. Vdl
S
devendo ser conaiderado nesta si.tuecêo desde 4,,,
la verba ''Pessoal dos (Uadros Aprovados por Le1 •

Centro de Instrução

de nperacões Especiais

l~1
s08 J

2°.Sarg. de lnf.•
de ~bilizadora,
3/5/967, por ter
ba "Pessoal dos

t'l

José Correia de Oliveira, do Itl:;aeÍÍD
devendo ser cmsiderado ne.:>~ SVel1Ce pt
regresseco do C. T.l da Gllflt'
(uadros Aprovados por Lei".

Centro ne Instrução

de Arti lhar ia Antiaérea

de
1

COsl8

I'

{jIiJ;'

~\J8, ,'~

10.Sarg. UI' {lrt •• José Alves Guerreiro, do R A.L.' '.ero O'~tr
~boilizadora,
devendo ser cmsiderado nesta sr WI:> pel~
967, por ter regressado do C:r.I. da GJiné. Vence
Pessoal dos (Uauros Aprovados por Lei".

Campo de firo

ca Serra (a "arregueira

1°•• arg, de Tnr., Cor.los l 'ul:Íl'!.t,
doro, <Jt;.V<.Uo~. r consi
ter regresse uo U 1 ••r

(,0

n.r.i,

~t>piJ"
.dlldt,

sua

fi:

r/

lP~ r,~/J

ra. U nest.a sitlH.c.;;;O ue!::la!
Sl
, ' ..nce pe 1; V r b '"~
r es

iJo5
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,1.provad

Os Por Lei"
~o

Centro de Instrução

_

de Condução

Auto

nO.5

- ~.~lIr

f1.1.1~s. dI;:lllf.,

Fernando Guerreiro luarte Nunes, do
Zldor~;lSe
t'rtur rias hneixa, uo «.r. 2, Urri dades ~,'obilil/'i/C)(~' devendo ser considerados
nesta si tu aç fio desde
UoJo '; ,~ ?/S/?fi7, respecti vamente, por terem regr-es saCUodros','1. da OJillé. Vencem pela verba "Pessoal
do s
2
f\j)!'ovaJos por Lei".
o'~Q
rt ,
"il

rg. rll
"
n,
'
,
C.I:: tIe c. "lat. rouas , Vi c to r Illalluel Fernandes
'\.,\1.,
por pedir.

EstabeleCimentos
?o

procilltores
!'anutencão

,.5-

<

ar g.

d

~1urta,

!!.ilitar

'

'

~elldoIS o .. i\.~:l., ,Âlltóuio j,lendes ~Iiguel, da l'.~l.'!.,
ellCI;!er consHlerallo nesta s i tuaç ão desde 2'2/S/q,,~.
Pela verua "Privativa
da Manu t enç ão ~IÚit"lr".

ue-

~iversos
nepósito

lo

Geral

de Adidos

,Sar

Q",G1='
,
"3'
c r'".,0&'
'-'-',
Augus
to fhbelro
'aptlSta,
da r . '-.
ce Pelaer considerado nesta situação
desde 'SY/5/967. Ven
20
verba "f'essOal dos Ç\ladros Aprovados por Lei".
-Sal'
'
bÜ'!:\'
. 'I
lZallde 1n.,f
José :Jarques, do r.l. 15, sua IIna'd aue
1\0i/S/Ylí~ora. devendo ser considerado nesta situação desde
Q Ver,l,
Por ter r ee reasado do ('.1.1. da C-uiné. Vence pc-'
. {la "P
6
~o
essoal dos Çuadros Aprovados por Lei".
VeIldag. s \lo

~al:'(j

ta tio
t:).
C1et II f " J oão r'6Dstln
A"
'1 10 Gonça 1ves 01'lvelra
,
T" uel ,
C"
'lb ~uaçãoJ' lIde
S, 'lomé, devendo ser considerado nesta sitos Ap eSue 4/:1/%7
Vence pela verba "pessoal dos Cua'
rovados por Lei"

lo

1\.
s,lIrg

n cp 6 s i to G(J r a I Ue ~~a t e r i a I de Gu e r r a
l0 '

~ltos I\'ec Viat. Podas Ilídio
António lrindade
Jos
ttuaç
do r 'LI da (.uiné
develll..1o:::.er considerado
nesta
)letr~Opd1esde 17/5/9n7.
data em que embarcou de regresso
o t'.

Séril

I: ~

*

:l'

rrr-r
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.J~"''''
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. h.l'ui"

l° .._~alg. de lnI., Vic tor Gomes, do B CI0,10r
ter Sl~
pW'Ito ,'an o servi ço desde 16/5/967, pela .Iu.lta oa ~i".
VClj(e pc.l a V<.rl,ld "i e.ssor.l dos ('u:)UlLl: Apn)v(J.Ob ror

1

c\'
~"e24/'>1'

cJJ

~O.s· rg. (I. lnf., ~'anuel l-rmcisco r!ibeiro Valt:ntim,
I roo' 'd
ueó>'"pOr
ua
UJlIlf',
even do' ser consrderaoo nesta SI. tua"r~o
h
°67 . Vence r e.l.a verba "Iessoal OOS (\.ladros AprOVlillOS
6'

taeanento

r:ist(\ do Forte

de Plmada

. aC•5,

[.el'

a
~[í?

?o.Sdrp-. dt! lnJ., João Afcnso Teixeira Baptista,
00 • sitll~ bI
lhidade r,bbilizaoora,
devendo ser considerado Jlestape18 .et
desde "'3/4/967, por ter regresseco da JBf.A. . Vence
"Pessoal dos Çuacros Aprovados por Lei".
d
,

e'

GJiPt>, ~'
CT·I.!7 VeJlce

2°.Sarg. de lnf., José SEmedo G>dinllO, do
vendo ser cmsideraoo nesta situação desde 4/5, 7
la verba "Pessoal dos (Uadros Aprovados por Lei"

V

•

Supr anume ra r i os
Infantar

ia
Regimento

de Infantaria

nO. 1
-.'"

de ~

si

2°s.Sargs.
de ln I,, José João I'ias, do r.LC AS e J°:005 lleSt8/j
_- . dera«
s
Lourenço G:nçalves,
do B C.6, devendo ser _.cà1S1
s terrrc~
si tuação desde 15/4/967, por terem sido naneados nOra se(ll
alínea c) do a~to. 3°. do Pec.42937 de 22/4/9(1), pa Mpl~'
nas tropas de Ieforço à guarnição nOImal da nM. oe
~&'

4 de ;

2°.Sarg. ue lnf .• t\ntálio Maria Ménica Pereire,
do f ~r' tt~~
do ser ccnsi eraoo nesta situação desJe 23/11;966, ~
~"~ar
do naneóuo nos tenros da alínea c} do artO. 3° UO 8l1liçilO
de 22/4/9ro, para ~ervir nas tropas de reforço a gu
mal da P.M. ue ftugoL...
~i

.

ne~iment~

de !nfantariâ

nO.2

C. e l°:ó~rS'

Sarg, AJuo. 00 (S9J!" Jose Mana Gmçal ves, do r A· r c(jlsl pi!'
de ln f., SiOÓ110 rv1esqui ,do P.G M G" deV€1lJ? se orre~srl;1
dos nesta situação desoe 17/5/967, por terem sld:! n 61do pS
.
r
"
~
D M A
i 1:11ra serVIrem
em reJ.orço
por IrrpoSIÇro
na .[1
.,
do CanJ.. Bat. ('aç. 1910/ld!};
.JcoI

1 /4f'J,~"

Z>s ,Sargs, de lnf , Luciano JOIgt: ci Silva, do BJ 1âO'~S~
Manuel Qmtinho, úo r .1 12, Jacinto Alves Miranda, ~'()Ilr8
Militar,
José Silvério Pereira,
do BJ.l .18, Ah,aro

3s ".

"Erie

"t'

.".........

opep'

.") fXÉ~.lTrf~O.lG

.
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S'a, c() ~
intcí1io (:1. r 'i li tar, Francisco McU'tins Belo I'i.res, do B.r .6,
lI'~' Ui ~rl (;lra, do P.I .14, Atílio rhraut:s Nicolau,
do p.
J"c.!l1.~,~to;a;hulo, do C.I f.'A.2,~ Joaquim Pobalo.Al~i~o,dél

Ue17/!\ic;" " devenuo ser oousi.deracos nesta SI tuaçao
t~ ':'7, por Ler,,:!.:.:..lÚO nomeados nos termos da alínea
na~
ao r creto j')937 de ?'?/4.j9ffJ, para servirem
t\l!'.U!Q
s.
reforço à "u.'micpo normal o.a Begi ão Mi l i tar ce
es)

c Cio.

t;;l. ..' ":'.

egimcnto

?o

GP lntantar

ia

nO. HJ

,S<u.'

~o:.,~~
~e lI, f., Manuel oaqu 'J I ~~l va, do Col . Wri.li tal' I deven4~tlll'rea~SIQeradonesta si v,"c [O desde 11/5/967, por ter si• ~ Q..
tennos da al fnea c) do ar t". 3°. do J -ccreto
çao Il.Ol)nctl
/9(1J, para servir nas tropas de reforço à guamido C.T.1 . da Üliné.

~:/I~s

Artilharia
20s

Regimento

.~~

de Artilharia

ligeira

n",

~~A..s~ç~etrt., ~larlUelCaneiro Pedrosa, do C.I .C.A. '2, Abüio
96 l.S dO reta, do LA.P.2 e Francisco de Almeiaa Costa, do
do7 Po~ t:Vt'll<;io ser considerados nesta si tuaçfo desce 17/5/
ç ,€c. 429 Slo.o nrmeado nos tenros da alínea c) 0.0 arte, 3 °.
o a gua.lll' ~~ de ~?/4/900, para servirem nas 'tropas de refor2\~
1çao nonnal da r.~1.de Algol' •

ii

t

h

~

,

r.C

da, do C: e r\rt. , José Mmso,

do G AC.A.2 e Belannino Perei.
deven_doser consideraJos nesta si tu~ção des·
tt'n..~tO 30' POr terem sido naneados nos teIll10s da aI mea
c)
~t)'dS de
Ido recreto 42937 ue 22/4j9({), para serviYatl nas
1t1ciPe te orço à guamiçro nomal do r..T.I. de S. Tomé

~ 17/S/%i ,ft.'2

1~.~

•

qe~{l,

~

Ar

~i:thSer t • ~os{o Fern rudes de Melo Correia, do C. I.C A. 2,
4293./ICIr~éldoconslderaoo ne$ta •si tuêlÇ?O desde 15/5/967 por ter
ç~' de 22/ nos tennos da almea c) do arte. 3° do Decreto
1l0l:lt1a.l ~!Jru, para servi:- I}as tropas de reforço à guamiC
(' .1~ I de S 1bmé e Pr:íncipe.

aValarj1
I~~
,~.:_

RClir.:ento
\It;

C'av

~taQo

•

Pld
an~e

1\

nesta

de Cavalaria
~s

SIt' :1<.(;-')

C'__
."'éIII"tOS

nO.4

V"
lelra,

n

r'

ou l~. ."',
desde 17/5/967, por ter;

d

~v~nuo se,'
') nCllleado

de

nos ternos da alínea c) do artigo 3°. do.ecreto. 4~rT ~
4j9((), para servir nas tropas oe reforço ti fl,'llanllç80 no
da Il.M.A.

Regimento

tfll

de Cavalaria nO.6
C 1).'"

2°. Sarg. de Cav., hl tálio Joa~

Podrigues Catapirra6'r (i>~r t~
devendo ser cmsiderado nesta si tuaçro desde 17/5/9 Í"ec.4')Q r
sido nooecu> nos ternos da alínea c) do artO. 3°. oo ic;Í'O fIO
oe 22/4/1fO, para servir nas tropas de reforço 8 gual'fl
mal da fUl.A ..

No Ultramar
Região ~ilitar de Angol3
.

. eire,

1e. Sarg, de lnf., Albaio Celso Fernandes Dias Meira d~0li1/5/~'
do
I.2, devendo ser consideraw nesta sitUlção. de ~r ~
por ter sido nooeado para servir em conissêc mihtar
siçoo.

r.

de'I~:II~
sei

1e. Sarg. de lnf., José Peposo Cabral, do RI. 1.18,
ccnsideredo nesta situação desde 17/5/967, por ter
do para servir em reforço.

Sl

do se!

2°.Sarg. de lnf., João Neves
considerado nesta si.tueçêo
do nos tenros da alínea c)
98), para servir nas tropas

Correia, do B. 1.1.18, dev~ lI#.jf
desde 17/5/967, por ter ~ de 22
do arte. ~e. dó reco 429
de guarnição normal-

negião r.1iIitar de Moçambique

P}
do P ti

2° .Sarg. de lnf., Fduaroo José Cardoso na Silva Pinto, 7 fPr1fJ~
devendo ser coosiderado nesta si tuacêo desd 1l/5/~ f.ec.t,:;l
sido noneado nos tennos da alínea c) do art ". 3°.
tfliç80
de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à gull

mal.

/
er f

r.

2 0. Sarg. de lnf., MameI José Costa, do R.1.1, dev€!lOO
~#; I
derado nesta situação desde 4/5/9(=,7, por ter sido 2?/4fd)'ll
tenros da alínea c) do art,". 3°. do
42937 deto ~-Il~r
ra servir nas tropas de guarnição nonnal. Este sargl:Jl) ~'"
sido aceite o seu oferecimento nos temos da alínea oo'cdedJ;
42°, Cap o.V, das N.N.A.P.U. deve regressar à situa~ ~
nibilidade,
no final na sua ccmi.ssêo e na data do
S
na Metr4JOle.

reco

~a.Sér

o

Itt.._*!~
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Comando Territorial Independente da Guiné

~·Sar
Ue ~~.

~~v

cttl.side

" Jo~ Gtilhenne Conçal ves, d_aE.P. C. ; 2°. Sarg,
. ), Iufs Gxnes Xavier, do G. C.l. A., devendo ser
o

rados nesta situação desde 11/5/967, por terem sido
42937 doS nos termos da alínea c) do art 0. 30. do Decreto n ",
biç~ ne 22/4/9(0, para servirem nas tropas de reforço à guapo
b~~

2\~

°llnal

.

Abili~' do~,
Henttínio Augusto Alves, da Acad . Militar e
dos nes dos ~tos e Silva, do D R.M. 6, devendo ser ccnsiderata ~l'\rita Situação desde 25/5/967, por terem sido naneados pa2o.~

rem em canissão por \rrqx>sição.

.

v~~· s~ S.S, , (fufO,), Luís José Dimísio, do C.Le.A. 5, desllh n r C<nslderado nesta situação desde 25/5/967. por ter
42937 ~ado nos tennos da alínea c) do art,", 3°. do Decreto
e 22/4/9ro, para servir nas tropas de guarnição nonnal.

Comando Terr itor ial Independente de Timor

lo

~Sa.l'g. de
~~ S Cav., Femmdo Artur da Costa Varão, do RC.4,
sllh n~ considerado nesta situação desde 17/5/967, por
ado para servir em canissão por inposição.

deter

VI - CONCURSOS. CURSOS E EST1GIOS
L. Cursos
t

1 .. A
teGtt
Il{o t:tItou

verbamentos

,,~,
~ que lh e V81,. m..... 11 aproveltanento e a c 1assa. fiacaçeo
3lv~~('urso
e Estágio de Cirurgia, que decorreran respec/~ a 24n aE.S.S.M. e H.M.P. de 22/6/965 a 3/5/966 e de 2R/
j
~eesdeC 9/966 o 2 0. Sargento do S. S.-R. I.10- Paulino G:nçalQSte sarélrvalho, com a classificação
de ~.
e ('il'Ur~;o deve ser averbado. "Curso de Cirurgia",
"Estágio
~te
~a' e "Especialidade de Cirurgia".
to"ada

c"..,
~ que lh e V81.. ant ""<lo C;".
aproveltanento e a c 1assa' fiacacao
ge~ti
ISO e Estágio
de Neuropsiquiatria,
que funcioaaran
~66~ deV~te na E.S S.M. e H.M B. n". 1 de 22/11/%5 a 5/3/ .
<\ e~
tb~ Al/3/966 a 24/9/96n o 2°. Sarg. do S. S. -H M.n. nO. 1,
~ ~ ~lU'
redo Cardoso Napo.1.eÊÍo,can a classificação
dê IrM.
~tágto to deve ser averbado. "~rSQ de Ne~rop'siquiatria",
e Neuropsiquiatria"
e "Fspecialidade de N'europsiquiaq~~~

o

r

1'1

3a, ~~~
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2 - Alterações na Frequência
(i 50 A
Concf:.'Ôicioo adi anento de matrícula do 1°. !no uo a1U~ne86) r '
l
d 'PO
,~,
S., no ano lectivo de 1967,6A, nos teITTX>S? ees lOs,>r ,I
art°. 1°. do reco 4)4.23 de 6f1? /955, aos segul-n viço li" L,
tos: oe ('.IV., João Antroio Mata da Silva, em,sel a r), "
ce Ihg., flntmio foncalves da Silva, €fJ1 serVJ.ço J1

e

3 - Desistências
Cencecn"d a
Sargento

~
f,C~"~

~ , d a f tecp.encl.a
.,
do Cu rso, A dO
da 'lo,G{'
a deai
esastencre
"
do S. A.M., Jopo Ernesto da Cruz e Sá,

VII - DECLARAÇÕES

1 - Pensões de Reforma

~8

J1

itar~ ead
(he a partir de 1 de Jmho ao corrente ano, trEllS s ~~
((
si tuação de reforma passando a ser pagos das suafi6tiO ",~r
eG. de ApoS61tações, conforme vem publica<:i0,no s a se~'~J'
vemo n ", 123 -II Série- de 26/5/967, os O1l.l~tZa est;6l,~
mencioneoos, cuj a pensêo anual a caca un se 111 ~o
deduzida do desconto a QUl- l;P l'ef'en._o- artO, ol~úo, ~
,
n ". 36610 de 24/11/947, 1 CLi _.icaco "pelo art .
2'1 OJ~
~0: 39843 de 7/1O/?54:
'
"
' 1:0J~\
-Fi Lipe Velez-Sarg.AJudo do <.ffiF-Mcl\ut. Mihtal' 4 "'~OJ~l
-Jo~ ~e Sousa Ruivo-~~g.Ajud.
do ("ffiL- r.R.M ... : ....
-!ntÓll.O Cabral-Sarg. AJua. do Q33:E- D.S. S
' .. ' .t~ ~f
-João Peres-1°. Sarg.do (_SgL - R I.5
o' (Sr.. J4'1~
-JoalJ:lim !ntmio de 800sa Ttma-1°.Sarg.00
~'~""~4'.1~~
-Hennque Cardoso- 1°. Sarg. do (mE- E.M.E.~:.c_-t(,.,
41~~
-José Miguel &.medo de Oli veira-1 0. Sarg. do
to .. ' '~4'J~~
-Al~o Ribei~- l°. Sarg. 00 (RG'- T.M.T. do flrS
-Cindido fudriSUes da Gmha-l 0. Sarg. 00 ~
- S;;:
' 186,~
..i
-José 00 Canno fudrigues-1°. Sarg. do (m}:- D•.
6'1~
-Agostinho de Gouveia-2°. Sarg. do <;HG'- D.FM.l
-Carlos Jorge Dias-Furriel
2°.Mec. Viat. 1bd'-~5/61' J~~~
-Mateus Ventura Esperto- l°.Cabo Fnfenneiro nO .••••..•
S:f/I'

do r.er~JP

rfl:~

Vfb

.s"'Z3:f{ri

3"

'3.." '~

EP - F.PA.

o

_

0

••••••••••••••

nO.158,IN-

-Âltálio Ferreira-Io.Cabo

••

RI.13

••

'

.

2 - Rectificações

~/
11il'BrtS'

l'eclara-se

que o 1°. Sarg

o

de lnf., Higino hlgUSto

~idade Wobilizadora o B 1. 16, pertência ao resto forte
e não ao P.F. Almada, com por lapso foi publicado
• • n>, 12 -3a. Série- de '5)/4/967, pág. 364.

~

na O pU~e
!"

'-eclara
do se que o 2°.Sara. ue Inf., Alfredo CHldido da Piedade,
15 e n:C.A.2 (B.A.P.3), tem coro lhidade ~'Í>bilizadora o s.i.
de ?l1/~nccxoofoi publicado na Q E. n? .6 -3a. Série- pág. 178,

c.i

T'I

•

67. Fncmtra-se

na I'JI'! t'.1 desde 4/2/967.

t.ecl~~
....a-s
do C':r e que o 2°.Sarg. de C'av., t,Januel Ihningos Fernandes,
de" n. ·1.da GJiné, deve ·ser ccnsiderado"reprovado por f'rauCttIfo~Provas de escal.onanento para aanissão à F.e. S • e não
t
Consta na C F. n", 2 -Sa . Série- de XJ/6/967.
~cl(Q'
de~se
que o 20 • car . de Cav.(P'M.), José Francisco Inácio

Qei)(<ll,
Vedo, Passou a ter COITO lhidade Mobilizadora o . C. 3,
F. no ~~ de pertencer à R.MM., conforme foi publicado lia O.
T'I
•
<'<,, Série- oe 3)/8/966.

Lecl
ara-Se
ma-se Ac' <J1:leo 2°. Sarg . de Eng. Sap. do Bat. de Ell~ . 2, cha-

foi TlJhl~C10Alves Luz e não Inlmio Alves Luz comopor Lapso
Pm
lCdClO na O E. nO.lO -Sa . Série- de 10/4/967, pá~.29P.
l'efel'Ên.
1~1: o 20c~:_ à G E. 11°.5 -~a. Série- de ID/2/967, decl ar-a-se
'-til!!Pe . ~g. Âl.tmio Luís Ferreira Lopes se chana Antmio
t'e
relra Jorge e foi pronovido para a R.M. de hlgola.

cl....a-s
b

"a e ~ e ~e o 2°. Sarg.MiI? • (Mec.OO3SS259),Juvêncio

da il14-3a U~,.do RA.L.4, praoovido ao actual posto na O.V. n ",
lIe I>~~ rle_ de ID/5/%7, a pág. m, conta a antiguidade
loi llIlbl'ao d.esde c;rr./2/966 e não de 28/2/967, como por lapso
~
lcado na respectiva O F.
l'eletên .
~ o ~l~ à O .E. n? .13 -3a. Série- de 10/5/967, declara-se
J\.F. rl~l de Art., MalUel Pereira Lopes é colocado no p..
~
, e nao na Pepartição de Gabinete, cem:>foi publicado.
l'efe~ .
~t~a..seela à E. nO.4 -3a. Série- de 10/2/967, pág. 93, de4e' ~e o Furriel de Cav., Iàningos da Cooceiçoo Palm:itl' de 2âro, tem direito aos vencimentos do novo posto a par1<..
/41%7 e não a partir de 6/1/9õl cam foi publicado.

t.'"

a

'~tifi

~l' :'~
a O.F. nO. 12 - 3a. Série - de D/4/967, pág. 348,
tt&r)"e : "Cavalaria" ~to
àe LSlceiros nO.2 (Pol{cia
deve lêr-se: "Q.S.S.G.E. {Presídio Militar)".

série
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VIII - OBITUÁRIO
de 'firo,
1967 - Abril - dia 22 - 2°.Sarg. ~c. Pred. e Cent.
José Alfaiate PEmOS, do G.A.C.A. 2.
0000000000000000000000000000
00000000000000

n ~inistro do Exircito
Joaqu im da Luz Qmha

Está confonne

O Ajudante General

I

..
",I

,

r ..,

~

.'

"

J

•

MINISTERIO DO ExERCITO

do Exército

Ordem

3....
SII;FlIE
No
~

~~~======~c===========~2~o~de~I~II~Dh~o~d~e=1~9~6~1
PUbl ica
·Se ao Exircito o se~uinte:

I - DECRETOS F PO A I
A • Condecorações
l.~
Por portaria de 23 de Niaio de 1967
M'tId
ci~o G>ve:rnooa República Portuguesa, pelo Ministro do F.xér- \'ão in~de:ordr
cOO!~ cruz de ~erra das classes que lhes
to da MeâadélS, ao abngo dos artagos 90, é ]00, do RegulanentaClo~. alha Mih lar de 28 de Maio de 1946, por serviços prestes
acçÕes de ccxnbate na Província de Jlngola, os seguin~tos'
-20
.
·Sal'~
la. CLasse
llatalhN to Ue In.ientari a, Florêncio José AneiX1é.ll Pemche, oo
-20
<'O de Caça~res
na. 3 - Pegião Militar de Ingola •
.Sat~
3a . classe
c.r;1l11.() to Fnfenneiro,
Joêo do Nascimento Sá, da Canpanhia de
M~o (]e ~ e Serviços_ Batalhão de Cavalaria na, 1863 - PegimentSté,.· valaria na, 7.
Cito,
.Exérci to, 23 de Maio de 1967, O Ministro cio Exêr~~
qutlll da Luz Canna.

1:;;:

~~/.Q

ct~~
r

~d:rno

da República

Portuguesa,

pelo Ministro

do Fxér-

dos ar ~rar
com a cruz de guerra de 3a. classe,
ao abrie 28 de tl~s 90• e 100• do Pegul anento da ~dalha Militar,
~te
M~ d.t 1946, por serviços prestados em acç ões de
tftJ.\:ari.na '-rovíncia

de»

da Chiné Portuguesa, o 20• Sargento
Marçal Gabriel, da Canpanhia de Caçado- Batalhão de Caçadores na. 1877 - Regimento de

~ no. i:li4~l'tl.uel José

.

sérí!
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$

Infantaria
nO. ?
l~;inistério do Exérci to, 23 de Maio de 1967. o Ministro
ci to, Joaquim da Luz Omha.

do E%ér'

2 - PPJÇAS
Por portaria

de 9 de b.aio de 1967
• •

I,

1'0 ~

f"e:,

Manda o foverno da República Port.uguesa, pelo ~Jlnlst
iJ) al>~
ci to, condecorar com a cruz de guerra de la. clas~:'Mil:it8r~
go dos artigos 9°. e 10°, do Pegulanento da Medal ões de f~
de 28 de Maio de 19<Uí. por serviços prestados em a~Ç244/65bate na Província da G.tiné Portuguesa, o 1°. Cabo n~_ Bat8;e
P/,arcelino da Mata, da Companhia ue Caçadores ~o. táe~-eJld&
11,:"0 de Caçaoores n", 1887 - wrr,moo Territonal
W
,da ~ÍI:{,
,.
.,'
. ro do E~e
hmsterw
do Exérci to, 9 de Mo.tOde 1967. O /r:mtst
to, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria

de
,

2)

de Maio de 1967
, ' t1'O

, f"éf'

00

1~1

Mmda O G:>vemo da Bepúbl.i.ce Portuguesa, pelo ~l.lllS d 4a. c'gJ5
cito, condecorar com a me.clalha de mérito mih~ar
Ilf~ oe
nos termos do artigo 52°. e lOS parágrafos únlC?S
de tI'
280. e 29°. todos do Begul anento ua tv'edalha Mihtar,
J '~'
Maio de 19<Uí, as seguintes praças:
(()IlÇ81 ,~:,
-Sal dado n", 6866164, l\nténio José Menaes Grunho'I~~6 _ fe8l
Caçadores n ". 1416 - Batalhão de Caçadores n".
'ra'P'
to de Infmtaria
n", 1.
~
~lortel t8rll
-Saloado n". 19'!6/65, João N\IDes ria~,ao
\el?t20 Jede lJiflJll c
lO:i9 - Batalhfo de Caçbdores nO. 18m - l'eglfrento
'..-Ilsf':
°
2
tepV.d
n.
.
~ d r,of . til"
-Soldado nO. 2883/65, Antmio P"ulino, 00 hIoteo
eJt' p1fiJ1
1039 - Bat.alhílo de Caçal10res nO. 18ro _ Pegimt:nto
~~
nO, '\
.
ck> f e!OJ.neJI'
-S:>ldado nO. 2884/65, Manuel Pedro Sarbi va r.1iguhS
StV _ l'ef'" , O'
MorteÍl'os nO. 1039 - Batalhvo de Ca;aooI'cs nO. 1

âos

"'0,

to de Inf;m tario
2. .
.
do pelo~;,
-SoIOéHh nO. 2<X:>1/65,Justmo dos S_·mtos Eoucinhu!>, tV _ ret
~~orteitos nO. 1039 - Batalh20 dt Caçadores nO, IR
1,!Jf'
to

lllL.:.ntaI'ia nO. 2.
lot~,de(1ltJlii
nO. 2~/65,
Olírrpio Cbaves Pereira,
do Fe lleglln
tej~ro.'::>n~. JO~('.-- Butalhr.ío t!t:: CaçauOrlõl>li 0. J8fD f~e(lr
lnlCllltbrHI nO..
, ' trO r'o
.' ir,t:,dério
e'e T;xérct to, 2') de laio ele 1967, O Mz,ntS
tu, Jú lCIU iII! lU • z: I.m/ fi.

-S)l

(,e

éJúQ

3i, Sér

.....

le
".'**
'1nDE 00 EXERCITO N 0.17
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Por portaria

~:and

de 23 de Maio de 1967

ci~~ :exno da Bepúbl ica Portuguesa, pelo Ministro 00 Exér~oIlos ar~~rar
cem a cruz de guerra oe 3a . classe,
ao abribe 28 de 1/~oS 9°. e 10°. do Fegul arento da Medalha Militar
'~ alt: na P aJ.~ de 1946, por serviços prestados em acções de cen~~ nOl'o~Jncia da Úliné Portuguesa, as seguintes praças.
~a 1\0. 14R36«)~5, Sebast.i po tlltmio,
ua Corrpélllúa de Cavala'~11'4Ia.....
- Batalhão de Caçadores nO. 1894 - Regimento de
,'I) rio4' ~anO
7.
It~"~
T3G2(65, Sambel Bctldé, da 4a. Callpanlúa de Caçadore!>
/Stério
erntorial
Indepenumte da Winé.
0, Joaqu ~ Fxérci to, 23 de Maio de 1961. o Ministro
do Exérc;itil! Oa Luz Cunha.

Ll OUvores
L~
Por por taria de 23 de Maio de 1967
o G:,
lo
Vento r..,.• r.'
.
;;1' t 1~\lar
-epúnLirca n
L ortuguesa,
pe 1O Mini
I>
astro do F:'
·xerCl.ft 'tnich O,2°. Sargento de Infantaria,
Floêencio José .Ameixi1
e
/~nla, l'~/do Batalhiío de Caç«uOrcs nO. ~ - região Militar de
I.;~ ~\!raçõ~~e,
comandanuo h~ quinze meses un Grupo de Gxnbate
tQ\('~ rnili~l) tem revelado
excepcionais
e extraordinárias
<J1ali1:'( ~.e~.i:>ar:r~s e de ('OO'dlld<?_tprumado, fi~~,
audaci<?~ e muit t~:Sl\lotl Gado mental
e hsr c anen te , decldido, coraJoso e 8v ta, len ~ canhate mas can manha e paciência para a actuaç2on.
ils
~t' ~}loste . aao part
can muita proficiência
em operações cc,,;
~~ll~\b l'lOl'lllEnte na recuperação de zonas oe refúgio in,il it ",
~~ St<t.to ~ U~(MJ protecçpo às JX>pulélGõesnativas que tem LLiJ.tl._ Oe estor lllllt'
ponderação e un salutar eXeIJlllo de COOJ."tlrt'lt.(~Cltrl'tlto
~o::;. RealizfI\oo COlTl o seu GruJX>de Canbate o reCCrapt'go llllhtar sistemático
da 7ma, descobrinoo esconderipl:>
~~LJ{Tl'
' T (;1 ~el5uindo-o.
capturélldo-o em acções sucessi v eiS t:
~il Ueel~lIat.nd,
tUl' suur.etido pLl a,~ anfias muito elevado 0&
~. ~a af',,~nentos inimigos.
"l'{l d
f'_
,J_ d
r
~
•
t ~l~f'.~""'Il(c
'~ndllU(),
actualluu'
pl'l...H.:renCld
por surpre~ ,
~<ttI~() Sl:UOt1'é'C:;od Jp, ÚH1S mmteve-se
1tí àl?S.cr:' oreraç~
I~l, t'<l(Jo t rupo e Combate f) rU ..ontros coo o lllllnlgo, que ÍD1
r ~~
I
l)
.
l~ Q. "Lt
~: < ~or d t••
~4Cifl.'~.lt<.~;.\ '0. l~l.,
t.dZ, <J·:cidiu<t e li", (~~pre7..0 ,>e~ope~t '-llttCl" ... ~) lTllJlUgo {Jr~.l<.b, _Vt.lll exercendo COITl cxtroor\Jml:il~3
t~l'rl~a Su lllllr·
;. U'l,' (i( ; u c..e COl!,<'n<L E:Il1 C811iruuh: .• ~upen'<tI\áti Q grWlI ç~o !,ilitr r, yue IT recc st:r cOll:,iu ..r' 1 lU ~a, r'lcv,ntl!
c cc 1, Ulto Vt lar.

!'Otl(j.

Q

lill!

3a. l

f..f.""
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c#J pic ír

.

stro

Mimstérto
do Exérci to, 23 de Mato de 1967, O !éTlt
ci to, Jooauun da Luz Qmha,

2-PR4ÇAS
Por portaria

de 9 de Maio de 1967

f)ií

. . u'O do ferl
Manda o (ove mo da Pepública Poxtuguesa, pelo MJ1I].s
'/Df c~"'(
cito, adoptar para todos os efeitos legais,
1967, 2M
do em Ordem de Serviço n". 8/67, de 5 de Abn Cabo 11°, J~
manco-Chefe das Forças Armadas da Griné, ao 1°· reS lia'
65-Fd, Marcelino da Mata, da Ccrnpanhia de CaÇ~~riallll
-Batalhão de Caçadores n", 18R7 - Ccrnando TeLO
C '8~
te da Chiné, can a seguinte redacção:
aÇão I' 8~e
"Poroae, Em 2 de Janeiro de 1967, durante a ~pero gf1lJP friO
canandou com extraordinária
bravura uma secçao u s~gtle' #
Combate "Os Foocos", conduzindo-a can decis~ e hofaStiJn
assalto perante o fogo intensíssirro
uurante duaSarda 8 pt(l
minutos e deslocando-se
freqaentemente à ret~gu (IlUj.tD cO~~
executar o renmi.ci
enento, tendo a sua actuaç90 da opefdO '
buido para a obtençjo dos ma~íficos
resul taJos acÇóeS
dif!'':
Fste primeiro cabo tem tomado parte Em tooas as mais
f
grupo de combate, ao qual têm sido atriruidas
de eJ't
e arriscadas
missões, desempenhando s€fTllre pape
nário relevo no comando da slA.a ~ec.Tã.o,l.
trO do
tS
Ministério
do Fxér ci.to, 9 çl_e'taw de 1967. O Mtn
to, Joaaiim da Luz llff}n.a,
'

~/â~

ri

~i
fi

~f

.Ó»

A - Condecorações
I

1 - SAfONl~

do ~f
sr.
te11fC l0 1!'1:
no\ ado P~ ,jjlJ.
S

Agraciado can cruz de guerra
e 4<l. classe,
12°. 00 Fegul aoento da Meaalha Militar,
pr(Jllll
(lO :~o, 11
to nO.35667, de 28 de Maio de 1946, por desp~ ~!8io fJPre'
-Chefe das Forças Armadas em Ingola, de 18. oed (;l<;~ 1.
Furriel Miliciano,
José MalUel, da Coopanlll
~8rl8 11' I
Batalheo de Caçadores 721 - Fegimento de ln I!ll
~lBf~1
to e"~ploS
Condecorachs com a rredalha de <Ãlro de caJ1)Ortarnenda ~ de I
cmformidade com as disposições
do Pegul~~
de M~o
tar, pn;mulgado pelo lecreto nO. 35667, de t.U
dOr·(
os SegulIltes sargentos:
teS,
-Sargento Ajudante do ($:F, Carlos Itltálio ADrl!ll

Jo

í

I

Ja. Sér

".....!!..
o

'Pt~
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r,l, ~s-Sarge!ltos

ao cssr, Manuel tntmio de Carvalho, 00
Josué J020 Miranda Meixieira,
do C.I.O.E.,
Raúl Pe~M.Melra, ,o~ C.n.M:tv1., Fr~cisco
~~ ~rval~
Júnior, úO
,pS~heira·~ca<;!1~ Perei.ra da Si lva e Fi.Lipe Jose Barbosa da
t:uneiro..Sarceaçso, do W C'. T. I. de Macau.
l\1eiltE:lo.. ~to
primeiro mecânico ue armas pesadas, Antálio
'..r
·a do D
l!neiro_Sa' .G.M.G .•
'P~"
rgf::nto mecânico electricista,
João Esteves, da ....rv~.
tl!nei
I
gu ro-Sargtnto
o 1IDo e
,. o
di
do
Al varo Iupr
,~",~t:o da Silva
do S 1 !-ro
mecemco rEI! oox:nta r,
'Se "'-OJQo..Sar '
• •• •
8ItI1los-Sa
gento do
Joaquim Peral ta Maia, do B. C. 5.
s~ Sino rgentos artífices
seleiros
correiros,
Celestino Jogas, do R.c. 3 e Abílio José Podrigues, do RA.L.3.

dto ~

o

cs:n:,

? - Rw:,:As
Ãgra.cilUl_

tt·19l)"'«J$
120 Con a cruz de guerra

de 4a. classe,
nos tenros do aeecl'eto ~OtlO Regulamento da Me~alha Wri.litar, pronulgado pelo
~itlCi<llte • 35667, de 28 de Maio de 1946. por despachos do W.
lll.<ci.c"";a-chefeoas Forças Armadas em Ãlgola, das datas que vão
-'s
as
'lo
'segnntes
praças:
,C~ nO
Por despacho de 24 de Abril de 1967
~ala.ria ~ 6354165, Manuel de Jesus Silva, da Oxnpanhia de o\II! Cavat o 1538 - Batalhão
de Cavalaria nO. 1884 - Begimeato
arla nO 7
'lo
. .
A'~
Por despacho de 2 de Maio de 1967
~tilhari'
?619/64. Joaquim flibeiro de Bessa, da Úlrrl>athia de
de Artll o ", 784 - Batalhão de Art.i lhari.a nO. 786 - Ilegimm'lo
arra Pesada n", 2.
,C~ nO
Por despacho de 12 de Maio de 1967
ça.<kJtle:s ~ fú54813, Femmdo Vieira André, oa Úlrrl>mhia de C.··
II" ~fal~ • .1415- Batalhão de Caçadores nO. 1855 - Pegimatto
'~
arla nO. 1.
ld~s nO Por despacho de 18 de Maio de 1967
.
Fel'r .
884/64, t'ntmlO Pinheiro lliarte, 1336/64, rÀmIDto ~«hlra
dos ~tos
e 1225/64, Mmud Alves, da ~ailiia
es nO. 718 _ Batalhão de Caçadores nO. 721 - Pegi.nxn
de
II1taria nO 7
.
"!t .
• •
o

;0

h

ta

s.

ln/

À

~ !lciflcb

~ 120,

:n

a cruz de guerra de 4a,. classe, nos tenros do artj,.
dtet_o110 3~lanento
oa Medalha Mi.litar, prontü9ado pelo r e()ltlte~f'~7,
de 28 de Maio de 1946, por despaCho ~ Canal~fe de e Clas Forças Annadas em Insola, Je 18 de Malo de 1967,

~1Ic::i.

Melícias

~

Paulo ~iassuquina.

CQn a cruz ue puerra

de 4a . classe,

nos tennos

00

arti-

•

on~p~!'~ [XÉriCIT~
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3~$*""ff1
pelo

go 12°. do Ptequlamento da Meaaluêi MiLi tar, pro!llulg8~ ctJ (I!'
Iecrefo nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por <iespa~l~ fjJliJl
mandente-Chefe das forças Armas na G.tiné, de la de ~al°
as seguintes prsças:
. de Cjj(B"
-l°.Catn n", 656/65, Joaquim Leite Barros, da Companl'll8. 611:.001
dores n", 1421 - Batalhão de Caçadores n", 1857 - Feg.un
In fant.ar-i a n". '2.
. de (),
-Saldado n", 71)/65, Fmídio de Sousa Costa, da Companh~irrePtO
cadores n", 1419 - Batalhão ue Caçaoores n". 1857 de Infantaria
nO. 2.
. de W
-Sol.dado de Milícias nO. 37/63, Sajo Canará, da Carp~8
lícias n", '{ (Adido à Canpanhia de Caçadores n". 1
.
cJI1
I

t:1Jlplaf'. li
Condecoraáos cem a medalha de ouro de CXJl1portanento eX.'alba ~~46.
conformidade com as disposições
eh Pegul emento da rv~a de 19
tal', prorrllla~do pelo Lecreto n", 35667, de 28 de MalO
as seguintes praças:
. c:1lto de
-l°.Cam n". 0151131, Antmio Maurício Garcia, do FeglrJl
d
Infantaria
nO. 2.
" nO, 3 8
-Saldado nO. 1411/3(;) Antmio Pimentel Vaz, do Batalhao
warda Fiscal.

III

- ktlDM1ÇAS DE

nu~.nno

SAR:l1NlOS ID Q).AIJlJ"'PHM/NfNlF

Jo'

Quadro da Arma de Infantaria
c;(lltrBJI

rem

passagem ao Q.P. da Anna de Infantaria,
por<pe, en chiJnell~t
-se aprovados para este (hadro, lhes competiu o preeP 8 p~t,
de vaga, cont.aido a antiguidade desde 23/10/965, dat: se~1T
da qual t&n direi~
aos vencim~~s
~o novo posto'/l.
dOS I
tes 2°s.Sargs.
Milos, Frmco Luz Pimelltel, do C· ·A. Jose~~
M
res (R I .118), Adrimo Fernando Brmquinho, da ~ josé daS
Mmuel Agrela Freitas Branco, da R.M.A e FemaJI
ves Ibdrigues,
da RM.A .•

IV - MUDANÇAS DE SITUa.CAO
ID (UAlIOS PEJM.INJNlE

SAR:;1Nl(E

Ingresso

nos Ouadros

Guadro da Arma de Infantar
Passa.! a ser oonsiderado

nesta

ia
situação

Zo,
desde

2/5;967, o

",r

;r

'

J~ r

11'1 Brit,
1*'It*****

nr.D[!" no EX(RCITO N°J7
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1,'

~to Ue 1
. P'erei ra, vmco
.
das Tropas P-ara _p.
la..t ~-n,Clfp" L'UIS J oaquim
....
ue~asSo
' . ,- Art 0. 31 do Fecreto-Le'i n", 4XY75de 31/12/958.
\l a
~t' , ser c
.
4 llllo I3at,onsluerado nesta sitlUação desde V5/967, o 2°.Surt".,
~r re!ll'es lsta Corga, do P, r.2, sua Inadade ~hbilizadora, por

Ap~aaodo C. T. I. da wiup. Vence pela verba "Pessoal dos
ovaoos por Lei".

alltlls

QuaG ro '
~_
G~
arlln

.argentos ~o Serviço Geral do Exjrcito

a SeI' co .
.
-,
d
.
. di
COlo ..L nSlderados nesta sr tuaçao Ut::Se as uatas ln rcaoh·<lJ.1co calUs nas 'L
im se
se jm diaca, os sargenunI.d ades que a ca daa um

dOse

~

S

Illenciollados'

ln

'

" 'Sar de lnf !legião Mili t;lr de A.lgola
II

~.

II

"

AntÓ1io Teixeira Pibei.ra.uesde
1/5/967
lUartt:: Correia Pessoa, desde .. _
, 11/5/967
, Adão de Almeida Vasconcelos, ut::sae ••... 1/5/967

,,"

II

"
ln"

~'~ar

~ " g. de
II

lc

s,

g.

lnI egião ~;rilitar de Moçamhique

"

,,',

ti

II

Artur Beleza, desde............
,José Belmiro Martins Grmha, desde.
' P.aul Correia, desde

de lnf Regimento Ile Infallt~ria nO.1

lo

"

'Sar

h

g. de

ln~to de Recrutamento e
'.

,Sq

Altero CaJoso M"rtrn.s,. desde ..•.......

[)istr'

\c

Sa

Mobilização

tg. Qe

1/~;967

• ftntollo Jose Soares, desde .••..........

,s,,~

Batau ~
. de lnr lao Independente de Infantaria nO.

tg,

11/5;967

18

" Celestino da Pocha, desde............•.

'Sq

11/5;967

lnf. n..:gil!~~tode, Infautaria nO.6

h

h

1/5;961

nO. 19

Felllanch Melirn, desde

rg, dI!lhf Regi~nto de Inflll_lta~ia nO. lO
" Joan da Cruz Telxeua Bmto, desde .....

l~,Sar

1/5;967
11/5;967
11/5;967

11/5/967

de ta" ESCOla Prática de Cavalaria

~, \le

"

Ménuel Cerqueira da Silva, desde ......

Cav Reg~mentode Cavalaria nO.6

11/5/967

" I\ti. Femm.ch de Oave! Oliveira, desde.ll/5;967

nirec ~

cao

do Serviço de Transportes

,

série
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de luf.,

Alberto

Correia,

desde •..•.•...•..•..

1~~

l°.Sarg.

Direcção do Serviço de Intendência
de lnf., Aristides
Roarigues, desde •.....

···•··

l°.Sarg.

Batalhão de Caçadores nO. 10
de lnf., José Augusto Figueira, destie ....

·•···•

10.Sarg.

de lnf.,

1/6~@
1/6f@
1/6~1

Escol e Prática de Infantaria
Joaquim Ferreira Melo, desde .•.. •···•·

.1/6~(i

de Gtrlruição nO•2
.Iosé Gxnes da Silva, desde .•.••• ·····

Batar ía de i\rtilharia

1°. Sarg, de Art.,

Instituto
Técnico Militar dos PuDUoS do
2°.Sarg. de Cav., João Augusto Nunes, oesde

Acadenia
2°. Sarg.

de lnf.• Maiue l

ddS

Mil'

Fxércit'\2/5fJG
.

Lar

Neves flibeiro,

12/5~1
desde .• •···

Desgraduações
, J

Ouadro da Arma de Infantaria

de$'

eaJ:x>s pJ, af8
Passaran a ser icons'ider-ados nesta si tueçâo, de ] Os. rSO r #
de 15/5/967, por terem rej>rovado nas provas.- do C~'duadOS8
Furriel 00
de lnf. (Iní.bi.cos ), os Fu.friéis Gra
iJJ{
guir rrenciooados:
.
Serr8, ~~
-José I'-einaldo Nunes, da R.M.A., Jos~ Loureiro VIgaSp.~t,A., dsf
1.1, dos Açores, Manuel D:xni.ngos Rato Q,dinho, da 'jp~e! ~
dio João Máximo Peças, do R. 1.15, Paulo Miguel \\eJe ~J8t~asW
e1
M. A, lleliodoro José Pinto Caldas, da n.M. A., Mai1U é M8r~i)1,
dragues, do
Anténio Gmcal ves, ao R 1.16, Jo~ J3,l, '. ~[I'
çalves Panos, cio R. I.3, Maiuel da Ponte ~'edeiros,.
~lat'~\
Joaquim Mooteiro Cerejo, da H.M.f.. , Ioberto Alfreoo ~
'ft
rei~a! ua GIFTVl, Alfr7do Vieira Borges da Fo:r:secafelfl~~"~~1
Ilorácio Manuel do Nascimento, do ~.I.2,
FranCISCO e Josr
S8, 00 R. I.]3,
Valério de Sousa Costa, da C.D.M.M.
ro Ibque, da R.~'.A••

c.r.

r. n ,

r·

v ~ rnOMOCÕES E GPA!iI1ACÕES
SA..'UN1C1S fi (UNTO PH~

trm2S e Serviço~
~inist6rio do Exerci

Ja ~',

.~·~~!e
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Dependência 110 ltuartel

4BJ
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restre üeneral

nirecção do Servir. de ~ateri~1
20

Sar
~~~. ce ('~v.! o Fur ri.el , Joaquim OOS San tos p<;>ctrigues, COI"
dire' a <Iltlf.,'llldade desce ?P:/),/967, dato a parta r da qual te
lt;u eos vencimen tos do novo posto
(Tespacho de 29/5/967)

Orgãos de Execução dos ,Serviços e Outros Elementos
Diversos
Depósito Geral de Adidos
Sarg.

A'
tétldo~ud. ~ ~.
o 1 o.Sarg., J'ntá1io Augus~ Pereira,
con(jirei~ antlg\U<1ade desce 1/5/967, data a parta.r da qual tem
SOa! do aos vencimen tos do novo posto. Vence pela verba "Pes~Cl'e~-s \.-l_ladrosAprovados por Lei". (Nos tenros do art;", 5~do
",-,-Lel n", 45733 de 27/5/%4).
(Despacho de 7/6/967)

Supranumerár ios
!IO U I t r ama

r
Região Militar de Angola

S

&!'gs. A'

~lestquds. do_~.
,os lOs ~rg~.!
Pnténio Maroues Mendes!
€:Uidadlno Falcao RÚleHO e Jose .hil io Parra, cont.aido a entadata e desde 26/4/967, 1/5/967 e 13/4/%7, respecti vanente,
to, ~ Partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posas tennos do art.? , 50. do Ieee-Lei. n? 45733 de 27/5/64(f'espacho de 7/6/%7)

20

.S&!,
tétl~' de Ar-t • o Furriel,
Faustino Inténio dos 8'l1ltos, conQil'ei~ antiguid~de desde 31/10/967. data a partir
da qual teu
aos vencamentos 00 novo posto
(Despacho de rJ/5/967)

~\J.t '

~~~ de Inf , o Furriel Graa • Penj anim Pimenta da Si! vai conqitei~ <mtiguidade desde 23/10/967, data a partir
da qual tem
<las vencimentos 00 novo posto
(Despacho de 18/5/967)
~\J.tri"

E'l.sde Inf • os Furr-i.éa s Grads ,; Frnesto

ce Sousa Ol ivei rn,

482
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eiÇ80'
Augusto Vieira na Qrinte e Luís Marques Pereira da ~da ~~
contendo a éBltiguidade desde 23/10/965, data a parUf
têm direi to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 18/5/967)
5 e
Furriéis de Ini., os Furriéis Milos., Fraici.sco AbíliO/l~5,
Mário Farto Casaca, contendo a antiguidade desce 23 0'10 pDs'
data a partir da qual têm direi to aos vencimentos do II
to.
(I:espacho de 17/5/967)

Região ~ilitar

de Moçambique

cssz.

o

dade pe'

Sargs. Ajuds. do
os lOs. Sargs., Ladislau da T~ade desde
res e Francisco Carvalho Júnior, cc:ntando a antigo1
qual
13/4;967 e 15/4/967, respeetivanente,
data a partir da do at'
têm direito aos vencimentos 00 novo posto. (Nos termos
tigo 5°. do [)eC .-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 7/6/967)
S\IUNlOS ID CUNlO

[E

<IMl.lMNIO

Infantar ia
.

Regimento de Infantaria

t-':

nO. 2 •

o••

o

•

(isf'

2Os.Sargs. Milos., os Furriéis,
hltmio Femendes Goul~tt:dade
eia Neves e Joaquim da Silva Gxnes, ec:ntando a antl~c~
desde '113/2/967, data a partir da qual tÊm direito aoS
tos do novo posto.
(T'espacho de 12/6/967)

Regimento de Infantaria

nO. 7

2°. Sarg. Milo.,

o Furriel,
João José Martins
cc:ntando a antiguidade desde '113/2/967.
(Iespecho de 12/6/967)

Regimento de Infantaria

nO.16

de;'
Pereira

r.feJl

l,.O~S'

os Furriéis,
ManueL da Silva Afon~ vali
José Enílio Pereira Machado, Carlos Lu.(s Ânaral ~~\'~ ~ J~/

2°s.Sargs.

Mil:s.,

denar de Azevedo Santos, Carlos Manuel Castro usue sde 28/;0\'0
Maria Vaz D'hldrade l\Jivo, cc:ntando a antisuiàade de S ~
966, data a partir da qual têm direito aos veneiJnelltO
posto.

r

3a
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483

..

(Despacho de 12/6/967)
'ar
'
anti~~vlilo., o Furriel, Vitor Antálio de Alreu, contendo a
dade desde 31/7/966.
(respacho oe ,'/6/967)

20 S

Artilharia
Regimento de Arti Iharia Lige'ra nO.

~SSer

~~!·MiMilos., os Furriéis, Henricp.teJosé leitão Algarvio,
João ~ , ~andaBatalha, Adriato Pinto Sinões de Miratda e
2/9S[ ~lO lÀlarte Martelo, contendo a antiguidade desde 28/
110'10
ata a partir da <pal têm direito aos vencimentos do
sto.
(Despacho de 12/6/967)
Pa'

Engenhan a
Regimento de Engenharia nO. 1

208,S
cin:~' ~l os., os Furriéis, Intálio Infs Valente Bosa, LiJOsé J °Sé dos Raros Pires, Jaime da Silva Raínho e Augusto
data ?rse de M:>ura,cmtando a antiguidade desde 28/2/967,
~Sto. a Partir da cp.t~ têm direi to aos vencimentos do novo
(~spacho

de 12/6/967)

Grupo de Companhias de Trem Auto

20

·Sar

t~4~' Mi,lo" o FUrriel, Femendo da Cmceição ~lgado, coadirei~ ~tisuidade desde 28/2/967, data a partir da CJ.lal tem
aos vencimentos <h novo posto,
(Despacho de 12/6/9(7)

Transmissões '
Batalhão da Talegrafistas

20
'~r
II

'

~~i!l
o" o FUrriel,

ÂnadeuHenricpes da Si1va, cmtatdo

dade desde 28/2/961.
(Despacho de 12/6/961)

SerViço de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde

ed!

r

r,TE"

.jfl4

O FXERCITO

Oe

17

",~~fff"jI'

**************************************************"'*'"

tf
'ra (jf).
2° ..Sarg, ~~l 0:, O Furrae.l Car-los Sabino Almei.da 1ei"~1 ~ ar
ao a ent.i.gui.dade desde '2R/2/967, uata a parta.r Ja QU
reito dOS vencimentos 00 novo posto
(l.t;spacho oe 12/6/967)

Serviço de A~ministração
2°. Grupo de ~ompanhias

Militar
de dmi istracào ~il itar
C(tlt

tfl~
"

2°, Sarg. Mil 0., o Furriel, José Manuel de Almeida L.:rJ.~dI1 aitV
a antiguidade desde 28/2)967, data a partir da tU
to aos vencimentos do novo posto.
(I espacho de 12/6/967)

Servlco de I~aterial
Companhia

Oivisioniria

do ~anutencão

de ~aterial

8

taP(jl

2°. Sarg. Mil o" o Furriel, José CIOS Prazeres
antiguidade desde 22/2/967, data a partir
aos vencimentos do novo posto.
(respacho de 12/6/967)

ilJ1 tlJles,
da

qual

cdIOireitc
tt:fll

tIo UI tramar
região Militar de Angola
-Canpanhia de Polícia

Militar

ri

n? .675

. j.dgOe ri

2°.Sarg, Mi.l°., O Furriel, João Pais, contando a !fl~\~ePci~
de 28/2/967, data a partir da qual tem oireito ao:;
do novo posto
<Despacllo de 12/6/967)

negião

ii itar de tocambique

~Batalhão de Caçadores n? .16

'f11

peteJ ~

2°.Sarg. Mil 0., o Iurr iel., João de Brito Caeiro pos~
CGltanoo é:l antiguidade desde 28/2/967, dath a par
tem direito aos vencimentos do novo posto
(tespacho de 12/6/967)
-Batalhâo

oe Cecacorcs

dg ~

e
oe Lourenço MarlP :;

2°.Sarg Mil ° , o Iurr'i el , José Carlos Janeiro
ao a ant.iguioade ddsoe 211/11Q6!1

Ja

r~ch8,

rlP1

31. Sé '

.~!

.. ~* ••••

ORDm no [XFRC I TO t:o. 17
4B~
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(Iespacho de 12/6;967)
20,Sat
g. ~Jilo ., o f"urne, 1 Ar Limoo Da'Vl.S Patn , ck ,
t'lSUida
c.lt: ~sde 28/2/966.
(['espacho de 12/6/%7)

2

COO

tmoo a an-

-Agrupanento oe Fngenharia de ~1oçanbi<pL

Sal'
.
lin:êo ~l?s.,

0.

os Hrrraéi,s, Nuno llinin,os .Iosé Gonc;;alves e Arrrela Haridás, contmdo a mtiguiuade desde 2B/2/967,
([kspacho de 12/6/%7)

2o·Sar
ltlti.:n~lo.,
~s

o Furriel,

!t1tálio

OOS Santos Viegas, cont enco a
oa qual tem direito

"en ~de desde 28/2/966, data a partir
cllnentos do novo po to.
(Cespacho ue 12/6/967)

Comando Territorial
.('~

20

s·Sar

Independen~e de ~acau

.

étlhla

.

de ('.ornandoe Serviços

do

Orartel

Qner

1

~SCo ~t~il os., os Furri~ls, Manuel de O1iveira Valente, Fren"'II~a F~sta Vleira, José Pedro do Canno Cardoso dos Saltos,
~tltl<h llan~o ~lagres
e Di as e José !t1tÓlio do~ Santos L~,
~reito a ln tlgtUdade desde '1f3/2/967 , data a parta r da qual tem
aos vencimentos do novo posto.
(Cespacho de 12/6/967)

VI - COLOCACÕES E TRANSFERENclAS
~

Armas

Jl)

CUAllO ~

e Serviços
rinistirio

do Exército

Repartição de Gabinete
~"r
~AC~I1Ude
Grad. de Art., fugério M>iteiro Leitão de Ascensão,do
l' te~ te V~do ser considerado
nesta si tuação desde 21/1/967,
l1nin aao o furso A da E, C S •
Ma Dep ...

&ndencia do Vice Chefe do Estado Maior
Dirrção

da Ar(;jade Infantaria

I
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l°.Sarg. oe lnf., Eugénio Moreira da Silva Vúna, do B.C.9,~~
vendo ser coosiderado nesta si tuação desde 21/1/967, por
tenninado o furso A oa E. C. S.

Direcção da Arma de Artilharia

~.

1°. Sarg. de Art., Sil vino Monteiro de Sousa, do P. A P .3, d~"t,r
do ser consideraoo nesta situação desde 21/1/967, por te
minado o wrso A da E. C.S•.

Direcção da Arma de Cavalaria

Co1MEb..~
,

l°.Sarg. de lnf., José Joaquim (nnçalves da Silva
R!. 5 elo. Sarg. de Art., Orlando Zola Martins, da '67
devendo ser considerados nesta situação desde 21/1/9 ,
terem tenninado o wrso A da F I',S••

Chefia do Serviço de Reconhecimento

das Transmissões

pOr

1r. p~

2°. Sarg. de Fng .CIrans. ), Jorge Manuel Sim3es Dias, do 1~i5fJ61.
G!iné, devenoo ser considerado nesta situação desde Lei".
Vence pela verba "Pessoal dos CUadros Aprovados por

Ne Depend~ncia do Ajudante General do Exjrcito
Di recção do Servi.ço "de Pessoal

...

Repartiéão Geral
R 110,
10. Sarg. de lnf., José Augusto da Silva Valente, d:>
r
vendo ser considerado nesta si tuação desde 21/1/967, pO
tenninado o Curso A da E.C S..

Repartição de Oficiais

d

eJlc)?

de'
r
til

sef

l°.Sarg. do S.A.M., Antátio Ferreira, da E.P.A.M., e:eI1flj;la<JO
considerado nesta si tuação desde 21/1/967, por ter
o wrso A da E.C.S .•

Repartição de Sargentos e Praças

de

lo.Sarg~,

l°.Sarg. de lnf., Renato Lopes e Araújo, do R.I .1 e do ser (lJ0
Art., Arnaldo Augusto Pereira, do C.I A "A.c., deven te~8
siderados nesta situação desde 21/1/967, por terem
Curso A da E.C.S..

Repartição de Recrutamento

la, Sé!'

",._..!e

ORDEr~~o Exfnc!To t'O. 17
487
~.***********.*********************** •••***********
.

)o,Sar
~ ~~ de ~f.,

Jorge Aurélio Podrigues,
IlU.tl~ ~lderado
nesta si mação desde
1'80 A da E.C. S..

~a
)0

O

deven-

"

epend nCla do Guartel ~estre General
Di rE:cção do Serviço de Saúde

'Sa.t

.

t'onsrti~~S. S.,
Q

do C. I L.A.3,

21/1/967, por ter tes-

Guilhenne

.f~anesta
si mação
F.C.S .•

Cutso

de Sousa, do H.M P.., devendo ser
desde 21/1/967, por ter terminado

Direcção do Serviço de ~aterial

b~
'''Il.t

Inf
t~ g,~si<:l
" João ~lanuel Borges, do I :r.MP. E.,
o Cu e1'ado nesta situação desde 2Vl!967 , por
s

<:Ie

1'80 A da E.C.S .•

~

uevendo
ter termi-

Direcção do Serviço de Transportes
g, A.illd
~e Cav., Laoislau Pinheiro Esteves, do R C. 6,
CU
........,Slderado nesta si tuação desde 2 V 1/967, por

~~~~ ~:-~:::

"'~a.<h

o rso A da E.C.S .•
Chef ia d

lo~

o Serviço de Orçamento e Administração

'''Il.tl>

de Ar
~inser ~ . t.,

\() o.

Francisco

dos Saltos,

00

C.M.E.F.E.D.,

deven-

ado o chldea1'do nesta si tuação desde 21/1/967, por ter tereh
1'80 A da F.C.s ..

efi a d

lo,~
~ &,

o SerViço de Verificação de Contas e Inspecção
Administrativa

de Ar

.

.

~ Ser COn t., Joaqm.m l'knn<J.Ies Barbosa, do R A.r .3, deven~ o C~l(je1'ado nesta Ll tuação oesde 21/V967, por ter terQ
1'80 A da E.C.S ••

Uarté'

Generais
Quart I
lo
,~t
e General do Governo Militar de Lisboa
t,9 @, de ln
IS

~~,elQ,~f.,
~t

t de...~~·
et'ern te~r

!,naaeu José Agostinho Femendes M>reira, do B.
Alves, do 1°. G.c.
.consideraoos nesta situação desde 2V1/967,
ado o (urso A da F. C. S..

ao S.AM., Alfredo Ferreira

~éri6

r:

onoE'~ eu EX(r(c I :l t;o. 17
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4C5

~~ff"

Guartel General da 2a. Região filitar
de,,61~

]o.&rg. de Art., ~lanuel Vicente Batista, da C.D.MttJ., r
ser considerado nesta si tuação desde 21/1/967, por te
nado o Curso A oa F.C.~..

Guartel General da 3a. Região !,IiIitar
13

1°. Sarg, de lnf.. Francisco Carvalho de Melo, CIO r.. I 'r
ser oonsiderado nesta si tuação desde 2l/V967, por te
n 000 o Curso A oa E. C'. S. •

t:e~'

ti?
dey61,
tt(Fll'

deli

Fet1laJl r
de 5JI1es ov,oospO
•

2°. Sarg. de Eng. (Tr-ena.},
João rmiel Lança
do E.M.E., YeY\c~ ~elA ve.rh ··Pt!.soal dos QU.1dt'C)' Apr
Le'"1 •

Guartel General do C.T.I. dos Açores

~
VeJI

"
2°.Sarg. de fug. (Trais.}, Hei.tor
Jose Varela, CIO F,;, M.E ..
pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei .
(c/destino

ao D.B.M.18)

~

IA de"eJI~o
1 0. Sarg. de lnf., Fduardo Cabral de Mtlo, do B. 1.1· ~~
ser considerado nesta situação desde 21/1/967, par
Curso A da E. C. S. •
,

.'"

_;

Quartel General do C.T.I. da Madeira

~
de~

1°. Sarg. de lnf., Jorge Pires, do B. I .I. 19 elo. Sa~side o Ai
Jaime 'Ionés de Freitas, do B.A G. 2, devendo s~r aà> o CIlt'S
nesta si mação desde 21/1/967, por terem tenJllll
F.C.S ..

Escolas Práticas das Armas e Serviços, centrOS de
Instrução e Unidades
Infantaria
Escola Prática de Infantaria

n

ff).·

e~
r

S Jose,~,
, de A.
'
do Cr,4.f·d,,&~l
10• Sarg. do S•••,'
ierxeara
,.u~lroZ,
S· J., e t&"
Sarg: do S.A~I., Car~os Iuarte Pereira, da D•. terefll
ccnaideredos nesta si tueçâo desde 21/V967, por
o Cltrso A da E. C. ~.•

I

3a S'

..~.;~Ie
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Regimento

Io

r

..:J;Jt'g. <lL

de

Infantaria nO, 2

lnf

., Victor Gago ua Cânara Palha, do P. 1.6 e }Os.
ber~·('d.e Alt., ~r~cisco
oe Meàeiros Leres, do RA.Ç. e Alllest '-~tC'nho Bibei ro, 00 I' .A.L 1, devendo ser considerados
~a t~~~tULÇ~O desde 2l1V967, por terem tenninado o Ü1rso A
"<u

~egimento
(c/ uestino
lo ."ar
"

Ser ~

Cl~

Art.,

de

ao Lar

Infantaria nO. 5
dOS

Veterenos Militares)

Orlan o ~1artins Grave, do G.A C A 2, devendo
si tu' ç20 desde 21/1/967, por ter tenní-

nauo o l~lClerado nesta
U1SO

A

1°"<It
G. l.,\od~ 1d.,

da

r.c. ~,.

de Infantar l'a nO .11

eginento

walter
Manu 1 1e~xeira de Almeid~, do P.G.M.
ue Art., Jorge Jlennques Borges Lapao, do RA.L.
h)t te~evt::nuo ser consiuer dos nesta situação desde 21/1/967,
<ln teUrt.U1aClo o Curso A da
1°.&

..... âri-.

E.c......

::.p

In ta. L r i ano. 12

lO'~~h
-"'I
Ser ~ u~ ,~.rt., ~'anuel Joro
a Silva, do C.LA.A.C.,
devendo
('urSo ASlüerado nesta si tu açoo desde 21/1/%7, por tenninado o

20

tia

.~a.r

FC"
• • .....

olqQbil'
K. de ln!
" Alberto Loncalves Afonso, do Il.L 2', sua

,1., •
l..LIIU_-

6/4/Q671lêtdora, devendo ser consiceraco nesta situação ces..
\'erba .:. ' POI t r regressaoo 00 C'.1 1.da Gliné. Vence pela
• '';;0,0,11 aos WêtUI0::' ~ruvaoos por Lei".

r.e f! imen • o (. e ln f an t a r ia 11o • 15
~. A
lO'~a;~~t1·Grad. ue Art., ~'!.'IlUel Garcia COOlart, do RA.L.2 t
~'~.lI.l!.:~UL Art., ~lalUel Marie tn tfO , 00 lI.A.L.2,
devenoo ser
() \~t~ acto nl!.\oltt ::.i waçoo (/t:::;oe 21/1jQ67, por t.e1'6l1 tenmnooo

~tQ,

"Lo,

1~~

.<..~ ..
,l

til

to

O'

Infantar

i3

nO. ln

Cav., "'lrgl '1'10 ue Alme'lda nlagd
l'
lL~
né!e.s, <.lO r • c,.'TA ;.
.
::;itu l~
l V...1I10,
t.() P.C 15, UCVt1llJO St!I' CCl:1Sluerooo;:;
. \. o Ol..::> .. e ?l/lfJ67, p:lr terem tenninado o ('urso "

~~~rt\s.
" Ill:'ol'
"e~

i,t-'

(t,.

1\'..:r\.l

1.1.<;"

490
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...

da E.C.S ..

Batalhão Independente de Infantaria nO.19
de-

l°. Sarg. do (mE, Orintino

Fogueira de Freitas,
da B.M!~e
vendo ser cmsiderado
nesta situação desde 17/4/967.
pela verba ''Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei".

Batalhão de Caçadores nO. 1
de\'61!V
lnténio Lourenço, do B.C.6,.,niJI~
si tuação desde 21/1/967, por te

1°. Sarg. de Inf., Francisco
ser cmsiderado nesta
o Úlrso A da E. C. S••

Jo

Batalhão de Caçadores nO. 5
i-. Sarg. de Inf., Virgílio
ser cmsiderado nesta
o Curso A da E. C. S••

José Virtuoso Pereira
si tuação desde 21/1/967,

Neto, ~ad?
por te

Batalhão de Caçadores nO, S

~
l0.Sarg. de Cav., José lnténio Correia, do H.C.6 e 1o.Se.~g~1
S.A M., José Pereira da Silva, do D.R M. 6, devenLlO s~JÍII~
siderados nesta situa$io desde 21/1/967, por terem te
o Curso A da E. C.S. •
.

Batalhão de Caçadores nO,10
de1etl~.,

1°. Sarg. de lnf., José de Melo Maias Meira, do B.I. 6, r r.e~
ser cmsiderado nesta situação
nado o Curso A da E.C.S..

desde 21/1/967,

por te
I

.

'1~1
ct

de lnf., Mmuel Ribeiro Fontes, do C.T.1 !'SdM· lIdl
devendo ser cmsiderado
nesta si tuação desde 2 4 /7
pela verba ''Pessoal dos C)1adres Aprovados por Lei".

2°.Sarg.

V

"

Arti Iharia
Regimento de Artilharia ligeira nO. 1

~
fJ'f. ~

de Fng. (Tms.}, ~mdo
dos Saitos Horta, d~s
E. 3). Vence pela verba "pessoal dos C)1adras !vt>ro'l

20.Sa!"S.

Regimento de Artilharia Ligeira nO. 3

pOt

la. Sé :
--.... ~ e
ORDEM DO EXÉRC I TO tIo. 17
491
......************.**.***********.***** ••• *.***********

lo 11_

''''ll'g

d

!h Se~ e A:t., Tanás Lourenço da Fmte, do G.A.C.A. 3, devenIllin~ ~lderado
nesta situação desde 21/1/967, por ter tero rso A da E.r. S..

Regimento de Artilharia ligeira nO. 5

lo.~
Ser~ d~ Inf., !ntmio Tavares de Almeida, do R.Í.6, devenoo
II~ o ~lderado nesta situação desde 21/1/967, por ter termi'-Urso A da E. C. S•.

Regimento de Artilharia Pesada n°.2

lo.~

venl'

de Art., Benj aJÚm Canro Pereira da Silva, do R. I. 16, der
l'egres: ccnsiderado nesta situa;ão desde 7/5/967, por ter
\Qa<lro aAp<hdo C. T.I . da Gliné. Vence pela verba "Pessoal dos
s rovados por Lei".
20
•

.~

~f~~,rt.,João Ferreira

Machado, da R.M.A., devendo ser
eSsoal <h nesta si tuação desde 28/4/967. Vence pela verba "
s Oladros Aprovados por Lei".

~

Regimento de Artilharia de Costa

·Sar

~sfde~::t.,
Carlos Dias Ferreira, do R.A.P .2, devendo ser
A danesta situação desde 21/1/967, por ter terminado
E.C.S .•

o ~So

Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO. 2

10,Sar

~Srde~t.,
ArmindoJóia Grerreiro, do R. A C., devendo ser
l'So A da testa
situação desde 21/1/967, por ter tenninado o
.C.S ..

~

Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO. 3

g. A'

~ ~.~:' Grad. de Cav., José Joaquim Feis Batista de Almeida,
7, Por' devendo ser ccnsiceredo nesta situação desde 21/1/
ter tenninado o (hrso A da E. C. S. .

Ca~alaria
h.~

Regimento de Cavatar ia nO. 3
Carlos da Cooceição Silva, do RoL. 2, devendo
rido nesta situação desde 21/1/967, por ter tenni.SO A da F.C.S .•

~ ~:~v.,
II ('Ilr

, W'í
"

492
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Regimonto

de Cavalaria

*~~~"fljl

nO.4

,IJ

s, rg,

Ajua. Grad. de Cav., Ioningos Poque, do 11.c.8; lo·~1a'"
lní;, lli~rte F~r:eira de Qiei.roz, do R.I.6 e 1 o:Sar~:x,spest~
Jose Batlsta JU01or, do H.L. 2, oevenoo ser cOOS1der A daf
s'i tuaçjo oesoe "l/J/Q(;1', por terem terminado
o Q.JrSO
ce Sargentos.

Regil·,enlo

de Cav.laria

nO.7

:(
F L.2.'

·
Gra.
.._,. da C
. ter
Sarg. A~uu.
uc ( liV., J'OSE' M.tCJ110
i.ence 1êJ , 1à> {Xl!
VUILO ser considerado
nost.a ai tuecfo desde 21/1;96 ,
t.errnineuo o Curso A aa .C.S ..

In onnar ia

r.~f

1°. Sarg, de Att., I ar.los da Gr' ça de ~usa
2, devendo ser con sacer ado nesta situ~Po
ter terminaoo o (urso A da F. S•.

r.

Regimento

de .ngenharia

do r
Vascollcei/i~61. ~
uesoe ?

nO.1

I

1.1

d G'!" ~~

:ev&~l

Ajuu. Grad. de Cav., Manuel l l:lITIásioBellvi,ndo,
Sarg, de IIIL , Francisco Maria M!:Id.eirl:!,da l.t .L'rdn te
... desde 21/1/967, por te '"
conslderl:lao~nesta situaçao
o Curso A lia LC!::, ..

Sarg.

"r:JI'O de COlTI[Janhias de Tri::nl Auto

,

r,c.1•t'

~arg. Ajuo. Lrao, ue lã'\'., Ao tálio tvlurcpes Footes, 7elO pO~ cP!
do ser cco saderados nesta s'ituacfo oesde 21/1/96 ,
nano o (urso A da I . C , " .

Iransnissê

~
f1e,!lmento

(1(;

Transmissões

A1UU. del,H.,
/vltéflio Barlx>Sb 'Jave·jrHiJJJXt'l/961,
devt:'lIW ser considerado
nesta situaçro a sdt: 21/

- I

~
(j• ~.t·
f

r'

Sarg.

tennina(lo

o ('urso

A

uU

'.l'y

1',."',:-. .
oa
du :::'.ilva !:-a1toS,

1 0. ~<!'!o'. i\l,~c. I Ul.iOIlDntl-JúOI',Jos'
] 5/5/9ú7, por convt.'fliêllciu de serviço.

1

Ja

t·-

. 'er'

"4II***!;*
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Oatal hâo de Reconnee imento das Transni ssões

1o,~~

~f:t ~~ ll~

naco o

lnf., Francisco Pereira Bati sta, uo R 1.13, devenoo

êlC~l<'úO

urso

A

oesde 21/1/967, por ter temri-

nesta si tuaçjo
da E.C.~..

~
Il

l°,Sór
Ser

eri'iço oe Administração
Escola Prática

g,

I.()

C{lj'

S A. k4

'o.

1\1.,

'lilitar
~ .dniní st r açân '1litar

Alvaro Lopes dos Saltos,

nadoo ~luerado nesta situação
Urso A ti F • c. "'c:: ••
20

da

r.s.l.,

dev€Iloo

desde 21/1;967, por ter termi-

.s,

Cunha &tbtil, do 2°.G.f.t f.. .• ,
~bbilüadora,
devendo ser cmsidersdo nesta siLu::r
verba "pe 2]/1/967, por ter regressadd da ItM_ h •• Vence pela
eS~al de Naneação Vital:ícia alén dos r,uaeiro, ",
SUa

~i~ S.. M., José !ntálio

~ão <lesdade
Ser" '

IÇO d

~aterial

senta Pratica do Serviço de '.aterial
"ar~. de
ser o::t). , /I.H,., I:'avid Podrigues da Cruz, <h RA.P.2,

lo 8

tla\loo ~derado nesta si tueção desde
rso A da C.S ••

lo

Companhia Divisionária

devenoo

21/11967, por ter termi-

de r.1anutenção de r.1aterial

·Sar
~ s~~~

Illi.na~
o

s~A.M., Albertino Patrício Gxtinho, da n S 1., deveochlderado nesta si tuação desde 21/1,t967, por ter ter1'50

A da F.C.S .

Orf

aOS de Execuçao dos Serviços e Outros Elementos
Distr't
lOS de Recrutamento
e 'obilização

10,Sar Distrito de Recrutamento e Mobil ização n°. 3
~ s. de ln!
~ siderado " José- Maria Barata, eh C. I 's.M. 1., devm~ ser
rSo A. d nesta si tuação desde 21/1/967, por ter terminado o
a E.C.S..

l\~

Distrito

de Recrutamento

"'~, dadeE Art.,

d;~8s

e Mobil ização nO. 11

Joa<Jrim Ferreira, eh E AP.2 e João Nunes Gr
.P. A., devendo ser coosiderados nesta siwação des-

-

494

série,
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de 21/1/967, por terem tenninado o Curso A da E. C. S..
Tribunais
Tribunal

Militar

Territorial

do Porto

G Ai
Sarg. Ajud . Grad. de Art., Anilcar de Azevedo Freitas, d~l/l/61,
A. n", 3, devendo ser consideredo nesta situação desde
por ter tenninado o Curso A da E.C.S..
Estabelecimentos
Instituto

Técnico

de Instrução
Militar

dos Pupilos

do Exército

do s.A1°. Sarg. de ln f., Lourenço da Costa, <h B.e.5 elo. Sarg·COIISlÓe'
M., Jorge dos Sartos f'uarte, oa EP.A.M., devendo s~rado0Ol~
rados nesta situação desde 21/1/967, por terem term1n
so A da F.C.S ••
COlégio Mi I itar

lo•58ri'

1°. Sarg. de lnf., Francisco Alcobia Batista, do C.1 M•. ~r8<iJS !Ji
de Art., Anérioo Vieira, do R.A C., devende, ser conS1(JJrsO A
nesta situação desde 21/1/967, por teI'en).{emúnadoo
~C&.
~
Escola Central de Sargentos
d velldo s~
l°.Sarg. de lnf., &muel Alves Gmçalves, 00 B.I .16, eonlJJ~
considerado nesta si tuacão desde 21/1/967, por ter te
Curso A da E J: S..
Centro de Instrução

de Sargentos

Mi I icianos

de Infanta

la r
JJ

se,

1°. Sarg. de Cav., AntÓ1~oViana Peixoto, <h R.e 7, de:~J"
considerado nesta situação desde 21/1/967, por ter
Curso A da E.e. S..
Centro de Instrução

2°,Sarg, de lnf.,

(l

de Operações Especiais

Félix Joaquim Xarope, evacuado da It~:~ ~
do ser ccnsiderado nesta si mação desde 31/5/967,
~~tc'
teve alta do H.M.P., julgado pronto pela J.H .I.. ()l8drO'
foi dada por finda. Vence pela verba "Pessoal doS
vados por Lei".

/:08

Ja. Séc'

"'****~,
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''''''',********************************* .. **.... *.. *** **
2 ,Sat
0

~Jis~e lnf., uIÍs Joaquim Pereira,
vindo das Tropas Para5/967 V,as, devmdo ser considerado nesta si t:nação desde 2/
~i.'
ence pela verba "pessoa! dos OIadros J\>rovados por
20 ~

'''<Ir

~f:, Frenci sco de Azevedo Fernandes, do P.r. 2, sua
3/5'0/9 hZadora, devendo ser considerado nesta sit:nação
Pela \'''' b 6p?' por ter regressado do C.T. r. da GIiné. Vence
--r a " esso a! dos """adros
ri.
Aprova do s por Lea"
1.
thi~ded~
Qesde

Carreira

lo~_

de Tiro de Alcochete

'''<Ir

Ser~~~ A1't., Al tório da Silva Videira, da E P. A. devendo
na<h o <1ue1'ado nesta si tuação desde 21/1/967, por ter temi1'80 A da E.C.S .•

lo

s'Sar

~s

Centro de Instrução

de Condução· Auto n". 5

S:todeCeooato,
lnf., JOSf. Joaquim Nobre, do C.I S M.1. e Altmio
ao P. 1. 4, devendo ser considerados nesta

d~tu.ação ~

e Sargen ~sde 21/1/967,

Estab I

por terem terminado

o Curso A da

E. C.

-

e eClmentos Hospitalares

~
n~'A.ill(i G

HOSPital Militar

~r~

lIoSpital

Regi"nal

nO.

ar,

\)0,6, de~ rad, de Cav., Belannino Ferreira
de Aguiar, do
l' ter teen<k;>
ser considerado nesta sit:nação desde 21/1/967,
llninaao o Curso A da E C S.

~ÀA.illd.G1'

~. 4) e S;u.

Militar

de ln .,

Regi 0\13 I n",
'

3

Vaz Malei.ro, do fl.A.L2(C.I.
de Art., Altmio Ie Figueiredo Si21/1/967 .1..2, devendo ser cons neradcs ne ata situação des, Por tl!"'~ ternunaoo o Curso A da F.e.s,.

~ es, ~ ~ A

lo,~

Hospital

~ f'~. <ie

Ifltál10

g, Ajud Grau.

i

í

tar Regional

Art

N0.4

IIJs"<l\'·,
Gil .! Maluel Martins Barbosa, do R.AP.2 e l°.Sarg.
~ At),etota ,R1Uei 1"0 Torres, da E P .C., devendo ser considera~ F..
desde 21/1/967, por terem tenninado o Cur-

C~~Ção

Estabe I '
eClmentos Produtores

4"

(.. 'lf" r

f'f rClTn

'o.

éri!

3~.".~
...

17

**1<****************** '"~""********* ***************~::II< '**
"anut en' ao ri I i ta r

sua

c
?o . .:'lUrb.llO~l.t\'I'v:.,
l cr-a de Ol ivei.ra Neto, 00 2°GC
.. AJ' ·,-'w8\:o
l, 1"':1'
•
' ,
(l '
;J11UctO<=; 1\ Ou).
1 zacor ii, uev.noo
ser consaueraco ue sta SI la Y<r'
uesu, 2]/3/967, por ter regressaoo Ue, 1. rv: .1\ •• Vence pe
La lO) ri vat.i va do r\!ollutcnçno ~Iili teor".

2°.~arl;. do S.I

)1.,

Ilídio

Gli'
G:xnesde Frei.t.as, uo C.TJi4%67.\~r

17

né, devenuo ser consi.o rado nesta si tuocêo desce
Ct! pelo verbs "I rivativa
da ~,rauut~lçiío ~lilitar".

Oficinas

rerais

de 'aterial

ue Engenharia

Geral

de ',~atorial

de Engenharia

dO ser
1 0. s,ar~. de lnf., Aur~lio ~artins Costa, do B.C. q, ae~~niJI~
considersdo nesta sa tuaçao desde 21/]/967, por Ler
o Curso A da E.C~ .•

Di~ersos
Depósito

S (.f.,

de'

D.
A~,'·I
•
d"
e J.:ng.,
ne,os
tanho rL'ranC1SCO
e IIJacedo , do
/9678' pOr ter
vendo ser consideraco-nest.a
si tuação desde 21/1
'
terwinado o wrsoo::'A da E.C.S .•

lo ....~ arg,

d

1°,6

Depósi to Geral de Adidos

, a dO/l~'

S,AM., Rodri!§> Correia de Barros Perelrd~ 21'
devendo ser considerado nesta situaç~
des
por ter tenninado o Curso A da F.C.S ..

1°.Sarg.
C.A.M.,

cb

Oepósi to ~eral

de '!ate rial

de Guerra

cJ8fr

V:'eir8,~'

ia

Sarg . A.iudl Grad. ce Cav ,; .Ioâo Fernancies Pesende,
dll, fI
cadania Militar;
Sarg. Ajud. Grad. de Fng., IntrJaa~eo
Mnteiro,
do B.S.C.F. e 1°.Sarg. de lnf., Mmue ta silll ci
lo Dias, da D.A.I., devenoo ser ccnsideradOs ne5 E calll
desde 21/1/967, por terEm tenninado o CUrso A da ~
tral de Sargentos.
W

~;g{"f'
é !/fPce

fJJ'iI

2°. Sarg. de Inf., José Antálio

da Silva Luís, eh}l·

dade M:>bi.liza<hra, deven<h ser cmsiCleraeh ne.s~
de 3/5/967, por ter regressado do C.T.I . da (jJlJl
verba "Pessoal dos (,hadros Aprovldos por Lei".

•

da

r
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Oepósito Geral de r,aterial

de

rransníssies

lO,SUl
de Inf., Pnténio Frmcisco <la Silva Canacho, do RI.2,
ter tef#:) ~er considerado
nesta ai tueçêo desde 21/1/%7 J por
lllunaoo o Curso A da E. C .S •.

Qt!v~'

Serviços

Cartográficos

do Exército

g• Ajud Gr
SarCollsiu
• ado de Arc; José Pereira, 00 R.A.L .4, devendo ser
C4rso ~ra<lOnesta situação uesde 21/1/967, por ter tenninado o

da E.C.S..

lo"tro oe Estudos Psic

8cnicos

do xirclto

Sarg, A

• Grau. de Inf ,; Ar l inuo Pugusto de Freitas,
do RI. 10,
tel)lll.nuoser cmsideraao nesta si tuaç~ uesde 21/11967, por ter
ado o Curso A da r.C'.

devt:nQU

L

Serviços

••

t'ecan g áficos

do Exircito

lo·Sar
do S.A.M. J Martinho da Silva Dia~, 00 1 o.G.C.A.M•• deteltninl:.adoer
conSidera<lO nesta situação desde 21/1/967 J por ter
o CUrso A da E.C.S. •

Vt!I\~'

lo ,Sar
\'en~'

Depósi to Geral de ~'aterial

de ~.~lIarte lamento

Ue Art •• José Frenkl im Coutada Pereira,
do G.A.CA.3,dett!llnin ser consid.erado nesta situação aesde 21/1/967,. por ter
aao o wrso A da F. C. S••

Supranumerar ins

ruIlhar

i <1

egi~~nto

de 'rtilharia

oe C·sta

498
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tJo UI t rama r
Região r.:ilitar

de Angola

,

2°.Sarg. de Inf., fui Avelino OOSSaitos, do B.1.1.J9, ~ev::
ser considerado nesta si tuacêo desce 14/9/966, por te to 11°'
nomeado nos termos da al :ínea c) ao art 0. 3 0. do recre à ~ar'
42937 ue 22/4/90Cl, para servir nas tropas de reforÇo
rriçêo, normal,
.~,

.

Regi ão '11i I i ta r de Moçarnb i que

oe'
1J:l (. 7
r
lo.,sarg. de Cav., José .Antálio ~anos!. da C.Caç. 7S6I"~ par ~
96
vendo ser consi deraoo nesta SI tuaçao uesde 18/5/
par)Jll'
I

transitaoo
da situ8Çpo de reforço
posição à guarrri.çfo normal,

V II .. Cnr'CURSOS,

I'

para a oe comissao

CURSOS ' E~TÁr Ins

A - Cursos
Reclassificação

de Especial

idade

I

e ~8'
seja' rec I aSSI'f" rcado na especa:ial.iId'ad e de "I'ViaterialF T..
~e
ça Cripto", o 2°.Sarg. de Fng., José Martins, <h '.
cho de 5/6/967.

A.
",ue

VIII

-

fCl~R

COES

1 - Rect i f icações

. (IIi'

,gue~

's

Declara-se
que o ?o. :::arg. de InI., José- Penvinoo r~dr~ert~:o8
rnarâes , que tem cano lliidade Mol>ilizadora o JI.l: ' b1icY
ao F. I.I.1P e npo ao P.1.I.19 caro por I epso fOI pu
O F. nO. 3 -3a.Série::0/1/967, pág.7l.
..Jji!

ue

,

'ro('.,t1lr

f.eclara-sc
que o ')0., arg, de InI., Cravel ino raoelIe~o ~ ~aJe
do n.L.l «('.I.C.A.~), tr ensa tou ua si tuacjo de re 0011001 , >J
G?O normal da L. ~,1. de ~'oç~rJ.)itJue pare, a guarnição I~8 ;.éoe
10/5/967, e nfO cano foi publ icaoo na O.F, N°.l..! 4/J0/9(/J·
"D/S/9fif, pág. 417. Incontra-se na
desde 1
e,C.

".r\'.~;.

, ~

to

,·
, 1:- rfl;lda:;, f\>Cfe ,
J cc 1<Tli-,s",
uue o ?o.~larg. ue Inf,
MélllUelr~lana j,,8 o l1J ~'" e!v
1, foi!l0lIX.!ÜC40
nos t<.'nno,s da é11~lea c) uo arto. 3":'0 IIOl~~j'
j(\q~7 lIe ??/4/9{{1, ~Dra servir nas tropa::; à guaIfll<{li foi rc'1.J. oa (~illt' desJ~ 13/4(967, e nfl() como p~
ChUO !la G. T<, nO .l? -,~a. S~rIt! .. ue '5.)/4/967,
pago •

1~6~

la, Sér'
"---..!!*
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~clar
regr:~se ~e o 2°.Sarg. do S.A.M.,
de 'Iirmr, tem
~rova~Qora, e pasa a vencer pela
Série~ d: iQr Lei" e não cano foi
~
/4/961, pág. 293.

~'obi.liSo~ uo C.T.I.

José Manuel Bento da Silva,
o 2°.G.C.A.M. cooo Thidade
verba ''pessoal dos CUadros
publicado em O. F. nO. 10-3a.

~cl

r. ara-se
~al Pi que o 2°.Sarg
do S.A.M., José Manuel da Fncamaçêo
. provadores passa a vencer pela verba ''Pessoal dos Çuadros Ados(1a~Por Lei" e não "Pessoal oe Noreecêo Vitalícia
al.én
10/4/967 os'> conforme publicaao em Q F. n", 10 -3a. Série- de
ti
' Pago 293.

~cl

ara-se

que o 2°.Sarg.
do S.A.M., Carlos Manuel da Silva ~
~nidad/~gr~s~ado uo ('.1.1. de 1:i.roor, tem o 2°.G.C.~.M. caro
\uadros AQolllZadora, e passa a vencer pela verba "pessoal OOS
11 de :n/~?vauos por Lei", e nêo ~
foi publicado em O.E.n?
t
967, pág. 33).
,
~cl
A ara. Se
~ô. da R(lr~e o 2°. Sarg, 2°.Mec Vi at , Podas, José MameI Braz
~ /5/%7 .. :A., prooovido ao actual posto pela O. E. n? .15 de
c1/1/Cl67,
pag.426, conta a cntiguidade oesde 31/V967 e nro
e~"l
Caro consta na referiaa
O. F..
. ara~se
~a 110.1 ~ue.o 2~. Sarg. Mi~0. do Grupo de Artilharia
de ('arpa,;0. ~li. a KM.rl
prorovi.do ao actual posto na O.E. n".
15~a:GlJ.esc. ~e ::0/5/967 , a pág. 4.'-D, se challta Frmcisco Pires
1tcodo e tlzo FréJl.cisco Pereira Marques, cano por lapso foi pI'
t
na referida O 1<
~cl·
....
li ara~s
.0 tlJ.rri 'lula e de nenhum eleito
a tr aisferêici.a
para o B.P.1.
~lfo~e
~e.Fng., JO?O Lopes Teixeira"o<:> C.T 1. da Madeira,
g. 1~p')PU hc.n<.h m ú.F. n", 23 -Sa, Séri e- de Xl/llflf6, <'
'.
r~Sto

00000000000000000000
000000000000000000000000

o Ministro

do Exircito

Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

o

Ajudante

General

.

1/
( '- _- .
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r~
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MINISTeRIO DO ExERCITO

Ordem

do Exército

~o

,Ia

~UOI~S3S===~:::::;:s================3=O=d=e=J=u=ni1=o=d=e=1=96=7=
I ta,

se

ao Exérci to o seguinte'
~UDANÇAS OE SITUAÇÃO
SAft;E~IO~

In~res
auadr

rn Q_;>\CfO

PEf\vlA~G-nt:

so nos Juadros

o do Serviço de Adnin'stração

~il itar

luaJro do Sdrviço Je ~JtJrial

ryo,5Jrj'

ser cousi Jerado ne-sta ..si taaçâo desde 1/tiN,)7,
2°" \l~c" LidiiunolltaJor,
Alberto Hita can tana, da E.t1.
transferido
para o R A.C desde 1/61?G7"

,J,h.->OU

<I

El~.' f

'f,~rl'

Pasoou a ser considerado nesta si tuaçiio desde 1/6/967É {
2°" '.1ec. vi at, Rodas, João \1aria Afonso Prelhaz, jo •

II -

-»

PR)~J~jES E GRAOUA~H:~

SI\PG~lli CJ CUACro PERV1A~E'JIt,:

Ar~as

d

Serviços
~inistério

do E~ército

Escolas Prãticds das A~nas e Serviços, CentroS de
Instrução e Unidades
Infantaria
Regimento de Infantaria nO 15

~.

, eS f!O ~p
2° •Sarg •. V1úsico "Fel i scome", o Furriel,
José André ~~tif.:ldo, contando a anti sni.dade desde .31/5/~67, data a p
tan direi to aos vencimentos do novo posto.
, ~jl
(Despacho de 17/6/Q67)
~'b"

/JIl

~~o

Furriel ~sico "Cornetim", o-l°.Caro
"Trompete;:'l
'data
no Parente, contando a antiguidade
desde 1/2/967,
da qual ten direito
eos vencimentos do novo posto.
(DespachO de 29/5/967)

nal

ór

8 r'

Sup ranume rã rios
~o Ultramar
(jIf/

ReJiáo ~il itar de Angola

Ibllf8 as

2° •Sarg. 2°. V1ec. Viat. Podas, o Furriel,
Femando
ves, contando a antiguidade
desde 31/3/967, data
ten direito
aos vencimentos eh novo posto.
(Despacho de 19/6/967)

d: partit

I
~
. ftIJ~5i

ulJII
Fu~el
,\'\Jsico Irompa de damoni.a", o l0.Cabo, JoaQa
Sllva, oootaneh a antiguidade
desde 1/2/967, data
II

I

'I [I'

parO

t~ di

rt!1.to aos vencimentos do novo posto.
(Eespacno de 'SJ/5/%7)

Re~id~ li litJr

lo ,Sar

de 10çambique
-

ta.IJ 1:\. de Art., o 2°. Sar14" \lanuel da Conceição \1artins, conJire~ a dllti~uid~Je desde 21/21967, data a partir
da ~al tem
to aos venC1.mentos do novo posto.
(Cespactlo de 71 (/967)

FIl l'

o

O" ,o l0 •Caba, \"USl.{X)
o
"I ronpe te SOb"
L o
danelCo, \lúo: "'J.co "Co metam
1. ,ev1.
Part' :sta Graça, contando a ant.i gui.dade desde 1/2/967. data a
i r da qual tem direi to aos vencimentos
do novo posto.
(Eespacuo de 18/5/967)

FuZ~~
vt~ico "Contrabaixo',
a pa ~ Podrif5ues,
tanao

o IO.Cabo Vlúsico"TtCXT1bone", Luís
a ant:l'guidaue desde 1/2/967, data
Jd qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacha de 'SJ/5/967)
con

rtlr

~o,nando Terri torial

Sarg

lndeuendente

da Guiné

AO

sada JUd, C.lefe de v1ec. de Armanento, o 1°. Sarg. Mee- Ar.nas Pedesd s, . <\n tónio Ieixei ra, do C. G. \1. G., coo tando a antiguidade
tos ~ 24/ 4/967, data a partir da qual tem di rei to aos venciJt~ ..
Por te no~o posto. Cata em que embarcou para o citado C. T. L
Cecr r sldo noneado nos termos da al ínea c) do art'", 3°. ao
~ deto 42~37 de 22/4/j67,
e por analogia com o disposto no nO.
nOlln~.~· ~.A.P.U. de 1965, para servir nas tropas. da guarnição

lo

(Despacha de 7/ 6/967)
-~r
llUidgd de Art •• o 2° • .::arg., [bmingos G:lnçaJ ves, contando a antae desde 21/2/:}67, data a partir da qual tem direito
aos
o

venci

rnentos do novo posto.

2Il

(Despacho de

-Sal'

7 I 6/967)

-

de El_lg.! o Furriel,
U:mi.ngos G:lnçalves P~reira ~uta.c~l'eito a antlgul.dade desde 'li3/2/967, data a parta r da qual temdi<bs vencimentos 00 nO\Q posto.
(Despacho de 14/6/~67)
tan~'

~DS

ID QJACro CEm\R.E\E~IO

Infantaria
Regitnento de Infantaria

n".

1

c<)1ta1l:~.

2° • oarg, _v1l.1
0., o Furriel,

Edgar Vicente de Freitas,
antiguidade
Jesde 31/7/966. rem .:Iireito aos venclinentOS
vo posto desde 8/6/967.
(Despacho de 22/6/967)

Regi~ento

de Infantaria

nO,

2
~it3,

0.,

2° • Sarg. ,v1l.1

o Furriel,
Antooio ,Vliguel de Jesus L<;>ur:;~L1c11
contando a antiguidade
desde 31/7/966, data a partlr
tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/6/967) .

Regi~ento

de Infantaria

nO, 3

viiI ° •• o Furriel,
,v1anuel Lourenço Aebocno Vlangas,
Jo a antiguidade
desde 28/2/966.
(Cespacho de 22/6/967)

c01t~'

2° • Sara,

Regimento

de Infantaria

nO

7
(p~'

~
A' l0
•.
J'ose ascunen
'
o ::Ir,l' gues de
20 s.Sargs.
~Il
s.: os Furr'i
urra C1S,
to no
ito,C ~.
veia, Vená.ncio Adolfo Canna e Luis António Azevedo Carne
t~ljO a antlg1idade
desJe 28/2/967.
(Cespacho de 22/6/967)

Re6imento

de Infantaria

nO la

• ,JlJo

cOCW",

2° •Sarg •• 1il 0.

O

o lurr.ie.l
José Franci sco Cuarte CaladO, lire}t
l1
, "
a antlgulJcllê
.Iesd)e 2h/''2'I,"'.,66, d ata a part.i'dr a qual t,el
ao_" vencimentos Jo novo posto.
(Ce::;pLlC'110 de 22/6/967)

2°.:',ir~. lIdO. o Fur ri el Cl au.lino Iosé Pi res Piito
ant.iuui.Jn i0 .lesde 2~/2 ),7 data a partir da qual
aos vencimentos .0 novo posto,
de

(l:eslJdCd0

Batalnáo

Indenendente

,

22/ónú7)
Je ln fantari

~o.::;dr;-\. 1111" o Furr.i cl
\Jvaro,\nl.()n:io
Ie
tardo a aut i ~~j a.le Ies I~ :2.112/:),)(.
(Eespacno J~ 22 /6/9 í~)

2~...:dr~

\:.i

I ).

anci uni LI I'

2i '2 '0tl7_
( .e 'p..Wfl(

I

le 22/t> 1'1(;7)

d

nO 13

la. Sé .

**·***!!!Io
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2o'Sarg \"10
Iil a en ~ :' o Furriel,

José rIonorato Sousa Raposo, eontan
tlgllldade desde 2B/2/967,
data a partir da qual tem diaos VEncimentos do novo posto.
(Despacho de 22/6/967)

teito

2o

Bdtaloáo da Caçddores nO.IQ

~

':iar
a

.

an~i ~.lo.,

o Furriel,
Adelino Panão Bento Gaspar,
guldade desde 28/2/g66.
(DeSpaChO de 22/6/967)

20~

contando

Regimento de Arti ínaria ligei ra nO .

•'ia r
.
~ti;i'~l
o., o Furriel,
João José Salvado (lias, contando
8.
<tos Ven ?de desde '2i3/2/967, data a pgortir da qual tem direito
Clmentos do novo posto.
(Despacho de 22/6/167)
20

Rtl~i~ento de Artilharia

·Sar

.

Pesada nO.2

k g. \11.1
~~
a
:' o F urra . ei1 , Adrira ano J orge C o rreaa. F er rea. ra, conl.reito élntlguidade desde 28/2/966, data a partir da qual tem
aos
.
vencl.mentos do novo posto.
(Despacho de 22/6/967)
20
-s. Sa
~ e ~~~. \11.10s•• os Furriéis,
João da. Alegria Fernandes vlaro1
/96( d ai dos Santos Silva, contando a ootiguidade desde 28/
VI)
I
ata a partl . r d a qual tem
~ di. rea. to aos venCl.mentos
.
do noPoSto.
0

(Despacno de

Regimento de Artilhdrid

2o,Sa

22/6/967)

Antiaérea Fixa

~~.
c 'di o J oaqmrn
. Hibei
di. -o a~l o :. ~ F'urrxei1 , em
erro Pod'rrgues,
~ito élntlguldade desde 15/5/967, data a paTtir da qual
aos
.
venClmentos do novo posto.
(DespaChO de 22/6/967)

CaVai

~\Sq
~i~

cootoo

a r .I a
Regi;nento de lancei ros nO. 2
~Jos.,
Os Furriéis,
Iuci.ano Raul Pereira da Cruz,fto~
a flodrigues, Antéoio Prata Pinheiro e José gereira

,

Lasteleira , contando a anti.aui.íade
tir

par'

JesJetl/2l1ó7.

da qual têm direi to aos vencimentos do novO
(Tespacuo Je 22/6/967)

a

:lata
to
[J05 •

t;1~

coo t til'
di

José Casimi ro vlaJdil SoareS, d11
2°. Sarg, Ililo., o Furriel,
d anti<;uidade
desde '2B/2/967. data a par ti r da qual t
to aos vencimentos do novo posto.
(Cespaolo de 22/6/967)

Transnissões
~atalnd() Je Telegrafista:>

cJf''Í

S
2'>.5arg. 'v1ilo., o Furriel,
~orberto
do a anti~uiJade
desde 28/2/967.
(Despacho de

José da Pieda3e Satlto •

22/6/967)

3erviço de 3a~de
Regi~ento do Serviço de Sa~de

_"ftt~
(Y'.ç
S

Ga spar d e ,.L..
•
Een to A1alve te, ll dif
.carg, \1:10
ru,
••
o F'urnel,
y,_,ral.S
a antiguidade
desde 23/2/966, data a partir da qu
aos vencimentos do novo posto.
(Despacno de 22/6/967)
, t~ri~)

oo ~
G·

~

10. arupo de COffipanhias de Sa6de (C~ffiissão Li~UIJ~

~

otcJllJl ~

20. Sarg, ~1i1o., o Furriel,
António ,,1orais iliarte, COdireitP
guidade desde
It}<U&J<bta a partir da <paI taTl
cimentos do novo postá.
(Despacno de 2'2/6/967)

31.

Re"ido ~ilitar de An"ola
-EseQ1.a de Aplicação

\1ilitar

1il

de Ango

~ a

2D. Sarg. V1i.1. o ,o Furriel,
Antunes Cipriano,
C01~to;Jl
de desde '2f3/'2/967, data a partir da qual een
mentos do novo posto
(Cespacno de 22/6/967)

sl'J~

,f

-1:aLalJlOO de Caçadores
~J "

111'10

. '-i.lril

r,

1 J

'

11,).

·t 13

J

- Ii

~o a'
, :' o I'urr~e,
oaqmm Je esus l'c,lZ
rei Lo é\l1tlgudaJe desde 2f>,12/:)67, JdL.\ a parta r
aos venci.,ne.nws .:lo novo posto.
(Cêspadlo Je'22/61157)

11:
-.lnto,
)<1

q'Jd

contalltem di-

2\ ~
- bspi tal '.!ili tar de Luanda
e'J r~aü_v.ilos", os Fllrriéis,
Osvaldo da (unha e
Guerreiro
~7 ~sI"rl6f?el, Paulo Pires,
contando a anLiguiJa::le desde 2-1/2/
en dlrelto aos vencimentos do novo posto desde 31/3/967.
(Iespacno de 22/6/967)

ss

de ~oça~aique

~egiao 1il itar

20

-Conando do ~rup~ento

,

~t~$

o

lIil

~o.

23

de Sousa Gaspar, cc .tando a antada qual tem direito
ac

, o FJrri~,Albano

de desde 28/2/061, Q'&.ta a partir

\'ellc:

mentos do novo posto.
(Iespacno

de

22/6/~67)

-\~rupancllto de fil!~enllaria :ie \loçanbique

]o

~ ·S-tr

'

0

tan~' \h1

.,
o Furriel,
E iuardo Paulo 41astácio
a antiguidade
desde 28/2/967.
(Cespaolo
e 22/6/967)

CO.AdlldoTerri

2'l '~Qr
'

ter ial Independente
-1)Jartel

Aodric,'\.Ies,can-

Je Caoo Verde

General

'

~~.
dilo", o Furriel,
kltonino Anténio Soares Je Carvalno, cmJo nova antiguidade
desde 31/7/966. fem direi to ,lOS vencimentos
o POsto desde 1/11/966.
(Ce pacho de 22'61467)
Collldlldo Terri torial

20

.~

entrO

Independente

-Quartel

da Guiné

General

~l o" o Furriel,
Joaquim '\1aria Grade Hat.inno, coo tando a
<los~~de
desde al/2/966. data a partir da qual tem direito
enCllllentos do novo posto.
(Despacho de 22/6/967)

tall
2° Sarg. ilil ° ., o Furriel,
Francisco Fonseca Fernandes, dJll ;,
do a antiguidade
desde 31/7/966, data a partir da qual tetl
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/6/967)
aJI'

2° .?ar~. MiJo., o Furriel,
Francis?o ~s Santos, ~ntandod: oo~o
tagui.dade desde 31/7/966. Tem di.rei to aos venCl.ffiEO
ros
posto desde 15/1/967.
(Cespacno de 22/6/967)
2°s.Sargs.
"'ilos.,
os Furriéis,
Jorge Fernandes V1ootei~ Jfei~/
e Joaquim da Silva Gonçalves, oontando a antiguid~de
es do 0°
2/967, data a partir da qual têm direito
aos venclmentoS
vo posto.
(Despacho de 22/6/967)

Coinando Territorial
-Destacamento

Independente

Sanitário

de Timor

( Base)

'o

~ Jose'.A_'IVlUralSe José Vit'gíl~!
os F'urraea" s, J000
a par
Rosa Eloy, contando a antiguidade
desde 28/2/967, data
da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/6/967)

,x'lo s.,
20 s, S args, ~vll

III - COLOCAÇÕES

E TRANSFERENCIAS

SAffi6.'~rus fi CUADro PERvIA~E.\nE

A~nas e Serviços
~inistério

do ~xército

Repartição

de SaLlinete

[)li'
stJ8Je
do A. A: L. ~õO deS9!'

1° •Sarg. de Art.. Joaquim José COnes flanalho,
u
dade i~bilizadora,
devendo ser consi.derado
nesta Slt rba Ilr
21/3/967, por ter regressado da fi. vi. A.. Vence pela ve
ai dos Qiedros Aprovados por Lei".

Estado ~dior do Exircito
!J

(c/destino ao C.A. )
l°. Sarg. de Inf., Joaquim Angelino de Sousa,
oonsiderado nesta situação desde 28/5/967.
soal dos Q,tadros Aprovacbs por Le i I.

",,~'

deVO'
da A. vi. A. I veJ't%

Vence pela

..

I~'

la, S' .
)*••

*~~!
e
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ESColas P rat, ,I cas das Ar,nas e Serviços,
,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infclnta ri a
lo ' Sa r

Escola Pritica

de Infa~taria

%biiiz~e 1d., Antálio Joaquim Laaei ra, do E1. L 2, sua Unidade
6/~67 adora, devendo ser considerado nesta si mação desde 2/
"p eS 'POr ter rearessado do C. r.
da G.li.11é. Vence pela verba
SOa1
dos Quadros Aprovados por Lei

r.

I> •

fu .
~e~j,nellto de Infantaria
n? 1
rrl ai 'I' '
... ' g 'A
u ...
P <l.10s" 'usA I CQ
' : ser
10
Ul!US tco ua
,) 'I I va e o ,-'
'UITle 1

f1.

I!~'

vuS1CO

II

I'
:q-"

Consid~r;lho Alberto Líbano, ambos .ja ~.
A.. devendo ser
ca1'% j..,a Os nesta situação desde 28/4/961, data en que enbarc 1'e4resOlQa I'letrápole.

Reline,lto

lo,

de Infantaria

n:l 5

~~;1

tili~~d~~atnf.. Jos' Pereira,
~r ter r' devenJo ser eonsi
dos ~ ~l!,ressado 00 C. 1.
ajl'Os '\provados por

r.

('

Hibei ro, do A.~.2, :ua Uni.:laddlu

2/'1'1;

Jerado nesta sa tuaç eo desde
da G.Jiné. Vence pela verba "Pesso

Lei".

aet:i.i1ellto de Infantaria

n°

n

'~~1'
IXJ t, P<lss nf.
António vlanuel de Azevedo, da C. C.\I.~•• por per Lei' • a a vencer pela verba "Pessoal .:los Qiadros AprovaJo~

Ji. ~. de I

11,~
ti{~'de [,

Rd6i Ilf:lltO de lntantar

ia

nO 13

' '
, ,
'
j ~~aJo1' II.,
terno Le.:lo Iei xei ra, do A. I. 2, sua Ull.dade \10
1\6). rv. a, devendo ser consi Jeraoos nesta si.tuaç êo desde 2/4
~~~{\J1'te
111do,rçregressado
do C 1. L da G.ri.né. Vence pela verba
~,
~ uadro::s Aprovados por Lei".
II

'~

\~ :~. Co

il}\l'
rnet'
- sua Un'leia d e
'I){ l.za<b el~o. I\ntlnio Pereira
Àtlade, do H.I.b,
~l' .1i1lQ 1'a, deVE'Jkl'l :,;1' cll1."ider.lâ:> ne,.,ta situdç<lo desJc .tI5/
-.
bll que C]\u. !C'.üu ,J C. [. L dú winé .ic r~re.s30
à \~.:!tró

'éri!
510
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vpjljl

de

1° • Sarg, de Inf,

D
.lorácio Pereira fbdrigues, da [1. \1. A., pela lei
ser considerado nesta situação desde 28/5/967. V~lce
na "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regiffiento de Infantaria

nl.15
~ II)'

Furriel 'v1úsico "Clarinete
Si h", Alfredo \1aria Ülarti~6~a. d~~&
devendo ser considerado nesta situação desde 23/4.
,
que embarcou de regresso à ~etrópole.

~egimento

de Infantaria

nl 16

II,t

Q

• da.I" &
Furriel v'lúsico "Caixa", v1iguel I'ntooio Crisplm G~Í967 da~
devendo ser considerado nesta situação desde 28
'
que embarcou de regresso à v'letrápole.

Batalhão

Independent~

d~ Infantaria

nO 16

r q,

A .'

,
'da ~ ',tJlí
lO.Sar~. ,de In L, ,V1~uell'ndrade
Ferrei ra de,A1.me1 ~estft,st&1
sua ümdade ~blllZadora,
devendo ser cons1dera~
GJÍJle.
ção desde 2/6/967, por ter regressado do C.l.ILe'~
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
l'

Arti lhar ia
Regimento

de Artilharia

Ligeira n° 1

4

oe

t1.l.\~~

,
"do
lO.Sarg. de Inf., vlanuel Jacinto pacheco Juruor'/967
de '6':1.1
veado ser considerado nesta situação desde 91..6 VIE 'de qj I
can a nota n", 3l52/P.'v1da la. Repartição do t.. '
c.f.
fbsa. do z3)
2<'. Sarg. \1ec. Viat. Rodas, José perei ra Ger~l.:les -o desde
da Guiné, devendo ser considerado nesta sr tuaça
data em que embarcou de regresso a \1etrápole.

R~gimento

,

de Arti Iharia Ligeira

(c/ des tino ao

n0 2
j

C. 1.C. AA)

A L)'f

do fi. : pJa(

10. Sarg. de Art..

I'n tóni o Fernandes dos San toS, esta. s~18\(
Unidade \1obilizadora,
devendo ser cons:iderado Vence pe
desde 28/5/967, por ter regressado da R.\1.A.•
Pessoal dos Qoadros Aprovados por Le:i .

Regimento

de Arti Inaria Pesada n

o

3

3a S' .

~****~!.Ie

ORDEM ~J EXERCITO N° 18

.
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l° Sa
~en~' do QSa;E, Alberto v1endes Dias ~ad1ado, -do R.A.A.F.,de
regr ser considerado nesta situação desde 28/5/967, por ter
Pl'Oy e~sado da A. \1, A•• Vence pela verba '1essoal
dos Quadros A
a Os por Lei' •

(c/dest.ino

ao C.I.C.A.2)

[c ~

'~r

~bir:

de fn~., ~anuel Carneiro \lunes, do R. E.I, sua lhidade
5/9671zadora, devendo ser considerado nesta si tuação desde 28/
dos ~ rr ter regressado da A.\1. A•• Vence pela verba "Pessoal
a ros Aprovados por Lei' •

2°:;;:,

'''<lr

1. d~'Sde lnf.,

\1anuel da Silva Podrigues Carvalhei ro, do C.1.
5/967 \" Icxné, devendo ser considerado nesta si tuaçâo desde 27/
. l~ce pela verba "fessoal
dos Qoadros 'Aprovados por Lei ;

Cavalaria
~

•

Escola Prática de Cavalaria
,Sal'

~biTi do

QSSJE, Victor Antunes Correia. do A.L.I, sua Unidade
5/967 zadora devendo ser considerado nE5ta si tuaçfio desde 23/
'Pes~aror ter regressado do C.I.I.
da Guiné. Vence pela verba
dosl~adros
Aprovados por Lei' .

Reg'~ento de lancei os nO 2

lo ~_

''''lr

g. de Cav., João Aodrigues Fernandes,

b

do E. \1. E.

j

por pedir.

Regiillento de Cavalaria nO 3
'Sarg, d

.
e Cav., Alberto Lalanda Cacela, do A.C. 7, sua Um.dade
~/967 zadora, devendo ser considerado nesta situação desde 23/
PeSs~arr ter regressado do L. I.L da G.1lné. Vence pela verba
dos Quadros Aprovados por Lei' •

~bi1i

20

-Sal'

c~i

do
~c. Lag. e Via • Especi . s, José \11. la .vlendes da Paula,
de 23/5/9 da G.tiné devendo ser comi derado nesta si tuação des
67, data em que embarcou de regresso a \1 trópole.

b ~

Redimento de Cavalaria nO 8

·~l'g.
de Cav , João ~es

Panalheiro,

do A. C. 3, por pedir.

512
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1<**1<1<~'~~ ~~,~;. ~:: :' ~.:.:"~*l< ~*>I<~ 1<1<*'" ~*.~****", I<l<*l<.l<"'~"'.;c

Serviço

de ~aterial

Co:upanilia Ji~ision~ria

de ','anutençào

de 'Aaterial

sua O2°. Sarg. de lnf.,
~anuel ~aria Reguito Cardoso, do R,I:7, áo
ni.íade Vfobilizaoora, devendo ser consi.derado nesta sltua~erba"
desde 16/6/:}ó7, por ter regressado da f1. \1.. <\ •• Vence pela
361'dO
O
Pessoal dos ~dJroS Aprovados por Lei". (~O, 1 do art , .
Capo, 90, do Jrçal1ento do \II. E. ).

Or6~os Je :xecuçdO dos Serviços
Oistri

tos de Recrutanento

Distrito

e ílut rus Ele,nentll$

e ~olli 1izaçén

de ReCrJtd~ento

e lobi lização

n' 12

:Xl

,t(

~
.J.'
,~~r'"
J"osc perei.ra
.
C dJ~.\,IO-SO , J 0.1l ,\A"
deveJI"S3JJJ~
lo .cara,
uÜ',1,.J0L:,
' ...,."1
consi deraío nesta si tuaçúo .les.íe 23/S/~67, por ter rcg~~ por
da n. \1. '\. • Vence pela vertia "Pessoal dos ~uaJros -\prova .,
Lei.' .

üist rt to de Recrutanento

e ~o!li 1ila~d.O

nO

18

. ( 2,

P .Sara, de Inf., ilermano Cabral la vledei ros há. taS, do t\~M
• ..Li.za j ova, devendo ser consr.d era j o oesta"1}' V' ~lC~
sua UJllda J c voui
ção desde 26/5/')67,
por' ter regressado Ja (1. \1. Je Ango •
pela vérba '':Pe~.:;oal dos Qua iros Aorovados por Lei""t

Estai:le'leci,ilentos
Ce;ltrJ

ue In:)trtlç~Q

dtl InstruCdo
de 3iHgentos

~i 1iciailos
.

1 .~drg. de ruf.,

.

de ln f dll

td

ríd
ser

18vell.10 ,
verba

Au~usto [raçal ~ltJelro, da n.v1.ll,,·
consderado
nesta .::ii.tuaçclo desde 26/5/967. Vence pela
Pes30al dos -Ju,dros l\provaJo.::. por L<:::~
fi,

1.4,

2°.Sar". de hL, Ilalluel ,\nténi.o VaL, do 8,
po~,r~'
pela verbA "fe.ssoal dos Quadro.s r\provaJos por Lê:" '

~iversos
~epósi to !,eral

de ~ateri::ll

Js GuerrJ

~r

.

"e.ICt
'

SUPfanumtlr jri os
Illfanta f ia

10

Regimento

de Infantaria

nJ•

1

'~at!(

~iat.
l.~o::i
..ii!, ~lá~io da Cost.i Cordalit.lO'.. Ja E.P.S., ~t.
rnet..l.l'O. "Urino I\U~U:>to .1,1Couceiçõo,
.lo ColeqG7 /~~~, deveuJo .:;cl' consi derados ne.s t.a situação de sle 15/
tellnos d
1/967, re.spect.i vaneate, cor ceren si.do nomeados nos
t
d aI'
...a SerVi
mea e) .o ar t". 3°. .lo Cec, 12~ de 22/4/)6J,l-'a~~'Ola, ren nas t.rop.i-, de reforço a guamiçc'ío nennal da ft~l.de
e.2õ"~(l~~~'

,,~o.:,;,1' '

~~

Cc

'<:a.tg

~lll.e~eil'orneteiro, Avelino .lota Ribei.ro, do L L 13 e Furriel
~sider' J' AlfreJo AiLeiro da ....i Iva, do 12.L L LH, devendo ser
t~ellte a 0" nesta situação desde 4/2/967 e 1/.')/·1(,7
respect.i.l.~o30' I-'Júrteren si.do noresdos nos termos da ..J. ínea e) do ar
ter 0tço • à, o Ce c: 42037 de 22/4/960, para. servi ren nas tropas de
guarn~çõo 1101'nal da A.,\1. \1••

~'Sa

Regimento

de Infantaria

nO 2

ti l'g. .\1e
~el Cotn~~ ~to.

José Alberto Valente SimSes, do 8.A.P.3 e Furdoser CCl} ~iro. Am~dio .Vbnteiro Bei s Pereira,
do 1:. C.10, deveo~29~eado:lderados nesta si tuação desde 17/5/967,
por teren siç~ 7 de 22 nos tennos da al íllea e) do ar t", 3°. do fJeereto n",
l\0llnal ~4/96J, para servire1'\ nas tropas de reforço à guami
a E" \1. A ••

Art·

.

IIhar i a

~'Sa

Regimento de Arti Iharia Pesada nO 2
• ~ec V·
Si~~ se' ~at: Rodas, PanuaIdo G>nçalves Cias, do C.I.C.A.5.
de2 l\~ea~ COnsldera.:b nes ta si tuação desde '2fj/4/967, por ter
~ 2/4/9000 nos tennos da alínea e) do artO. 3°. ch\)ec.42937
I.
~ C.I. r' para s~r?-r nas tropas de reforço à guarnição noY·~t.,;
• da G.ane'
~~
~ ~ Clarim \.
...
g

de/

.

Je

11gueI i\ngelo Palmeiro da ,-,iI va, do R. A. L. 5, deven\~~ Par:1 rado nesta situaçoo desde ')fj/4/967, data en cpe 6D~tniÇiioo C. I.I. da Úliné, onde serve nas tropas de reforço
~
nOlTnal.

~~ l' CoI '
I

~Q

ai

tréllll.H

.

filio

10s.Sargs.
de Inf" João ~brgado, do 8.[,14,
João Barn.ga eO
1
P;, ~do B. CIO, ~J~ão A1tóni? FeDlan~s Cordas, Jd C D. iI. pJ..
1 . Sarg, do QSSGr., P.ernard1no Joaquim ~unes Isrras, da r tedevendo ser considerados nesta situação desde Q/6/:.Jo7, J.!O tlI1a1,
ren sido nomeados para servj ren Em reforço a ~uarni.çdo no

f:

,

.-

l° .Sara, de lnf., Celestino Carneiro Ci reneu, Ja l1.::p v~~i~l~pOr
dos, devendo ser considerado nesta situação Je., le q/6 .J' g~al"
il
ter si do noneado para s€t\fir e.ltI ccl6li~Sropor ilJ;!posiç5o lI
nição normal,
p

l° .Sara,

de

C.il

"é.e.

n.r.,

Jo.ío l'renci sco da Encarnação Eranca d~
elo. Sarg, .lo S.S., .Ioaquim do Carmo dos .:3antos, dJ /1, '1)67 e
I\. \L, deveu lo ser coasi Jerados nesta si tuaçfio Je,,;;:Ie9 ) c:rvi'
7/6/967
respect.i vament;e, por t.eren si Jo noneados p.lr..t'
rem en co ni ssao vo.lunt.iri a tJar<.la guarni.çfio normal-

.

. f~r'

~o.~ar~., vlec•. vi at, ~a3~)l1~~1
Ri~~iro .'1aIJallll~ do ~~Cé.li ~V:',
ri al \..::C. h..tt. llo,ld':;, )0.10 da ~l1v,\ Pdula t-llllto, ,'0'7 ó 11/'J·
devenJo ser cOll6iJera,ios nesta si tuaçiio ,lesJe ~/ 1/90 . JJ ,1.
957, r.;specc.i Vctlleflte, por t:.er n sido no,neaJuo:>nos teIln~; secil
1 íllea c) -10 are. J. .30• do I~ecreto 421 17 1,~:22 /,1/96J, pj
ren nas tropas Je reforço
gU<.lmiç50 Ilonnal.
):>

":Jl~

5~;,

2°. Sarg. v1ec. Aall.ononta Jor. José Joaquim Gana'.:Ia ,lota ~o~
Eomuadino, JOdqui n \lartins Hosa, do I', L L 10, ,Ic'!v~ r<l3P~c
COtllSiJera los nesta siluaçt'ío J~:;;Je 11/5/067 e .31llj1~l>J~ o) ,ur
. J_
j' é!llne•
tl.• van~nt:.~., por tercn ,,1....,
n~a. io::; nos lermo.s ,a..
n n~3
~
n J
urtigo p. Jo I:;!creto f20.37 de 22/.1/96), para servJ rõ
(I) f' -;0 IIl..rn,ü.

R a ; i J o ,I i I i t ar J e

',10 ç a ntl i qu e

p/IIi' '
(J!r
-..urt:;s. '\luJs. Jo \/';'
h)~r>no 11~[llCa I.ll1tl.:ita,).1
'r V1C, ia
~,~lu~l ilartins,
,lo f.,' iI. 'I.6; 103.::::.1q..;, Je I!lI. : lcl~Ce :'vJC,t1~,
t_ur,ho, Jo 1'1. L 3, ,\Jol Io -lu lost.l Carvaltlo, do l'.. I I, . (IZ3tJ 1~1'
das Lore:; lI,trtin.:;, _~o .;.1. d, JevE:~)!Ú "er c(){l,,;id~ra'1~;rviC3~jl
tUU";;IOdes lê 3/6/ ~'Ji, por tenm :;,.1. b lW.r,ea:JOS paru:l ')2/1
t,t:cnu~ .J dlí,lf~él c) 10 drt:). P. b I'<.::creto 1:2937'~'fJ<ir,j ,\ ;:lüCiI.I.';dÚ IlOrll.l
::::

2)

.

._'I

I

",.

~,lr-!~. 'l~
I'

tlno,

lo

[11
,I.

,.,..'

\at:.I;'lio lcl CUSl<l,
r) ,o r ~C;) ,di I,)

J

fÜ/C.~:

Sér'

Ja

lll*.)*~;*'I<~

~RDE'~
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íhsSan

(,6; 20tos eh Carmo, cb O.v1.F.ALnada. e Paulo v1oreira, do E.
C,C. A VIs.Sargs. do S. A•.~., .Vlanuel Peixei ro Espadi lha, do 2°.
Oliveir" AA~ácio Augusto, 00 1°. G.C. A. \1. e João tlenriques de
~
ieitor ~ ala, do C.G.A.; 20. Sarg. de Cav., Anténio Fernandes
Pires ~ \!orais, do C. I.\1.; Furriéi s de Cav., João Ribeiro
1; FU~r' /,C.6 e Joaquim \lartins Balasteiro Laranjo, do R.C.
J. E. e ~e ~/ curso de 2°. lI1ec.. Anténia Perei ra Garcia, do C.1.
f?ria Vla~rn~l Grad. e/curso de 2°. vlec,
El.ect •• AntÓlio
Sttuação ~qUlas, do 8.A.A.F., devendo ser considerados nesta
alínea ) esde 3/6/9õl, por teren sido naneados nos tenros ::Ia
reu nasc do artO, 3°. do Cecreta 42937 de 22/,V~,ara
semlo
tropas de guarnição nonnal.
I
•Sarg, d da 3a,
(lI1at.
Cripta),
~anl1el An?rade Serra, do.ÇG
r~s I\i.~u
2°. arg, de lnf. (vlat, Seg. Cripto ), Manuel PiVtoCorre.,
.b B.R.r. e 2°.Sarg. de Eng,(~at. Sego Cripto),Olí·
neStasi ~a ~drigues,
do ÇG/G.\1. L., deVl~n::loser considera::bs
~s da al,açno desde 3/6/967, por tel~
eido nomeados "OS terserViren mea c) do art°. 3°. do Lecreta 429:57 de 22/4/96), para
1~~
nas tropas de reforço a guarnição nonnal.
~~d
.
~rg, dc\Ini..
João t\ntónio Redondeiro, da Acad. vli Li tar elo.
~er CXlnsict
rt.. João José 8ri to Figueiroa
da E. \1. Elm., devenJo
%eados erados nes ta si tuação desde 3/6/967. por terem sido
<O,
parn serviren €ln canissão militar
por imposição.
'~r
Se ~, do Q"~I~
~ r CXlnsid'_J~.>I.:. Joaqw m Ganes .:ia Cunha, do C.8. 111.17, d~vellclo
eadoPar erado. nesta situação desde 3/6/967. por ter sdo no
lo
a ~erVlr e.n rollÍssão por imposição.

fijt~g.
1"

Seg,

'Sql'

~ 2a~', Vlec, V'
, .
.
E P I
d '~rg
lato Roda:;, vlarlUel Ant()110 ~go
Garcla, da ••
q~~endo
s' ~.\1ec. 11a.lianontador, Annardo Vorais, do O.G.\1.u.,
1,' tes~r ~nsider-aoos Clfsta situação desde 11/5/967 e V2/' .
tlrleac) /ll.vwnente,
por terem sicb naneados nos tenros da a.
\\lj nas t~ arto.
3°. eh Decreta 42937 de 22/4/96J, para sarnpas de I-\uamiç~~ Ilonnal.
<"

.~~

d r~, Co
~;,vJ·'II.io ,tnet(:!im, Fem'ndo José lvarinhas \hgl\d, do A.l.10,
, o Ilone·
>5l:rd cc n~ld,"r.l,b
.
.
/ - /"67 ,por ter
4<93
1I':,;td s1tuaçilo .Jes.l,> 7 ") "
7 .j~
nos tenro.~ I.i '1!ínea c) do. a:to. .3J• cio Cecrew n~
V96J, p.tr
~rv ...r lh.t .;llüm:..ç<t !lOtlll!.

22/

TerritJri,ti
l'ola •

lilLlcpandante
hmllll.lo

da Gdil1d

CarvalHO (ri",),

,lo C LCk 2

e 2°. sarg. GraJ. \:c..!c, ViaL Po.Jas, h.lipe
Fernandes Pana'_f
,. C 1,J, devendo ser corsi :,:raJos nest.a si tuaçâo Jésde 11/;'ti.'
%7, oor tereu siJo none.: lu-" !lOS termos da alínea c) .10 ?r ão
go :;:'. do Cec. 42937 de 2:y.1/9tJJ, para servi ren na gualll~Ç
normal.

~:e8'

do f~.L 3, devel.do
(~pt1;;ldér,I,lo nesta sa tuaçso .les.le 1l/6/9cI7, po r ter :õdo 'XlIÍ.~o pôr .• servi r em comissão IlIili tar volun tária para a !{l1<l
«,'U nO[',II<lL

10, S,lr~., de l~lg., José Joa~uim Peixoto,

r

1 se
2° .Sar., .• lec, Viat, Podas (habi l i ta~o c(c;:~rs~ de 2~. vlec-)jas~
I~ernan.l.~" Vagos, do [1. A.L 2 e os l'urri.éi s II~~C.\lato Ao. ~ei.5
r\l VuI'O Cário C. Tavares, .Io G.A.C./\.:i e .Iosri l'onscca :to~açiío
.':l.mClles, do n.A.2.3, devenJ? ser consi Jera.íos IIe:; ta s~alÍJle<\
d -sde 25/5/967, por terem s1.lu, !101ICtdo", nos te nros da . r>1i
rVl "
c) do art'", :p, do Cecreto 121.:~7 de 22 I l!9uJ, P,ll<' se
u \':;tv()pas .la guarnição nonnaL
•• '
J
Che f c \1eco Armanento, iu
r .. is' La'Jes Il'ala ,,'1ta • Cda ll~
Cd':'3
carg, '\]Ilü.
11, li., 2°. :'arg, Ilcc. Viat. Podas, \bisés Laran.i eira da r J/fi.
C. C. II. \1. e l'urriéis ~Iec, Viat. !lodas, Joaquim ParrosO, to \1.::S•.:3., Pedro .\lfredo Ribeiro, do G.C.1.A. e Ilanuel Al~er aÇÕO
dina, do c. c. A, 1, devendo ser con.'iidcraJos nesta s~tualÍJ1ea
desde 24/4/967, por terem sido nOOleados no.:; teImoS da vir611tJ3S
c) do artO. 3°. do Cecreto 42937 d~ 22/4/%0, para ser
tropas
da guarnição nonnal.

r.

C 6 de
Furriel 11ec. Viat. Podas, Joaquim ~rques Courela, do B. ~ ~er o
vendo ser considerado n!::sta' si tuação desde 24/4/967, ~retD (l'
sido nOOleado nos tennos da alínea c) ::b art". 3°.
Clopn31.
42937 de 22/4/96), para servir nas tropas de guarCI1ÇaO

?o~

, p íncipe
Comando Territorial Independente de S Tome e r

er O)rr

1°. :,arg. de InL, Jo",é Lima lliranUa, do C. I.J. E., ~e"eJl~e:do p~'
sidera::lo nesta situação desde 7/6;:-167, por ter s~d~ CIClopna1.
ra servir

en comissão por imposiç'lLJ para a guarnlçao

IV - CO~CURSJS, CU~30S E ESTÃGIQS
A - Curso:;
1 - ListJ Garul de Cldssificaçao
o
r~ra

os deviJos

eleito-

d~ Aprovado~

se pUblica a lista

g~ral

. fí.C8Q'

.Je c1asSlJ

~

Ja Sér'

I,~*~.;!~,*.
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~s candi
~rg. l0 ttos

aprovados no Curso de Pranoção ao Posto de 1°.
967e q'
c. t1adiomcntador, realizado no ano lectivo de 966/
Ue tenninou em 13/5/%7.

'20 II.

'''<Irg.20
.
" ,,' vlec.Nad. -Urnano dos Santos Lopes, da E~IElm
.... 16,0:)
,1
"..
-Fernando Aigusto v1onteiro Alves, do
.
o,Saro G
G.A.C.A.2
• ••••..•.•
15,47
,20, ..,. ract. ~Iec. Hadion, -Albino dos Santos Lopes, do C.
·:)arG\.2o vi
r. de vlacau
• .14, 75(a)
'lo
• ecoRadiom.lhningos
Oias Podrigues, da E•
• Sarg G
II Elm ••••••••••••••••••
•••••••••••••
.14,4.6
( ).
. rad, vlec. Radian.AJ.cicle
Arsénio Ferreira,
do A.
a '~Stes s
C. n", 1
13,81(a)
lClterc_largentos pertenceu ao Curso de 1964/65 no qual serão
a acbs
,I,

r.

~ar

•

a Os d

.
ião :i;)sevldo~ efeitos se publica a li'sta geral de classifica
C~didatos aprovados no Curso de Promoção ao Posto de
g66/67'
• \1ec. tlectricista,
reali zado no ano lectivo de
20 ,
e que terminou en 13/5,967

tSar~
'~rg

,I,

I,

•

20 • \IIec 1<'1

I,

.

'o

oL.J.ct.
I

..Ii

II

"

,"

"

.',

..

11

11

I,

,I,

I,
,I,

I,

C"

"
"

II

I,

Par.
II.

C< •••••••••••••••••••

_

(I

I,

t.

tos

Acácio famos ~ptista,
do li.~.P ••.•• 17.J2
José Carlos Batista rlenriques,
do D•
5. F.O. vi •••••••••••••••••••••••••••••
16,35
António I~nuel do ~ascimento Simões,
da E. vI. Elm•••••••••••••••••••.••••••
12, a7
Victor ~januel Pinho Costa, do G.A.C.
Ao n", 2.
e ....
" ••
12,21
João ~orberto da Ponte Podrigues, do
R.C. 7 •••••••••••••••••••.•••••.•••.•
11, 4B
Pedro \laria .vledeiros Vilela, do (1. A.
1\. F.... o ••••••••••••
e
11, 19
Alberto Augusto Lopes Pereira da (os
t'
da C. C. 11.\1••••••••••••••••••••••
10,93
••

fi

•

(I

••••

'"

•••

'"

Os

devido"
.
e .í\prov eh s efel tos se puhhca a relação geral dos candida
l~~lCoVia s no Curso de t'TOOlOÇÕO ao Pos to de 10• Sara, 1° .I.e
oV65 eato Lug. e l'.speci ais: realizado no ano lectivo de
'~o s
que terminou an 2V9/966
'~r~ 20
·~·c
, ...' p.. .lel Jer Ilanuel Ilarqoes l\ntWles,
\,,;• V'lat~~~
da '.P. ~.I1
13,911(a)
Lhlundo Podri ~u~s Filipe, d.:>_ ,...
"
i

I.

I,

I,

R. C. 1. ••••

I,

,I

•••••

••••

.'mériro .:'alJlt1o Cantlot:J
I',PC

•• Ll,u7 (a)
Jd

, •.•. 1J,Jl
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VIal ta, -r:

. 2°. Sarg. 2°. \-lec.Viat, Lag.Esp•. \1anuel Joaquim Aldragas
.13,JI
do A.C.3••••••••••.••••..•
' ÚlrsD
(a)-Pertencem ao Curso de 1964/65 COO1O se indica e ~ã?3~a. ~~
de 1965/66 COO1O por Lapso se publicou na O.E. n.3
rie de 30/11/966, pág. 1309.
V - DECL ~RAÇÓ E3

1 - Rectificações
~'

R~ctificando na O.E. nO.15 -3a, Série- de 3J/5/967, págj!~'~'
de se lê: lOs. Sargs. Grads. do OSSJE, os 20s.Sargsi' _se: 1~,
Santos fumão e Faustino Carvalno de Andrade, deve ~r e (ao'
Sargs, do ~E.
os 2°s,Sargs., José dos SantoS panao
no Carvalho de Andrade.
f
1 ra-se"
6n referência à O.E. n", 22-3a, Séri e- de 10/8/965, dee lia ~let~
o 20, sarg. '\llúsico, \1anuel Augusto Seixo embarcoUpa: oJ 8
pole em 20/6/965 e não em 2/6/965, confonne consta
ma referida.
,e
d clara'
6n referência a' O.E. n", 10 -3a. Série- de 10/4/967!.. epe~~
que o 2°.Sarg. do S.A.\1., Abílio Fernandes \1agalnaes~r
pertence ao 2o.G.C.A.~. e não a A.M. de Angola, como
foi publicado.
~
da Silva, tI"
Ceclara-se que o 2°. s=s- de lnf., Joaquim ~arques rvir
A.1. Ji), embarcou para a A.~. de .Ykx;anbiquepara
oota 611
f
pas ~ guarni ç ão normal confonne o adi temento nO.. oiíD, ~
lar nO. 7m/P\1 -pc .18/1981 de 4/11/966 do E.I1.~·3: :i~e'
forço cano por lapso foi publicado na O.E. no.64í2l961,
~
~/2/967, pág.173. Incoatra-se na A.\1••11. desde
leit1'
.
f.sc9 foi ~
Declara-se que o ~.Sarg. de lnf., Ernesto Francl~18psOtflol'
COO1O Unidade \-1obilizadora o A.1. 2 e não cano ~r
239,
blicado na O.E. n", 8 -3a. Série- de 20/3/967, pago
~.
-se na A.\1.\1. desde 19/12/966.
/jJ,0

1\

flad~

I

) AIlt ~~. :.

~~r.Pt

Declara-se que o ~.Sarg. de Eng. (l1at. Seg, Cripta'lI
tista Abrantes, do Q.G. da 2a. A.\1., embarcOUpar:dit8 &~ j
servir nas tropas à guarnição nonnal, confonne og(/J cP 1 ·'i
à nota circular n", 7m/p~ -Pc~ 18/1981 de 4/1b fiO, 4)
não em reforço cano por lapso foi publicado 611 • de#
rie- de 10/3/967, pág. 210. Encontra-se na tl.M•.I1·

e.

la

r.
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En~~f~r~cia a J. E. nO 35-3a SPrie- de: :;D/12/%6, declara-se
de 29/8/tlgtudaâe do Furnel de Art; VlanueIGaspar Carrola é
:;)66 e não de 1),'/9/966. cano por lapso foi publicado.
I'.eclara_s
CQno t1~dque o Furriel de Cavo Jorge de Jesus, do 8.C.4, tem
PUb!i ~ ade I'boilizaoora o R, C.3, e não cano por lapso foi
te Fu~a. na O.E, nO.13 -3a Série de 10/5/%7, p.àg. 39'J.EsV~67.nel encontra-se na Aegião ~litar de Ango1'adesde 15/
~ refe"
. •
o Furrrrll~ a O.E. n", 143a. Série pág. 416, declara-se
que
~in' e eco Armas Ligeiras, José 8eato Caroça, do C. 1.1.da
da u~Êper~encia ao C. lo~. e não ao C.1.:3. v1. 1., cano consta
• aClma re ferida.
~

2 - li ve r se s

.

Clara.
eh Pel:_que '! :2D.Sarg. de Cav., Antmio Ebdrigues ~o~ Paula,
R.C. 6 tao ~mler n", 832 que tem corno Unidade ~blhzadora o
desde 2a transltou para a guarnição normal da A.M. de Angola
967, conforme nota n", 16493/1 -po.I da la. l1ep. do
Q.\;./~
1li/12!~6: • de 31/5/967. Encontra se na A. \1. de Angola desde

/r
J.

tecI

ara-se
C.Ca que o 2D.Sarg, de Cav., João José dos Bei.s Conçal ves,
tau da v: 754 que tem cano lni.dade 'viabilizadora o A.C.7, transidesde l~/tuação de reforço para a guarnição normal da A.~.,1'1.
~Cont 5/967, conforme nota n", 024712/A -PO.AIB -24/141/66.
ra-se na Aegião ,v1i.litar de Vhçanbique desde 18/8/965.

..I.

"'I
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1 ~inistro do E~ército

Joaquim da Luz Cunha

~tá

conforme

~ ~judant~ 3eneral

,

/' .

,

"

,./

/Ó,

Cl"t

••

"

•

(

MINISTtRIO DO ExERCITO

Ordem

PUO! i Cd- Se ae

EXiÍrci to

do Exército

O

segu in te:

! - JUSTiÇA

E OISCrPllNA

Pro1noções por di stinção

A -

1 - ~ARGE.~lJS
Manct
ci~o Governo da República Portuguesa, pelo ,\1inistro do ExérCoo.t~~rQnoverao posto de 1°. Sarg. de lnf •• por distinção,'
tem dir;o. a antiguidade desde 12/1/967, data a partir da qual
~o lo. 1to aos vencimentos do novo posto, ao abrigo do arti~rg. d o Cecreto-Lei n", 47577 de 7 de \1arço de 1967, o 2°.
JeCaç Inf., Florêncio José Ameixial Peniche, do Batalhão.
de 8/5i~~~~s n", 3, da Região .\1ilitar de Angola. Por Portana

â

â

II - ~UOANCAS OE SI TUAÇÃD
SAOCE~DS fi ÇUAaD PEAI1\~~TE
Ingr

essa nos Uuadros
Uuadr
~iI~
o da Arrna de Infantaria
~a.
~to d!eí consideracb nesta si tuação desde 28/5/967, o l° .Sar~egres8donfan taria, rhrácio \1ourão de Sousa, do A.L 2, por ter
l'()víldo: da A•.I1.A •• Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros APOY Lei".

~Uadr
O do Serviço

de Material

série

522
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~~*~

data flII
Passou a ser considerado nes ta si tuação desde 12/5/9õl, A~s
que embarcou de regresso à Metrópole, o 2° .Sarg. ,~c. par ter
Ligeiras, José Augusto Barreto dos Reis, da C.O.~.Y'"
regressado da A.:~•.v1••

Quadro de Sargeotos
Passou a ser ccnsiderado
Sarg. de lnf.
Ant~io
çambique.

do Serviço

Geral

nesta situação
:\1aria Ribeiro,

do Exército

lO.
desde lOI6l?61~~~de IV'
da Região vii 1

Passou a ser considerado nesta situação desde 6/6/967
de Inf., Francisco Norberto dos Santos, da A.~.A..

Passa6en à si tuação de disponibil

o

ZO·5Jri

idade

auaci ro da Arma de I nfanta ri a

C
lO, ii

Passou a ser considerado nesta si tuação desde
Rd, Emídio João '\1áximo Peças, do R.L15.

?uadro
F3.SS0U

do Serviço

de Admioi stração

a ser considerado

10/6/~6, o

'f.,~,i

:Ai I i tar

nesta si tuação desde 16/6~i)67, o '
da E.P.A.: .'

do SoA.l~o. José ~allUel Bento da Silva,
Abates

" ri

auadro da Arma de Infantaria

2";;

r1

'"lassou a ser considerado nesta situação desde
de lnf., Manuel João Almaça da Cruz, julgado
activo pela J.doI ••

III

- PRuo~ãES

6(5/96~~ do se

E GRADUAÇOES

SAI:liEN lOS fi Q_WID PffivIANE~IE
Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Supranumerários
NoUltra.nar
Reliáo

1ilitar

de ~oçamJi~ue

wcap

3a S' ,
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2° 'Sa r

2

°.l~ec. Viat.

~e~'

~da~,

o Furriel,

João Bati.sta Oli vei:a
data a parta.r da
aos vencirrentos
do novo posto.
(Oaspacho de 27/6/967)

qUal ~ Ctl1~ando a ant.i gri dade desde 30/9/%5,
em direito

Co,nando Ter ri teria!

Independente

de Timor

2°S-::_

'''<Irg
\'es e V: 20s.,v1ecs. Vi.ats, Podas, os Furriéis,
Gilberto Gmçaldesde i)cente de Paula da Costa Ii.lman, contando a antiguidade
tos do /9/965, data a partir da qual têm direito
aos vencimennovo posto.
20
(Despacho de lJ /6/967 )

.Sal'

\.I

tand~' 2° .rl~c. Viat. Podas, o Furriel,
Anténio João do Rego, COIldirei~ ant1guidade desde 31/10/9ti5, data a partir da qual tem
aos vencirre ntos do novo posto.
(Despacno de 26/6/967)

SAAGE'Uas

II)

ÇlJAOro DE CUvR.E~IO

Infantaria
20

~.

s',,&r

~d

:OSé

,~il os •• os Furriéis,
Anténio José Varino Correia,João
etreira r~gues IVlalaca, Anténio ..~a:tins Lopes e Fernando Incas
Partir d lves, contando a ant.i guidade desde 28/2/9õl, data a
a qual têm direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 3/7/967)

20

Regimento de Infantaria
nO. 7
s.Sq
AlPalh~'
l'gs. '\1:i.los., os F'urraeaa,
"
José '\lbnue 1 e An"
tomo Lu'1S Pimenta
ao, contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 3/7/967)

20

.Sat-

Regilnento

de Infantari

a nO. 15

iIn~~g. Mi.! °
, Jose , Francisco
.' Sofi.o Franco, contan do a
"lguid d " o Furnel,
PoSto d ade desde 3117/966. Tem direi to aos vencimentos do novo
es e aJ/8/966.
(Despacho de 3/7/966)

2\~
l'gs, \1'
110s.

Regi,nento

de Infantari

os Furriéis,

a n:l.16

João Nunes Pacheco e I~uel

Fernan-

:;:!:::;: ::~~;:
::

. 3éril

ea EXERCI TO
~*!.:;.:c*~:
:<'::{;.j;:.:(;:(.:c;:'~l<\1c***."'*:('l<<<*
JRO[,'

3L4

la

.

:jO"
,,*~~.,)~fl)J
1< ':< :t~'<*~::!c't<'l< .j(::c::.~ .:(.:(;:~.I'.!:.i' i' .

da~
contando a antiguidade desde 2a/2/96~s~·
da qual tên direito aos vencimentos do nOvo
(Despacho de 3/7/967)

Jo Castro Silva,

a partir

Batalhão Independente

de Infantaria nO 18
,

o Furriel,
~1anuel de Sousa VerísSlmo,
desde 28/2/965,
(Despacho de 3/7/967)

2° •Sarg •. \1i.l0"
a antiguidade

coll t

aJ1'Jo

ali'

2°•Sarg •. ml 0., o Furriel, Carlos Eotelno \~unes. contafl:Pa
tiguidade desde 28/2/966.
(Cespacho de 3/7/967)

Batalhão de Caçadores n~. 5

c()iltaJY

2°.Sarg. !mlo., o Furriel, José Fernando da Silva l1alt~t~eo~s
n
do a antiguidade desde 28/2/%6, Tem direi to aoS ve
do novo posto desde 20/2/967.
(Despacno de 3/7/967)
aJI'
tanjo a01'o
2° .Sarg. Mi.l°., o Furriel,
Adel.ino Pereira Pires! con s do 0
nto
tiguidade desde 28/2/967. Tem direito aos venclrne
. posto desde 17/6/967.
(Despacno de 3/7/967)

Batalhão de Caçadores nO.1Q
'lO

c:

~e

Alves'~elJI

~
\A'lOs., os F'urraexs,
"
J ose" Estevao
,~' Rebelo
s.oargs,
en
n,
'uida de:l
José Rodrigues dos Santos Carlos, contando a antlg

31/7/966.
(Oespacno de

3/ 7/967)

Arti Inari a
Regimento de Arti lhar a Pesada n°. 2
í

.I~'

I

Jose li
José ~

l~pd~~

2'>s.Sargs. ,ili.l°s •• os Furriéis, lv1anuelFeneira
rara da Silva, Luis Fernando Reizinho Lopes e
data a
te Ferreira,
cootando a antiguidade desde 28/2/9 ~to.
tir da qual têm direito aos vencimeltos do noVOpO~
(Despacho de 3/7/967)

6~

Regimento de Arti Iharia de Costa
2'>•Sarg. Mil 0., o Furriel,

António \1anuel Soares

[uarte

cJf'

l

~, Séti

*'******;h,.
<lo
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aanti

reito a 'g.!l

'da

de desde 28/2/967, data a partir
Os venamentos do novo posto.
(Despacho de 3/7/967)

2c,

Rei(imento

de Cavala'

ano,

da qual tem di-

3

·.:lar
g. '~ilo,
"
a antiguid " o Furn.el,\1anuel
\1ana do l~asclJI1ento, oontando
to aos v~n~?e desde 28/2/966, data a F' rti r da qual ten di re
'~ntos
do novo posto.
ics '
(Despacho de 3/7/967)
:.::ial'gs\Ii
~QPõd~il
lOs., 0S Furrvéi s, Albino w:imarães da Silva, An,.o<;
,a antigU~s Lucas e José Sebast ào Perei ra de Serxas, contea
tetto aos~l~?e desde 28/2/967. data-a partir da qual tem di
enClmentos do novo pnst~.
(Despacho de 3/7/967)
I

~~.

Regimento

de Cavalaria

nO, 7

''1Ir

~ g. 'IIi 1

0

,

dird? a ant:' ?
et to

~.~
~,tg.

tra.

,

•

•

Furnel,
Car-los El ias ''IIunes de Oh verra, con
aos 19U) ~de desde 28/2/967, da t a a part:i r da qual tem
venClInentos do novo posto.
(Oesparho de 317/967)

êatat hão de Tel agraf

'\li 1°
cont"

stas

o Furriel,

Fernando Alberto de Albuquerque Ferdesde 28/2/967.
(Despacho de 3/7/967 )

ando a antiguidade
~

~et~,
IçO

de Saúde

~.~
~ ~.~lc

Regimento

do Se viço

de Saúde

~~ al\ti81i~ o Furriel,
José Joaquim Vicente Franoo, cootan~
aos ven ~e desde 28/2/967, data a partir da qual tem díClInentos do novo posto.
Ser '
(Despacho de 3/7/967)
~lçO

~

d

e Material

anhia O' "

.

IVlslonaria

de Manutenção

de ~aterial

0;[11

52ô

~R~E~ Ll.J :X~MCITO tI'J 11
,~~,::::~;,,)
*~~~~~,~~~~~~~~~~;~*)~~~~~.~~::~.:~~:.~~:*~(:.~~*
()I'
L'
1 Automo
"
I'
P'1nll,\<:>
• J+e Abretl'c
~')0"" "::ar'4. \1'1:>
1
:' <? rurrxer,
v'.tr~ '1'
L 10
ua1L~'
tü.h.JO
a ant.i.gui da ie .les.íe .31/7/9Gcí Jatd a oarta r dei q
.li r ei.to aos vencimentos do novo po-sto,
(Cespactlo de 3/7/967)
.
'~bre~
2:> ~.;:::ar?s. v1iP~., os [<ur?-éis, Carlos Alberto Roj~g~~:.ie de5~
.Ioaquim Franci sco Palmei ro Parra
contando a antlAU1. ~J1t05
28/2/%7, Jata a parti r .1\ qual tên .li.rei to aos venC101
novo posto.

3/7/967)

(Despacnc de

aegi~o ~il itar

de

~oçamolque

-Agrupamento de Engenttar:i a de \loçarnb

qLlZ

,3,1

~

'.
coa 'ti'
rel
2).':;dr~. ,1iP.,
o Furriel,
Fernando Iosé Alves Carret~6T1 Ji
a ant.iuui.da.íe .les Ie 28/2/966, data a partir Ja ,lua
aos vencimentos Jo novo posto.
(Cespacllo de 3/7/967)

de Tinor

COlnando Terrj tori ai tndependente
..Ec;lu~dfã"de Cavalaria

no.5

. ./
.

2° .Sarg, vii 10.

J
o l-urr-iel, José Luís dos Santo~
do a antigu:i dade desde 28/2/967, data a parur
rei to aos vencimentos do novo posto.

(Eespecno de

It~
OS

di ji

~ll).~~it&1
a

3/7 /~67)

Companhia de Caçadores

tiO.

2

"j\~~

JéI;;J/
2°s.Sarl5s. '.li JOs. os Iurr-i éi s. José \1anueJ Cc_:xnilli4U~~l1t~ld?tO
gén:io I~aul da Si lva e ;\ntón:í o de I~ri to ?al,nlflna, '11 dlrel
tie,ui da.ie Jes.le 28/2/967, data a part.i r da qual tel
vencimentos

do novo ~osto.
(Cespadlo

IV

(
de 3/7/9ó7)

CULOCACO ES E TRANSFERtNC I AS

SAFCE%J;:, CO QJACt{) PH~\1'\ TE
A~nas e

Servicos
~inist~rio

Jo Ex~rcitJ

I

[I"

Ja o'
I**~~~,~I
..~
" .. ~;::.:: :~ ;: to J.: .:: ::',!: ::
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2) -;

·'·dr., d
jev~~', ê \rt"
Alberto \ldrque.s Caci.n ro, 30 C. L L de Timor,
Pela JQ Ser consi de ra lo nesta si tLId<;JOle,de 715/'::iú7" Vence:
Verta' ._Jessoal dos :)ldJro.s\"rova
Jus por Lei.""
,~a JelJelh1enci a Jo vi ce r.:1cfe Jo :staJll
C,lefi<l UO ~erviço

2° '~r)

Je ReCllililtlcilnentJ

,~aio r

das Trdilslni ssêes

la l{l~ec"
9.:i7,~. II"

Cri.ptoaráfi co, José t\LH!,ustoJos San tos Lourenço
Ievendo ser cons iiera.Io nesta si.tuaçâo
desde 26/:)'
ata em que embarcou le reuresso
a 'lletró!JOle.

•

2° . ar
I:

I'
d:'lir~lec.
Criptoll,ráfico,
ser

ea~l Cória f·oot"".Ànlr~de
lo C. L
nesta Sl tuacao desde 7/5/
• ata e.n que embarcou .ie rearesso à V1etrópol,~

Yb7

devendo

lmür

ad

consi.derado

~epe,ldenci a dll Juartel
~i recçao do 3erviço
(Com destino

lo,
'~r

,~e$tre Geller,ll
de "aterial

a la [nspecção)
'

v1ec. Viat fudas, Antón:io Alvaro v1ore:i.ra \>larques, da c.o.
tua;~ sua Jn:i dadev1obil:i zadora devendo ser cons:i derado nesta si
~le.o desle 15/5/967 data em que embarcou de regresso a ,V~tró
~.~

1),.

~ OitecÇãu do Serviço

,o ·:::iar
"

de Fortificações

e Qoras ·~ilitare.5

~d

de tng. (Sdp.) J.<ranc:isco Cae:i ro Lour:inho do C.LI. de li
Pela ' everdo ser coo>,' derado nesta si wação desde 7/5/967. Vence
verba' l)essoai de ~aneaçi'ío V:italíc:ia além dos Quadros'

~l:'

ESCüld'?'t'
.)

~_
"iltg

,l_-'
"<I

ra

I

"
ca$ llas A '!lIdS e .)erv'çll$
1,1s t ruç ão e an I dad es

Escola Pr~tica
.

A1Ud

C.C .

~

't rO$
l,en

Oe

de InfantarlJ
-

.

\..hcfe \'lec AutcrnoDllista
,Iumberto Panano tjer~ardlno,
lIeSta ·,~.,~lsua Unidade llobi lizaoora
devendo ser coos1derado
à \letr~l tUdção desde 15/5/167 data em que embarcou de regresso
opal •

, .e

~.28

~RGEM
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1° .Sarg. de Inf'.. Bernarrnno '~oguei ra, da fi.lv1.M. devendo s~~"
considerado nesta situação desde 13/5/967. Vence pela ver
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" .
2°,Sarg. de lnf., Miguel Ac)(:h~,guesAlves, do P..1.15, sua ~ni
dade I~obilizadora,
devendo ser considerado nesta situvaçaOe
C
desde 7/5/967. por ter regressado do C.I.I. de limar, en
pela verba .Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

Reglillento de Infantaria nO 3

u

2°.Sarg. de lnf., Caetano Pires Patrocírrio, do EtA.P,2; sU~ãO
nidade '~obi]izadol'a,
devendo ser considerado nesta Sl~a ver'
desde 28/5/967, por ter regressado da R..\I1. A., Vence pe a
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Infantaria n° 4
de

.
d a R·,.YJA .. 'AYJ. e 2°
lo . Sa rg. de Inf ., J ose'An" trrn.o Ferre1ra,
. .Sarg·de
Inf ., José António Reis Evangelista,
do C.LI. de hrnori/5!67,
vendo ser considerados nesta s:i wação desde 13/5/967 e ApfO
respecti vanenre.

Vencem pela verba "Pessoal

dos Quadros

vades por Lei".

,

Unidll'

2°. Sarg. de lnf., Manuel António Rodrigues, do 8.1:2. s~a desde
de Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta Sl tuaça~a ,'peS
28/5/967, por ter regressado da R..v1.A.• Vence pela ver
soal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria

nO, 3
.

\>bbi li

til

2°.Sarg. de Inf .• Antá1io Cunha, do 8.1.7, sua Unldade >5/967,
dora, devendo ser considerado nesta s:ituação desde 28 1 doS
,
por ter regressado da A.M.A.• Vence
pela verba "P e ssoa
Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Infantaria

nO, 7
conve,

2° .Sarg, Mec. Anuas Lig.,
niência de serviço.

Aurélio

Eranco,

do

C. 1.,v1., por

Regi,nento de Infantaria nO. 8
,

,

p'

. s e

tln
I
e vlar

'd

S'

2°s.Sargs.
de lnf., ,v1anuel Martws Ferrei.ra e lv1anu
acPs oe,
rei ra, OOÚJosdo C. LI. de limor, devendo ser cons). er doS QtJIl
ta situação desde 7/5/967. Vencem pela verba "Pessoa
dros Aprovados por Le:i"

~ Sér
llll***~;*...
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s,Sar

CaPel:Sctade
Inf.. João da ~a,
do A.I:1.e Diamantino vlanud
~si~
~a.
do 8.1.7, Ullldades Mob1llzadoras,
devendo ser
do da t1~~ S nesta si tuação desd; '2J3/5/~67, por terem regressa
~r lei' .. '-\•• Vencem pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados

Re~i~ento

lo ~.

de Infantaria

nO 10

'''Qr

to J~~q~eIní.. Diniz de Figueiredo e 2°. Sarg. de Inf.• tJipóli
v~dQ ~es Gonçalves, ambos do 8.1.7, Unidade ~obilizadora.
det~~ressa~o
ccnsi~ra~
nes ta si tuação desde '2J3/5/967, por terem
P oVados da A. vi. A • Vencem pela

verba . Pessoal

dos Qradros

A

Por Lei".

(o,

'~a.r
~ ~.. de I
. ,~
p slderadoní.» Fi Iinro Artur uOUveia, €Ia A. vi. vi.. devendo ser
~Soa.l do ~esta si tuaçáo desde 13/5/967. Vence pel.a verba'
S \(lIadros Aprovados por Lei".
(o ~

'~qr

Regi nento de Infantari

a n° I!

1oh' g, de Inf

5/~lizado " Ihningos Almeida Costa, do R. I.7, sua Unidade
do 7, Porra, devendo ser consrderado nesta situação desde 28/
S Quadro teAr regressado
da R. vI.A•• Vence pela verba "Pessoal
s provados por Lei' •
~
i~rg" de I
Regimento de Infantaria
nO 14
~~q:lora..dní.. Rogério da Silva, do R 1.15 sua Unidade .vIobi~ ~t.:r re evendo ser ccnsiderado nesta si tuação desde 7/5/67.
,
s ~aâressado do C. I.I. de li mor. Vence pel.a verba "Pesso
~\Sa.
ros Aprovados por Lei ".
'Ile{~s. de I
..
'
~v JoaqUimn f. Fem ando de Almei da \1ar tl ns, do 87 I :7 e via
)(9fjido ser Fernandes do R. 1 2 suas Uni :::lades .vIoblhzadoras
~!q I resPe('o~S]derados 11e' sta si tuação desde 28/5/967 e 26/
Verba' ~tl Vamente por terem regressado dá A.vI.A Vencen
eSSoal dos Quadros Aprovados por Lei' .

(.

~~a.t

'll'~s, de

R

.
egl:nento de Infantaria

nO 15

Dav:id Ferreira
de Oljveira
~t~Sideraj drade, do 8 C 7 Un:idades v10bi li
~~So~nte
Os nesta s:i tuação desde 26/5/967
a.l dos' OPOr terem regressado da 8 \1 ••
uadros 0\ pr ova ,1m.; por Le:i' •

~t lq~ de ~f

Regi~e~to

de Infantaria

nO 16

'
do 8.1.2 e Adin
nJoras.,
devendo
e 25/5/967
res
Vencem pela verba

,

,

5 30

o

e

sa, ~:!!f'

OROE~ DO EXÉRC!TO N°. 13
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2°. Sarg, de lnfo, Estevão Velada Gata, da BJ1.A., devendos~
considerado nesta situação desde 28/5/967. Vence pela ver
Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei".

II

2°s.Sargs. de lnf., José Ioné Magarreiro Ferreira e Joséo~~;
ca Andrade, ambos do C. L L de Timor, devendo se r cooSla1e d~
nesta situação desde 7/5/967. Vencempela verba "PeSSo
Qoadros Aprovados por Lei".
Batalhão

Independente

nO.18

de Infantaria

OnÍ'

IO.Sarg. de Inf., Virgílio de Aguiar Torres, do ~.I.~S, s~~deS'
dade li;bbilizaoora, devendo ser considerado nesta S1 tuaça pela
de 7/5/967, por ter regressado do C.T.I. de Timor. Vence
verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei".
I

de

li'

2°.Sarg. de InI., ~anuel Valter Couto Fragoso, do C.I/·sirtJ7.VeII'
mar, devendo ser conside raclo nes ta si tuação desde 7."
ce pela verba "Pessoal das Quadros Aprovados por Le1 •
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO. 19

o

°ll'

.d de l~oblnt:1

lO.Sarg. de lnf., Jorge Gonçalves, do B.I.7, sua Un1 a 19/1/~'
zadora, devendo ser considerado nesta si tuação desde 1 dos
por ter regressado da B.M.A.. Vence pela verba "Pes:?J
Quadros Aprovados por Lei".
.(-'
Batalhão

de Caçadores n".

1

devell'

2°. Sarg, de InI., José fusa das Neves, do C. r. L de ~imo;'pela
do ser considerado nesta situação desde 7/5/967. en
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Batalhão

,oe'

de CclÇadores nO. 3

d S.l~~V

o

2°.Sarg. de Inf., Lui s dos Santos Morais, do C. LI. / Vence
vendo ser consideram nesta situação desde 24/5/96 .
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
o

...thf•

~;--",'"

2°.sarg. de lnf., Anténio Manuel Afonso, do E.C.lO, spO~r j"el'
Vence pela verba "Pessoal das Quadros Aprovado
Batalhão

de Caçadores nO. 6

2°•Sarg. de lnf., Francisco Pires ~teus,
vendo ser considerado nesta situação desde 7/5/96 •

.

oe'

l:iJ!Cf, )9
do C. 1.1./eVence pt

~Ja,~ér'le

•

**********
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essoal dos ()Iadros Aprovados por Lei".

.s,

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

lila~r~e ~nf., José Pedro V1orais, do A.1.7, sua Unidade .\1obievendo ser coosiderado nesta sit.uação desde 'lfj/5/67.
~dl'Os ~=gressado da A.,VI.A
•• Venre pela verba "Pessoal dos
"Provados
por
Lei"
0
~r ter'

I 2 ,Sa

•

IlQr:de~ernf.. Silvestre da Costa Fernandes. do C. LI. de IiCe Pela endo ser considerado nesta situação desde 7/5/967. Ven20
verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei".
tv

~i~:
~e lnf. Carlos José Coutinho Fernandes~ do E.C.3, por
ence pela verba "Pessoal dos
Aprovados por
'~r

Lei~

Qaadros

Artilnaria
~

Escola Prãtica

de Artilnaria

'Sar
:t,~'J~e ,A~t:, Anténio Alberto Pinto de Freitas e 2°.Sarg. de
t ta, de!e hmpio Carriço, ambos do R.A.L.l, Unidade Mobilizaregendo ser coosiderado nesta situação desde ?i3/5/967,por
tus Apto ressado da 8. VI. A •• Vencempela verta "Pessoal dos Q.ta2o•
vadas por Lei".
Sar
llQ g. de A
'.
~r, dev n.., Mânuel João da Conreição Rita, do C. LI. de 11la ve:~p ser coosiderado nesta si t.uação desde 7 /5/96l. Vence
a essoal dos Quadros Aprovados por Lei".

tf!ln

Regimento

de Artilharia

Ligei'ra

nO.2

10,Sa

(c/destino ao C.I.C.A.4)
P tg, eh
~~,M" d Q. S, S. G. E., Orlindo do ,~ascimento ~rei ra Saraiva, da
~ ta en q eVendoser considerado nesta situação desde 18/5/967,
s ~ad~e regressou à ,Vletrópole. Vence pela verba "Pessoal
s Aprovados por Lei".

(O~.
''liIt

i!qde g, de ~

Rejlimeoto

de Arti Inaria

Lilei

ra nO. 3

.
~/S 'Ilobil{t., Jacinto Chaveira da Silva, do 8.A.~.1, ~a lhiql /967 zadora, devendo ser considerado nesta sa tuaçao desde
dos~a~or ter regressado da (tVl.A•• Vence pela verba "Pessot'os Aprovados por Lei".

2° .Sarg, de Art., António Isidoro Eaptí.sta, do R.A.P,2, s~a ~~
dade !~bilizadora,
devendo ser considerado nesta situaçao ~
de 25/5/967, por ter regressado do C.I.I,
de S.Iomé, vence
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.
2°.Sarg. de Art., Joáquim Viriat- F0r seca , do C.LI.
de I:iJnOr,pedevendo ser consi derado nesta ",.1 .uaçâo Jesde 7/5/967. Vence
la verba "Pessoal t1' -s Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Arti !hari a I lei ra nO.4

2°. Sarg. de Arto, Ãnadeu Pereira de Oliveira,
dade :viabilizadora.
devendo ser considerado
de 26/5; 0G7 por ter regressado da R.vI.A..
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei' .

Regimento

de Artilharia

do

()ni

s,c, 7,

s~a des
nesr.a situaçaoba "
Vence pela ver

Pesada nO 2

2°.3arg" de Art., António Frias Vieira, do R.A.L.l, sua un~:a~/
V1ob:i lizadora,
devendo ser considerado nesta si tuação d~~ ssoal
5/967, por ter regressado da R •. vI.A.. Vence pela verba
e
dos Quadros Aprovados por Lei".
. r de
2°. Sarg. de Ar t., Aa~l Alves de Almeida, do C. 1. I. de hrno , pela
vendo ser considerado nest.a si tuação desde 7/5/967, Vence
verba "Pessoal dos çuadros Aprovados por Lei".
(c/destino

ao C.loC.A.l)

j07)5;~~7.

2°.Sarg. de [nf., Dionísio dos Santos GC>nçalves Gomes,
de f:i.mor, devendo. ser consi derado nesta si tuação des~.,
Vence peja verba "Pessoal dos Quadros \provados por
)

vi róns;
2°s.Sargs.
de ~L,
Fran~i~co Lopes, .lo AoL 1 e Agos~iJlI1~do:nes'
do ti. 1. 2, Umdades .vIobJLi.zadoras, devendo ser conSJ d~r v1 A.' ven
ta si tuação desde 28/5/967, por t.erem regressado da .,' .cem pela. verba \ Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel .

Regimento
.

de Ar ti I hui a Pesada n°, 3
.,

Sargs Ajuds, de Art., .Joaquim 'Ienraques Barbosa do C.
e Silvino I1onteiro de Sousa, da C.t\ A. por ped-irem

S VC I '

A,

Gjljd~

2°o:3arg, de Art., Ja:ime Fernandes da Si lva, do 8. v.P 2.SU~es~e d'
o
de V1onilizadora, devendo ser consi derado nesta si tuac;a pelcl"
25/5/967, por ter regressado do C. L de S, Ioné. Vence

r.

la . ~et'
.'
1IIIt*I!;**
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. F~:'
ha "p

2c

eSSOa1dos Q.tadros Aprovados por Lei" •

,~

Ves
de Art., José Andrade Pereira e Evaristo Lourenço A1deven.;h tuna da Silva, anbos do R.A.L.l, Unidade \1obilizadora,
ser
tílll regr
COrlsideraoos nesta situação desde 2B/5",~,por
tedtos 4~ essado da R.~. A.. Vencem pela verba "Pessoal dos Çua''Provachs por Lei".
(c/destino

l° ~_

ao e.l.e.A.2)

'''&1'

20

ela~' de Art.

e serviço:'

Abílio

Pereira

.S~

Oi.as, do R.A.P. 3, por conveniên-

•

r.

~li~~e Inf •• José da Silva Pej 00, do R. 2, sua Unidade [\bOI, [lo/a, devendo ser considerac:b nesta situação desde ?i3/5/
~s ~adl' ter regressado da R.~. A•• Vence pela verba "Pessoal
2c S
Os Aprovachs por Lei".
~~rg. de En
.
,
1 <h ser g•. (Pod. ), .-Jumberto Lopes Geraldes, da R.l~.~., dea verba "ponslderado nesta situação desde 12/5/967. Vence pe_
essoal de Nomeação Vi tal ícia alffi1 dos Qaadros",

Regiffiento de Artilharia

)~.!\jUd.de Art.,

OOS Santos,

Fixa

da C.S.O.;\.,

por pe_

Escola Prática de ~avalaria

~o

.'~ar

Francisco

Antiajrea

% g.

de C.

~e~ade'11oIt:' Francisco ,vlanuel lOOIaz.Correia, do R~. 7, :na
'Pee 18/5/9 hzaoora, devendo ser considerado nesta srtueçeo
sSoa[ do 6Á.'. por ter regressado da R .. vI. \1.. Vence pela verba
s '<Uadros Aprovados por Lei".

\~.Sq

li/g• de C

Regj Inento de Lance iros nO

1

IIJt~ríl, tiav., fYJ.tooio Laço Jeca, do Etc. 7, sua Unidade ~bi~~ ter re~evencb ser considerado nesta si tuação desde 2/6/'JÔ{,
IIlsAp~essado da A. \1. vi•• Vence pela verba "Pessoal dos
Vachs por Lei".
(c/destino

~,SqtR

• de C
av., Francisco

00

c.r.c.x

José Eranquinno

3)

Bo loca,

00 fl.C.7,sua

534
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Lnidade j~bilizadora.
devendo ser considerado nesta si tua'1ã~.
desde 18/5/967, por ter regressado da A.M.,v1..Vence pela ve
ba "Pessoal dos (hadros Aprovados por Lei".

E1d~~"

2°. Sarg. Mec. Viat. fodas, Adriano Correia Castanho, da
devendo ser considerado nesta situação desde '2n/5/961,
Emqueetll~rcou de regresso à .\1etrápole,

a

Regilnento de Cavalaria n". 3
Fu r r i el de Cav,. Francisco Diogo 'Vbreira. 00 A.C.7. sua Uo~~~/
,\1obilizadora, devendo ser considerado nesta situação ~PessOa!
5/967, por ter regressado da R.M.A•• Vence pela verba
dos Quadros Aprovaoos por Lei".

Regimento de Cavalaria n°. 4
foll'

10. Sarg •. \-!ec. Viat. Lag. e Especiais, Manuel Carlos Santps c;OIl'
seca, da C.O.M..v1., sua Unidade ,viabilizadora, devencb ~r ~
siderado neata situação desde 12/5/967, data Emque en a
de regresso à ~etrópole.

Regimento de Cavalaria 0°. 6
2°•Sarg. de Cav., Âlvaro Peixoto, da B..~.M., devendo ser
derado nesta situação desde 13/5/967. Vence pela verba
al dos {)Iadros Aprovaoos por Lei".

Regi,neoto de Cavalaria aO: 7

si'

~ressO'
j

,

deJ.rD'

u~

2°. Sarg•. \1ec. Víat, Lag. e Especiais, João Aodrigues ~~erado ,
C.D.M.~.. sua Unidade ,vlabilizaoora, devendo ser cons regreS
nesta situa;ão desde 15/5/967, data Emque EmbarCOUe
so à \1etrópole.

d

Re~i~ento de Cavalaria

nO,

8

~
, 0118,

Sarg. Ajud. Olefe j~c. Autanobilista, José da Silva F~erado "
C.O.'~.M., sua Unidade ,Vbbili zadora, devendo ser COtlSl- regre
de
nesta situação desde 12/5/967, data em que EmbarCOU
so à Metrópole.
.ré
,

~"'·t9

,.,
Correta, lle5
2°s. Sargs, de Cav•• Ikmingos Dias e Jose Barreto . alils, I
do A.C.7, Unidade ,Vbbili zadora, devendo ser coost~e~ ~1•• Vdl
si tuação desde 18/5/967, por teren regressado da. ,,'" "
pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lel •

~. Sé!'
Ittlll.!:**

ORD~ DO EXÉRCI TO
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Engenlld r i a

2'

C:sco I a

Prd t i ca de En gen ha r ia

.Sal'

lhi~~d~ ~g:
2'

1

(Sap.), Joaquim vlanuel de Sousa, do R. E.I, sua
des~ 28 blhzaehra,
devendo ser considerado nesta situação
ba "Pess/5/%7, por ter regressado da EU1.A.. Vence pela veroa1 de ,~aneação Vitalícia

alén dos Qaadros".

·Sa

v~~· s~ Eng. (Sap.) , João Soares Podrigues, da (l.M.A., de~~ress:~ CXlnsideraeh nesta situação desde 'li3/5/9ril, por ter
ttalk
da A. vi. A.. Vence pela verba "Pessoal de l'bneação
la além dos Quadros".

RegLnent

.

de Engenllar i a nO. 1

O

~~

dev~~ de Eng. (Sap.), José Luis vlarianito da Silva, da fl•.\lA..
Pela ver~r,,<nnsideraeh
nesta situação desde 'li3/5/9õl.
Vence
Pessoal de 8aneação Vitalícia
além da; QIa!hos·.

Tran

.

SilJISSÕt!S

20

Regilnento

.Sal'

de Iransni ssões

~ev~dode Eng. (Irans.),
Luis José Saremago, do C.1.I. de linDr.
aVerbas;p <nnsideraeh nesta situação desde 7/5/967. Vence peessoal de l~eação
Vitalícia
além dos Qaadros",

Servo

IÇO

20

de Sa5de
Regimento

&,Sa

do ~erviço

de Saúde

do S.S., José Joaquim Vieira da Silva e Frmcisco G>Stdera<has vtartins, OOlboseh C. I.r. de Iiroor, devendo ser con~al de ~sta
situação desde 7/5/967. Vencen pela ~rba"Pes2o.
I
ação Vitalícia
além dos Qaadros".
1Il~ ~~~

Sa

eh S.S., Antmio da Silva Brandão fuel a, da (l.M.A., deta Verba
ser co .
"p nSlderaeh nesta situação desde 2{)/5/9õl. Vence pe-

'lell~'

essoal

Ser .
ViçO

de ,'laneação Vi tal ícia

de Ad.ni ni stração

além dos QIadras".

\ii I i tar

10
l~
'~g.

• Grupo de Companhias

eh

de Administração

~ilitar

S.A •.vI., José Augusto Cias Veloso, da ll•.\1. \l, deveoOO

ser considerado nesta situação desde '2fJ!5/967. Vence pe
ba "Pessoal de NaneaÇão Vi talícia
além OOS Quadros".

20, GrupJ de Companhias de ~dministração

la ver'

~il itar
~ de
na si tuaÇaO

2° • Sarg. do S. A.VI., José vanue l 8en to da Silva,
di spxribi Ii.dade,

~51

2D. Sarg. eh S. S., João Alves Diogo, do

(1. A.L.1, sua Uni~~e
bilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação d~p sSOS!
967, por ter regressado da A•.~. A.. Vence pela verba
e
de meação
Vi tal ícia além dos Qaadros",

Serviço

de ~aterial
Escola Prática

2D. Sarg. 2°.

do Serviço

de ~aterial
0)"'"

da Costa, da C. situll'
sua Unidade lvobilizaoora,
devendo ser considerado nes~avletrór"
ção desde 15/5/967, data em que embarcou de regresSO
le.
vlec,

Armas Lig., Victor ~uel

argaos de Execuçén
Distri

dos Serviços

tos ue Recrutaaentn

Di st r i to de Rec rutamento

tl

Olltros

Ele,nentoS

e ~ollil ilação
e itoll i I i zaçée

n". 11

-

nninado ~e

Manuel Ribeiro, do A. I.2, por ter ~ uaÇÍÍDde
Curso A da E.C.S., devendo ser considerado nesta Slt

1 0. Sarg, de lnf.,
21/1/967.

Di st ri to de Recrutanentn

e 'AOlli I i zação nO, 14
A

do ser

devefl
l°.Sarg.
de lnf.,
Frederico ~rques Lopes, da f1.V1
•• , verba
considerado nesta situação desde 2/6/967. Vence pela
soa! dos Quadros Aprovados por Lei 1/.

~staoelecimentos

,pes'

Penais
1 a. COlnpan;1i a Oi se i p I i na r

, dp"
Unlda 8/)

i:;v'

2°.Sarg. de Cav., José Fidalgo Canaveira, do 8.~. 7, ;:u3desde
vbbilizadora,
devendo ser considerado nesta sltuaÇac>"PessOlI
967, por ter regressado da A. \1. 1'1.. Vence pel a verba
Çuadros Aprovados por Lei'

20,

Depósito

s,

Discipl

inar

Cav ~·1~aIn~., fvJ.tónlo Hel der Podrigues V1argalna e 2°.Sarg.de
ser Con ,qulm Laço Hanalho, anbos do C. I. de limo r , devendo
oa 'Pessld~rados nesta situação desde 7/5/967. Vencem pela ver2c
SOa dos Quadros Aprovados por Lei" •

r.

.&tl'

~bitd~

Cav., fvJ.tónio José Anaral,

do EtA.A.F., sua Unidade
nesta situação desde 28/
~ad r te r regressado da A.\1.A.. Vence pela verba "Pessoal
ros Aprovados por Lei".

~/967 ~ ra, devencb ser considerado

ihs

t

,.staoel

eci,ilentos de Instrução
Academia lilitar

l~,
'~r
o'l,g· de A

'

~ lzadora rt., ,\1anuel Leal ~es,
do R. A P~2, s~a Unidade ,'r1o
P (. Por t' devendo ser consi derado nesta Sl tuaçao desde 25/5/
eS!!Qal d er regressado do C. 1.I de S Iomé. Vence pela verba "
\ü S
Os ~adros Aprovados por Lei'

. ar

11);)1'
g. de Cav R '
, ~
C 1 I d Ti
Ik • devend "
anuo da Conceição Antunes, do • • • e L>
~ela ve b Ser consi derado nesta situação desde 7/5/967. Ven~,~
r a "Pessoal dos Ç\ladros Aprovados por Lei".

(Ir g.

de lni
'
~e1''t\s.) J :' Leonardo Eação Fernandes, 2". Sarg. de Eng.
bi\' ~sid °se 'r1aria Cardoso, anbos do C. LI. de limar, devendo
~ r~eSsoJrados nesta si tuação desde 7/5/967. Vencem pela ver~ ~o. 30 dos Quadros Aprovados por Lei". (,'10. 1 do art". 63
'~1'
• do Orçanen to do ,V1.E. ).
~g~
"l/S;''ó.:; db~
11iCav"

Verassamo
' , oom
0_'
0010
to, do o A A F
sua lh' 1.devenoo ser coo siderado nesta si tuação desde
~
,
r t er regressado da A.,\1.A•• Vence pela verba "PessoGuad
tç~entoro~ Aprovaoos por Lei". ('1°1 do arto. 63 do Capo. 3~
'r1.E. ).
Lt"
1'1[1

(1.

•

•

.,

~ ~_967 [lozadora,

'" aS

rt_

~~.~,

E scala

"\ JÜlld.Ch
\tall1'gepaife
~t~~al~ ~a
~ ~ desd
~,
~ca~
"t&,

ilo

S.:s

~ilitc1r

de Electromecdilica

vlec. 'V1at. Eléctrico,
Aadioeléctrico
e Elect<Í1i~ Sousa, da A.~. ,\1. e ~. Sarg. ,V1ec. Radar, José
R1.o, da R.,'r1.A., devencb ser CXlllsideraoos nesta
18/5/967 e 25/5/967, tespecti vamente, datas
em
de regresso à ,V1etrópole.

" João António,

do R.A.P.2,

sua Unidade 'r1obiliza-

j38
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0<

'96!,

oora, devendo ser considerado nesta si tuação desde 25/5
por ter regressado do C. 1.1. de S. Ioné, Vence pela ver a
Pessoal de o'hneaç ão Vital íci a al.én dos Qiadros".

Centro de Instrução

Je Sargentos

~i Iicianos de Infantaria

dodC.ii

2°. Sarg. de lnf., ~fmando dos Mártires Vargas Eranco,
L de Timor, devendo ser consideracb nesta si tuação eles er
5/967. Venc~.'Pda verba "Pessoal dos Qradros Aprovados PO
Lei".
/

Cent";; de Instrução
.

/

de Arti Iharia Antiaérea

de Costa

.~
2°. S~4 •. d~ Art., ili.lário Reis Carrasco, do R.A.P.?, su~ ~~sde
de .obi l i zacora, devendo ser considerado nesta S1 tuaçao pela
1~/5/967, por ter regressado do C. I. de S. Tané. Vence
(verba
"Pessoal cbs Quadros Aprovados por Lei' •

r.

,

I
;

Centro de Instrução de Condução

Auto nO 5

.ol\:Jll

2<'s.Sargs. de Art., António Conçalves Melão e João Vito~~e1ItV
talto Grilo, anbos do Fl.A.L.1, Unidade '~bilizaoora,
e~ reser considerados nesta si tuação desde 28/5/967, por te~ros A
gressado da R. 1'1, A.. Vencem pela verba oPessoal dos Qua
provacbs por Lei.",
.:dev&
2<'.Sarg. eh S. S., v1anuel Reis Fidalgo Serôdio, da R. vi. vi. ~ peJa
do ser considerado nesta situação desde 13/5/967. V~~
verba "Pesroal de .'hneação Vitalícia
al.én dos Quadros'

Estabelecimentos

~ospitalares
Hospi tal ;,tiI itar Principal
~ 1,

1,

10. Sarg. do S. S., António Jerónimo Loureiro Palmela, do ta' si.()J9
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado fieSce peJ9
ção desde 28/5/967, por ter regressado da R.M.A.. Vefl,.,
verba "Pessoal de 8aneação Vitalícia
al én dos Quadros

Estabelecimentos

Produtores
~anutenção

Militar

.I

~.p"

2°.Sarg. do S.A.v1., Fortunato José Galhardas Ruivo, da7~'V~~
dev~ldo ser considerado nesta situação desde 17/5/16
peJ a verba' Pri "ati va da v1anutenção \lili tar'

._

~. Sér'
!tl***.!;***
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Diversos
Depósi to Geral

de Adidos

2o'S, arg.

de A
n1dade via .r~.> Alvaro dos Santos lliarte,
do RA.A.F.,
sua Udesde 28/~ihzaoora.
devendo ser considerado nesta situação
ba "PeSs 967, por ter regressado da R. \l. A.. Vence pela ver
20
oal dos Çuadros Aprovados por Lei' •

.Sal'
1.1. gdade ~n~.,
,231,5/967 ~ne.
'-el ',

~

~'s·Sa

•

José Francisco Pacheco Xavier dos Bei,s, do C.
devendo ser considerado nesta si tuação desde
ence pela verba "Pessoal dos Qiadros Aprovados por

Dep6sito

Geral

de Aaterial

de Gu~rra

~bo~~ ~e ln!., António Alves Patr~ e João Filipe Narciso.
nesta situ' I: 2, Un:idade vIonilizadora,
devendo ser considerados
~e~ reg açao desde 26/5/967 e '2J3/5/967, respectivanente,por
lUs Apro ressado da R. vi. A•• Venc6TIpela verba "Pessoal dos QJ.a20
va<hs por Lei",
·Sal'g. d
Art., Fernando José da Silva Nascimento, da E.P.A.,
1•
Vence pela verba 'Pessoal
dos Qaadros Aprovados por

~:'Pedi~.

20 -Sal'

~bâi

~e
Cav., José ,\laria Lopes Vicente, do R.C. 7, sua lhida
8/5/967 zadora, devendo ser considerado nesta si tllll9ã:> desde
Soal dos'~r
ter regressado da R vI.M •• Vence pela verba' Pes
~Ul'ri
adros Aprovaoos por Lei' .

el d

:~~ s:rCav .• , fui fugén:io Conçalves. do c.1.1. de Iirror,
de
l'ba "p cOOsl.derado nesta si tllação desde 7/5/967. Vence pela
essoal dos Qaadros Aprovados por Lei'

~Sa

Oestaca,nento
~l'g_ de I

~isto

do Forte

do Alto

do Duque

de dclde.~ ~f:. Francisco dos Santos AgostinhO, do R.1.15, sua
laSde 7/5/~hzadora,
devendo ser considerado nesta situação
"el'ha 'ip67, por ter regressado eh C. LI. de Tirror. Vence pe
essoal

~~.Sq

dos Q,tadros Aprovaoos por Lei' •

Destaca,nento

~i sto do Fo rte de Almada

1, dI'gs. de I
.
r
a~i ' nf., Aníbal Bandeira Correia de Ol.ivei ra, Jo C••
ne e Inác:io .\laria da E1\1 A•• devendo ser consideradoo

-: ie
540
ORDE'4 00 EXERC I TJ ~o 19
3a *~~!**
****** ** *** ***** ~**** ****** ****i<**** ***** ;:** l< l<.~ 1<***i<*~**l<
nesta S1 tuação desde 25/5/967.
Quadros Aprovados por Lei",

~
2° .Sarg,
pedir,

Vençen pela verba 'pesso

ai dos

A"pOf'l[tI
de Art., P edro Ventura da Cunha Vasques, d o C. G'pOr
Vence pela verha 'Pessoal dos Quadros Aprovados

Oepósi ta de lodi3poníveis

r.

.

de-

2° ,Sarg. de Cav, Ao tón:i o G:xnes Fonseca. do C. L
de hrrtJ~' pela
vendo ser cons:iderado nesta situação desde 7/5/967, Venc
verna 'Pessoal dos Q.radros Aprovados por Lei'
e

Supranunerár ins

Infantaria
Batalhão de Caçadores

nO

1J

~
do C.
l°.Sarg.
eh Q.S.S.G,t"
Victorino José de Sousa l'1agalh~i6/961:
R. 1'1. 6, de~endo ser considerado. nesta si tuaçáo desde. 1~ normal
por ter si do nomeado para serva r en reforço a guam1çéP
da R. 1'1'1\1"
fazendo parte do E,C.1916,

Artilharia
Regimento

Je Artilharia

Pesada nO

2

.
I? ,Sarg, de Art., Jose , Süvestre
de Jesus, do R, A••L 4, dev~o
sido ti
ser considerado nesta situação desde 14/6/967, por te~ ~., ia
meado para servir em reforço à guarnição normal da A, •
zendo parte do Bat, Art; 1882.
do sef
i-. Sarg. de Art., António Lopes Vinagre, do R.A.L,4, d~d:n#8,
considerado nesta si tuação desde 14/6/967, por ter s~ fateJl
do para servir en refo rço à guarnição normal da fU1. .,
do parte do Eat. Art. 1893,
~.
de~""
10,Sarg. de Art •• João Sobreira Almeida Júnior,
do f1.A.P~;~ si~,
do ser consideraeh nesta situação desde 12/6/967, pof(l ~.A.,
noneado para servir em reforço à guarnição normal da .
zendo parte do Bat, Art. 1869.

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

3a, Séri

**·.**t~e
lo

h.
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·Sar

Ser ~ de Cav'

D
Francisco Farinha Alves, da E.P.C., devendo
~ea.dosi deraoo nesta si tuação desde 12/6/967, por ter si do
fazench para sem r em reforço à guarnição normal da R.~.A.,
lo
parte da E.Cav. 1868/C.Cav. 1965..

'Sar
ser ~ d~dCav., .Anténio Pér:i CD Martins, da E.P.C., devendo
IlorneachSl eram nesta situação desde 12/6/967, por ter sido
faz~do Para sernr em reforço à guamaçâo normal da B.M.A.,
lo
Parte do E.Cav. 1868

·Sa
<h ~~ de

t

~v •• José Francisco da Glória,
do C.LC.A.5,devenIIOtneaC:Sl.deradonesta S1 tuaçãG desde 12/6/967, por ter siI fazendopara
serva r em reforço à guarnição normal da B.M.
parte da C.Cav. 1466/8.C.3.

Engenhar i a
Fu .

..
Regimento

tl'J.el

de I:.ogenha

,8

nO. 1

:n~d~~<dFng., Anténio Cordeiro Vieira, do 8. E.l, devendo ser
9f{JIIOs
te o nesta situação desde 17/5/967, por ter si.do nonea
~ • Para ltnos da alínea c) do arte. 3". do Cec. 42937 de 22/4~.A.. serv1r nas tropas de reforço à guarnição normal .da
~a UI tra,nar
l,s~

Rei' áo .f I i ta

'''<Ir

r

de Angola

t'l c€s, de ln
~ .. A.4. Edu f.

fvlténio José Veloso Correia de Carvalno, do
d~ E pardo da Conceição Marques, do B c, 8, Antero dos
11 Eelll .• 1., Francisco Pereira da Costa 00 C. I.S. C, Seli.li ~nu.e~rdo, . do C.G.A. Abeillar de Sousa Brandão, 00 1.
~uo JOSé ana oos Reis, do R A.P. 3; 1° oarg, de Cav, ,~a'liflo el Augu.snçal ves de Ano rim, do A.C. 4; 10.oarg, de mg.,
sitq Gli \lei to Pin to, do C.
A.l e 10• Sarg. 00 S. A..~.. S1.l~ t liÇãoder~, do 10• G. C. A..I'f.. devendo ser oonsiderados
nesta
l~ efol:'ço~ e 12/6/967, por terem sicb naneados para sel"Vl.rem
~.Sq
guarnição nonnal.
J~Sftgs. de
~,~ ~n@.l lnf., Carlos José de Oliveira
Victorino,
do O.G.A.,
~~v~do ses de &lusa, do 8.1.1 e José da Silva Fana, eh B.e.
~qa Stdo
ccnsiderados nesta situação desde 12/6/961, por
@.lqtl\iç~ eaoos para servirem em canissão por imposiçã:>,paao nonnal.
ta~SI

r:

a

r.c.

n:

séri'
542
JROF.\1 00 EXER~ I Tn N°. 19
.' Z~Íc.,ffll
~**.~",,,,***.~,:,*****.~*,~**,:"~':'*iI<***~"~**
c;c,~*
~,~'1<***-1<***
~**;j<,~**i'
~ ser
c
d
A
Ed
d~'
"J
'.
P'
d
[]
A
P
2
de"en
AJ'
uar o ustano
1res,
o (1. • .,
• tV (\Q'"
l ;)arg. e rt, ,
considerado nesta si tueç âo desde 12/6/967 D por ter s~ ao
flOr
ç
do para servir en reforço por imposrçêo para a guaJ11l.
m~.
'
o

o

par ter

I", Sarg. de Art.,
,

José Mal}rício de Alrnei.da, do fl.A.L.2, a g~~'
. do nanea do para servi.r. . en com.sseo
. - vo1untan"a,. padfa sde l~o
51
ção nonnal, devendo ser considerado nesta si tuaÇao e

967.

~'"

:,\

2S.Sarg. de Inf., Inácio Ambrózio, do C.I.S.C. e 2°'~~~~~
M., .~uel
de Mendes Barros, da vI.M.. devendo ser cfJS nOs t~r'
ea
nesta situação desde 7/6/967, por teran sioo nom 22/4F1iJ,
IlDS da al ínea c) do art'',
3°. do Decreto 42937 de
serviran nas tropas de guarnição normal ,

6A67

Sarg. de Art •• Cl audio Norberto Matos Podr:i gue/s
par 8
devendo ser eonsi deraco nesta si tuação desde 14.
to, par'
meO
sido nomeado para servir an comissão por oferecl.
guamiç ão nonnal.
~I)1
JoaLf'~

)0.

(fms,)'

't~iIi

de ln f, João Manuel Lopes, do E. 8
ta sl. 8
ÍJle
Raros Gata, do 8.1.12, devendo ser consideraoos
al "
desde 9/6/967, por teren si do naneados nos teIJl10s f\'Íf&'
do artO. 30. do Cecreto 42937 de 22/4/960. para se
pas 4e reforço à guarnição nonnal.
"dl

c.,

2" S Sargs.

20 Sarg. do S.S.

nda

11 C,4.
Basfl io Lopes, :Ppaf' ter ,

(fnfo.).

Francisco
do ser considerado nesta si tuação desde 71.6/9~7, Cecret~ ~
naneado nos tennos da alínea c) do arto. 3°. 0. güa!1l~ç
I<> 22/4/%8,
para servi r nas tropas de reforço II
fI1~.

Região :di I i tar de ~oçamoiQue

saf~'
I vi e 1°· ~

1°.Sarg. de Inf •• Joaquim Cias de Sousa, do C. L·l de"~dO
valaria,
João Antooio do Céu Santinho, do El•• ~ s)
siderados nesta situação desde 14/6/967, por te
para serviran an reforço
guarnição nonnal.
B.
.
d<J dO
10.Sarg. d~ Inf., Simplício Vasques Fadisita
f·
Sarg. de fng., José Joaquim Pisco, da E.P. E 1 5.,~.1·'
G.E., José Virgílio da Saúde FrangolhO, do ~·~.C.31
do Q.S.S.G.E •• Salvador José da Luz Letras,
r te~
considerados nesta situação desde 14/6/?6~' pO ra a
dos para serviran em canissão por imposl.Çao pa

a

J~l~~5a!g,
é,

~.

Jd ~ •.

*~h~;~.~:"
ORDé:',103
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-te:c;:

Co,l1ando Terri tcr ial
~ '&r

Independente

.

dd Guiné

.

quim~s, ~e Inf.
.V1ateus.vlonteno Irindade,
do Et L 12. Joa
CR j"art1ns Beirão, da E.P.L,
Jusué v1arques de Carvalho, da
dél LJ,V1,
L., Alexandre Canacho, do 13, L L 19, VIário Tavares
nil sta. da E. P. 1., .\1i~uel Joaquim Lourenço, da la, C. D, • A<;;:'1 va, do R L 13; (Iranso). José ÁUgusto Vaz, do B,
C,3cart\ da ci
Ça1~ bel l1eireles Ci.niz, do 11.1.3; (Sap.), Antén:io Vaz fondesctesil/do 8,C.1'), devendo ser considerados nesta situação
c) ~
6/967, por terem sido noneados nos tenros da alínea
nas t arto. 3°. do Lecreto 42937 de 22/ 4/96J. para servirem
rapas à guarnição normal.

êo

Comando T e r r t o r a I I n d epen d ente ue
l
S T ome' e P'rlnclpe.
lo s_
'1

'1

''-'tr
d
ser g, ~ Inf., .:Samuel vlarques da Posa, da C. S. 1., devendo
llornea~Slderado nesta sit.uação desde 14/6/967. por ter sido
ção
para servir em comi ssão por imposição, para a guarn1
n°llnal.

2c
~~~o de Art.! :lenr:ique Joaq~:im S:rrano V1ira, da E,P.A •. de
sido ser ccnei derado nesta si tuaçao desde 7/6/967, por ter
42~37n:feado nos tennos da alínea c) do art", 3°. do Decreto
niÇão e 22/4/%), para servi r nas tropas de reforço à guar
normal.

v

1

1ECLARAçaE3

Pensões de Reforlnd

Gue a a .

.
Situ~ :t1r de 1 de Julho do corrente ano, transltaram
para a
la C.Óao de reforma passando a ser pagos d~s suas P~~7s
pe
~ve ' de Aposentações, conforme vem pubhcado no Gano do
rnenc!llonO. 146 H Série
de 24/6/967, os mil:itares
a seguir
já d~a~s
cuj a pensão anual a cada um se indica, estando
to Le' uZ1do do clt$Conto a que se refere o artO, 13° o do Cecre~co_Le':lc.36610 de 24/11'917.
rectificado
pelo artO. 11°. do
1 nO 39843 de 7/10/954
o

Sql'@1\'

J~Ci.do QS5iE-José

, ".

'1""
, o,Sal'
g.
"
"

r1ourão hLeLa, ao 1US
'-Afonso
Pedro liteira eh RI 5
-4lbertn
\tale das Ve~es, do R4L 2..
ao QS:nf.-José Dias da Sil va Peixo to Júnio r
cb R.I. 5
,
-Paulo de ASStUlção oos San tos, do
R. C. 3
· .. ······

'll.J12$JJ
27.J12$JJ

25.656$))
24. /56$JJ
24. 7S6$])

'ri
3a'~!!~f~
S
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-1° .Sarg. eh Q$,%E-An tónio Anaro Carcoeo Ren te, li> d ..rf.
7$c1)
',.;1
P • Elvas • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • ... 24.
t: )'1J~--,20 .Sarg: li> QS:1:E-Joa'1J.Lm Veríss,ino, do D. G.A .....
, .. , . 2~.512f~"{
- z:> .Sarg. de In], -Ge~W1O da Silva 7 ei xei ra, cb IJ:, 5 ~: 384$])
-ZJ.Sarg.do QSSl!,-Jose Iuas, do R4L 1
2J 8ZJ$1J
-"
"
"
" -Carlo s Diogo Júnior,
do 1°.G.C.A ..~
AO'0JJ$J)
"
"
"
r se'L et. tao,
. QG/G .'11 L
-"
-Jo
a:
. JO.J.

2 - Rect i fi cações
o
Declara-se que foi promovido ao posto de Sarg. Ajud. d~~tÚ.
!O. Sarg •• Antálio Victorino Ferreira de ~óbrega, do 'lJI • par'
da Madeira, cOntando a antiguidade
desde 21/1/967, da~~a_
tir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. tylle foi
cho de 16/2/967),
SEndo colocado na B. A. G. 2 e não
4/967.
publicado a págs. 313 da O.E. nO. 11 -3a. Série- de ~

co~t

10 C:arg·,
Declara-se que deve Iêr-se: "Sarg, Ajud. do 5.1\.1\1 ••
Sarg.,
Al fredo Ferreira AI ves" e não "Sarg, Ajud, de Art., o "gs, Il~
Alfredo Pereira Alves", como por lapso foi publicado a pa
313 da O.E. nO. 11 -3a. Série- de 20/4/967.

° i~

10/6/61,

Declara-se que em aditélllento à O.E. nO.16 -3a. Série- d~ tor{j)'
pág. 466, na parte respeitante
ao l° •Sarg. de lnf.,
V1c eS'1!! dames, deve acrescentar-se"Devendo sec.abati do desde a rn
ta à fU1.A.".
_/

Lo~d' ~~~

Declara-se que o 2° .Sarg. de- Gáv. ,'Victor
ge Vlatos
D.G.M.G.
te na O.E. n", 12 -3a. Série- de nj4/S)ff{, pág. 365 e o
e não do A.L.2, cano por lapso Se publicou.
./

A.t.,II"
Declara-se que o 2°.Sarg. de Cav•• BaúI Hibei ro \!iana, do1t4/9~,
anbarcou para a guarnição normal do C. I.I. de ,Vlacau dIa/S/
e não coofonne foi publicado em O. E. n? .13, pág. 523, e
~.

(jj/3a•

~1

Declara-se nula e de nunhum efei to a transferência
para oSineS
VI., do 2° .Sarg. de Eng. (Irans.),
João Daniel Lança
'tJ/6/ '
nandes, do E..V1.E •• confonne publicado an O. E. nO.17, e
pág. 488.
11.

dd

$a.;(,. ~B,.

Declara-se nula e de nenhum efeito a transferência
pa~aVO
apág.
dos ~ores do 2°.Sarg. de Fng. (Trans.),
Heitor Jo/se
E.M.E•• confonne publicado em O.E. nO. 17, de 2J/6, 967
Declara-se

que o 2°. Sarg. Mi.lO•• ,Vlanuel da Estrela

,Vlaiato,

do

1

e· .

.'

~
)~~erje
l**%~*~*,

'
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~'l\o.18 p r
'do
1
O ~
8 3
,e 3,)/6i9' 0ll0V1
ao actua
posto na
to n? o 1
ao .:cene2Il/2/965 07 ~ pág. 5J4, conta a antiguidade de promoção desde
na tefe ,e neo desde 28 '2/967
COIro por lapso
foi publicado
n da O. E..
-v

rÓ»

e

n'l versos

J_

I

~e!a
R ta-s

!:.A.p,2~ que o 2°" Sarg, de In~", Caetru:o, Pires Patrocínio,

do
o~ notpassou a ter como U~dade ,~b~l~zajo:a!
o 8.l.2!co~.
na R ~ A a da A. \1. A. nO. 27644/1
5C)2J C. Irrici ou a corru ssao

tec!

"

en 21/5/965.

ihata-se

R.l.I qUe o ;zo" carg, de lnf., Manuel José Orelhas Canni to,
~~.A.L.i Passou a ter cone Unidade v1Qbili zadora desde 1/2/67
• COnfonne nota nO. 01349/A de 25/1/967 do C.LI.

\J.ilné.

~lat

ih

da

a-se

d R.l. 7 ~e o 20 .Sarg, de lnf.,
11anuel dis Santos Fernandes,
e tefo~ P~ssou para o R. [.16, transitando
assim da si tuação
~!
o d G.~. para a de G.~. Supra.
data-se
~' ~ 11~ue o 2°. Sarg, de lnf..
!anuel 8a11Osde vlouroo AndraSde 2Úli~' passou a ter coroo Unidade ,~bilizadora
o
5
~ I
67.
ela
v' ta-se
~~, do Aqre ~ 2°. Sarg, de Inf •• Joaquim AntÓ1io Pimentel Car~ Confo~• Iô, passou a ter coroo unijade Vobilizadora
o A. ,. A.
~siionnepnota da 11. vi. A. n", 7216/1 q2Q C. Iniciou a sua
~!a
a o \1. Ao aTI 1,9/965.
t ~a Se
·l~ Passo
qUe o 2° • S arg, d e I n.,f
"
I"erxei ra, do
q~'
rlanuel Antano
, ,oP
~.. a,
u,a ter cano Unidade tlobilizadora
o PoAo'\of.. lru.ClOll
~at
sSéIQno C. I. Ja Guiné em 2J/1/966.
l·ltse qu
1~~,PQssoe o 20. Sarg. de lnf.,
Ãn~elo Ferreira
PesenJe, ,h 11.
t•. ~. Il\i u, a ter cano Unidade Ibbilizadora
o A. LI .ies.:le 1/
~~"Cl.ou a sua ronissão na A. ~1.~I.em 3J/4/9tX).

e.c.

r.

~~.q..~

t:~'S

~e o 20 '

d

.~arg. de ,I~f., João, ~ ~a;;cimento \1a;1Ues, o
t.. e 1111967 a ter caro Cm 'fade Ibbüua loril o F. I.b a j.JdI'~~....
• confor.ne nota ,lo C. I.L 3d iJuiné nO. 1~1l3/,t
lt Q"

PIIS~

~'Q,~

2° • ~.aI'~. de t\ rt., .J000
~ lo:!l,e,je1rOS,
,. '
J P. A• P• 2 ,
,o
Unijade .1obilizallora o I~.A.C. Jesde ,):)/1/67.
I\a R. i1. À. des.ie 27/")/966.

~'Ir...~ii
"4It que
ter o

I'q-~e

COI!);)

l'-!cldi'a-st!
,

\

~ ·I.rt.,

que o

passou

20, Sarg,

a ter

, • GJ

.le Art.,
"

'.J

J

José l'i~ueirech
,

'1"

00110 l;.I1(la.J~ ,lQlJl lLdJOra

Ild~a~•.;.JI

P \ I,~.
o ... r

.lJ/1I:)67. t:lu:ontra-se na .:" \:.A. desde 27/5/966.
,
do P ,\,C.. ~
'l!>.Sarg, de Art., Jose Botelno,
• nota III
sou a ter cnoo Uridade \bbilizadora o
5, confotme I.IV
37528/1 -7091 c, da Elo ~1.A.. Iniciou a sua canissão 11,1 '

.~ara-se

que o

e.c.

r

23/3/966.

C)"
,jJ f • lflP
a
Ieclara-se cp.1eo 2<>. Sarg, de Cav., João Fróis Glerr • ~ íJ/l
passou a ter como Unidade ~bilizadora
o R.I.7, des '
Iniciou a sua coni ssêo na R.~. A. em 24/7/965.
fG
s

_p~,

Ceclara-se que o 'l!>.Sarg. <:h .s.A.~., Luís Pila de C~e'G,1
5, transitou da situação de reforço à ~/R\1A para14/3/965.
pra, desde 14/7/966. Encontra-se na EU1.A. desde
tI:lf
:::i1\'1I. ~J
Cedara-se que o Furriel de lnf., Antálio ~valho di6/:}67. (#'
C.lO, passou a ter cono lhidade mbilizadora 6ll 1 1. dll
I. 19, conforme nota n", 8459/A de 1/6/967. do L.r •
jo'.
r

.

. deiraS!

~p

Declara-se que o Furriel de Cav., \1anuel Joaqul~ ~ ~bi1~t~!
lotão Dayml er 831/1\.C. 6, passou a ter comoUnlda/1 ~p.l.,
o A.C.3, desde 28/5/967, confonne nota nO. 17415
6/967. Encontra-se na A.~.A. desde 1/9/965.
:p f,1

/

!orei rll.' f9'~'

Ceclara-se que o Furriel de Cav., Francisco Ciogo ~ G1dJflt
7. passou a te r COOIO lhidade 1'1obiliza.:lora o (1. C. •
na P. \1. A. desde 28/4/965.

1

\",
\.
r I~
:i
'.
".~~'::;::: :':. :.: ~·:::I:"~::::.' ;:;:;: .: ::.' .:;:;, .' . ,; t •'

.J )~ ..'

1 'tiílistro

Joaquim

'I"
: ,;~.

I

.',

do ~.(ihcito

da Luz ÚJnha

a Ajudante General

~ :i

jl

I.

:.,;,',

,;~.

,I ,

:!' . , :".:,; .'.: .: , :';,

:'!'
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~~================2=Q=d=e=J=u=lh=0=d=e=1=~~=~7
rUlI'

I C3~se

ao [x~rcito o se~uinte

:--,\1 :l~rN'IOS ro O JAflD
l~

Pi:H,1f!,:f.j\'[?

OuaQro Co ~ervico de raterial
Passe)

(lo(ir. I-lem ao C.P. do Serviço de Mat.er ial , o 2° . Sarg.
POtque"
Josp Fernandes Vagos do Serviço de ~lateri al ,
cOillpeti enContrando_se aprovado para este Oradro
lhe
~esde i~ o preenchimento
de, vaga. Conta a ru:ti~uidade
ellci", /5/%7. data a par ta r da qual tem ua rea to aos
~' ''lento
~tt~
s ao novo posto
e embarcou para o C.1. 1. da
al'to. 3~or ter sido nomeado nos tennos da aI ínea c )do
cOrno no ao l'ecreto 42937 de 22/4/9(()
e de acordo
2R das N.N.A
1965

r.u.-

II

~11l~ANCA~Df ~ITUACÃO

Sf.nCFN10S

ro Õ. ADro pERv1mFi~TF,

~bates
Pqa

~Uad
aOIl

ro Qa ~.rma de Infantaria

1\Sa~gser considerado nesta situação desde 9/5/967 o
a\igado ,de Inf'.
~JltÓllio de Jesus Oliveira
da Je.P.I.,
essão /ncapaz do serviço activo pela J.lI.I.
em sua
e 9/5/967

Ingre

nos úuadros
('uadroda Arma de Infantaria
SSO

5 v#n
Or.nE"
nn EX:::"C
~JO "L_'r
'
3a.:6
,~.j,
._r;,J I TO I'.
*******.~******************************u;*******.····

~' [le
t;IC.:f':

"..to'

Passou a ser considerado nesta situação
desde 2R/5/0~\~
':0. Sarg. ue In f. Ppolinário
Pereira
oe Sousa do 'i}'
sua Un i dade :'íobilizadora.
por ter regressaao
da ~ JI. Lei"
Vence pela verba "Pessoal dos Çuadros AprovadoS por

üuadro

de Sargentos

do Serviço

do cxércitc

Geral

'067 o

a ser consideraa.o nesta si tu ação ue sde 1/11, eJltO
1° . Sarg, de ln L Augusto M ves Fe r re i r a do PeglfO
de Infantaria
n". 8..

Passou

Passou

a ser

considerado nesta situaçeo uesde
ivíanuel Gomes do P, S,~. ,

20/6/967

o

2°, Sar g Clarim
Passou

a ser considerado nesta situação desae
2°. Sar g, r~lúsico" António Augusto Lento. do

Passagem
~uactro

a s i tuação
do 3erviço

10/6/9

r.r.

67 o

5,

de r' i spcn iui l i daér
de ~dministraçiQ

~i I ,tar
'1

/c./o67 o

Passou a ser con si cer aoo nesta si tuação desde ",9 [ll' "ireS
2°" Sarg, do S, A,trl José r,~anuel ua Encarnação Lea. J
ao 10,G.C.A,U ..

Ouadro

do Serviço

de !'aterial

6" o
Passou a ser cons i ue r ado nesta si tuação desde 28~6(~ai Oe
1°. Sar g , lo r,!ec, F'adi ornon-t.aoor Victor r,1anuel ~l rneSfll8,
Almeida Santos
da J:,1I~ '·1m , 1.. transferido
com ade vai
,
0)1
o.e t,a para o 1', I de Luanda
Arrgo l a ?roYÍuCla
re s i o.i r .
'" o
c./6/vo(íJ. 'IrO
Passou a ser consideraJo
nesta si tu aç âo
desde
n
c;
•
f'elS
,o
2° Sar g . 2° .Mec Vi at, ['odas Jo aquim AntóI1l0 ,ta pafa
vanca do l ,/\_
r
1· t.rans fe r-ioo desde a mesma da
", r

?

,.. o

Passou a ser con s.i deraoo nesta
2o.Sclrg. 2° [,'eCo Viat louas

P,M.[I ,

s.i tuaç éo desde] / '': rteS
('1\,[I
(o
l duaruo ca k.l

I n ~ r E S SO nas F i I e i r a s
(!I " (I r o

do:

~/O'JI

e r v i c o r (' " a t e r i (j I

tis

la ••
I

-e ri e

III11

***

DP'I>I:"
.\'~',"

rn 'lO 2~
"" ,YFOCI
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********+,,****************************"'*********
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p'Ss'
p óI11 a <
OStos~eÚ ~OnSl.derados nesta situação
desde 3/6/967 nos
\'<t~e u e nldaues a seguir indicados
contando a antigui'
~OSto
~sue 3/6/967
com direi to aos vencimentos ao actual
"
eSue a mesma data
os seguintes
alunos do I.1.M,F.

~ 0
~
, 2 ~a I!.Scola Prática

- do

Serviço de Material
( ) ~ rg. 2° ,r,'ec, Vi at , I'odas-An íbal de Oli vei ra Araúj o Vaa II
lente.
"
""
"-Virgílio
Luis rias Esteves.
la) ~~Il!llallhia
D'IVISlonarla
"
-'.'
c ~.'

- .se
1
Ma t er i. a I
ue ~lanut ençao
-Car l os Alberto Maia Lopes

r
"a 6 2°.t:'ec. Vi atT'odas

(~)2o ~a
Escola Mil i tar de EI ec t romecan ca
Ib)II ''-' rg, 20 ,r,lec. Padi.omon tatior· Fr anci sco Manuel Castelo
í

"

"

ii

"

I,

"

"

Instrumentos
.

itcgiloentu

dos San tos

-Jo ão Pedro

wintela
Leltzo ..
"
-An tónio Pi res Faus tino.
de Precisão-José
Manuel Pedroso
da Silva.
de Transmissões

2 .Mec Padi orrontado r -I'omi.rigo s Pereira

Barbosa.
Ib) ,
"Manuel
Augusto Martins de
~ , "
Barros.
o~t~t'e
ii"
"
-Tornaz nui vo de Oli vei r a ,
a)l~~t'es:sido incorporados
no Exérci to em cuj as filei ras
~) et)cern
arn nos termos ao I'ecreto 42~32 úe 4/11/959.
Yellce Pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Ler.
Os\-~~Qt'~sP'ela
verba "Pessoal ce Nomeação Vitalícia
além aos
II

0

Iii

.

D c S \"

'.;~OIlJOÇEO
args, 2°s,}'tec. Padiomontadores
ficam na Fscala
de
e
Go Via Colocados imeaiatamente
à esquerua cio 2° Sarg. 2°
\'s ~s cl t, r.{odas José Manuel Eraz Avô. escalonados segun'
o
aSS1 .llCdçnesobtloaSnO.l.
e'
.,
1 r'I, p _'"
r
h's.::
'ÜIlJ
. ar"s
p'
,:~oç~o
t:>
.::"O S r' 'ec
- aalomon ta dores f"lcam na esc a 1a d
_e
~/ flqU,Colocauos imeúiatamente
a esqueroa 00 2°,Sarg
2<;>
(j ~1lrl\lo
l.ornontatior f'l1tónio Guiomar Grossinho,
escalonados
'
q~", ~qt'as c cl aSSl' f'l.caçoes
ootldas
no I , 'I ,"r' r F'~, .
<; P,tOtnoÉi;-l.O
:.:ec Instrumentos
de Precis?o
fica na escala
~al:',ecçc.o COlocado imeJiatamente
à esquerda do 2°, Earc:,
ves.' Ue lns trumen tos ele !'1reciS20
«'emando da ~il Vu I ou'
T

«: o
a Ser con s ide r auo nesta s i tu aç ão desde 1~/4~'q ~
~o. Sar-g, de In10
.JO::if. Lia l'ocha ,-,ollçal ve s 00 r.." ~~ fUJI
" sempenuo ue e argoS
J. u 1 "nuo " apto apenas para o ue
. oA49;19'
c;-;es que ui spen sen, plena vali dez" . r ec ret,o Lei n .

í assou

ue

21/<1/9("

/°67 o
Passou a ser considerado
nesta si tuac ão desde 21/,1 " do
2°. ~arg.
de IJl r.. An t.ón io ~prgio Lavadi.nho
Caehre de
C.I.C.A.3
jull"auo "apto apenas para o de~emp~nl~ecre
cargos ou funções que dispensem plena vahdeZ
.
Lo -Lei n",
4499S ue ?~/4/963.
PRO~OC5[S

III -

~rmas

E

G~A~UArpF~

e Serviços
~inist€rio

do ~xircito

~a ~epenofincia

do ruartel

~estre

general

rirecção

do Serviço

de Material
,st~

. b . ro fatl t a'
Sarg. Ajud, do QS._'GE. o 1°. Sar-g,
Augusto P1 e1
067 da tOo
da r.S,M., contando a ant.i gu i o ade desde 1l/5/ ova pDS"
J
.
par ta'dr a qua I tem d"i rea to aos vencarnen
tos do n pOr!Le
5
Vence pe l a verba "pessoal
dos Çuadros fprovad~S ue ?1/
(Nos termos do ar t.? , 5°. do reco -Le i nO. 4S73

964 ).
(Pespaccho

Chefia

do Serviço

de ?D/6/9(7)

de Verificação
Administr2tiva

c

de Contas

e InSpe

çãO

~r

Vi centeqtJ9)

.Sarg.Ajud. do ÇS~(.F, o 1°. Sarg •. António f.amos t' r da <le!
tando a an t i gui daue desde 1/6/967; data a p~r ~e pe18oso:'
tem direi to aos vencimentos do novo post~;, \(~oS tej'fll
ba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por Le1 .
Dec.-Lei nO. 41733 de 27/5/96~)'
(respacho de 20/6/9(7)

Quartéis

Generais
Quartel

General

,da 3a. Reglllo

"'III'tllr
II'

la. ~é '

--••**!!:

ORDEM DO EXÉRC!TO N°. 20

-

s,g. Ajud

p

t~do
.• ef., o ?o.Sarg.,
João da Gama Pimentel,
qual ta an~iguidade
desde 23/5/967,
data a partir
do novo posto.Nos
Iliosdo erc dnei to aos vencimentos
ec.-Lei nO. 46001 de 2/11/964.
(respacho
de 23/5/967)

Esco Ias P ràt, i.cas das Armas e ~ervlç,
Instrução e Unidades
Infantaria
20

553
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Escola Prática

[S,

Centros

conda
ter-

de

de Infantaria

,Sal'

natos., o Furriel
Músico "luba Sib" , José João Vilalva
t' 'COnt
ll' da
ando a antiguidade
desde 31/3/967,
data a parqual tem di rei to aos veneimen tos do novo pos to.
(Despacho de 5/~/967)

Regimento

20 ~_

de Infantaria

nO. 1

'''lIl'

ta etano
s., o Furneie l MúSICO
'b "Tu ali, Manuel Fernandes Mar t ms
'
~al'tir
Contando a antiguidade
desde ?fJ/6/967, data a

ti

a qual
20

S

tem direito
(Despacho

aos vencimentos
de 5/~/967)

do novo posto.

, éll'g

:a Po~~o Furriel
Músico "Trombone", Agostinho Teixeira
al'til' ca, Contando a antiguidade
desde 31/3/967,
data a
a qual tem direi to aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 5/7/967)
,

d

~'Sa

Pegimento

de Infantaria

nO. 10

g 0
eO
Il ·2 .Mec A
Se reno, Jorge '
q~ l't
ando
. :mas L'19., o F'urne, 1 LUCl'1'10 ~
aI tem ~,an~lguidade
desde 31/1/967,
data a par ta r da
1relto aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 27/6/967)

Cava I ana '
~,~
Esêola Prática
lias l'g·lo M

lIi1t Sant~sec.Padiomontador,

de Cavalaria
'

o 1°:Sa:g.
Graduado, Alblllor:
Vo ii i:t {la ~Opes
contando a. an t.i gui dace desde 22/]0/9(,),
eild~O~to.
da qual tem di rei to ao" vencimen to~ do 110C! es
ste sargento
fica na escala de promoc ao coloqueroa 00 ]0 Sarg,
Be íj amirn Cor te ReaL
(ne .oacho e 2G/Cí/9t'"')

ria

~54

"

"

~p.nE!;' CO EXEr.CI TO

lIo,20

3a ..

••***************.** ••****.*************.**********.~
Regimento

de Lancei

r' r ir
~;'~~t-

ro s nO, 2
tall'

Sarg. Ajud: do. (~SGr-:, o 1° .•'3arg.:... ~lário Fou to ~óvoa c~~ tem
do a an t i gui dade desde '1/6/91Í'1, data a p ar t.r r da qu rb~
di re i t~ aos vencimentos
do novo posto.
Venc~"pel~ V\erverba
Pessoa'l dos (\ladros
Aprovados por Le1 . ~ (No/ sótl.
mos do ar t.", Soo do Fecré to-Lei nO. ,t:;733 de '21/5 9
(f espacho de '20/6/967)

p'egi~ento

de Cavalari&

nO, 4

Alcide

10.Sa,rg.lo_~lec.
P.adion.ontador,
o 10.Sarg.
Graduado, lÜ/96~'
"
l''erre1ra
. -??/.r nO','o
A r sem,o
cont.ando a ant.i gua da d e de sue
,
'1
..
'toS
dat.a a parta r ua qua
tem dr re i to aos vencllren
": dacolOo:
posto.
Fste l°.Sdl'gcnto
fica lia escala
de promo~fO JOs
do irnedi at.emen te à esquerda do ]o.:"-<Jrgellto, ,\1~1n~'i11a(10'
Santos Lopes, e à dirl~ita
do l0.::'arg.,
Jo~(. LU1S 1
mão.
(respacho
de 28/6/967)
,I

'..

Regimento
-,

de r.avalaria

nO. 6

CoI"

O

'

conto

81'Ó

Sarg. AJud. do (I~",_:r., o 1°. Sarg.,
Alberto r.'onte1ro,
1 tif'"
a ant.i gui.daue, uesue 17 /S/967 , data a par t.i r da qui! verv~
direito
aos vencimentos
do novo posto.
Vence pe~s
dolJl"
Fessoal
dos {,hadros Aprovados por l'ti".
(Nos te
tigo 5°. do Peco -Lei n? , 45133 de 27/5/9(4).
(Tespacho de 20/6/967)

Regimento

de Cavalaria

nO.

7
,(l~f' ,

oe

10.Saq,.1°.:.1ec.
Viat.LaE,:. c Fspeci.ai s , LI '!0.:--llrl:!·0j':(1'· 'vo
0
(''raça I-e ruamíe s , cont.an..o
'
','
a "lIIl1gU1uuut!
uesu"e 1" _ ,'(1 11 ,i'
,
,
"
'nenlOs
. ,,(l
uuta a part1 r dél qual tI
l.1rC1 to aos venC11 • 'ovuoo-'
,,,.
pOi:ito, Vt:IICt;! pt;! 1 a V~'l'iJCl
L'".:-,OU 1 do;, (,UélJrO-" IIP!

1.<::1" •
(l CSpô:tcllOde 11./7II),

Re~inentD

oe ~ngenharia

~)

n° 1

la ••

**'~erie
'
**********
QR~r~! no EXERCI TO N°. 2~
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d

termo

o Dec. -Lei nO. 45733 de 27/5/9M).
(Cespacho de ~/6/967)

S

J,

Batalhão

~a

de ~apadores

r~, l~jUl1
Uo q anl: d~ C'S~I', o
tlin Jir ,1gUloade desae

"pj lo

verba

de Caminhos

de ferro

10. ca rg; , r.~anuel Fer r az , contan3/6/%7, data a partir da qual

aoo vencimentos do novo posto. Vence pela
dos Çuadro s Aprovados por Lei", (Nos teI'eC.-Lei nO. 4S733 do arto. 5P. de 27/5/964).
(Cespacho de 2O/6/Q(7)

lIio~ do re.ssoal

Org~os de
Execução dos Serviços
e Outr~s Elementos
~
~Istrj tos de P.ecrutamento.
e Mobil ização
,
~1st '
Sa
ri to de r.ecr~tal11ento
e t:'obi I i zação nO. 15
r!" A'
COl\t~~Q·
do (85(F, o 10....arg., Manuel Pito da Silva,
qual t~ a, an~i~uidade desce 4/5/967, data a partir da
Pela ve bdlrelto aos vencimentos do novo posto.
Vence
tet..
r a "Pessoa 1 dos (Ap
'''IOS Q
.uaaro s
rovados por Ler..., (No
IS.
o arto. ~o. ao rec.-Lei
nO. 45733 de 27/5/964).
,

'

de 20/6/967)

(Eespacho

s
'ar"

tis t r'
I to de Pecrutamento

~' Ajud.
t aant'

e !.Iobi I i zação n°.

do

19

"

o 10.8arg.,
Lui s VelezPm8,
contan~h dir ~~,tlldaQe de sue 1/S/967
data a partir
aa qual
verb el to aos vencrmen
," tos do novo pos to. V ence pe 1 a
iii li CIp
Os do t essoal dos (uadros Aprovados por Lei". (Nos terecreto-Lei
nO. 4SB3 de 27/5/964.).
(l'e~pacho de '2D/6/9h7)
t

,088GE,

sta~1l1

'
eClmentns

\ .~.

Instrução

rol~~io
c

, I\l:'g
'é;t'

de

•

Uo

"

~\I itar

'

,

•

~~ta ,,'.,
o :'urrid
Ce.l es tu.o Sezinando ~i()l1telro
t:'l'til ',eoll tanJo ét <'11til:uicJaue ut'6' __'. ':,,/5/°60, Ô<I!.
'.
lltl qll ui len' ,I i rei Lo ao~ vellcimen tos do II(JV~1['0.fJ

<-'

Escola

Ccntrtl

CE Sarranto:
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***********************************************

série
*••••,'
•••
33

data

Podas, Francisco
de Sousa Miranda, desde 4/2/967, ya pO~
a partir
da <paI tem direito
aos vencimentos do n~ alhn
to. Vence pel a verba "P essoal de Nomeação Vl. ta l/ela
1
dos çuadros".
(Despacho de 23/6/967)

:upranumerários
Artilharia
Regimento de Arti Iharia

ligeira

nO.5
rei~

P e 'f
2°.Sarg.
de Art.,
o Furriel,
Francisco
José Cust ódioa paro
ra, contando a antiguidaoe
desde 31/10/966,
data
Ested
da qual tem direi to aos vencimentos
do novo pos~01.r.
8
Sargento encontra-se
em comissão de reforço no .
ClUiné.
(Despacho de 6/6/967)
t!o Ultramar
Pegião Mi I itar

de MoçambiQue

"

el

, ra Ga r "II
Pe/r~67, datacoI

Furriel
Mec. Viat. Rodas, o l~.C~,
António
do C.LO.E., contanoo 'a ant.i gu i dade desde 3/6
VO
pa;o.
parti r da qual t.en di rei to aos vencimen tos dOdDO
arto. a5
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) o o 78 o
n .
do Decreto 42937 de 22/41JffYe
de acordo com o
aI.
N.N.A.P.U. de 1965, pafão servir
na guarnição nOrro
(Despacho de 4/7/967)

~omandô Territorial

Independente

da üuiné

aJlt

5

"'"
Cafl W'

2°.Sarg.
do S.A.M., o Fu rr'i.el , José António Ma~quda'qual
do a antiguidade
desde 28/'/967,
data a partlr
di rei to ao s vencimen tos do novo pos to
(['espacho de 6/6/967)
, C 'J8'
rla
, ",
rá do f·
Fu r ri éi s Mecs. Vi ts. Rodas, os IOs.Cabos,
A~va~o ehes, ti!
vares,
do G.A C.A.3 e José Fonseca dos ['elS ~~a a par te'
C.8, contando a antiguidade
desde 25/5/967,
da to p~r dO~
da qual têm di rei to aos vencimen tos do nove pO~to. 3 ~ ~"
rem sido nomeados nos termos da al :ínea c) do ~ ZR d a
Dlcreto 429:17 de 22/4/%0,
e de acordo ~o~ o firmal
&,P.ll de 191í" , para servi rem na guarnlçao no
(I'espacho ae S/7 /9f.": )

Ja ",

,
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SAPGTh'10S

,

~:\,

...

,\

...

ro (lTArTD fE CUllFLE1v;FN10

Infantaria
~egimento

de Infantaria

na

"e

'Sar

'"

do ag 111~1o:" o Furriel
JosP de Jesus Teodósio.
contanInent antlguldade
desde 28/2/966. 1 em direi to aos veucaOs do novo posto ciesàe 26/6/967.
(Despacho de 12/7/%7)

~Q

, ,Sa
con~g, Milo•
o Furriel
Victor r'~anuel da hedaue
Costa,
~al~~o a,antiguidade
desoe 2R/2/967, data a partir
ua
em dlI'ei to aos vencimentos do novo posto.
(Pesp acho de 12/7/967)

•

~egimento

~e

de Infantaria

nO,15

, '~a

bos~g· rl~ilo., o Furriel,
Elísio dos Santos Monteiro 8arqos ~e~OI~tando a antiguidade
desde 2*1/2/967. 'Iem direi to
Clrnentos do novo posto uesde 10/4/967.
(Despacho d.e 12/7/967)

~atalhâo

?e

Independente

de Infantaria

nO.17

,Sar
ta, ~. ~'ilo., o Furriel,
flfreoo
A~nelo Prasíl
da Silvei\ta qu~ltando ~ ~tiguidade
d~sde 21-1/2/967. data a partir
tem dlrelto
aos venClrnentos do novo ·posto.
(Tespacho de 12/7/9(7)

2e

Batalhão
,Sal'

de Caçadores

nO,10

.'

têlnd~' ,dll o •• o J'urriel
AI vim Jorge l~arroso r\!artins,
con'
t~ Ui; ~tiguidade
Jesde C::P/2/Q(,r..
data i:I partir
da qual

e1to aos vencimentos Jo novo posto.
(Tespacho ue 12/7/9(7)
c Q{'~. r,r1lo
ro'
,
,
Olltêlnuo , " ~ {'':lrnel
t\lano r,'anuel de .Jesus l-er rei.ra
qual tem a, antl~'\llJaue desde ~1/7 /Q(..(-: data a par ta r ua
U1re1to aos vencimentos do novO posto.
(T'espacho de 12/7/9(7)

2e S'

'o

, ~ S
'<tt'l;;s.

Pegimento
"'1
1\.1 os.,

de Artilharia
os Furriéi

s

Pl::sada na

2

Leone l l-ernando ~larques

Fe r-

•

5~&

"

~~!'E1.~ f)!1 F)~FPCt TO N° 2!l

~€rie

Jé! ",:t<~~**f

~~·,,';';'**~*:';:~~*::c:..";***::;::;::;:!:i,:*:~**~:::(***:::~::***;!,*********::C***

,

Júlio Podr i gues José An t ón i o Pi.nhâo (lemrt~p/?I
ui Iherme Lince. con t anuo a ant.i gu i daue ue~ e tOS
"'í7
uat a a partir
ua qual t01'! ui rei to aos venClmen
tiO novo posto
(Tespacho de 12/7 /Cl(7)
J'\.!Íl"d

;0;:;0 I

~avalaria
:>egimento de Cavalaria

na, 7
.

::'0. Sarg, t,\il o.,
Sousa

o Furr-i e l . Carlos Alberto PereIra
con t ando a antiguidade
oesde 2?/2/967)
(I'espacho de 12/7/9(7)

puga

de

. entO
2°. Sarg. Mil 0., o Furriel,
Fernando Manue l 00 ;'-lafoCZ/967.
~.It:lIaes Abóbora, contando a antiguidade
uesue 2P/ do 11°'
data a partir
oa qual tem direito
aos vencimenbOS
vo posto.
(respacho de 12/7/967)

Transmissões
Batalhão

de Telegrafistas
J.;liS

2°s.5args.
fI/'ilos., os Furriéis,
João r'aria Fl~asd:
áe~d~
Fernando 20nança Andrade, contando a antiguIda
venc~rn
2P/2/967, data a partir da qual têm direito aOS
tos ao novo posto.
(Tespacho de 12/7/9(7)

~erviço

de Saúde
Regimento

do

Serviço

de

~aúde
00 t811

dO

2°.Sarg.
t,1iIO , o Fur r-i e.l , Luis Matias na S~lv~ ~ual t~
a antiguidaue
desde 28/2/967, data a partIr
a
direito
aos vencimentos do novo posto.
(Vespacho de 12/7/967)

~Io IJ I t r ama r

Região ~i Iitar de Angola
-Fsquadrão

de Cavalaria

nO.

IfO~
~

caP'

. ei rfl,

2° . ._arg. Mil 0.. o Furriel,
José ~!artins de l;>l.L: tO
laudo a antiguidac.ie desde 28/2/9ó7
'tem dlre

tiOs

"ef!

~a ~erie
"~
~.
****

1nr~r,i
rn . L_"fi
SS9
****~...~********~**********~************************
,
.. ~L... rn:; cVqH'1
[ .. _.,t,
r

b,lO

c

ciJ~ellt

Os do novo posto

(fespélcho

desde J ~ /S/O(;7.
ue 12/7/9!>~)

:tegião t"iI itar de ;,'ocambi Que
T)

l aL..lhão

·"o '''arg.
~

de Caç ado res de Lourenço Marques

~1' lo
.,
tanoo Q. ,1 :. o Fur r-i e l , z.acara as r-unes
~lt1huiaade
desde 78/:/96F.
(Despacho de 1~/7 /%7 )
c

'o.

· t~:r~.
,'til o

-Batalhão

•

"

ua Silva,

de Caç aoo re s nO. 18

'.
o ~.
r-ur ri ei1 , V'r r g i'1'10 Al.berto
a antiguiaade
desde 2P./~/96ú.
(['espacho oe 12/7/967)

""00

~AgruPamento J'e r.:ngenharia

'a

con-

'
Fer rei raçcon-

de Moçambique

• ~,S

1'1'10 s., os r.'
"
~"l va
rur-ra ei
s , Alb erto J o rge da '.:"1
,P/2!9~~e Ally Cuaucat,e, -cont anco a ant.i.gu.iuade desde

1",_~rgS.
~""ltã

T.

I.

de 12/7/967)

(Eespacho

Comando Ier r i tnr lal Independente
..(uartel

2a

de Timor

General

,Sar

l\!Mil o " o ~._u r ra e 1i , EGuardo F'l'
1 Ipe Co r rea. a d e AI ..
ta a unes, contando a antiguidade
de sue 31/7/966, davopa PartOi r da qual tem direito
aos vencimentos do nosto.

Ili\!'lUa
g.

([espacho

I ti

-

de

CH "r'CÕE~

SAF:GEN10S

[O

12/7)967)

[ TPA~SFER~~CI h~ ;'
flJArID PfJMPNENIF

~rmas e ~erviços
~inistjrio
<a

·Sq

Estado ~aior

'

V~l\~:'de ('av.,

do Ex~rcit~!
do Exircito

Florêncio
Serafim l~<tI11inhos.da E.P.L.
P\!lét verba"Pessoal
dos c.uhdros Aprovados por Lei'.'

Na Dependência
Chefia

do Vice Chefe do Estado

do ~erviço

de ~econhecimento

~aior
-eS

das TranGmisSO

FA
2°.Sargo de rng (Transo) Vir'g f Li o Fernandes Jorge '~~faàO
A. Fo, sua llnidade ~loLilizadora
devendo ser COJlSl da F
nesta situação
desde 2P/S/967
por Ler regrc~sad~ado5J'lr
~!oA.. Vence pel a verba . Pessoal dos C uauros ,pro
Lei",

"a ~ependencl

a do Aj udan te Cene ra I do [xérci to

~ i recção

do 3e rv iÇü de Passua I

~epartição

de Oficiais

d~'
"8 PJt} f1i)r
~o. ~arg. do (~R..,E, António ~:aria uo s San to s. u
7~vendo ser considerado
nesta si tuação desce (i/6/96 I !())5
"Pessoa
ter regressado
à ~Ietrópole.
Vence pela verba
(uadros Ap rovauo s por Lei".

"epar

t i çan

de Mobil izados
do 20.Cr.A.i\;.
desde 7/S/967,

2°.Sarb•
do I ........
EU, João Asseiceira
uo ser consiuerado
nesta situação
regressado
Jo ('.1. L de 1imor.

Na ~ependência

do Ouartel

[i r ecçâe

do 3erviço

(Com destino

~estre

deven
pOl

ter

General

de i,!aterial

à la. Inspecção)

JO

lhO'
~~o
2°.Sarg.
t·1ec. Viat. Podas. Bernardino Alves de
,'~lJa~rr
(.1.1. da Cuiné, devendo ser consiuerado nesta bla ,\Iet
desde 14/6/967.
data em que embarcou de repfCS:'o
r"ll'Vil

pole.

QuartéIs

Generais

Quartel

General

do Governo

I,ljlitar de

L i su08

. \III

1: '"

~o Sarg. de In í'. Manuel Coulart ~etLencourt,
LlOo~'Lei"
ce pela verba "Pessoal dos r;uaor.os AprovaJos P
I

( c/ des tino

ao D. L. ~t'1. 1.)

,

,a, 3é .

***~':.:,!.:,~
..

r~nE'~ C~ EXÉF.CITO

t.

)0

5E1

HO.20

.~.*********************************.************

I;

" ar
IJlt"
Iienr i que Joruão dos San to s. do F{.A.j\.~· ..
SUQ
Situa ~uaJe ;\:ooili zaaora
de venuo se r considerado
uesta
o
lellceC;r- \.k",de ::-P./5/967 por ter r'egres s ado ca 1~.,'.I
•.~.•
PelH verba "l-essoa l ClO& Cuadro s Aprovados por Lei .'

6~·(lt~

20

(Il!t;rtel renaral

r,

da

za

~egi~o

~ilitar

.'~al

l~llC~' ue lnE
'"'anuel Alves, do r;G/C:.1.1.L., por pedir.
Pela verba "Pessoal
dos ('uadros Aprovados por Le i ,'

~uartel

20

Sal'g

General

da

za

Oivisão

1.1. ua

f

d

~S&,'= Al oe r to Alves Ferreira
da Silva,
00 C
cOIlSid ·\.llnp que regressou
a ~:etrópole
devendo ser
L" "Pe~rad.o nesta
situação
desde 7/0967. Vence pela ver.
Ssoal dos ('uadros Ap rovados por Lei".
ESCOla

»Ó,Ó,

Prdtlcas das ~rmas e ~ervicos
Instrucão e enidades
Infanta r i:l

Centros

S

~scola

<os

Prática

de

de Infantaria

'~ar
Leir·bS. de lnL
José Fon seca Caraoso e ~'anuel Vieira
s' la
b
~ltuaçi'ioarn os da fl.r.U.]
devendo ser considerados
nesta
>!.Iauros/'uesae 2/6/9n7. Vencem pel a verba "Pessoal
aos
~o I:
provauos por Lei".
(''',are; d
11
e lnl
Francisco
da Costa
do recrutamento
do
qesQ~l/oe limor• devendo ser con s i de r aoo ne s ta si tuaç ão
téria . S/%7 al tu ra em que m i ci a uma comissão volun·
r'
tt"
.
,lOr si t s allos na .le t r ópo l e Ceve regress ar a an te
q~s r u. ,Uação finua a mesma Vence pela verba "Pessoal
~
'Quro
\
'\jrr'
s I.provados
por LeI'
I.

:el 1,1ú .

96'~'
I

1 .

QeSICo "rrarinete
~ib'
uat:~ndo ser considerado
em que embarcou d

~a~
~iq.Is d~ 1

regimento

Am{>rico ['in i z "IDCUtO dar
nesta sj tuação desde 29/S!
regre!>so a 1-1etrópole

de Infantaria

nO

r;
v

ç~ q(!e'l .nf
JosP
.delino ('()tnpleto
do r I.1S sua l'
·0
1.0011'
.
p 1 \J.esd
1zaLlora
de 'enClO ),er COCl.!::luerauo llesta SltUé.
~ .Q Ve. e -')i I~/Q
,. A
"eace
,)
h ~( flor ter l'eL'ressaJo
úa P. 1.1
túa "r'
o
L ."
essoal
uos ('\.laciros Aprovauo::, por
el
1

;0

·
, oua
;"CJr. tie ln!'
.1u::,(~.h~lio r.lartins Purcal
L:.O L<C .
Vl •
In i uauc IdoLiJ_j zado ru ue venuo ser con si oer aoo Hes c \CII
"()/~
'l A
Lu ac ~>o
ue s l,..e _',
/, ')(-1,
ror Ler' regr es sauo (la• LI
'l"I""
II
pe i a ve rna "t') e s so a 1 dos (.u adro s A p rov aco s Por L';l

:i

,

I

e re

K
r- ,,\ c
(.llJ,
1o "'arg
do ( ,S{f: Joaquim ;'ento Pe re i r a llO'
't'Uaçeo
SI,'
i r es sou d a I' j'.i t,l
devendo ser con s iue r ado nesta
s ~
d c sue 1
'7/"'/"'~'
- ruauro
,I "I'
vence pe 1a ve rua ,,,)
1 e sso a i uOS.
p rov aco s por Lei"

~egimento

de Infantaria

nO

f,
da

"Cl ar inet.e ~iL"
,'ilson Per-ei ru Lores ?q/~
,I!
devendo
ser cons ioer-aoo ues t.a si tuaçêo uc!:>ue "
9!.l7 ua t.a em cue embarcou de reg res so a j.,etc()I'01 e

r'urrid

1

:·hísico

',i

~egi~ento

de Infantaria

nO

7
,

nJo

\

oevt')O

aO

r da
rde'1 1·1'1

I" ."arg de In
José ,\lexanure
Júnior
l..a n 1:1
Ce
ser con s i der auo nesta s i tuac ão uesoe n/( /907
\cn
veroa "Pessoal uos ('uauros "orovad.os por Lei
í

t

pe

ti

r.egiment()

~a Infal1tarie

nC 1~

2° 8arg
Guiné

de lnf
i,'anuel ~'lazar~ Veiba
évacua~o
devenuo ser consideraJo
nesta si tuaçao ues
p~r~
Q67 tia ta em que teve al ta no ; I [.1r e j ul ga~~ aptOVel1Ce
todo o serviço
I~ sua comiss~o
foi uada pOI' hfá~"
pela verba "ressoaI
dos (ualll'OS "'provados por ",el
vI
1

r

1.1~,s8

2° Sarg. Cometl!1ro
Galileu
Sanches Corueiro
do, til Slt'\
{_lniúaue r,;ooilizac.ora
devendo ser consideraJo
oa ()J
ção desde 27/S/967
data em que embalcou tio r.l
né oe regresso
a netrópole

~lel

~egimento

de Infantaria

nO 12

(~
sua 'o

2° Sarg. de ln f, i~anuel A1'onso Piuhei 1'0
do f' /. ~. si t1l8Ç;J8
daoe Mobilizadora
devendo ser consiuerado
nes~éllce p
desde 15/6/967
por tt!r regressado
da f' t,!. r.: , " er
verba "Pessoal
dos CUauros Aprovados por Lel •

e

Pe im e n t c
1°, Sarg.
enidade

Qe

I n f a n t a r i an°

13

de lnf.
f'uclides
ftnt()nio de Almeida
f.!obili zadota
devendo ser considerado

S~8

fi

lYL~'

do stll
e
n

Sl

~cgimento

~o \.
~qt~,
nlil'

de Infantaria

nO IS

r'

ei ro r.e1es t i no '.ion t e i' ro oo'~r J• ~, sua r.'
çeo (, ',Ou!li zaúorct ceven.io ser con s idc r ado nesta si tu'
'"
,t"e, eSue ')"
_,,/ r;/(\6~
'T'
"
•
'O~o q '!
I
c: ta cm que emcarcou
Ué!
I, o i'
ue re
h l!tr6pole
~Q~

/

,OClll:L'
.

j'

c,

~ t a I h,"~IJ I nueaennen
.
te de Infantaria

Q,

io~
I ~?tl:,

nO 19

r

nl(j
,orat; te'
J'
(,1"
J
1 '_~
t\ja0~Cie
r:~obili lr0
o se ua J or i a uar~e
do,
.s~le
,ao 1
za J ora
ceven o ~r con s i ce r ado ue s t a "'1
egl'e&S~esu,e22/'<:/0(7
ua t.a em que ernoarcou na ,. :,~,f:, de
a . :éLr0pole
J')

t

bn

9atalhão

'~ah

de Caçadores

1 1" POr
t:,us'
"
lcO requinta"
~o~
'Ql'b

nO

5

';

conveniênCla

Armanàino /'Lreu e ~'ll v a, do o
de ser vi ço

(

~all,
ornete',1 ro /,1:1
~"t.on i o r- 1 rmmo da ~1
r'l va ao
'r I Ir.)
Sl't 1l1Q, ti
I.!
~él\o'l'
~\l' <lçf'o
.1 01
r zauo r a devendo ser con ai, der ado nesta
lllé Cte Qesúe 1(,/4/9ó7
data em que embarcou do C 1. I da
tilt!'
rebresso a fI.~etr~pole.
leI f"
Qq t, t.'usico
"1'
,
16/_")1.1
lmpanos"
!'ernancio José ;.:artlns ua losta
4967
uevenóo ser consioerauo
nesta si tuaçêo desoe
\tt'
data em que emtarcou de regresso
a Metrópole
leI r '
ilIle. 'Júsieo "('1
Qesdeda
P.t.l."
arillete
Sib"
.José Augusto 1eixeira
Po
POle 29/5/967'
úevendo ser c1nsiueraáO nesta si tuação
tiata em {,~ueembarcou ue re,gresso a r,:etró
T."·

l\

"atalhão

de raçadores

nO

B

ê~i~b de 1 '

t~~\I~de
li!ob~i: Valentim T<ollrigues Pereira
00 r.I 1,sua
<:le.sd~l~zaQora devendo ser considerado
nesta
SI,".
~i'l ellce P 1(/ri/%7
por ter regressado
ao C.1.1. da GUl"
,
e a verba "pe~soal dos (Uadros Aprovados
por
~(ç~O

Satalhao

de ~açadores

nO

r

F ',!.
;0.

Sar g. r·"ec. \'iat.
Podas, .AJltónio Lopes da Silva~ àaes~e
ue Angol a, devenuo ser cons i der auo nesta si tuaçpo ,oole.
2(í/5/967,
data em que embarcou de regresso ii 1\'eLr(1P

:'rtilharia
Escola

Prática

de Artilharia

f, C. S

2°.~arg.
de ;\rt.,
Manue-l Ace.l ino Correia '1ei é,:?o, do ~~st~
sua Urri.uade i\iobilizadora.
devendo ser (;onsiuerado
Pr,·\. '.•
si tuaç âo uesce . 25/~/9G7,
por ter regressado
na r-,.,~. t..ei'
Vence pela verba "Iessoal
dos (u auros Aprovaao::; po
1

Pegimento

II

de ~rtilharia

Ligeira

nO,

1

c
.,
"'1
..
I I ' . C I r'
t 1
da G. A,
" .....arg. IHec. o::. ec t ri c i sta, i ar 10 un la mien e I' 06"
C.,\ .. 2, por conven i ênc i a de serviço i desde 2P I~ H'

"O

~egimento

de r.rti

Iharia

l i ge i ra n",

'L
1

A
"
- s , 00 r.' '1.r . Coll
(j~
.;. .,C. arg. do "C:SC'T"
I.,\V~
",
rntorl1O
uen r i ques S' rmoe
Cuiné. por ter regressado
à ~.'etrópole. devendO S~ vefb~
siaerado nesta situação desde 7/6/067. Vence pela
"Pessoal aos Cuadros Aprov aoo s por Lei".

<)0

Jl'

(c/aestino

ao ColoC.A. IJ.)

eoif .,'
00 •...,arg.
c.
d e Ar t , J"ose dos S ant os, do r ..('1, A" por Par fel
_
l-'
vence pela verba "Pessoal dos (u auro s AprovadoS p

Regimento

de Artilharia

Ii ge i.r a n? 3

(;0)
Cl~

-

10. Sar g. de .hrt., J osé Ferwanues I'e re i ra do C.'1 1, l(/rl,',
né , devendo ser considerado
nesta si tuaç êo oesde ar t..el
Vence pela verba "Pessoal dos çua0.ros Aprovaoos PI)
fi

I~

10 Sarg. de Art.
lo:?o Augusto Quaresma tia posa, 00 J1est~eJl
sua UnidaJe Mobilizadora
uevendo ser consider~Orp
si tuaçiio desue 6/6/967. por ter regressado
da
Lei"
ce pela verba "f'essoal dos (1uadros AprovaJos por
o

P.egi~ento

de Artilharia

Ligeira

nO 4

,~,
f.'

1 1 ~~o

..
1 CAi:;. (' osta L. ,. 11VC1r~
.'
aJo' . da ~> \le
10 , Sarg, de A.rt
"anue
e
Cnidade 1.'oLili zaLlora devemlo ser consi~er~l.lO A - Ve!lCC
çi:>ode::olJe ?4/(,/9(,7 por Ler regressado
oa I- r·
la verba ";'essoal
dos (Juallros f\provaaos por Lel
o

."

3a ~ •.

*****;!!!.************************************************
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~o
c •

Grupo de ~rtilharia

Contra

Aeronaves

5~5

11°,2

~ar

(j~Qeg~l
C~a:im, Manuel Pobalo Nunes , do F.A.P.2,
sua UniÇao de~~lh zadora,!, devendo ser considerado nes ta si tuaSo à rl';ete,2S{S/or; I. data em embarcou da P.M. A. de regres. ropo e

~ataria

~Ur .

de Artilharia

de Guarnição

nO.2

r1e1

C:.1.1 de Ar~., José Lino P.odrigues Mertins Pereira,
desde' 7de 11mor, devendo ser consideraao
Provad /5/%7. Vence pel a verba "Pessoal
Os Por Lei ".

do
nesta si mação
dos (\.ladros fo,·

CaVa I a r i a
lo

[scola
s,Sar
limor g:. d: Cav.,

Prdtica

de ravalaria

At f l i.o I'omingos Pires, do c.r. L
de
(jos ne JoêO Pereira,
da F.M.Â., devendo ser con si der a~~ent:ta ,situação desde ~/p/967 e 6/6/967, respectiQo~Por' L\~~cem pe l a verba "Pessoal dos Quadros Aprova-· __
lo
el
'~ar

à Me~~.do ~E,

José Vieira,
da P.M.M., que regressou
(je 17/~~le. devendo ser consioerado nesta si tuação des~ad.os
67. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprePor Lei".

lo ~
·'at,.

lt''''

P.egimento

de Gavalaria

nO,6
.

C 7
r,!anuel Joaquim de ~Iir Ill!da , do p_ . I s';la
cllaçpo . oL1l1 zadora
devendo ser conslderaClo nesta sa-:
~ ..
~d
d
tll~ V s e ')p/(./067
por ter regressado
do C.l. L a
Por Lei"ellce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
ue ('

t ltllade ~.' ~v:.

Regimento

de ~ngenharia

nO

'\IILc'nio Pito Pa r re i ros da r.1'.I:
verba "Pessoal dos (uadros ,\pt .. ,,'

3~~li~\
8.

'

OROEM 00 EXERC ITO N°. 20

566

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

Regimento

22,

***"''''**

no

de Transmissões

8 ~j

. a a
I
ia
~.Sarg.
ae Eng. (1rans.),
.Io aqu im Gonçalve\a sitUa~ I,
oe Moçambique, devenoo ser consiaerado
nes NO[!leaçao
desde 2/6/967. Vence pela verba "Pessoal de
talícia
além dos Quadros".
.

Patalhª~

L1[!1

l'

ôe Telegrafistas

(com destino

ao 5.1.M.)

d8\

c:oares '. , :
~. Sarg. Fadiomon tador, Manuel AmérlCo r.apos~ "'desdi ;'
M.M., devendo ser considerado nes ta si tuaça~ ole.
67, data em que embarcou de regresso à MetróP

Batalhão

.

das Transmlsso

de Reconhecimento

• as

'Mar

I
tinS, ~.,

2° .Sarg. de Eng. (1rans.) Mat. Sego Cripto, Jos~ ro\'8àOS
P.l .. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros t'.p

r.

Lei":

da
Soares,
, 0J'1.
2-'. Sarg, de fug. (Trans.),
Fernando da Costa u ituaÇao (0(1
ue Moçambique, devendo ser considerado
nest~.s dros ~
de 26/5/967. Vence pela verba "Pessoal dos ,<",a
dos por Lei".

~erviço

de Administração

Escola Prática

Militar

de Administração

r,~iI .tar

.&1/
de')8

A

do S.A.M., Luís Pila de Campos, da fl.M. y~cef,e
ser considerado nesta si tuaçâo desde 28/5/967. Qladras '
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos

21.Sarg.

Serviço

de Material

Companhia

Oivisionaria

2°.~arg.

~ec. Viat. Rodas, ~anuel

gimento de Artilharia

2°. Sarg.

de Manutenção

Artífice

Rodrigues

Pesada n ",

Serralheiro,

de ~aterl

. ai
dO pt'

LenÇo,
our

3

5 por

António Marques,

do

pj. '

pedir.

Orgãos de Execução

dos Serviços

e Outros Elemen

lOS

~~~*Série
OP.OE~ ro EXÉRCITO HO.20
****************************************************
~istritos
~istrito
20

de Recrutamento
de Pecrutamento

567

e Mobil ização
e ~~obilizar::~o nO. 2

s
U"~rg.

de rní.,
José da Pocha C>onçalves, do F. r. 2, sua
nldade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta sat uaç~
V
ao desde 15/4/967,
por ter sido evacuado da H.M.~ ..
ence pel a verba "Pessoal
dos Quadros Âprovados por Lei."

Distrito de Eecrutamento

e f:.obilização n°.12

lo S
~.Ârf·de
rnf.!
Alberto
.. 2, por pedir.

Estabelecimentos

Cortezão

de Carvalho,do

Penais
Presídio

~o

Maurício

Mi Iitar

',Sar
'
(j.M.~· de Cav., Joaqt;i_m ~tónio
6/967' 'Vdevenoo ser conslti~rado
\lor L' '" ence pel a verba
el .

Estabelecimentos
~

Encarnação Valentim, da
nesta si tuaç ão desde 2/
"Pesscrb:..l dos (Uadros Aprovados

de Instrução

[scola central de Eargentos

n

'''<1

rg. Oe I f
·15 ~ n.,
José Manuel Ferrei ra dos Santos, do P. L
.,,,
11ta '"u
sit a U!n'
~1d aoe Mobilizadora,
devendo ser con sa. d erado
p' , ela Gu~çao desue 21/6/967
por ter regressado
do C.
tovados 'lIlné. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros AC~nt
Por Lei".
1)0
h

lO

de

Instrução de sar gentns !~iIicianos de Infantaria
~~
~uQ.<1o ÇSSGE, Laci s l au da 'trindade Peres. da R.~~.M.,
~i.t teg

~tL

,.. A.:

re
~QI.l<lÇão
~sou ~ Metrópole,
oevenoo ser considerado
Qtos Âp esde 26/ó/967. Vence pel a verba "Pessoal
rovados por Lei".

(o

.~

Cen t

ro de Instrução

~~. Ii
bilil~d!"
ta.
I

de Oper~ções

nesta
dos

especiais

José ue Carvalho.
do B. L L17,
devendo sei conSlueraJo
nesta
por ter

s,!~ Uni daSl~U

~éri e

n

nr.nn.'
"v';RCITn "í·
- .L,.., .. nn
l;.· ...,,~

r.cg
\.lu

'O

,.. J3
,**:1'>1<:1'.

'.10 cL.

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

~$$!

•.

ram~o de Tiro da Serra da rarregueira
10 Sarg,

de Caval ari a, António
por pedir,
o

Estabelecimentos
Hosoital

Franci sco ftnselmo,

do F.L.2

Hospi talares
'.iilitar Regional

nO,l

np
o
.
.
da (,ui
2 .Sarg, 00 S.E-., Manuel Iuar te Pires,
do Cl.1. /6/967.
devendo ser consiaeraao
nesta si tuação aesae?l
lérndoS
Vence pel a verba "Pessoal oe Nomeação Vi talíCla a
Cuaaros" .

:iversos
repósito

Ceral de Adidos
d

• ,I

fl.i.I.I"

2°.Sarg.
de Inf.,
António Luis do Rego Fernandes, Si967 ....
devendo ser considerado
nesta si tuação
desde 29/ r Le} .
Vence pel a verba "pessoal dos Çuadro s Aprovados pO
C

2(C.1· :
2°. Sarg. de Cav., Abel Maria Pus so Pires,
do P.A·~adroS
A.4), por pedir.
Vence pela verba "Pessoal doS
provados por Lei".

~estacamento

~isto

do Forte oe Almada

A

Cni(lB'

Furriel
~e.Art.,
José da Conceição,.do
B.A.P.2,.S~:ttla~fO
de t\!obdl.zauora,
devendo ser ccn s i de r aco nesta
Guine ."
desde lfi/6/967,
por ter regressado
do ('.'1.1. da orLe}'
Vence pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados P

"unr anune r~ r i os

~rtilharia
Regimento

oe ~rti Iharia

de costa

la ~,

****~;!!r.
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22/4/9

nOIlnal60, para servirem
da P.~!.t...

nas

tropas

de reforço

à guarn içio

No UI t r ama r
lo

P.egião

r·'ilitar

de Angola

s,Sar

Mt e ~~. de lnf.,

António dos San tos rias,
aa RSP/r....qJ/
tios n lcolau Farinha,
do T_!.G.ft.,
devendo ser cons.i de r apor ~e:em sido noIlleado:sta si tuação
desde 23/6/96
para serV1rem em reforço
á guarn1çao
normal.
lo
,Sar
Alvi~' de lnf.,
Mi gue l Vicente Lobâo Correia de Melo e
Situa' _do Co l , r.!ili tar, aevenao ser considerado
nesta
vir ~a~ d~sQ: '20(6(967, por :ter ~ido nomeado para. s:1'"
110 l)n al
OlTllSS<,Omi l i tar por ampoaí êo para a guarru ao

7,

ç

lo

20

ç

s,Sar
~ecre~~' . de lnf.
Leolindo Polido Marques Pulquério,
da
~ p.!l,Qf1a do F.~'. ~'., Américo Comes Mar t irrs, da J-ISP;t'.
Sitier'~J . e António Queda, oo 11.M.P., devendo ser conQo110m Os nesta si tuação desde '27/6/967,
por terem S1Para aeados para serva rem em comissão por oferecimento
guarniç~o
normal .
•

s. ~arL '
t.(,./'<;'

T Ue InL:
Vasco Trincão Cri~pim Tecedeiro,
do
\!e Al~ . ~ernando de Jesus [ias Fareleira,
(Sl'lp.),
João
~~llto~~Qa flodrigues,
do P. 10 e Joaquim fduardo Car'tlvaflorI'~to,
do ('.1.2; 2°s.:-arf,s.
do 8.S.: Manuel da
t1lls. li J!,l~ue~,
do '1'. j-\. A. F., Anbelo Carmo Gomes W-ar:leira ~ H,'~'.~" (Radio.logista),
~tónio
d~ Jesus Cal\nt'\ni ~ ·!.r.'.r., (Fnfo.),
An t ón i.o Guer re i ro , da E.P.l.,
~:il'u ~/~~ge (·orreia.'
ca .F.1'!:i:1m." Sap:), A~indo 'Ie i:.&ntos ~ .. 11va, do
1.; Furne~
oe lnf.,
Arl.lll~O OO~
ll<t,
·llva,
do r .(,.l\~.(_ •. ; rurnel
de Cav., l'ehz Jos("
to "ir~o r C./I;
furriel
de Fng. (8ap.),
Comingos Faptiitil
. ,
.
aç?O es.' ua.. r. r F
:., uevellOo ser cons1aerados
nesta 51t
~\)S da
1::>/h/ )o7, por terem ~iuo nomeados nos te!t tIG}la
ln~a c) do arto. 1°. tl0 r l.!creLo ,12937 de n/ i/
nal. ra servir~lTl HáS tropa~ l!e reforço à bUé:lrúi(~~() 1l\'I"

r.

a

~i~de

~o
, '~qt
110 ,h
';.
~Ol'

,;

d

'

2ot:-:,IIl.l.

r.;

:il<.!l'L,

\..'-!

"LI~.

: l'

'n:nci~co
d;; (U",LCi ·\:l.lcl!"ciIO
cio
ut! lu.i. ('jnul~ L .jll>,t d.: .·dl., .
t:~, \1(:.
('Iulljç~:e:--),
\[1111'
(I.,!;
. 'l: J i I
: I 1. ...
if J
t .j (
a

~.

,

j
.n

,

,

i
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8

3

série

;.******

,. o , do R..I 12 ,devendo
.
rro At anáza
ser consr . dera tios nesta
OS te
si tuação desde 12/6/967, por terem sido no.,eados n22/4/
mos aa alínea c) do artO. 3°. do Decreto 4t937 de
960, para servirem nas tropas à guarnição normal.
.

dO

2° . Sarg, do S. S. (Rariiologi a), Antón io Alberto Pose1r~iJlha,
°
H.M. D. LC.; 2°. Sarg, do S. A.M., António Teles To~\ dO Z·
do P.G.C.A.M. e 2°.Sarg. do S.A.M., Manuel Mar~ln desde
G.C.A.M., devendo ser considerados nesta situaça°!ÍJlea c)
XJ/6/967, por terem sido nomeados nos termos da aerví.r~
do artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960, para s
nas tropas de reforço à guarrri çêo normal.
do
'meJltO,p
A,
2° .Sarg. de lnf. (Sap. ), Pamiro do Nascimento Na:C1 da E·/67,
P.I.14 e 2°.Sarg. do S.A.M., Joaquim Mota Capaode 'fJ/6.
M., devendo ser considerados nesta si tuação oes dO IIrtl~s
por terem sido nomeados nos termos da alíne~ c) nlls tro?
3°. do recreto 42937 de 22/4/960, para servlrem
de guarnição normal.
.(t.'
Acad. Ml;l,
2°. Sarg. de lnf., Jacinto António Rodrigues, da do 00 ~~
2°. Sarg. de Art. (1rans.),
José Rodrigues Ma~h~ad~JjJpe8~
D.C. 1 e 2° s. Sargs. do S. S. (Enfo. ), Manuel Tnn
Vllld~F.S,
fl,M.R.2, Adriano Batista dos Santos, do H.M.B.1~ro, dO/9ó1
de Jesus Pires, do B.S.S., Manuel Correia Montede 23/6 lO.
S., devendo ser consideraaos nesta si tuação de) do IIrt .de
por terem sido nomeados nos termos da al ínea c tropaS
do Decreto 42937 de 22/4/960, para servirem nas
reforço à guarnição normal.
.
de'
.
Milit8('or
2°.Sarg. de Inf.(Trans.),
Miguel Pocha, da Acadj'6j967, d~pe'
vendo ser considerado nesta situação desde 12 tO. 3°' {OCço
ter sido nomeado nos termos da aI ínea c) do ar 5 de re
creto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropa
à guarn i.ç âo normal.
0

Regi ão

fn I i ta r

de Moçamb i que

° SBrl'
1.7; 2 doB'

2°. Sarg. de lnf., Artur Fernandes Pimen ta, do/. yalhOd p};
de lnf~ (Trans.),
Eduardo Peixoto Pinto deAn~~es, ;t~f
1.8; 2 . Sarg, de Art., Armando dos SantoS
Sl:IJltOS 1"0'
L.2; 2°s. Sargs. de Eng: (Sap.), Orlando dos do do ir9'oe
da m/la.
P.M., (T.P. F.), Manuel Maria ~eral C~pat't'e oe'Jil
Consto ), Felisberto
Dominges Pires Rodngues. tllaçíí~e8C)
D.S. F.O.M., devendo ser consideraaos nesta Slda allJl
14/6/967, por terem sido nomeaaos nos termOS

e

la. ~' .

****~~!!~
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al'tO
lias ~ 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,
para se rvr rem
l'opas à guarnição
normal .
2o.Sal'
A.. ~. de Art. (Top. ), Manuel Joaquim Fo l goa, oo G.C. T.
lh~esOpSarg. de Cavo (Trans.),
Gabriel
de Jesus Maga.t~io Mas~oal, da E.P.C.;
2°.Sarg.
de Cav.(Trans.
),AnQOCa ,anaRodrigues,
doR.C.4;
2°.Sarg.
de Eng.;José
lnfan~o Pamos, da F.P.E.;
2°.Sarg.
de Eng. (Const. ),Gil
Illael p e Arronches,
da E. P. F.; 2°. Sarg. de Eng. (Sap), Isnio II: arracho,
da F. P. E.; 2°. Sarg. Grad. de Cav., An tóJosé 's:;uel ~!ogadouro,
do R.C.4 e Furriel
de Cav., César
dos n pateuo
Lagarto,
do P. C. 3, devendo ser consideranos testa si tuação desde 23/6/967,
por ter sido nomeados
Qe 22i~/os da alínea
c~ do ar t". 3°. do recre~o_42937
Illal.
960, para se rva rem nas tropas à guarm.ç eo no r-

Comando Territorial

Independente

da 3uiné

lo . Sal'
te

~.

00

°d

OSSGE, Serafim

Figueireao

Gouveia,

do C. LO.

Sarg. do ÇSSGE, Augusto Ferreira
C.lO
Nogueira,
do B.
6/967 evendo ser considerados
nesta si tuação desde 16/
Ço à ' Por, terem sido nomeados para servirem
em re for-

lo

lo

guarnIção normal ,
.Sal'
Q? s~~ ~e C~v., Luis Artur de Oliveira
Gonçalves,
devensldo tI' onsld~rado
nesta si tuação desde 1/7/967,
po~ t:r
1I0l'tnal. ansfendo
da C.Caç.1423jR.
1.15, para a guarnlçzo
.Sal'
Qeve~d de Art.,
Virgílio
Eduardo Ferreira,
do fI.A.L.l,
Por te~ s~r considerado
nesta si tuação desde 25/6/9fj7!.
110 l'tnal SIdo nomeado para servir
em reforço
à guarm ao
ç

lo '"

.'-lar

.

~ S~À.~eInf.,

João Baptista
Lopes, do B.C.3; 1°.Sarg .
f.t'anuel leixeira
Nunes, da D.S.I.
e 2°s.Sargs.
IIlo F'r~'~' E., Joaquim Peral ta Maia, do fl.L15
e Antó~os neSt CIS~o de Sousa, do ~. I. 7, devendo ser 70nsidera?s}:la. a SI tuação desde 25/6/967,
por terem SIdo nomeaIIl,,~
'
"
- para a gu ar-,ao nra se rVlrem
em comi, ssão por rmposa
çao

. Q.S

~o

( S·

1::"

°Intal

.

" al'g d
Qev • e F:ng. ( ~ap.),
C'
pendo
Manuel Jose , R'10 P'aI va, d a~..FpF ~. ,
()r ter s~r considerado
nesta situação
desde 16/6/967,
II
s .
. ()trnal Ido nomeaao para servir
em reforço
à guarnlçao
, nos termos da alínea
c) do artO. 3°. do Decreto

"érie

!i72
I)rn[~t Da F.Y. Ep. CI TO ~,O. 20
3a**;;**~'
~*************************************************
nO. ·1.2937 ue 22/4/Q60.
óa Ac~
2°. Sarg. do S. S. (Enfo. ), José Joaquim fiamos r,lanaç~, çao
demia Mili t.ar , devendo ser considerado nesta si tUa alí
.'
da
desde 16/6/967, por ter sido nomeado nos tenno;r,
para
naa c) do ar t.? . 3° .. do Decreto 42937 de 22/4/9uv
servir nas tropas à guarnição normal.
1

,

r,M,6

2°.Sarg.
do QS8CE, João da ~ilva So t to rv'ayor, 00 f6;9671 ,
devendo ser consioerado nesta situação
desde 16/ 'rnpoS)
por t.er s i do nomeado para servir em comisseO por 1
çpq para a guarnição normal.

Comando

Territorial

Indeoendente

, e prínc,Ç
de t Tome

, e

r (:r\'

6"

de'
1

20.Sarg. Cr ad, de Cav.., Luciano Fr ei xe Nave, 00 •
por
vendo ser consiJerado
nesta si tuaçjio uesde 11/6 )3~·do
ter sido nomeado nos termos oa alínea c) do ~rt . de re'
I'ec re to 42937 de 22/4/960
na ra servir nas t!,opas
forço à huarniçpo no rma l .

t

V - rn"~CUr:~O~,

CIlr.S~S

[ F.$T,~~I":

R - Cursos
Averbamentos

I -

t. requentou

1\

com aproveitamento
e a clélssifica9[0
vai indicada,
o Cur so de Preditor
~lectrfllllCo
cionou Y\O C.1.'\.,\.C.,
de 1.7n/,1('7 a :::;I/(i/O(17,
de Ar t , , Albe rto Augusto Alrne ica, do !..6.. L. S,
si fi cacão ue l L, 3() Valores.
este sargen to deve ser averbado
trrlflico" .

1-

• f

".'

•.

Rectificações

la ~' ,
,
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'
Ctlf'
gina~cando a O. F. nO. 15 ~3a. ,Série
- de ?fJ/5/967,
a p'~'~
rio \u 441, decl ara- se o .seguan te: 1°, Sarg. de Fng., h ara sr ~~sto Gr andão , do~. F.l, por ter siuo nomeado pa,erVlr
Mi l ia t ar dr'e ,loçam hiaque, em com' ssaornllit
na P egr'_ao 1'.1
blica ar" Por imposição
uesde 4/5/967
e nfo como foi pu00 na referida
O. f ..
trn r e f' er~ ,
Sarg enCla àO.E. nO.2-:~a. ~riede 20/1/966,
02°.
nt:St~ de ln1.,
Alberto
Alves Viola,
conta a antiguidade
ta s P~sto desde 7/10/963,
e não uesde 7/10/965,
e prespUblZrvlÇO na P.i,1.A. e n20 na P..~'.M., como pOY"lapso foi
~Cado
.
.'
b
ecl
lJn~~:d:e ,qu7 ? 2°.Sarg.
de Cav., Luis Faria,. tem com?
PUblilHoblhzadora
o fl.L.2 .. e não como por lapso fOI
416. cado na O. F. n? .14 -3a. Série- de 2O/5/9f,7, página

~ecl
ara~s
~o C'. I e que o 1°. Sar g. de Eng., Manuel Augusto Pinto,
1/967 .C·f·l,
constante
na O. f. n? .19 -3a. Sériede 10/
\te An' lago 541 f. colocado
no G.('.'1.A. em reforço
à fU:,
f'
go a e nEo como por lapso
foi publicado.
eclara
~I
~Se
",OUra
C que o 2°. oSart:;. 2°. Meco Viat. Bodas, Fernando de
:JJ2 d JOnçalves, da i'.M.A. constante
da O.E. n. °lf~, pág.
Vieir e 2fJ/(í/Oó7, chama-se Fernando de Moura Gonçal ves

a.

teCI

ara
dio !l~se que a antiguidade
do 2°. Sarg. Corneteiro,
Anân12/9~nteiro
dos fleis Pereira,
é ue 31/12/%5
e não ::n/
28/2/96- como vem publicauo na O. E. JlO. 6 -3a. Sériede
b
I,
a páginas
1~
ecIar
Ca a~ Se Qu
'10
"
r.!anuel Gomes, foi colo,<10 no r~ "e ,o _ ,,:..arg.
Clanm,
co~o consta da O.E. nO.7
~a. Sé' ," .~. e IlPO na Lr.F.,
~Ili
rle~ de 10/3/067,
a páh' 2Oó.
refer
'
ta'se êncla à O. E. nO'. 30 -3a. Eériede :ú/10/9Grí,
Jecla~eira
? 2° .....arg. Grad. do oS.ç •., António Cândido r~9o ~. ~ melOd, foi promovioo ao posto oe ~o. Sarg. do C. r.
66, ~. Cont8.!h.lO a antiguioad~
desàe 30/4/%6 e n20 31/7/
~~cl OmoPor lapso foi publicaoo.
'1 ara
(;1. d~~enula e de llenilUm efei to ~,Lransférencia
pdrd o r'.
'1
Q t li'
,
'1 varo ' 'a110
' '
,ílVqt'
luf'
Jo J'urriel
r,\!c. Viat. !'odas,
tle, \J.t; es, do C.A.f. '.2 ouolicaàa
ll~ u. r,. 11°.]" -:-~,I. '-(\3O/(J/C)' -:-, a P:t~ 51 (,

Á1e

J,

,
,
afa o
fecl ara-se nula e de nenhum e fei to a t ransferêncr e ~ fall'
C.l.1.
da ~iné,
do Furriel Mec, Viat. ~das,
Jose •no,
F
seca dos rels Sanches, do R.A.P.3, puhl i cada na 0.IR - ~a. Série - de 30/6/967, a pág. S16.

1ara-se nu l'a e oe nen hum e f er to a trans f erencr a pafai.r88
?r,!.~,l., do Furrie~ c/curso de 2°. Mec., .Antéltio Pe~ri.e
Garcia, do C. LO.E.,
publicada na O. E. nO. I? -3a. ~
de 30/6/967, a pág. 516.

T'
i.ec

A

'

VII - OelTuf.~IP
1967 - .Iunho - di a
ro , do P.S,8.,.
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2°. carg.
r
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do rxjrcito

da Luz Cunha

confonne

o

~judante

Gen~ral

VaZ

fi.lIei'

•

___

MINISTtRIO DO EXt:RCITO

Ordem
Mo

do Exército
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. 21

SItRIE

30 de Julho
~

de 1967

~,.§===;::;====:::;:::::=========o==
o seguinte:

I ca~se~

ao Lxército

I - MU~A~ÇA~ ~E SITUACÃO
SPJOmOS

ro ÕJA[1fO PEJMA"!EN1E

Abates
Quad r

~
assou
fl2

0

o da :.rma de ~rtilharia

a Ser' consIderado
'~arg

·A.C. e~to de Artilharia,
Sua se~ ~ulgado incapaz
sao de 16/5/967.

Inare
b

SI'-tuaç ao desde 17/ 5/967 ,o
Anninio da Glória Inácio,
do
do serviço
activo pela J.B.I.em

nesta

sso nos Ouadros

Cuad
~
ro da Arma de Jrtilharia
asSou
0
a Ser' conslaerado
D2 : Sarg
nesta SI'-tu aç ao desde 24/ 6 /967 ,o
c~tQatie·M~e,A:t., João António 1rahulo,
do R.A.P.2,
sua
Pela
blllzadora,
por ter regressado
da B.M.A.. Venverba "Pessoal
dos Cuadros Aprovados por Lei".

~as

UUad
'
ro Da lIrma de Cavalaria

sal'

Sa

~:l2~.
ser considerados
nesta
Iltt,\'es e Jgs. de Cav., Armando
~ldade ~'oo~CJI:limManuel Posado
~ a. V • bIhzaaora
por terem
°r Lei:;ncem pel a ve~ba "Pessoal

.

~
qss
Ou
20 a ser

si tuação desde 24/6/967,
oos Santos Caramelo GonGalego, anhos do F.C. 3,
regressado
da fI.M. de Andos (uadros Aprovados

'
'Sal'g
consIderado
nesta situação
desce' 17/5/967,
. de Cav., 10mé Francisco
de Carvalho,
julgado

o
a-

,.
E Y.E.:: C I TO

nr.rr.:,~ PO

5 78

~o,

21

,,' r ie

~;**f
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~

p to apenas para o aesempenho ue cargos ou funçoes
Jispensem plena val i dez pela .T.I:. L em sua sessão

que
de

16/5/967,
~,. o
Passou a ser considerado nesta si tuaç êo àesde '}4/fí/9 IU8
2°.~arg,
oe Cav,
Joaquim do Nascimento.
do p.C.6 ~eJl
Lni dace Mobilizaaora
por ter regressado da r.I'l
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por ei

Ai;'"

ruadro

de ~argentos

óo ~erviço

Se ral do Exército
6~o
situação desJe '1J/ó~9 ~.l.

I'assou a ser cons i de rauo nesta
2o. Sargento Corneteiro,
António Paiva
nO. 10.

ruadro

do ~erviço

Ferreira,

o

Especial(~úsicos)

P assou a ser con s i. der-ado nesta

" 08
. tu aç âo aesàe 1<./1/06 I rel.

SI

lo

.'

ta em que se apresen tou na sua Unidade por ter s].a~ CO
ue
tegraào,
o 2°.~arg.
Músico "'límpanos" Jos~ r,lan
nha do C.e. 5

Pass~glm
Puadro

à situação

de disponibi Iidade

da Arma de Infantaria
67 o r

Passou a ser consiaerado nesta s.i tu aç âo desde 1/7/? S JO
l0. Sargento de Infantaria,
José Viveiros dos PeI '

G.A •.

Quadro

r assou
Sarõ.

do Serviço

de ~aterial

-' aes de
a ser cousa.dera do nesta SI. tuaç BO
20. Wec. Vi at., Pocas, João rias ('arril;lo

0

,. o'

3/1/ (,1f,f'I r
(lO _ o

"/961:

Passou a ser consideraao nesta si na ção desce 14/ rorrej8
20 Sar-g. 2° .r.~ec. I'adi.omon t ado r r,~anuel Augusto
Baptista
do r.(_:.r,1. 1.

~iiPGIN1.0S

ro

~JN,lD

rrn\lJ'l\f1\'lE

~rm2s e serviços
~inistEriu

~o ~xircito

ri

Ja ",
III

"e r i e
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"

r.SCOla

Prdtlcas
(ias Armas e ~erviços;
de Instrução
e Pnidades
Infantaria

Centros

S

regimento

io ~
" ar

de Infantaria

nO

2

Ue lnf'
'P'
., ando
a
. ,o ~'urrIe'1 ,Manue 1 FranCISCO
Ires J"um.o r ,
qualtem Q' an~lguldade desde 3])5}967, àata &. partir
da
IreI to aos vencimentos do novo posto,
(['espacho de 6/7/907)

COht~'

~

Sar

Y-'

~egimento

de Infantaria

nO 10

'
I}tanQO' ......
'-~ 0::°. ~aq; .. An t ón io Bodr i.gues Gonç al ves
~al tem di an~lguiaade aesde 15/5/967; data a partir
da
t Verba "P reI to aos vencimentos
do novo posto. Vence pe·
Co

5· do

(~ÇJ

•

,

,

el\nos 0.0 a eS~oal dos Çuadros Aprovaaos por Lei". (Nos
rtlgo 8 do Cecreto -Lei nO. 47702 de 15/5/967).
(Cespacho de 'XJ/6/9(7)

'latalh~r
'
~o Indeoendente
de Infantaria
nO 18
g. A'
tig ,JuQ. do ('C'Q "
"d
aoslJ.luaded ~u..:.:t:,~, o 1°. ~arg., Jose rV:a'tlas contan ~ a.anQo venci
esde 4/S/967
data a partir
da qual tem dí re.i to
~adrrnentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
·ec.-Lei nO
os' Aprovauos por Lei". (nos temios do art;", .C; 0. do

~ S

. 4S733

oe

27/ S/9fí4).

([espacho

de 11/7/967)

'l

10'~aatalhão
Qo r~. r.'.

,

Independente

de Infantaria

nO 19

s
Pa ~III~SICO "Pombo" o Furriel
Virgílio
Vieira Marques
rtlr da) Contando a antiguidade
desde 31/3/967,
data a
qu el tem di rei to aos vencimen tos do novo posto.
~
, '~"r
(Cespacho de XJ/7/%7)
~re,g·

/;'ú '

Sl.co "Irombone"
o Furr i el r.1anuel (onçal ves de
Qa qu CIntando a antiguidade
desde 31/3/967, aata a par
a t~l direito
aos vencimentos do novo posto
(fespacho de 14/7/9A7)

ti/tas'

Aq i I h analIe- '

- !Ufilento

de ~rtilharia
(C 1 ~ ~_4)

Ligeira

nO

~
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. melltO
Sarg, ~jud. do QSSGE, o 1°. Sarg . , Orlindo do Nas~/s/96?
Morei.ra Sarai. va, contando a antiguidaae
desoe
'dO
data a partir
da qual tem direi to aos vencimentOS AdIT'S
novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos çua ~cretO
provados por Lei" (Nos tennos do ar t,? . 5°. do
-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 12/7/967)

Pegimento

de Arti Iharia
Pesada nO.3
(C. L C. A. 2)

. goS

2°. Sarg. de Eng. (Podovi ário),
o Furriel,
José ro~J.noata
Ferreira,
contando a antiguidade
desde l)/4/9~ , nOvo
a partir
da qual tem direito
aos vencimentoS aO
posto.
(Despacho de 5/7/967)

Grupo de Arti
lo

lhar l a Contra

'-eronave.s

n°,2

COpo

cbo
c
d o OSSSGE~, o 20 . sarg., G,aspar J'ose Cochi
. ~arg.
. tir '_9
v tel
tando a antiguidaae
desde 1l/5/967, data a par (Nos?)
qual tem direito
aos vencimentos do nova posZ7/5/96
mos do artO. 5°. do recreto-Lei
nO. 45733 de
.
(Cespacho de 19/6/967)

Cavalaria

/'

~egimento

de Cavalaria

na.

3

r,5,
, a LuZ d'
Sal vador Jos~ ó ará! e pr
~et

10. Sarg. do QS._.Q(JE,
o 2°. Sarg.,
contando a antiguidade
desde 1/5/967, data \~.
qual tem direito
aos vencimentos do novo posLei"· (~4)'
1a verba "Pessoal dos Oradros Aprovados por 'ti/~/96
tennos do artO. 50. do Cec.-Lei nO. 15733 oe
(Cespacho de 1/6/967)
taS
~ r ernen

"ell~os

Orgãos

!listrítos
ristrito

de [xecuç~o

dos ~erviços

de Recrutamento
de Recrutamento

e ~utrOS ~

e ~~obilizaçâo
e Mobilizaçé:O

_

nO

1
.

.

riqti;'

. CO Hellr
t
1°. Sar g. do OSSGE, o 2°. Sarg., António FrancJ.s p!l!t~ ce~f
contando a, an~iguidade
de~de 1/5/967. data
gu a.l tem di re i to aos vencirnen tos do nove p~ LeJ. .
la verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados po

:to:,,"Wos

Ja

n,

'I,verie

'
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do Dec -Lei n? 45733 de 27/5/964).
(Despacho de lS/6/9(7)

Distrito
d
e Recrutamento
,Sal'
s. do çC'SC;
a, anti u' '..J", t, o 2°. Sarg ,
~lreit~ l<1ade desde 15/4/967

a '~ob i I i zação nO.6

Cl audino da Cru z , con tando
data a partir
da qual tem
PesSoal aâs vencimentos do novo pos to Vence pel a verba
arto. 50 Os Çuadros Aprovados por Lei". (Nos termos do
do Decreto-Lei
n? . 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 5/ó/967)

DiStrito

)0

de Recrutamento

Sal'g

e Mobil ização

nO 12

an·tlgUida
do n&3G
Y'·F o 2°. s=s
e1t
p o a de desde 1/5/967,

.Joaquim Serr-ano 'contando. a
data a partir
da qual tem dreSsoal o~ vencimentos do novo posto.
Vence pela verba
"
arta• 50 Os (\ladras Aprovados por Lei I' . (Nos termos do
. <10Cecreto Lei n? , '4~733 de 27/5/964).
(fespacho de 19/6/967)
,

,.

d1bunais
Tribunal

)0"

'arg

tan

Militar

Territorial

de Viseu

d

o 0~C'''F
.,
P.
y':'",
o 2° ~arg
Podr i go Fer rei r a m to, con '
desde 15/5/067
data a partir
da qual
)~ dir ~tlguidade
t a \terb ~lLo·
" aos vencamen tos do novo pos to '\'
ence pe 1a peel1nos ~ Pessoal Lias Çuadros Aprovados por Lei". (Nos
O
o art
80
do I'ec Lei n?
t7707 de 15/5/967)
(respacho
de 19/ó/9(7)
t elo a

~~tabel
)

C a sa
o~

arl!,

a.

.

O c I r.J E: n tos
,I

D

u(lllE:clusào

?e na j s
da la

Pegião

"ilitar

,>...(~ ,0

ao r·cc,
~ertigUi
o
,arg
"·lanuel r,lari~ Pinto,
contano?
p to ao Uélue uesoe P /. 1/9f.. 7 data a par ta r da qual tem ur
.
'lVence pe a ver b"a
tiess °al S Ve nClmentos
do novo posto
~o 50 lios Cuaaros Aprovados por Lei"
(Nos termos do ar
ao r'ec Lei n? 4.5733 de 27/t::/964)
Wespacho oe 1/7/967)

~istD

do Forte

O~ ~Imada

~ériS

3a;",~",."
***********************************************"' ..'"
OP.i!f.~~Q!l nÉrr,ITn

582

~:0"21

V8s'

1° . Sarg. ue Art., o 2°. Sarg ; , Pedro Ventura da Cunhafi parques, contando a antiguidade
desde 14/6/967; data stO,.,
tir da qual tem ui rei to aos vencimentos do noVOpOr Lel'.
Vence pel a verba "Pessoal dos (Uaaros Aprovados pO
(I'esp acho de 4/7/9"7)
atidO

2°.Sarg,
de Art., o Furriel,
José da Conceição. con\lttlli
a antiguidade
desde 31/10/967, data a partir
da ~
direito
aos vencimentos do novo posto.
(Eespacho de 8/7/967)

~upranumerdrios
Cavalaria
r~gimento

de Cavalaria

n°,

fi

eorr
2°. Sarg. de Cav., o Furriel,
11!anuelJoaquim r.;anae~rada~
tando a an tiguidaoe
desde 20/4/967, data a parur rgeJltO
tem direito
aos vencimentos do novo posto. ~ste sa
encontra-se
em comissão de reforço na PJ,!. A..
(respacho de 5/7/967)

Engenha r i a

regimento

ne

Engenharia

nO. 1

:i

. V rel~'
2°. Sarg, de Eng. (Bod. ), o furriel,
Ii!anuel Fel íC10
r (JS
contando a. an~iguidade de~àe 28/2/967, data a paiste ..
qual tem dl.rea to aos vencament.os do novo posto. n-l5i8or,~
Sargento encontra-se
em comissão de reforço na,e
li tar de Angol a.
(respacho de 12/7/967)

Serviço

de Administraçho

2°. Grupo de Companhias

~i I itar
de Administracão

-

~!ilitar

011'

2°. Sarg. do S. A.t,l" o Furriel,
António Luis Gonça~;e~~CqJ~
tando a antiguidade desde ~P./2/967, data a parU sargeJJftem direito
aos vencimentos do novo posto. Este
encontra-se
em comissão de reforço na KM. A •.
(Cespacho de 14/7/967)

~~o UI tramar

•

~:. ~ér'
••• ",Ie
*****

,

nR''',.
....... r.CIT''UO'j
\: ,:"'r~~t.... l. O ti",:,
u ~

P.egido ~ilitar

20
.Sal'
t

.. l

58"
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tJ

ue Angola

J
l.~.:

1';. Qe .,.

&nUa a
o ,Furriel.
I,~anuel João rias Per~ns, cont~ \IiI' ~tIbuIdaQe
desde ?JJ/4/967,
data a par t.i r da qual
elto aos vencimen to s do novo posto.
20
(Despacho oe 10/7/9ó7)
'~al'
a g. de C
,arttigui av., o 2°.~arg.
Crau., Pi cardo , Ena, contando
Q1l'eito caoe uesoe ?JJ/4/967,
data a par ta r oa qual tem
aos v encImen
'
tos do novo pos to.
(Despacho ce 12/7/9(7)
~o
.Sal' '
t~IIS~'cQeI:"ng.(Poa.), o Furriel,
Augusto Figueiredo Mart11'Oa ontiúo
a ant.i gui daoe desde 31/S/9f7,
data a parqua tem direito
aos vencimentos do novo posto.
~o ~
(Desp acno de 12/7/967)
"al'~
Cnht • do ~ A r'
....
d es,
"II ando
....... '"
o ""
,'urrIe 1 , Ant&no'L ucas rernan
~1I1l1 ten, ~,an~iguidade
desoe 31/5/967 J data a partir
da
lrelto
aos vencimentos do novo posto.
~o
(~espacho de 14/7/967)
'~II
1IIe,1'r;·
do ~
t 1<111
~an .....A. M., o Fur r-i e.l Carlos Afonso Pi res de Alpa a P~rt~OS, contando a antiguidaàe
desde B/7/967,daOSto. 11' da qual tem direi to aos vencimentos uo novo
J

(Despacho

lo

f:egião

r

'~II

!-li I itar

ce 13/7/967)

de ~:oçambiGue

tilrl~g·do ('.'cor'"
d C h
'<O a
"~~,
o 2°. Sarg., Joaquim Comes a _~n a, contk:,~ dil'e~tlf:,'Ulàade desde 15/4/967, data a p ar ta r da <pai:
artigo ~o aos vencimentos do novo posto.
(Nos termos
::> • do Lecreto-Lei
nO. 45733 de 27/5/964).
(~espacho ue 4/7/967)
t

lQ.~

~
Olllando ierritorial

Independente

da Guiné

~"l'

el'e~' do r,<;:C'f'J:;'
• h
L
~qt ll'a ci
o 2°. ~arg., Joaquim José ~artll1 o opes
~()a a Pa r~en to, contando a an tiguiàade
d~sde 11/:1/967,
~ POSto.rt~r da qual tem direito
aqs venclm~tos
ao no27/S;96~~~s termos do artO. 5°. do [ec.-Lel
UO.
45733
v

~

...,,-,

(respacho

de 11/7/967)

lOlllahCiQ

Territorial

Indcpenilentp

rle ~abo Verde

584

QF.DEM

no

"é r i e

EXÉRC I TO ~!o 21

3!*~;**~*

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

eição
10. E'arg, do QSSGE, o 2°. Sa~g,. Joaquim José da ('onc a par
Fi tas
contando a an t i gui dade desde 1/5/967
data to. (
tir da qual tem direito
aos vencimentos <10 novo p~s 21/5/
Nos termos do ar tv . 5° do I'ec re to- Lei n?
45733 e
964),
(Cespacho de XJ/7/967)
SAP.GEN10S

ro

CE CD\1PLFMFN10

(UAlJfÜ

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO, 8

. Azevedo
2°.Sarg
~~ilo.,
o Furriel
Caetano
de Fan,a
. co aos
contando
a antiguidade
desde 28/2/967
1em dIreI
vencimentos
do novo posto desde XJ/6/967
(Desp acho de 22/7/967)

Batalhão

de Caçadores

nO, ln

2°. Sarg. ~1il 0., o Furriel
João Manuel de Sousa
Podr i gues , con t ando a an t.i gui dade desde 2?/2/9õ
(Despacho de 22/7/967)

r

1 ado
g

costa
2°s Sargs.
Milos.,
os Furriéis
José JacintO
dla(OllÇd
Ponte
Fernando Costa Tei xe i ta Lopes, J020 Manu~if,uioa
ves e Joaquim Coutinho Fonringue s con t.anoo a an
desde 31/7/966
(Despacho de 22/7/967)
(a

r

'1o"
"'1
J ~s(' 'A ugUS LO '-oaressco
c s, ~args,
1':1_ ° ~
os L'rurrl,els
rallO 1/
v i Ih as , J080 Manu e l Po d r i gue s ce rn anu e s e - de 31/1tJ!
José POelY~S Capela,
contando a élllti!:)uillaue oeSrnelltOS
.. GIreI
"
961""~l data a p ar tn'1r da qua t.em
to aos venCI
novo posto
(I'esp acho ele 22/7/967)
-er
"o'
s
C;
Mil
20 s cargs
y1 " S
os f."'urrlel~"
..1ose'P r-os a r'r.s trelariaS J~~
o f·la
ra Bonacho Hernãni Pamos Fodr i gues fmandO ,- verrneljJO~j
c imen to !ler 1ander El:Sfdia So,u~a ~rmando J~s~o a t>pcJh
Velho e Fernando Boor-i gues GUImaraes
contan
d ade desde 28/2/967
(I'esp acho de 22/7/967)
-Ó»

:

CavalarlCl
fegimento

~D

Cavalaria

nO

1

". r'
*la ue

,'

******~;*

20
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,

s,S'lr
"
"
"
lUis ~fi,~Jllos.,
os Furriéis,
Adail Fel íci o Silvestre
e
de 28/2Ape Saraiva Machado, contando a' antiguidade
de sCllliellt 67, data a parti r da qual têm di rei to aos venOs d
o novo posto,
.'
_(Despacho de 22/7/967)'

En genh'a r i a '
Regimento

~o

de Engenharia

nO,

"~r
' . '
att g. Milo.
"
,.
•
,ti
" o Fur ri e.l , Manuel Bo sa An t.ón i o , contando a
guid
d1reit ade desde 28/2/967,
data a parti r da qual tem
o aos vencimentos do novo posto.
(Despacho ~e 22/7/967)

110 UI tramar
Região

Militar

de ~.ngol~

(Qrar te l Gene'ral-C. C. S. ')
,S'lr
,
do,'laut'
g. Mllo :' o T'ur-r í.e
'1 r , An t~HO
"F
'
CD',rtez,
.ranC1SCO
contandireito 19u1dade desde 28/2/967,
data a par ta r da qual tem
qos vencimentos
do novo posto.
(Oespaç~o de 22/7/967)

20

20

(Ho sp i t al Militar
,~

de Luanda)

,

'

rs.

Mil o "
vColltand~

"
Amb r?Sl~
"
Canara
" o,
~ F~rrle 1 ,Manue 1 An tOlHO,
ellcirnena antlguldade
desde 28/2/967.
1em di r e i to aos
tos do novo posto
desde 31/3/967.
'
(Despacho de 22/7/967)
,

Comando Territorial
20 S
, a

Independente

de Timor

(üuar te I üener a I)

t""
rg. Milo
:"1<10

i ao
~ ~.ermenegl
I
il do Car'OI1,
.
"
o F'ur r i er1 , J u l 1
conc11li!!tlta
antiguidade
aesde 28/2/967.
Te~ direito
aos venOs d
'
'
o novo posto desde 1/5/967.
'(Despacho de 22/7/967)
"

III

- cnlnc'CO~"~
'., ." :\ .r...· ...
[. TP".It'FEnt""I·('
,Ft..~
t\\ooof,t,;.

~ftP'(~F'NlOS ro (UAIlFO PFfl4ANf}l1E

A~

,.
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Armas e Serviços
~inistjrio
Quartjis

do Cxjrcito

Generais

Guartel

General

da 3a.

Região

"ilitar

MaFurriel
Grad. de Eng. (Tms.) Mat. Sego Cripta, Manue~dos
ria Fernandes,
do B. R. T.. Vence pela verba "pessoa
<;Uadros Aprovados por Lei".

Quartel

General

do C. T.1.

dos Açores

, o
Furriel
Grad. de Eng. (lms.) Mat. Seg. Cripta,
A~p!~~oal~
Costa Sacramento,
da G!ERFT. Vence pela verba
Nomeação Vitalícia
além dos Qaadros",

Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

centrOS de

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria
.,

.

P 1·

lS SU

e

'! t~$

2°. Sarg. de lnf.,
João do Nascimento Marques. co .. ta s~,jV
esda úJ~J,
Unidade Mobil i zadora, d.evendo ser consider~do,
ção d.esde 14/6/967, por ter regressado
do ( ~', por Le~
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovaQos .
e'

r.
•

MaJ'qll

2°s.Sar~s. ,de lnf.,
Joaquim Manuel Lope~ e Antón~rizado~al'
de Oh vea r a Lemos, anbos do p.. I. 1, Uni dace Mob;tI6/96,t.pe'
devendo ser considetados
nesta si tuaç ão desci,> '~erbe
terem regressado
da fl.M. de Angola. Vencem pela
soaI dos Çuadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Infantaria

n". 2

S~i

, fI).1! tU'
aoesta s~e

2°. Sarg. de ln f., Joaquim Leal Marques Trinca,
Unidade Mobilizadora,
deven~o ser considerad~ A ..
ção desde 24/6/967, 'por ter regressado
da p.J 'Lei'"
pel a verba' "Pessoal ,dos Oaadros Aprovados por

Pegimento
Sarg.

Ajud.

do

QSSGE,

de, Infantaria

v~c

nO .. 5

cf5t
M

Adriano Lourenço

dos SantOS,

la, Sé '

******!!! ************************************************
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âat. de
neSta ,Caç. n? , 1892/R. I. 1, devendo ser considerado
Ço aguSItuação
desde 28/6/967.
Está desligado
do servi6/967. ardando passagem à si tuação de re forma desde 28/
Regimento

20 ,Sar

de Infantaria

nO. 8

'Ven~' de Inf.,
António Gomes da Costa, da R.M.A., deVenceSer considerado
nesta situação
desde 24/6/967.
Pe]. a verba "Pessoal
dos Ç'uadros Aprovados por Lei:'

lo

Regimento
,Sar
da

de Infantaria

nO. 10

P~MMec.

Viat. Podas. ,António Joaquim da Rocha Romão,
devendo ser considerado
nesta si tuação desde
, data em que embarcou de regresso
à Metrópole.

24!6/96~"
20

~egimento

de Infantaria

nO.11

,Sar
Onid:tiMec. Vi ar , Podas, Alfredo António, do B. e.i.
sua
tllaçãoedMohllizadora,
devendo ser con s ider-ado nesta si11 MetI" eSde ?JJ/6/967,
data em que embarcou de, regresso
OPole.

'atallJão

lo ~

lndenenuen te de Infantaria
no.18
,"
QS~GE. Manuel Francisco
da Posa, do P. 1. 1.17.

·~arg.

Por
')0

Illotivo dIsciplinar

, ~ar
'
Ulli<:t!ded,e
r~f:, Sa~íno da Pon t,e Borges~ do R.I.l,
sua,
~l1açeocll.1oblhzadora,
devendo ser con si der aco nesta s ience esde 21/6/9ó7
por ter regressado
da B. M.A..
'
Pel a "el.'ba "Pessoal
dos (\.ladras Aprovados por Ler.'

~~
Catalhão
de Caçadores nO. 3
, -Sal'
I)and~~ de rní , "Çrélilcisco 'o Esp fr i to Santo Carvalho Fel'
~a Sit~a d~ r.'1 I. da Guiné devendo ser con s i der ado n e s
Os ~ad. çpo oesde

24/6/967.
Vence pela
ros Ap rovaaos por Lei".

20

verba

"Pessoal

t\

'~a
1)0 .

t'l!l· de

lIe -ta' SUa
s'

r n ...c , J Ose' Pamos da Conce
-,.,
1'l I
nceJi çso
lJuarre, d P.
•
L'"1.da de ~nbilizadora,
devenroI Ser conSl~era .0

ltuaç~o

(l

',1'

desci~

24/6/967

por

ter

r.

,:;ró..;.sad<>
da B
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M.A,. Vence pela
por Lei",' ,

verbà

,

I

Batalhão

'Pessoal

ovados
Apr

dos Çuadros
,

de Caçadores

nO, 8

p ~~~LI
2° .Sarg.
de lnf.,
Artur Cipriano
Càr~elo
!,lé, da
7:
"
devendo ser considerado
nesta situação
desde 10/ parLel'
Vence pe l a 'verba "Pessoal
do's Çuadros Aprovados
,

'6i96

I

.

.

Bata,lhão

n". 10

de Caçadores

,

slla,

2° . Sarg. de lnf.,
'AlbertÓ 'AIvês ('amei ro do f1, I, ;~ta 51'
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerad°J:tM,A,'
tuação desde '24/6/967,'
por ter regressada
da <: por LeI'
_' Vence pel a verba"Pessoal
dos Qaadro s Aprovados

,II

. •

~

I

Artilharia

•

Regimento

.

'

\ '

de Artilharia

ligeira

3

n",

~~. Ma'

'2° sv'Sarg s , de Art. , . An ténio Jo'aquirn Bordalo e ~fzaaara7
dei ra Mach ado, ambos do P. A. P. 2, Uni dade Mobl 24/6/96 ~
s
devendo ser considerados
nesta 5L tuação desd~erba "pe
por terern:regressapo
da,r.~.~
.. Vencem pela
so al. dos Cuadro s Aprovados por Lei" .

.

. ' P.egiinén'to

de Artilharia

2°. Sarg. de Ar:t., Fe rnanoo
sua Unidade Mobilizadora,
si tuaç ão qe sde' 24/6/967,
Vence pel a verbaPessoal

~egimento

de Arti

Ligeira

n2,

nO, 4
00

AJ'
fi· ,t8

Nogue i r a Si I vestr~,
radO Jle ,
devendo ser consld~a f.1.M·t·i:·
por ter regressado dos por e
dos Qradros Aprova

Iharia

Ugei

r a nO. 5

e
{]rIida()!Js'

2°.Sarg.de
Art.,
Adel ino Gomes, cio P.A.P.2,
suaitOaçéfa
,Mobili z ado ra, devendo ser considerado
nesta
ce pe
de 24/6/967,
por ter regressado
oa r.M.A .. '11
Verba "Pessoal
dos Qradros Aprovados por Lel

v!n

Regimento

de lrtilharia

Ptsada

(c/des ti n o ao C. I. C. A. 1)

nO.2
s (.:or'
'ali tO sef

2°.Sar.de
teiro,

Cav., Ednu~dq Laur'entino
;1mérico
do P.C.3,
sua Uni cace il'looilizaaora,

dOSe~eJ)dO
a

3a .'

t***~;!!;
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consiae
gress ,rado nesta si tuação desde 24/6/967,
por ter r eClros!~o ca FIM.A.. Vence pel a verba "Pessoal
dos Qra'vrovados por Lei".

P.egimento

de Arti Iharia

Pesada n°.

3

Sarg ,
(ja·~JUd. Otefe Mec. Automobilista,
António Mota Foque
tuaçã~t~, da P.M.A., devendo ser considerado
nesta
Slà Met ,Qesde 24/6/967,
data em que embarcou de regresso
ropole

20

•

s,SatgS

..
Francisco
Marques Alves, José Angelo
zadotae Slmões Roque, todos do H.A.P.2, Unioade Mobili24/6/967devendo ser consaderaoos nesta situação
desde
verba "p' por terem regressado
da FI.M.A.. Vencem pela
essoal dos QIadros Aprovados por Lei".

e Manu

2 ,Sat
0

d

i ~
Art.,

Regimento

de Arti Iharja

Antiaérea

Fixa

GO:S~~ <te Art.,

Fran:isco
António Valaoas Vermelhudo e
nldaag· do,S.S.,
Joao Neves Carrolo,
ambos do B.A.P.2,
~UaçEO
edMobllizadora,
nevendo ser considerados nesta si~cen esde 24/6/967, por terem regressado da fI.M.A..
(No. 1 pel a verba "Pessoal
dos (\J.adros Aprovados por Lei;'
20
oo artigo
353°. do Capo. 3°. do Orçamento do M. F.)
,Sat
~atg~'~ec: Armas Ligeiras,
António Hanal ho Batista
e 2':'
~ IJni arlm, Silvio Marques Duarte, ambos do R.A.P. n? ,
Sltl.laç~ade MObilizaoora,
devendo ser considerados
nesta
gtessoa~ desde 24/6/967,
data em que embarcaram de r."
Metrópole.

20

regimento

t,

de A!tilha-ria

de Costa

'lJa

Pa./~' de Art.,
967. o serviço

20

'Sa

Armínio na Glória
activo pela J.I!.I.

Inácio,
julgado
incaem sua sessão oe 16/5/

1d' da
tg. Mec
Gu' . nato
l"

1e 23/ lné
e.

20~
'~ql'

6/967:

,
d C
d r» T
Podas, Anselmo I'i as a o st a,
o 'J' •
devendo ser consideraoo
nesta si tuaç ão desdata em que embarcou oe regresso
à Mttrópo-

~rupo de Artilharia
'

t~,tdg'Oe A rt.,
ad

Contra

Aeronaves

nO.2
P

I'orningos Lopes ribeiro,
ao P.A .. 2, ,sua
e Mobilizadora,
aevendo ser consiaeraao
nesta Sl-

590
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tuação oesoe 24/6/967,
por ter regressado
da F . " r Le)'
Vence pela verba "Pessoal dos (\ladros Aprovados pO

Grupo de Artilharia

~ontra

~eronaves

.u

nO.3

,
' ueSI do
2°.Sarg.
de Art., Adérito dos Santos da Silva Podfl~tuaçãO
C.'l. L
5. 'lomé, devendo ser con ai cer aco nesta s~os Adesde 10/6/967.
Vence pel a verba "Pessoal dos (\la
provarios por Lei".

ue

Bataria

de Arti Iharia de Cuarnição

nO. 1

.
.'
OctáviO
2°s.Sargs.
de Art.,
Fr anci sco do Couto fhbeHo ~'lizadot
Parbosa Botelho,
ambos <10B.A.P.2, Unidaoe MOD2A/6/96
aevendo ser conai der ado s nesta si tuação des<1e . la ver"
por terem regressado
da P. M. d e Angol a. Vence!TIpe
ba "Pessoal
aos (hadros Aprovados por Lei".
I

3ataria

'ndepende~te

~efesa

tie Costa nO,

ser

l°.Sarg.
ce Art.,
Gilberto
Silva,
da B.M.M., devenO;ela
considerado
nesta situação
desde 10/6/967.
y~ce
verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Le1
de
l1y)ida
2°.Sarg.
de Art.,
Salvador Vieira,
ao F.A.P.2,
~~~açeo()~
ttobilizadora,
devendo ser cons i der aco nesta S1 e pela
de 24/6/967,
por ter regressado
da F.M. A .. y~c
verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Le1

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

tiJ sé Agodel'eJl

2°s.8args.
de
Cav., António Manuel Correia.e.
Odora;
L8
nho Fonseca, ambos do B.C.3, Unidaae r,1ob1h/Z~/967,pordO
do ser considerados
nesta situação
oesde 24"Pessoal
rem regressaoo
da P..M.A. Vencem pela verba
Çuadros Aprovados por Lei".

Regimento

de lance iros n". 1

1 S~3
d f.C,' si'

2° . Sarg. de Cavo 1 'lomé Francisco
de Carvalho,
o nestap.,
Unidade Mobili zado ra, devendo ser consiaerado~o 11.1,1. QJ~
tuação desde 17/5/967,
nat.a em que teve alta s08lcPs
foi evacuado da r.M.M .. Vence pela verba "Pes
dres Aprovados por Lei".

la ~,

, 'e r'
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(c/destino
ao C,I.C.A.3)
''-ar
QeF~~ lnf.,
José An t.ón io Pereira
Martins e '}O. Sarg.
00.), .António João 8raz, ambos àa R.~tA., oevenoo'
Vencer.
se\ Consiaerados
nesta situação
desde 24/6/967.
20
pe e. Vft'ba"Pessoal aos Çuadros Aprovaoos por Lei".
~o c

d(f

,Sar

1.16~·s~: ~n~., António Sérgio Lavadi nho Cachené, do F.
~eSta si ~ ln~aade Mooi.Li zador a, devendo ser consideraao
À~1,I. d uaç?O desae 22/4/967, por ter sido evacuado do
'WOVaú a GUlné, Vence pela
verba "Pessoal
dos Qo adros
Os por Lei " •
20

'~ar

no. 3 s. ~e Cav., João da. Conceição Unas Barata,
ao R. c,
do n~Sta a ~nioaae Mobilizadora,
devendo ser considera~a R,r'!.A Situação de soe 24/6/967, por ter regressado
ados p . 'LVence pelá verba "Pessoal
aos Quadros Aproar ei",

20

regimento

de Cavalaria

nO.3

'~a

te,rg. Iv'ec V'
,lro~'
"
lato Lag. e Especiais,
fui ()Jintino
GuerSltllaÇã
lJanlel ,a d 1:'.
D ~'I
A., devendo ser considerado
IV •
nesta
80 à. M o desde 24/6/967
data em que embarcou de regre~
,etrópole.
'

regimento

Sat

de Cavalaria

nO.4'

g, A'
~a p,lt~~' 'O!efe Mec. Automobi l i st;a, João António Lopes,
te lornal' ~ e 2~. Sarg, r,lec. Viat. Lag. e Fspeciais,
V~zeados n '-'aral va do CH da Guine' devendo ser con s.i de ..
ta
es t'
,
t~ de ra situação
oesde 24/6/967,
data em que embar20 "
e15resso à Metrópole.
'~a

~~~C
s,lI lJnid

'

av., Josué Júlio fv1onteiro LUdOVlCO, do R.C. 3,
I,ltuaç~ aue Mobilizadora
devendo ser considerado
nesta
~
~<l'
A
ce pel aesde ?4/6/9fi7, por ter regressado
da P. M.~ t>, "
verba "Pessoal
dos CUadros Aprovados por Lei '
~'~r
regimento de Cavalaria nO.6
Út)ig, fl a '
lIt Q~deMor~m: Serafim da Costa ('araos~, do B.C.3, su~
~ao d blllzadora
devenao ser conslderado
nesta SlE esde 24/6/967, data em que embarcou da R.M.A..

ngenhariél

,
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série
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~e Engenharia
o

M)."

2° ',Sarg. de Eng. (S?p. l, José Carvalho Simões, da '/6;967.",
devendo ser con si.der ado nesta Sl tuação desde 24
r Ú"
Vence pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados po
(C/destino

ao E.E.3)

2°. Sarg. de Eng. (:frans.),
Francisco José Gil, do p~'~_
por pedi r. Vence pel a verba "Pessoal dos Cuaaros
vados por Lei,". _,

r.egimento de Engenharia

nO. 1

,
."
da 1,·1'"I}"
2°.Sarg.
de Eng.(S?p.),-Jesuino,Tc;xné
Alexandre,
/6/967.:"
devendo ser conai der ado nesta sr tuação desde 24 por Lel'
Vence pela verba "Pessoal dos CUadros Aprovados

Transm issães
~atalhão

de Reconhecimento

das Transmissões

-

, r.A,C"

2°. Sarg. de In.f, t António Jorge Correia Lopes, (10 nestl!
sua' Unidade Mobilizadora,
devendo ser consideraFoM.M.... ,
situação
desde 17/5/967, por ter regressaao
da por Lel'
Vence pela verba "Pessoal dos (Uadros Aprovaaos

,

La-

'I Gra.d de Eng. ('1 rans.
--- ) , V'rcen te J'ose Gonçalves
ru rr-re
ta sl'to8'
dros
r anj ea ro, da R.M.A., devendo ser con'ioiderado nâss (\lI!
ção desae 24/6/967. -Vence pel a verba "Pessoal
o
Aprovados por Lei".

'C

~erviço

de Administração

2°. Grupo de Companhias

~ilitar
de Administração

."

~ilitar

2':'. Sarg. do S. AJI.; Filipe José Modas l/arques da ~defllll
situação de disponibilidade,
por ter regreSSaao
vamente à Metrópole.

Orgãos

)18

C:ilv~,·ti,

de Execução

~ fstabelecimentos

dos rerviços
Penais

üeptis i tu risciplinar

e Outros -r I emen tOS

•
~a.
~ér .
****~*'.***
le
"o

nnnEu
h..,
"
!"I

Ilt\
••~

J:y'f~CI
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... r,
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•
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, ,Sal'

.

C:l.f·

ue Inf.,
Virgílio
António 1rindaoe Barbado, do
Çeo Q~s~aCuiné, devendo ser consi aer ado nesta si tuadros Ar-. e 24/6/967.
Vence pela verba "Pessoal dos (\la20
- 't'rovados
por Lei" .

.8al'

nida~~r~e_ :a~., José Inácio Infante,
~o B. C. 3, sua U~
tUaçãodOOlhzadora,
oevendo ser con si.der-ado nesta sa Vencep e SUe 24/6/967,
po r ter regressado
da P. ~. A..
e la verba "Pessoal dos Çuac ros Aprovados por Ler!

de Instrução

EstabeleCimentos
Insti

"o

"~l'

tu to de AI tos Estudos
•

~i I i tares

M. IS· Mec. Vi at , Fadas, José wuveia
Institut

~

.Sal'

O Ticnico

~i I itar

Pronto,

da

r. V.M.

dos PUDi los do fxircito

s~a ~~i~e Art.,
Fr anc i sco da Piedade Silva, do F.A.P. 2,
vltll.aç ade Mooili zado ra, devendo ser considerado nesta
ence ;oldesde 24/6/967,
por ter regressado
da R.M.A ..
(No .1 de a verba"Pessoal
dos Çuadros Aprovados por Lei".
arto. 1630. do Capo. 3°. do Orçamento da M.F.).

°

20

A C a d emi a fti i I i t a r

. Sal'

\1end~' de Fng. (Sap.), António Cerqueira,
da P.M, A., oe~;ePel ser considerado nesta situação desae 24/6/967. Ven1\0
. 1 da Ve r b a "P essoal dos n..
,",,,,adros Aprova dos por L ea." ", (
artO. 63°. do Capo. 3°. do OY"~
a~e.." do M.F. ) .

°

20 "
Co I é g i o ~~i I i t a r
'~a
IJn·I'~· de ,
P
ldade
~.:t:, Valdemar Valente Pinto~ ao P.A .. 2, su~
~ação d~~0111zaaora, devendo ser consIderado nesta
Sl~la. V esde 24/6/967,
por ter regressado
da lU,!. d~ "n ..
e
~.or Lei"nce pela verba "Pessoal dos (\ladras Aprovaaos
1.1;'.) ••
(N°. 1 do art.? . 154°. do Capo. 3°. do Orço do

~ar

Escola

.,g~. A' .
~eCt/u~s.
lo

r!:i I itar

de ~Iectramecânica

Chefes Mec, r.~at. Eléctrico,
Padioeléctrico
e
Dílio Geirinhas
Ferreira,
da B.M.A.. e fl.nt6SUSto Jacob Caldeira,
do C.1.I.
da Guiné, aevendo

Att <:nICO,

S94

ORDE!1

~o
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.
se r considerados
n,esta ,si tuação, aesae 24/6/967,
que embar-caram de regresso
à Metrópole.

Campo de lns t ruçào

Mi I i tar

d~ Santa

data ~

r.targarida
f M.M.

1°. Sarg. Mec. Vi at , Podas, Manuel Luis Pimenta,
devendo ser considerado
nesta si tuação desde
ta em que embarcou
de regresso, à Metrópole.

Centro

ruçãoúe

de lnst

Artilharia

10
d e costa
n

-

A.P,"

de Barros Ventura" do F nestS
devendo ser con~lo.erap M,A,:"
por ter regressadO da or Lel'
dos Quadros Aprovados P

2° .Sarg. de Art.,
Pogério
sua Unidade Mpbilizadora,
si tuação desde 24/6/967,
Vence pela. verbaPessoal

Estabelecimentos

Antiaérea

d/a6/967l

do

Hospitalares

1 '

Hospital

Militar

Principal

Llrll

,
1 sua 80
2°,Sarg .. Mec. Vi at, Podas, José Governo, do r.E. ~ sittlaçó'
dade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nes:
o
desd~ 24/6/967,
data em que embarcou de regres
pole.
'

. Hospital

Militar

Regional

à Metf

nO.4.

f~1

ado da, 'i#
2° . Sar g, do S. S., Manuel Joaquim AI feres,
eyaCU i tUaçeO tO
. de Moçambique, oevendo ser considerado
nes~a sado pro~
de 5/7/967,
por t.er tido al ta no H.M.P. e Julgar fintei"
para todo P .aer-vi.ço, A sua comissão foi dao.ad~s por
Vence pela verba "Pessoal
dos Çuadros Aprova

Estabelecimentos

Produtores

"

~anutenção

Militar

(pi;
1. da /96"
No ra, ~o C~~de ~4/6

2o.~arg.
do S.A.M., Ad~lino Pearoso
ne, devendo ser conai der adovnes ta sltuaçao
?l'taf'
Vence pel a verba "Pr i vati va da Manutenção ~h 1

Qiversos.··
,'

2° .Sarg.

Depósito
ae Cav."

•

,

Geral

.

. ,

de "'aterial

..
Vicetlt~ Âguas Peixe,

·l

de Guerra
do P.c.3,

soa

Lil)

38. S' .

**.**~~!=
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MObil'

deSde1;adora, devenao ser considerado
nesta situação
Vence 4{6/967, por ter' regressado
da P.M. de Angol a.
pe a verba "pessoal
dos Çuadros Aprovaaos por Lei:'

Oestacamento

20 ,Sar

do Forte do AI to do OUQue

.

lJnid~d oe A~t., An t.ón i o Simões Pilré;
do B.A.L.l,
sua
tuaçãoedMobllizaaora,
devendo ser consiaerado
nesta si·
gola V esae 28/5/967, por ter regressado
da R.M. de Anlei'':
ence pela verba "Pessoal
dos Qa adro s Aprovados

lo

Depósito
Si

'~arg

M

Peral de Material

de Transmissões

•

M.A •• d eco Padiomontador,

António Lopes Aleixo, da R.
nesta si tU!ição desde 24/
ata em que embarcou de regresso
a Metrópole.

6/967, ~vendo ser consiaerado

SUrranume rá r ios
Infantaria
lo

P.egimento

de Infantaria

nO. 1

-Sal'
10.S~~ de lnf.

r
Aníbal de Oliveira
Matias,
do P.L~ e.
do çSSGP, Francisco
Fernando Afonso de Ol~ vea
Çao desd·A.C.A. 3. devendo ser considerados
nesta slt':la
t~ e
e 5/7/967
por terem sido nomeados para serVI'
fazenâocomissão de reforço
a guarnição no rmal da !=l.M.A,.
20
parte da C C.S./Bat.
Caço 1919/ R.LI.
s,Sar
Mariag~· a~ Inf
Manuel [endes Cabaço, do P.LI5,
João
lO Ant~ ~llva Araújo
do P,L8,
José de Jesus,.do
s.c.
do S.e on10 Jorge Gaspar
da m/CML, José An t ón io AI ves
~antos' 3 António Vaz da la. c.r, Carlos Tomaz d?s
D' A Cavaleiro,
do D G.M.G. José pereira
Cerquena, do
S~t Co e. António Lavadinho r~~ourato, da E. P. L, devenao
~t(\on~Slderados nesta si tuação desde 5/7/967. por terem
~2937 meados nos tennos da al-ínea c) do ar t'", 3°.do Dec.
~a~içd: 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço
ao normal da B. M.A..

t~ co

gG

«

e.

a

~egimento

de Infantaria

nO.15

Fusébio França, do B.I.I.19, Ca~ido D. D. Joaquim da Sil va Bonz:inln,

,

.

~~rie
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n
.
p 1 ri'ado t'.1. J, ~ebastIao
Augusto Porges (-ama, da L. '."
do
nuel Pereira
Cavaco, do C. I. S.M. 1. e Manuel QibelrO~ 51
r-

• -

~

P.I.6,
devendo ser consiaerados
hesta situaçeo
ne so cldO
7/967, por terem s i oo nomeados nos termos oa alínea aS
.
n II
ar t.? , 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960,
para serVlre
ola.
tropas oe reforço à guarnição normal da P.M. ne klg

, 1 A·

2°s. Sargs. oe lnf.,
.A.ntónio Varela lorcato
fjentes, l~or Mal"
E.M., Aníbal .José Peixe Fernandes,
do P..1.16, He. edo C.
tins Nunes, do P. I. 4 e l?duardo Mar t.i ns dos E'an~s, àesde
1. S. M. I., devenao ser considerarias
nesta si tuaçar,' e3 c)
8/7/967,
por terem sido nomeados nos termos oa a :;"irelf
do ar tv . 3°. do Decreto 42937. d~ 22/4/9f.{], p~ra sde Ni~
nas tropas de reforço à guarn rç ao normal ea {I.M.
la.

P.egimento

de Infantaria

nO.16

s::1·

cd e ln f ., Jose ' .Ioaquim
.. da Cruz perOlg
,. a-o
do .
2 Os. .:Iargs.
,' {jJIIles

r.

5, José
Iuar te,

Francisco
Tomé Bebi ano , da
S. T., Jose
s· do
do D.G. A., Carlos Francisco Loureiro M~n~~a~e
I.T.M.P.E.,
Carlos Pibeiro Valentim,
do CoI. ~hllcOJlsideJosé Jerónimo Moleirinho,
do R.1.16, devendo s~r Jl()!llearado nesta si tu açêo desde 8/7/967,
por terem SI~~tO 4,Z9~~,
dos nos termos da aI ínea c) do ar t;? , 3°. do r:ec à gua('IJ
de 22/4/960,
para servirem nas tropas ~e,reforço
ção normal da P.~t1.A..
/

Ar.tilharia
~egimento

de Artilharia

de Costa
fJA'

2°s. Sargs , de Art., Di amant.ino rameiro
Correia.
o~o oOfjC"
Roma'a d0111
r'
F., Car 1os José Coelho, do LG.M.C.,
AntonIO.
tvI. E. F. E.
e o Furriel
oe Art.,
Fernando da ~raç e~de o
A.L.2, devendo ser cons'i cer ados nesta situaçaol~Jlee. eloss
5/967, por terem sido nomeados nos termoS da a ~"ir~ n
artO. 3°. do Decreto 42937 de 22/4/960,
para se
tropas de reforço
à guarnição normal aa r.M.A ..

r.

No UHramar

Região ~i I itar

Je-

de AngOla

A L.l, (
<;:
.
d e .....
Q
P .. ' '7 VO
2 ......
arg. d e t".rl. , F ranC1SCO
ousa p'earo,. do /6/
06
0

A

vendo ser

consiaerario

nesta

situaçêo

desae

<)

•

3a. ~' ,
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te!, sid
Dec. 4~3nomeado nos termos da alínea c) do ar t.? • 3°.do
Çoà gu 7, de 22/4/960,
para servir nas tropas de re fce
arnlção normal.

Região

lo

!!Ii I itar

de Moçambique

,Sat
do B. E. 3, devendo
S~t ~~nd~ Fng., João Godinho Júnior,
sldo noSlderado nesta situação
desde 3/7/967,
por ter
a ~atn~e~do para servir
em comissão por imposição para
20
lçao normal.

S Satg

d
atg. do e lnf.,
Daniel Maçana Centeno, do B.C.6 e 2°.
C.e.A.M S.A.M., António Miranda Pereira da Silva, do 1°.
'1:1/6/967'
devendo ser cônsiderados
nesta situação
desde
meadosn e 23/6/967,
respectivamente,
por terem sido no42937 d Os termos da al ínea c) do art.", 3°. do Decreto
ll0t'tnal.e 22/4/960,
para servirem nas tropas à guarnição

20

s,Sa

Camando Ie r r i tcr ial

Independente

da Guiné

O!'to;:di ~o S. S.: Leonel da Silva Pinheiro,
do B. P.1., (
S~t cons? , Albino da Siva Pereira,
do H.M.P., devendo
sldo no lderaaos nesta si tuação desde 25/6/967,por
terem
c!'eto 4;;ados nos termos da alínea c) do ar tO. 3°._ do DeC
37 de 22/4/960,
para servirem nas tropas da G.N.•

Oman do
'
20 S
Terrl torial

à atg

de S. Tomé e Príncipe

Independente

9'~,1': Qâ Art. (Of. lnf. Trans.),
José Flor Teodoro, do
~~7,P~t evendo ser considerado nesta situação desde 1/7/
.. (jo O ter sido nomeado nos termos da al ínea c) do art~
~a~iç~tc.
42937 de 22/4/960,
ao normal.

I V - CO~CUR~OS,
A - C

~ata

1 - l'

para

servir

nas

tropas

de

CURSOS E ESTÁGIOS

oncursos
Ista

geral

de classificação

de aprovados

f'lC Os_ deVid,
"
'1'
ao aÇao do Os efeltos
se publ i ca a l i st a geral de c ass~:
ah(l~Ostods candidatos
aprovados no Concurso para pr~ç2o
!'to PIe Sargento Ajudante Subchefe de Banda de Mús~ca,
e a O.E. nO. 36 -3a. Série- de 30/12/966:

"éri e
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~

Cursos
Convite

o

cur'

'1'
convl' te para a .f requencl a no corrente
ana ,,'doS ~1lJ
sos abaixo indicados
aos 2° s. Sargen tos e Furned: Mec3'
ci anos do Q. S.Material
aos l° s. Cabos Ajudantes
S curnicas e aos 2. s. Cabos e Soluados habili tados com o
so s de ajudantes
das respectivas
especialidades
trici5'
2° s, f\'ecâni cos Padiomon tadores
2° s. Mecânicos fle\lecârJJ
tas, 2° s.Mecân i co s Instrumentos
de Precisão
2~s.' Z05'
cos Padar , 2°s.Mecânicos
Preditor
e Cento de 11rp~Sfl(lfl5'
Mecânicos Viaturas Podas e 2°s. Mecânicos Annas

Faz,· se

A'

1 ~ Indicações

ser~r

na
a)-Só são admitidos os militares
que se encontrem
a'
ço efectivo.
e que 5 O'
b r-Todo s os que desejem frequentar
estes cursos.
a reSpe
tisfaçam às condições de admissão, devem fazer
ti va decl araç ão por escr i to .
todoS as
c)-As Unidades devem providênciar
de fonna a,que
s~
candidatos
te~~
co~hecimento oeste cony1.~e~ doS cU~da
d)-Como a nome aç ao e fel ta por ordem cronologl.C
rtsiÔer <o
,
,
co"
ov
to
e dentro de cada curso por ordem de mén ,
deJ'ltr defe'
- se como curso único todos os que tennin~rarn tOS jlÍ18r8·'
mesmo ano, não são considerados
os requenme~Vfl dec
,
ridos,
devendo todos os interessados
fazer n
ect1
ção.
da resP
e)-A cada curso Só pouem concorrer
os militares
va especialioade.
2 - Declarações

d8reft'

devem o 0°
a) -São fei tas em mei a .folha de papel com~, e ceteroo! "
traaa,
impreterivelmente,
até ao dia 10 de ~
~
38' de
corrente
a110.
o 23 "e'
fi evem .ser devaidernen
te 1m
ri I onltélOas (O
amente
ver
..l=' n'
':la. Sé'!l
r-i e- de 2O/P/9:;P, pág. 341) e (O.r.. nO.26 ~~

la, Sér"

*******!;**
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~/9/9

b)-<:h 62, pág.

59~

803).

ama~Se
tam
a atençao
aas Unidaaes
que se torna absolu~.
ente ne
,.
. f
,
naram
cessan a a ln ormaç ao da aata em que t.ermia res o C';lrso de Ajudantes
de Mecânico e, bem assim,
elem~~ctlVa
c.l as s i fi caç go ,?édia fin~l,
visto estes
Para
Os serVIrem de base à re spec t.i va nomeação.
M'lo'
em qu Os •J;'ur rIelS e 20 s , S argentos
I s , ln d'a car o ano
da. e tenninaram o C. S.}1. e classificação
final obci-Ó»

:

3 - Outras Indicações

a) .N·80 dev.
.
.
Ou de lem as UnIdades dar seguImento
ao requerImentos
b) COnStc arações para a. frequênci a de cursos que não
-Não s:rn da descriminação
supr-aci t.ada,
Qevem80permitidas
admissões
condicionais
pelo que só
tisfa ter andamento as declarações
dos homens que sa)diçõeÇarr· à. data da abertura
do curso de todas as conc ··eevern
Ss egals I_>ara serem. a ele admiti?os,
refirarner ~rq~lv~dOS qua~s9Uer,requerImentos
que se
a actmIssoes connlClonalS,

2 ~ ~Verbamentos
•

h

'ubl'

'" lque_ se
' .
e1SMil'
.para os devidos
efeitos
a relação
dos FurnCOmap lClanos € Ps. Cabos ~Ailicianos
que frequentaram
Sargen~oveitamento
o Curso de Predit~r
Eléctrico,
para
,,~~967' Os ,que decorreu
no C. I.A. A. C. de 17/4/967 a 24/
2-ru llli
'~
r. l.Art.-Firmino
Marques Vi.dal , Ind.
2- "
5331/64
""
, 13, 57 VaI.
'~A,
""
-Leone l Ferreira
Januário,
'~'lo r
Ind. 1471/65
14,33 VaI .
. aba 1\!i1. de Art.-Alvaro
Clemente P.
A()
Simões, Ind. 5113/66. ,
13,22 VaI.
c I'eferldo
f .
(
~ Orn a
pessoal
aeve ser averbado ° re er ido cu rso
li? da ~ua classificação)
de acordo com a nota nO. 3714/
a. Gep. do F'.~;.F ..

~

3 - Alterações

na rreQuência

IIce(ji
()lIl.~ ~o
~ell a)'d"

adiamento da matrícula
do 1°. Ano do Curso A,
no ano lectivo
de 1967/líe, nos termos da al~
~al'g. Ii O~arto. 7°. do reco 40423 de 6/12/95::, ao i-.
e ng., Norberto
Augusto Alves, do B. F. 3.

S 'rie
3a;.*~~~~
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v - DECLARArÕES
1 - Recti ficações
~o DeI..

o

Declara-se
que o 2°. Sarg.Mil 0, Fernando da ConcelçÔ f.II°'
gado, do G. C. T. A., promovido ao actual posto na ~iglli'
17-3a. Série- de x)/6/967,
a pág. 483, conta a andat88
dade de promoção a 2°. Sarg.Mil 0. desde 26/5/966,
pos'
parti r da qual tem di rei to aos vencimen tos do nOVferid8
to e não desde 28/2/967,
como foi publicado-na
re

O.E ..
Decl ara-se que o 2°. Sarg. Mil 0.,
promovido ao actual posto na O.
10/7/967,
a pág. 524, pertence
como foi publicado na referida

o

pireS,

Adelino Perelfa
Oe de
E. nO. 19 -3a. Séfl'B-C, 5 '
ao B. C. 6 e não ao .
O. E. .
o
00000
00000000000000

0000000000000000000
000000000000000000

o

Ministro

do Exoército

Joaqu im da Luz Cunha

Está

conforme

o

Ajudante

General

M I ltRIO D

Ordem

do Ex~rcito
3.....
SÉRIE

I - ~r.CP.ETOS E P~PT~RIAS
I

" - Condecorações
1_

QA"

''I-'..

"\<In

\(nl1()~

Por portaria

de 12 de Maio de 1967

<Ia o ('

Ilo I~l{érf()c~erno
da Pepúb l i ca Portuguesa,
pelo Ministro
"
.
r'art de 41to ' conceco rar com a med a 1ha d e menta
rm. 1 1~rrafos a: cl asse, nos termos do artigo 52°. e dos paI:' ~ento \Ullcos dos art.i gos 2eo. e 29°. toJos <10
FeCllrriel r"I'
~.!edalha ~1ilitar,
de 28 de Maio de 1946,0
r~Jlllrthi 1 lc1ano, José huilherme Nunes Perdigão,
da
~ill~a~o. ~J.(je P.rti~haria
~o.
64~ - l3?tal~po. de Artilha:rioSterio .5 - r,eg~menta oe f.rtdhana
L1geira .n~. 1.
El:érc.do Exerctto,
12 de Maio de 1967. O MtntStro
tto, Joaquim da Luz CUnha.

r~

I,:~

Por portaria

<Ia o

G

de 16 de It.'aio de 1967

~o"
.' tro
t !'l{érl()Vern
'
o ua n,epública
Portuguesa,
pe 1o M1n1s
ar I!e c41to ' condecorar com a medalha d e rnen
" ta nu'1' 11'111'
a. cl asse os sargentos a segu1r. menci . one <1os,.
II.
segl.ln
J;'", O? parecer
do Conse lho ~uperior de Liscipli
Q"S ') ""erc t
. ~
.
2A ~!10
1 o, se encontrarem
nas .cond1çOes
dos ar u'Pl'i (le j.I~. e 2<)0. do Pegu l enento da I\'edalha Militar,
ue
me' . lo oe 194(.,
l~ lro::, S
:)
r, Hurnb argentas:
do e rvi ço de Admillistraç20 I.:ilierto ft.nt&1io uos reis Catalim; oo (UtH.irO ue
h_

I

:_tio

céri e

3a,*****" ***
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1,
Sargen tos do Serviço
Geral do Exérct to, Franklim Gera
des da Si 1va.
, Ce-Segundo s Sargentos.
do Ouadro de Sargentos
do Serl~ri'
r al do Exérci to; Franci sco Comingos; do CUaaro o ~
ço de Material,
Vicente Posado Calisto
Simão.
, odo

Minis tério do Exérci to, 16 de Maio de 1967.
Exército, Joaquim da Luz CUnha

O Mintstr

Por portaria de .rJ de Maio de 1967
'O

,
, .
.' . strO o
\ Ivlarlda o Coverno da Bepiibl i ca Portuguesa,
pelo fllln1 viços
F.xérci to, condecorar
com a medalha de cobre ne/e:línea
distintos~
por ter sido cons~de~aao
ao a~rigo
do
a) do ar ta go 18°"
com re Ie rênci a ao paragrafo
28 de
artigo
51°, do Pegulamento
da ~~edalha ~Iilitar"
d~a)'lllé,
Maio de 1946, o l°.Sargento
de Infantaria,
unS
aa r.M.f...
, ' trO do

;0.

Ministério do ~xército) 30 de Maio de 1967. O MtntS
Exército, Joaquim da Luz Cunha.
Por portaria de 16 de Junho de 1967

dO
l' istrO
Iv'anda o Cove rno da Hepiibl i ca Portuguesa,
pe~o ~ll~litar de
Fxército,
condecorar
com a medalha de ménto ma r
se:
4a. classe
os sargentos
a seguir mencionad~s, .po 00
gun do parecer
do Conselho Superior
de [)isC~phn~6o.e 2 .
cito,
se encontrarem
nas condi ções dos arugos.
de19.JÓ:
do Pegulamento
da Medalha Militar,
de 28 de l~alOCoiJ1lbral
-Pr ime i ro s Sargentos:
oe Infantaria,
Fernando Va~lharia .•,
de Cavalaria,
José Figueiredo
de Assis;
de.A:tl raçeo !"J
Ne l son Per e i r a da Pocha; do Serviço
de Admln~ât ~1ilitar
litar,
Carlos Cunha Soares;
do Se rvi ço de Sa e farra
Luís Nuno aos Santos Vila Albino e Chefe ce an
José da Costa.
, ico r.!eIJ'
r
-Segundos Sargentos'
do Serviço
de Material,
Ame
des ~Iagro; de Fngenh ar-i a Artur Machado Nunes.
dO
-Fur r i el de Cavalaria.
Gabriel
de brito.
O MinistrO

f"g;

r

Ministério do Exército, 16 de Junho de 1967
Exérci to, Joaquim da Luz CUnha.

.
JO

.
tylinistro oe
f,landa o Governo da FepúblIca
Portuguesa,
pe~o 'milita~ s
Exérci to, condecorar
com a médalha de mén \,0 arágrl!~O09
4a. classe,
nos termos do artigo
52°. e úOS 'lamenta de
únicos aos artigos
2BO. e 29°. todos uo P.eg~ r.:argeJJtOCiJ
Meualha r,lilitar,
de 28 ue I,laio de 1946, o 1 '-!lia de
Infantaria
Plltónio Joaquim Lageira,
da Compan

Ja, ~' ,

ll**~~r!e

~~r.(M L~ flIr.CITO N°,í2
603
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Çadore
&itnu S n=, 1419 ' ljatalhão
de Caçadores
nO. leS7 -PeI'Itni '''nto
d e Infantana ' n'", 2,
'
,
st
«o E'~~todo Exérci to, 16 de Junho de 1967, O Ministro
erCtto
Joaquim da Luz Cunha,
I~

",and

FX:ro,Governo da Pepánl i ca Portuguesa,
pelo Min i st.ro do
~a, ~l to, condeco rar com a me~alh~ de mén to mi~ i tar de
llnico asse, nos termos do ar t i go ,2°. e dos paragrafos
1"~Clalh
d~~ ar t i go s/ 28°, e 29~. ~oàos do Pe~ul~ento,
d~
Clan a I,.l,htar,
de 2e de rv'alO oe 1946, o Fur r i e l Mi I ino,
José Gomes dos Santos.
da Companhia de Caçadores
9 - Batalhão
~de
de Caçadores
nO. 1857 - Pegimento
, lnt's t - antarl'
a n? " 2
.
rio e:~to do Exérci to 16 de Junho de 1967 O Min is tro
"er '
Ctto, Joaquim da Luz Cunha

~4

ln/

•

Por portaria

I,

"an

de 20 de Junho

de 1967

~~:r~,Governo da Pepúb l i c a Portuguesa
pelo Ministro
eh
I ~a. clto Condecorar
com a medalha de mérito militar
de
unicosa~se nos termos do artigo
52°. e dos parágrafos
M~dalha,~~ ~rtigos
28°. e 29~. todos do Fequl~ento.
~a
Clano 1,·llltar
de 28 de Mai o de 1946 o Fur r i e l Ml11nhia d Pedro C'assi ano de Azevedo Gomes Neves
da CompaMiIS3. ~ A:tilharia
nO. 7'JJ - Patalhão
de Artilharia
nO.
ntSté ,eg~mento de Artilharia
Pesada n? , 2.
do c'''er
J:>'"~to do Exército
20 de Junho de 1967. O Ministro
'
Ctto, Joaquim da Luz Cunha

2 '. PPfC,.AS
'.1"'~lq

Por portaria

de

7 de Junho de 1967

r~:r~i~"()verno da ~,epúLlica Po r tugue sa pelo r.!inistro
do
ltar o condecorar
com a medalha de cobre de valor mi
Claa~ Cornpalma, nos termos do artigo
7°,
com referên-~(jar!parágrafo
1°, do artigo
Slo,.
ambos do 'iegulamen·
a(!iOt'idalha UiliLar
de?P de r,1aio ue 191f
o 10.Cabo
Ceira e egrafista
nO. 26/96ó la.
Abílio
dos ~anLos Oli
~i~aÇa(j~
da Cornpanhia de Caçadores
nO. III - Batalhão
de
~tSté/es 11 - llegião ~Iili Lar de pJ1gola,
~é~Ci~o do Exército.
7 de Junho de 1967 O Ministro
do
o, Joaquim da Luz Cunha.
Por por taria

::iIt)

de 16 de Junho

de 1967

Qa () ('

lOVerno da PepúJJlica

r orLuf:,uesa

pelo

r'inistro

do

nnr.~r;l,1 rn.,. p~rrlTO
~'O
E!'4
... 1,.,·.
,
*********************************************
-
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f"Y' ......

't

"

~: r i e

aa **II"~
';~.,.
••*****
'1'

de

tal'

Exérci to, condecorar
com a medalha de rnéri to mi , 1r8 {OS
~.a, cl asse; nos termos do arti go 52°. e dos para€> o da
únicos dos artigos
?RO e ,9°. todos do PegulOOl~n~espr8
Pedalha I,:ilitar,
de 28 de Maio de 19;16, as segUin
ças,
Aa
-1 0, Cabo l'_l0. 41/64-la. i Al bi no de Almeida Campos ~a
Companhi a ae Caçauores ... J2atalhão de Caçadores 1l •
-Comando Territorial
Independente
da Guiné
,da
-So l daoo nO, 2970/64. hnândio Pedro Ferreira
Correldores
Companhia de Caçaaores nO. 797 - Batalhão de Caça
n". 1876 - Pegimento de Infantaria
n? . 1
,,' trotfJ
Ministério do Exército, 16 de Junho de 1967. oktntS

íe~~

Exército, Joaquim da Luz CUnha,
Por portaria de 20 de Junho de 1967
, trO dO
r\;and~ o, Governo da Pepública
Portuguesa,
~e~o ~finl~a. elas'
Exerci to, condecorar com a medalha de merl to de, ieOs
se, nos termos do artigo
52°. e aos parágrafo~ Uweda!ha
uo s artigos
28°. e 29°. todos do Pegulanento
85498/641
Militar,
de 2Q de Mai.o de 1946, o 1". Cabo nO, do e ~~
José Comes da (,!ota Júnior,
oa Companhia de c~manto de AI
viços - Eatalheo
de Artilharia
nO. 7P.6 - Peglmen
~
tilharia
Pesada nO. 2.
" istrO
~inistério do Exército, X) de Junho de 1967, O ~Jtn

Exército, Joaquim da Luz CUnha,

~ - louvores
1 - SAPrBnOS
Por portaria de 30 de Maio de 1967

dO

..tI.

" ist'v ,
r:~andl1o ('>overno da Pepúol i ca Portuguesa,
pel~ r'll~is [,~~8
Fxército,
louvar o 10.Sargento
de lnfantar~a,
cornr!111\r
mé, porque, durante mais de três bUOS chcÍlou, ente e :li'
~'Se a a cç ao
.' de [;'vnCdl
'~o I'li'
apt.r'-cão , ze 1o e conpetênci
""'". , r!eg~S,
~ivo da 3a. repartição
do \..lUartt:l General da - erfe~t5
litar
oe Angola. rotado de extrema lealu~óe, e
s SllllJ1ler
mente consciente
da extraordinária
revelanC18 110 d8~
funções,
o 1o. Sargen to Laym~ pôs, no des~m~:lecttlll~~' ~i'
mas, todas as suas excelentes
faculdaaes
ln hor!!1 ~ 01,
neo se poupando a esforços
para, a qual que: .u e81b ll!
to c I> _t- , ode
aar~eJlto ~portun?
aos 111.}O! t<;UlLE:~ a~~u~ ~ a l'n10'" p fe
p01S telloo servido em anteno!'
comn.sc:o num
ser!1 .; tf!
,
.
~
,
- Norte"
11011Datente empennada na ,:Ona oe intervençeo
l.,.orJ111
compreenoeu éli; Ilec ssidaJes
G.al:>L'uiudo':;$ sU

dll

1

'

3a ".

**i..~:rie
•• ***
r

·O:ll'e:1
r...:. r'..

ee~

EyrnrlTO
.,t. r.. 1.1

uo
r;

'J"

..

.Li.

ses

\,:t,;

***********.************ ••••****************.

-Alartel
Por
(.eneral.
. OUtro 1 d
nh
.
llllt>ort" • a o, co ecedo r e compenetrado do valor
e
b'1(j0l; anCla o os c.ocumentos operacionais
"que S80 reoe.llIente' elaborados
ou manuseaoos nl1 Hepar-t.i ção , rrormaltetnentue e1t.vada classi ficação oe' segurança,
permanenn~ do : atente ao transcendente
interesse
da discipli
...
tlca a/gredo,
o lo,~argento
Laymé propôs e pôs em prfr
classi/rtactas
medidas de controle,
quer do material
ltiar-se lcado, quer do pessoal
a seu cargo, podendo af irnunca sque a ele se deve; em grande parte,
o facto
de
s~Íl:las e ter ver-i fi caco qua l que r fuga de imformações
t"l~ite.r Q~ 3a, Pepartiçzo
ao Çua~tel General da ::1egião
tl~nado e ~g?la.
Extraoràinàriamente
correcto,
oi sc ie
"Il1 Para
d~sCl~l~nadoc,
a sua dedicação muito con t.ri
!lola, PIo DOm exr to aa acção aas forças Armadas de An~o e à
o_que os serviços
por ele prestados
aO Exérci~t·llllport"haÇao aevem ser considerados
extraordinários
e
. IIt
..... tes"
t Sterio do .
:térCito
Exército,
3J de Maio de 1967. O Ministro
do
«

N

2_

FPJ.Çj.s

1"01).

Por portaria

de 7 de Junho

de 1967

\la o (

~l(étci~verno da P,epública Port~guesa,
pe~o Ministro
do
la., Ab" ~ouvar o P. Cabo Padi ot.e Iegr afi st.a nO. 26/66
f?tes ~olho dos Santos Oliveira
da Companhia de Caçan1tar de' tu - Fatalhão
ue Caçao~res nO. 11 - Pegião MiUrnavi. Angola, porque,
seguindo ao laoo do conductor
Urna
.
. 'd ~ por
<to Illinatura que durante
uma emboscad.a f'01 atlngl
e t>araa que deoaixo àela reoentou,
tendo sido proJecta.nCOlltr ar e verificando
dO cair
que o conductor
se
'Ot,
ave.'
,
'
,
,
'
velo
lnconSClente
e qesabrigado,
f>1)~
Intenso
tia
'tom
b'
t&
<li! ~rave
aoneg~~o
e grande coragem, pOIS tam em, es
e1madu
mente ferido
com uma mão i~lA.tilizada e vánas
oOgo,"1' r?S no rosto'
levantou-se
e sempre debaixo de
'II ~" rl '
"
"
, '
qll mco vál ~lU-se para os aestroços
da Vlatura,
com a unfo Os SlIc lua arrastou
para ~ frente uaquele seu canaratol)~,,~ aOS,Oe abastecimentos
e mochilas que encontrou,
p ~o da SSlm um abrigo para o mesmo. tm' seguida, com o
IItll\'
SUa a
'
, , ,
pre
~ a P
troa consegulu conter o lnlmlgo que ~e
~,ll&c_ara
assaI to sal vancio mais uma vez a Vlo.a dos
~o -""1'a
"
I~
•. llo<ie
. aas Caldos
e gravemente feri , dos, para o que,
"'11<:.
nuo
a
.
'1' cu atra com a sua.
.. Illeo ,~çl(mar
o rr.anobraaor oa
ValIda, o .fez com os dentes do que resultou ter

°

1

i

°

,

,

~érie

~~nu:~O UFP.CITO ~o.n
3a·.~f"·
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,806

partido
um.
1lIJo ,
'lentou ainda reanimar o conductor que j azia a seu ifi'
puxando-o para
local mais abrigado,
só entéo ver
canao que este morrera.
'gill
(le'
Pel .. excepcional
valentia,
corap,
decisão, .t,'n;ra sua
baixo ae fogo e sangue- frio com que pôs em nSC
,dag~
de sacrIlICIO
. e, ' e e Ieva da cEIllaraa~ ,
VI.ria, pe Io espIrIto
que evidêncio~
o la. Cabo Oliveira,
bem merece ser
,t~do ,c~o um v:rd~deiro
exemp l.o ,
, istro do
rÓ»

Mtntste~to do Exerctto, 7 de Junho de 1967. O!tn
Exército, Joaquim da Luz Cunha.

II - JUSTICA ~ nISCIPll~1
~ - rondecorações
, 1 - 8AfCFNIOS

,
tetf!1Os
Agr-aci acos com a Cruz de C'lllerra de 4a. classe,
nO~ornIl188
ar t;? . 120• do Pegu l anen to da Medalha Militar'9~6
po~
cio pelo Decreto na. 35667, ce 28 ue Maio ce 1 ~a (~J:,
J
,
h o d o Com~d~te~ Ch e f e das t;'
d~spac
rorças Armaaas
~ilcar 1'e
ne.: de ::o de Abril uI tamo , os 20• Sargento,
c;80toSde
xe~ra, e Furriel
~iliciano,
M~uel Ant~io
dr:t;lhBO
Pei xe, da Companhi.a de Caval ara a. na. 14E2 o 7. s
. n
Caçadores na. 1ap8..
Pegimento de Cavalarl8
, '"'"
entO e""'"tO
COndecorados com a medalha de ouro de comport~ gul~7
pl ar, em conformiuade
com' as disposições
do . ~ 3566'
da Medalha Militar,
promulgado pelo [ecreto
n.· ' Ge'
de 28. de, Maio de 1946, os seguintes
sargentosServiÇ?as
-Sargentos
Ajudantes
do Quaaro de SaygentoS dr 2 e tlJ
ral do Exército,.
Manuel Maia Pamos, do f1.A. .
~e'
da Costa Maia, do p, C. 3.
ServiÇo
-Pr imei.ros Sargentos:do
Quadro de SargentoS dd [.S.S·!éO
ral do Exército,
Manuel Podr i.go Ferreira
a da pegl- dO
Joaquim Severo Pondâo , do Eat, de IlItend~C18 (\1arte,
rl'lilitar
de Moçambique e l\lúsico, Joco MarUos
(,e',
D I ~
, o~ r
I".
• t;.
.
'.
Ser~~C1 ri~
-Segun~s
.Sarg~tos:dO
C:\ta~r? de SargentoS d°.6Jlt~lO ~Jtó'
1'&1, uo ExérCIto,
Artur MaxImo, ila LA.C., e alheltoi HI
1'0,
ao H. M.P.; do Serviço de r\!aterial,
Ser~ fisca'
nio Simões Marc;ues, da ~. P. A.r~4.I e da Guar a
cisco folasso
r/atias,
do eatalhão
na. 1.
I

•

·
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2 - Pr.AQ$
A@raci
do 'Idos com a cruz de buerra ue 4a. classe,
nos tennos
M/rt°. 12°. 00 Pegu l emenro da r,!edalha r:ilitar,
p romul(je o pelo I'ecret,o nO. ~56fí7, ce 28 de riaio de 1946, por
gOi~achos ao ('omandant~-C~ef~
nas Forças
A~adas
de An, das Gatas ~ue v?o IndIcadas,
as seguIntes
praças:
-Sold .
Por despacho de 6 de Junho de 1967
.
Ilhi~do nO. 4511)/64, João tios Santos Antunes,
da Compa .
7pf' ii de A~·til~aria
n? ". 7P5 ~ Batalhão
ue Artilharia
n".
- Peglmento oe Ar t i Ih ar-i a Pesada nO. 2.

-lo

Por despacho de 14 de Junho de 1967
aba . nv , 4.2~L1j64, Artur de Jesus de Sousa, da Companm
de.' A
rv

Feg' rtllharia
nO. 7P? - Eat.a lh ão oe Artilharia
1rnento de Artilharia
Pesada nO. 2.
•

-lo.rabo

n".

7R6-

° P~r despacho de 21 d~ Junho de 1967

<1e"" n.
d>'96/64, Manuel JOSE" dos Santos,
da Companhia
Beg~avalaria nO. 1451 - Batalhão
àe Cavalaria
nO.
1R63lrnento de ravalaria
nO. 7.

-10.('

Por despacho de 24 de Junho de 1967

til aoo Auxiliar
de Enfermeiro
n". 55/66.,1a.,
Aurélio
Caçad~~ da Companhia de. ~ aça~lO:es nO. 211 - Eat.al hão oe ('aes n= . 24e - f:eg12o Ihhtar
ce Angola.
~raciad

do

Os Com a cruz de guerra de 4.a. classe,
nos termos
ga~rto.
12°. do "egulanento
da r:~edalha I·~ilitar,
promuldes Pelo I'ecreto
nO. 35667, de 28 de Maio de 10.46, por
Ue~cho do Comandante-Chefe
das "orças Armadas na Guiné,
'~lQQ de Abril úl timo, as seguintes
pr-aças:
tóv?, do~ n? s. 63/65, José Orlando da Silva,
1026/65,
rris566/~ .odrib'Ues Lebres,
~14.j6S, ('~sar Joaquim Simões,
GOIlÇ.5, Justo dos ~antos ~orcela
'alta e 590/fí5, t;'ernanào
talh~lves rl1enties, aa r..ompanhia de Cavalaria
nO. 1482-Ba7; 8~ Oe C:açadores nO. l11PP - Regimento de Cavalaria
n(Ot.
Illeiu' '1265, Aníbal Dias Pinheiro,
~717265, tduardo
de AI·
tei~ e Silva e 2821765, Ant~io
Joaquim rias de AlémPon('<Iv 11 ~a rompanhia
de Artilharia
nO. 1526 - ~atalhão
de
7e4i2arla nO. 1905 - regimento
de Artilharia
~e Çosta;
<lo e ~4, ~lanuel oa Silva "erreira,
da Companh18 de O;>man~
to d erV1ÇOs - Batalheo de Caçadores nO. lP56 - Peglmentil e Infantaria
nO. 1; 1871/65,
António de ~reitas
Potilha~~ '2ompanhia de Caçadores nO. 14P7 - Patalheo de Are~2'} la nO. 1904 - Pegimento
de Infantaria
nO. 15;
lhão 663, Jau Seidi da 3a. Companhia de Caçadores - Bata~~t Ue ('açadores
nO. 1e 56 - Comando 'lerri torial
lndepen1111 Ce da Cuiné e Soldado
oe Milicia
nO, 2/a.:, "eco ('aman~
IlInpanhia de r i licia
nO, 7 - eata) hiõo àe Caçadores
nO.

,,
,

6(lE

or.rn.~

I

•

,I

,.'

f' ~

00 HF?CITO

~o,

**********************************
IP.fiO - Comando 'Ie rr i torial

LL

3a.

ie

~~!.

••***************$

IndeI>end~~I1tt:da (JlJiné.

terAgraciados
com a cruz de b~erra de 4ã. classe,
no~
mo's do ar t? . 12°. ao regulamento
da r,tedalllEi Mi~ltad~
promul gado pel o Decreto nO. 35667', de 2B oe r,!alO M'
1946, por despacho do Comandant.e-Che fe oas Forças
mádas em rltoçambi~tJ
ue :?~ ue Junho Einoo , ~ l° .Cê~lJ'
n? .llP7 /65, Jose Pontes .ua Luz, da Companllla de Pelaria nO. 1507 - Batalhão de Cavalaria
nO. 18í9~imento de Cavalaria
nO. 3.
~
.
~~~
Conoecoraaos com a meaalha de ouro de comportamen llJlleJlp l ar , em c;onfo~i~ade
com as disposições
00 Peguo:'5rr7,
, to da Medalha r.1dltar,
promul gado pelo r'ecreto .n~stÍde 2.~ de Maio de 1946, QS 1°. Caoo nO. 364/'.:', Ag deClll"
o
nho Caeiro Jorge,
2° .Cabo nO. 6S1/39, João hoar
pjreS,
valho e Soldado nO, 1307/34,
Acácio rias aa costa
do 8atalhão
nO. 1 ua Guarda Fiscal.
.

~HC.FN'iC~ro (UA~

ü~aGro do ~erviço

[FFMfNFNlf.

de raterial

.

José

'iem passagem ao (.P. do (~.S.M., o 2°.8arg,
do ç.r·~;trlllr
Fernandes Vago s , do C.'I.L
da Guiné, porqu~, cln~reeJl~
do~se aprov,ado para este (uadro ~he c~pe~lU Q o/6/961,O~
chiment,o de vaga. Cont,a a antiguidade
uesae,
do JlO
ta a partir
da qual tem direito
aos vencimentOS
to
,vo posto. Fi ca graduado no posto de 2°.::arl;en ,
J

.

W~

, Tem passagem ao O. P. do Q. ~ ,r.(, o !o. Sarg. ào (1. ~~:se 8'
I'omi.ngue s Maia, do LA, ~.tl!." perque, encontran1 irnefltO
p rovado para este Cuadro lhe competiu o preen~ \a l!~
• ,. de va~a, Conta a antiguidade
desde 24/4/967,
a posto:"
tir da qual tem airei to aos vencimentos do n~VOporl.6·
Vence pela verba "Pessoal
dos Çuadros Aprova OS
Fica graduado nó posto de 2°.~argento .

• ;

I

la. ~' .
'
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~* .erle
L~i"

Fica graduado

nos posto

de 2°. Sargento.

IV - MUDANCAS OE SITUACio

SAPomos
Ingre

Puad

p

IX)

QJADfi PF.JMftNFN1E

ssn nos Quadros
ro da Arma de Infantaria

asso
lo
a serd c onsr. d era do nesta sr. tuaç ao
- desde 24 / 6 / 967, o
t . U at'g
I\el' l'eg~ e ln!.,
José Garcia da Bo cha, do FI. LI,
por
\-\ladl'os Apessadoda R.M. A.. Vence pel a verba "Pessoal
dos
rovados por Irei.".

s

QUadr

p

O

asso

de Sargentos

do Serviço

Geral do Exército

.

1 u a

tO.Sal'gsed considerado
nesta situação
desde 1/7/967,
o
vel1nos
e Inf.,
José de Resende Feio, do FI. 1.10,
nos
el'ba "po rec.-Lei
nO. 45733 de 27/5/964.
Vence pela
P
essoal dos <).ladros Aprovados por Lei".
as
sou
lo a ser
.
do'Sal'g. d/ons1derado
nesta si tuação desde 1/7/967,
o
s ~ec.~L . I~f.,
Carlos Martins,
do P.I.2.
nos termos
oal dos ~ n . 45733 de 27/5/964.
Vence pela verba"PesPas
adros Aprovados por Lei".
sou
Sal'
a serd cons1derado
.
t €ento
nesta situação
desde ~/ 7 /967 ,o. l0
bel1nosU ~ Infantaria,
FiteI
André Vieira,
do B.C.6,nos
a IIIles o eco -Le i nO. 45733 de 27/5/964.
Vence pela verPas
sOaI dos Qaadro s Aprovados por Lei".

d

Sou
Sa a ser
.
t l'g. de I conS1derado

nesta situação
desde 3/6/967,0
l~
Q~c"Lei ~f.. José Alves Lapa
do C. LM., nos termos do
s \Ilad n . 45733 de 27/5/964.
Vence pela verba "Pessoà
Pqs
ros Aprovados por Lei".

~Sou

~al'
.
te g. adeserI conslde~a?o
nesta si tuação desde 16 /6/967 , o l°•
t'tnos
d
nf..
An
t.órri
o
Gomes L'urão Branco, do E.C.I0,nos
ba 111"\
o ['
t~
res
eco -Lei nO. 45733 de 27/5/964.
Vence pera ver~a~~
sOaI dos (,uadros Aprovados por Lei".
& °ll

a

~ar:
ser conslderado
.
/ /967 ,0 1° ,
<logo cio
nesta situação
desde 17
&01\1 c.~L ~S. Augusto José Rosa, do l!.M,R.3
nos te:;mos
a dos C\;_ nO. 45733 de 27/5/964.
Vence pela verba
Pes·
. auras Aprovados por Lei"

n
nr.O'"M
._.\ til nn EVE',..rIT
hV'

'::lD
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.a Situaç~o

Passagen
Quadro

do ~erviço

de OisDonibiliCJade
de Material

P assou a ser consa. d e raco nesta sr tuaçao cesue 18/7/
. °1
. 967
Abfl
2°. Sarg. 2° .Mec , Padi omont ado r , Fernando Moite1ro
1

•

-

.

do r.G.M.1 ..

-

V - PPOMCCDES
SAPGENlOS

ro

-

F. Gr.A[)(!Ar.nE~

(ljA[ffi prnfl.t'Nq~1E

Armas e Zerviços
~inistério
[seolas

do F.xéreito

Pr at i cas oas ~.rmas e terviços,
Instrução
e Unidades

centrOS

de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO, 6

r;l~"o

. "eira
2° . Sarg. Músi co "1rombone", o Fur r-i e l Agostinha
data
<ia Fonseca, contando a antiguidade
desde 31/3/9
a parti r da qual tem di rei to aos vencimen tos do n
posto.
(Despacho de 24/7/967)
" dB
'ola
2° . Sarg. Músi co "80mbardino",
o Furriel,
.José Cu~~/3/967 ,
Silva Gonçalves,
contando a antiguidade
desde,
S da pO
d ata a p ar t i. r da qua 1 tem dia rea to aos vencim
' entO
vo posto.
(Despacho de 24/7/967)

?egimento

de Infantaria

nO.16

, car8

2°.~arg.
Músico "Saxofone",
o Furriel,
.Jerónimol~~i~67d:'
pinha Barreto,
contando a antiguidaoe
desde 3
do po"
ta a partir
da qual tem direito
aos vencimentoS
posto.
(I'espacho de 24/7/967)
t;er'
. eS :
2°. Sarg. Músico"Caixa",
o Furriel
Eduarco José P~:ta a t~
nanues, contando a an t i gui daue desde 31/3/9~7, 0,,0 pos
partir
da qual tem uireito
aos vencimentos aO n

,
Ja

n,

II**~;~~
e
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20

(Tespacho de 24/7/9(7)'
'~arg ~., .
nes ' !USIco" ....axo rone"
o Fu r r i e l , Francisco
Costa Nua antiguidade
desde 31/3/967
data a partir /ontando
a qual tem direito
aos vencimentos
ao novo posto.
([espacho
de 24/7/967)

rava Ia r i a
,

~scola

Prática

de Cavalaria

"~rriel o
Colltan~.r,'ec Vi at, !~odas o l° . Cabo Ajuo. , João Batista.
ra1 tOa. antiguidaae
desue 1/6/967. data a partir
da
a V"'l'~nQIreito
aos vencimentos
do novo pospo , Vence pe
" Oa "p
.t'
essoal
aos Qo adros Aprovados por Lei".
~ .
. (I'espacho
de U~/7/967)
s:tel ~o " P e g ~me n} o d e r a vai a r ia nO: 8
, .
.
tlveil" .~.ec hat.éodas
o l° .Cabo Aj ud , Ant(~110 ~~ana
tattil'~'
Contando a antiguidade
cesce 17/5/967
data
a
ellcep
<1Ual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
I
e a verba "Pessoal
dos ('uedros Aprovados por Lei '.'
~Qr •
(Cespacho de le/7/967)
ttel
~ça f.!~~.tfec. Vi at , Fedas
o l°.('abo
Ajud.
Ficarào
Provata a palo. Pedro, contando a antiguidade
desde 25/5/967
~o POSt artIr aa qual tem di rei to aos vencimentos
do no'
°r Lei~: 'ence pe l a verba "Pessoal
dos Cuadros Aprovacbs

i

(Tespacho

de le/7/907)

Or ~

gaos de Execuç~o

•lStab

elecimantos

r

• en t ro

fQtli.

dos Serviços

e Outros

Elementos

de Instrucão

d e In s t ru ç ~o de n p e ra ç õ e s [sp e c ia is

el 20
~a'~ collt.r,T.' ec . ".nato Podas, o l°.('abo A'JUIJ, •. .João dos ...an
ao. a antiguidaae
~el~al
de d 17/S/Q67
data a partir
a Vetl
dIr ito aos vencim ntos do novo posto.
lJa "r
. ence
es oal do Quadros Aprovados por LeI •
(I.:espacho de 18/7/967)
t-()

t:

II

·
'I.

• ~erlias
Jepósito
Ar Lí fi

Geral
~erralh

de ~didos
iro

o operário

d

la. cla~-

,
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. o
se 1orneiro
Mecânico, Carlos Alberto da Cunha Sobre~~rn'
nas Q,G.M.E., desoe 4/3/965,
data a partir
da qual
direito
aos vencimentos
do novo posto.
(Despàcho de 13/2/967)

Supranumerários
Infantaria
Pegimento

de Infantaria

nO.1

2° .Sarg. Corneteiro,
o Furriel,
Alfredo ribeiro
da S~~"~~
contando a antiguidade
desde 26/5/966,
data a pafrt~e mi'
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
S
litar
serve em reforço na P.W..M ..
(Cespacho de 18/7/967)

ti O U I t r ama r
~egião

i~ilitar

de Angola
coo'
e. ep eda1a,q1l~
l

Sarg. AjUd. d~ O~SGE, o 1°. Sarg.
José Carronha
t anoo a ant.i.gui dade desde 1/5/967,
data a partlr
flllos do
tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Nos te
ar t;? , 5°. do Dec. -Le i nO. 45733 de 27/,Çjo/964).
(Despacho de 18/7/967)
pi~
eiçeo ir
1° . Sarg. do QSSGE, o 2°. Sarg.,
An tónio João da Cone a part
dade , contando a antiguidade
desde 1/5/967,
data
(NoS
da qual tem di rei to aos vencimen tos do novo
termos do artO. 5°. do Dec.-Lei nO. 45733 de 2
(Cespacho de 18/7/967)
I

pO;/Si964)'

.

P.egião

Militar

de Moçambique

'r~
pere> ef

I'

Furriel
2° .Mec, Viat.Fodas,
o Furriel
Grad., AntóJ1d~ta a P
Garcia,
contando a antiguidade
desde 26/4/967,
posta.
tir da qual tem direito
aos vencimentos do nOvo
(Despacho de 18/7/967)
,

Comando Territorial

Independen.te

da r.uine

ce

fo)lSed1
Furriel
'2°.Mec. Viat. Fadas, o l° . Cabo Ajud., Josl;6/Q6~~
dos Reis Sanches, contando a antiguidade
desoe do)lO pi!
ta a partir
da qual tem direito
aos venciment~Sro"adoS
posto. Vence pela verba "pessoal
dos Quadros P
I

~a \lerie
_.
ft,

. ,

--"''''''''''''''''
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~
(respacho de 18/7/967)
·\lrriel 20
('orrei -Mec, Vi at , Podas, o Furriel
Grad .. AI varo Lór io
data aa lav?res,
contando a antiguidade
desde 11/5/67,
novop parta
da qual tem direi to aos vencimentos do
OSto.
(Despacho

m

S~S

de

18/7/967)

(UArro DE <D.1PLEME'TIO

Infantaria
negimento !te Infantaria nO. 2

20 ,Sar

tan"

.

,Sar

.

Mllo
a
:, o Furriel,
Horácio Lourenço Filipe,
~al teman~l~idade
desde 31/7/966, data a partir
direIto
aos vencimentos do novo posto.
(Uespacho de 2/8/967)

~

Regimento de Infantaria nO.15

~ ag~~~lo:,
o Furriel,
Alberto Silva Pibeiro,
t~ dire~guIdade
desde 2e/2/965, data a partir
to aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 2/8/967)

2-.Sa
t~ rg. Milo
v Ilo a

conda

cont~
da qual

~egimento de Infantaria nO.18
:'

~ Furriel,
Francisco
Antunes Alves, condesde 28/2/966'. lem direito
aos
tos do novo posto aesde 18/11/966.
(respacho
de 2/8/967)

enCirn~ antIguIdade
1\

~~

'atalha-o Independente

'~a
Co rg. Milo
tlt .....'

""Qo

20~S

de Infantaria n °. 18

o Furriel
Fernando José Soares
'
a antiguidade
desde 28/2/966.
(Cespacho de 2/8/967)
"

Bo

te

lh

o,

Batalhão de Caçadores nO, lO

~s~l'~d~1ilos.,

os Furriéis
Alberto Azevedo dos San~&l'~es rIgo Pacheco Pinto
Poberto Carlos da fucha
~~<1esde J orge Avila Gançal
' ves, con tando a an ta. gurid ae 31/7/966.
(Lespacho ce 2/8/967)

~
"
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dri"
p'o

José };'M.5tO
Prazeres
20, Sarg. Milo., o Furriel,
gues, contando a antiguidade desde 28/2/967.
(respacho de 2/8/967)
I' ,

2°. Sa:g. ,Mil o., o Fu rr-iel, Miguel José Afonso. con~~~~o:
ant.i gui dace desde 28/2/967. Tem airei to aos. venC11ll
do novo posto desde 4/4/967.
(Despacho de 2/8/967)
,
Artilharia
Regimento

de ~rti.lharia
Ligeira
nO.1
, .
. C valho
8
2°.Sarg. Mil 0., o Fur ri et., Álvaro de Magalhães ar
Alves, contando a antiguidade desde 28/2/967, data posda qual tem direi to aos v€1lcimentos do nOvo
partir
to.
(Despacho, de 2/8/967)
lã gimento

,~e, ~,ti

Iharia

Pesada

n",

2

Oll'

canas. c l

2°., Sarg. Mi l ° " o Furriel.
Manuel I'el f'irn Marques r da <JIl8
t ando a antiguid.ade
desde 28/2/967. data, a parU
tem direito
aos vencimen tos do novo posto.
([1espacho de 2/.8/967)
í

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO. 7
collt

sIl'

2°. Sarg. Mil 0., o Fur r'i el , Manuel Nobre de Almeida.
do a antiguidade
desde 28/2/967.
(Despacho de 2/8/967)
Regimento

,

de Cavalaria

nO.8

t~

20. Sarg. Mil 0.• o Furr.i el , Úlilherme Acácio Jorge a~~i~ d8
contando a antiguidade desde 28/2/967. data a p
qual tem direito
aos vencimentos do novO postO
(Despacho de 2/8/967)
Serviço

de Saúde
Pegimento

do Serviço

de Saúde

dO ,
ntall
2° . Sarg. Mil ° .• o Furriel,
José ROOlOS
Ililário
co 1 tetf1 cP'
antiguidade
desde 28/2/967, data a partir da ~a

~~**~!rie'
ORCEM en EXÉRéITON°.22
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reit
o aos vencimentos do novo posto.
(Qespacho de 2/8/967)

Ilo Ultramar

Regi âo ~,:iI itar de Ango la
2

-Centro

de Instruç~o

de Comandos

0

~~~:gs. rr1ilos. 1 os Furriéis,
Gaud~ncio_J?sé Wto Miant' ~ Manuel Pober to Gonçalves Lobo Dirri s, tontando a
Qo~guldade desde 28/2/967. Têm di rei to aos vencimen tos
oVo posto' desde 1/3/967.
' ,' ,
(Despacho de 2/8/967)'
'
,
-Batalhão

20 ,Sa

de éaçadores

nb•

443/C. C. 'S:

antfg·,Mi!o., o Furriel,
.Io sé Pina Godinho, cont ando a,
reit~ld~de desde 28/2/967, dat.a a partir
da qual temdiaos venc.imen to s ao novo pos to ,
'
,
Wespacho de 2/8/967)

20

,

-Çuartel

General/C.

,
ti~\j~' Mllo.,

.

o Furriel,
reit~daQe desde 2P/2/967,
aos vencimentos do,
(respacho
20

C. S.

,Sal'

-Batalhão

pi-

de Caçadores

,Sa
do ~g. M~lo., o Fur~iel,

"

Joaquim Coelho, contando a andata a partir
da qual, tem
novo, pos to ,
de 2/8/967)
nO. 14

'Casimiro DUarte Lopes, contant~ d~tlguidade
desde 28/2/967, ~ata a partir
da qual
l.t~ito aos vencimen tos do novo posto.
'
,
(Despacho de 2/8/96'7)

~I ,- COLO~ACÕES E TrANSFERENCIAS
SAPí'JN10S fi (UAIro Pm.t~EN1E
Arlllas e Serviços
'
'

~inistério
Estado

Maior

do (xérci to
do Exército
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(c/destino

~:!!*

ao C.A. )

d p A·
lO, Sarg. de Art., BenjamimJúlio !lo' ha de Almeida! o d~
L.I, sua Unidade Mobili zadora, devendo ser conslde~a f'.
nesta situação desde 24/6/967, por ter regressadO d~s~r
~~.A.. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
Lei."

Quartéis Generais
Guartel Qeneral da la. Região Ui Iitar
2° . Sarg, de Inf. (Ope. ln f. 1m.), Manuel (unes, do [l, P~i;'.
Vence pel a verba"Pessoal dos QJadros Aprovados por

Guartel General da 3a. Divisão

VIIi'
C su8 'o
2°.Sarg. de Cav., Manuel Sanches Ilfarc;o'l do r.A. "sitil8Ç8
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nes~a ce pele
oesde 17/5/967, por ter regressaoo da P.M.M.. eIl
verba "Pessoal dos QJadros Aprovados por Lei"·

Quartel General do C. T.1. tios Açores

o
.

'"

w:

l,..oureflÇ'

Furriel Grad. Mec. Armas Lig., Eurico da Con~elç8~o desde
da P. M.A., devendo ser considerado nesta S1
tr6POle.
25/5/967, data em que embarcou de regresso à

Escolas Práticas das Armas e Serviços,centroS
Instrução e Unidades

de

In tanta r i a

Escola Prática de Infantaria

'tlé,

de'

1 aa OlVeJlct
2°. Sarg. de Inf.! José António ~rate~, do C.1·/ 967,
vendo ser conai.der ado nesta sr tueçao desde 9 Lei",
e
pela verba "Pessoal dos Oladros Aprovados por
lPidBd
F 1 sua desdj8
2°. Sarg. do S. S., Belmiro Alcino Pires, do ~. _.• úuaçeo
pe
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta, s, Vence",
5/7/967, por ter regressado do C.T. I. da G~l~e(uadro~
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além 00

7/

~egimento de Infantaria nO.7

*3a . "~er' i
*******;*
lo r,
~ar

G

ORDEM 00 EXERCITO I~o 22

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

617

.

Fr anci sco Podr i gues Nogue i r a, do B. 1.2
ta si~lua~e ivlobilizi:1Jora
devendo ser considerado
nesA.. VeUaçêO desde 24/6/967, por ter regressado
da B.M
Lei" nce pela verba "Pessoal dos (uadros Aprovadospor
SUa

lo

o

ae Inf

'''ar

do s:~ de lnf.
Manuel Ferreira
Neto. da B M.A. devesCe!lel consiaerado
ne s t a si tuação desde 24/6/967. Ven2"
a Verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei ".

Sar

11,ij s. Mec. Armas Lig.
, Por pedir.

lo

Regimento

,Sar

Armando da Conceição

ode Infantaria

n",

Luís,

do C.

8

~lobifi de Inf.
Manuel Ferreira
do F. L 7 sua Unidade
~e 24/~i~o~a devendo ser considerado
nesta si tuação deserba'~ 6( por ter regressado
da ~.M.A .. Vence pela
essoal dos Ç\J.adros Aprovados por Lei".

~egimento

lO'~Q

rg

de Infantaria

nO.ll

d

~nside e Inf.
José Luís Júnior
da P.til.A., devendo ser
erba "pado nesta situação
desde 24/6/967. Vence pela
lo "
essoal dos Cuadros Aprovados por Lei".
'~ar
bil g. de I f
24 lzado
n.
Emídio António, do P.Ll,
sua Uni dade Mo~./6/967 ra, devendo ser considerado
nesta si tuaç ão desde
ssoal d Por ter regressado
da B.M.A., Vence pela verba"
Os (.uadros Aprovados por Lei".
o

o

20

Pegimento

'~élr

de Infantaria

nO.13

~e !:l. de I
Ve~ <:'evendnf., Virgílio
Augusto Simões, do (:,1.1.
da GziCe!lel o ser considerado
nesta situação
desde 9/7/9?~.
a
verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por LeI .

(1'~a
r.egimento
de Infantaria
nO.15
~trg. M' ,
'·1 , !lo
uSlco"CI avio corne''
Cust' ócio 10 (.1'
íenrr qaes Du ar t e, do
r Pedir.

'

l~
r .
.~ar
egim en to d e I n f an t a r i ano.
4'e ~. d.
v,
e I f

16

d Gu'I~ ClevenCl
n " Joaquim Francisco Morais, do C.1. L a
Ce!leIo ser considerado
nesta si tuação desde 24/6/967.
aVe' roa "Pessoal
dos Quadros Aprova d os por LI'"
e
.
o

s'

ríe
3a. >1<;>1<>

no

EXERCITO
~10.22
**************************************************>1<>1<
,,18

~P.DEf!;

fi 1.7

1°" Sarg.

ue lnf.,
Caetano Lopes Pamalho Bragança, do ~ta
s~a Un~dade Mobilizadora,
devendo ser considerado:': .. "
SI tuaçao
desde 24/6/967,
por ter regressado
da !l.. Lei'
Vence pela verba "Pessoal dos (\ladros Aprovados por

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO.19

sUa
10.Sarg.
de lnf.,
Agostinho Podr i gues Alves, do B.I.7·sjttJa
Unidade Mobilizadora,
devendo ser cons i der aco nest~eJlce
ção desde 29/6/967,
por ter regressado
da P.M. A.:"
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por LeI'

Batalhão

de taçauc res nO. 8
. p,l.2,

10. Sarg. de lnf.,
José I'omingos de Sousa Franco, oo esta
sua Unidade Mobili z ado r a, devendo ser considerado
A.'VeS
si tuação desde 24/6/967,
por ter regressado
da n. L~i'"
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

rvt

Artilharia
Regimento

de Arti lhar i a ligei

ra nO. 4

su8
10. Sarg. de Art., Joaquim Alves Guerreiro,
do f1. A.P~;' sitllB'
Unidade rY!obili zadora, devendo ser considerado
neS VelIce
ção desde 24/6/067,
por ter regressado
da P.M.A.:"
:
pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por LeI'
,

Pegimento

de Arti Iharia

Ligei

ra n".

5

sua
2°.~arg.
de Art., Américo Mendes Ferreira,
do ftA.C~~ sit~1l'
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nes Ve!lce
çeo desde 17/5/967, por ter regressado
da R.M.M.:"
pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por LeI'

Regimento

de Arti Iharia

Pesada nO.2

15,
P 1.

10.Sarg. de Art., José António Ferreira
Machado, do tl~st8~,
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considera;.'M.A_ve
situação
desde 24/6/967,
por ter regr ess ado da '·Lei"·
ce pela. verba "Pessoal dos Quadros AprovadoS por
(c/destino

ao C.I.C.A.l)

Ja ~'

**~

er ie

c

,

**********
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.Sal'
slla6~i~: Art.,,~gelo
Teixeira
da Silva,
~~ R.A.~.2,
ta si tua ~e Mohl 11 zadora,
devendo ser conai der ado ne sde AngolÇao desde 24/6/967,
por ter regressado
da P.M.
vados P a. Vence pel a verba "Pessoal
dos Cuadros Ap roOr Lei".

2

Regimento

0

de Arti

Iharia

Pesada

nO, 3

.Sal'
.
l' g. 00 QS'Y'E
1rnOl' Q
'-''''-U,
Joaquim Pato Caldeira,
do C. T. 1. de
5/967' Vevendo ser considerado
nesta
si tuação desde 15/
Por L~i,,~nce pela verba "Pessoal
dos Çuadros Aprovados

lo"

~egimento

De .~rti Iharia

de Costa

."ar
1\'
g. de A
tlClade Mob:r~., Isac Maceoo Martins,
do R.A.P.2,
sua.UIlaÇão d lllZadora,
devendo ser considerado
nesta
SICe Pela esde 24/6/967,
por ter regressado
da F.M. A..Venverb a "P essoal
d os Quadros
'"
Aprova d os por L el.

Cavalaria

los ~

Pegimento

de lancei

ros nO, 1

~"al'g
s gul'ad~ de ~av. António Bej a Martins
e Joaquim
r to» ~ 8111008 do B C 3 Un i dadé Mobilizadora,
.e
q~
"SlQe'
. . ,
Qrgressad rados nesta
situação
desde 24/6/967,
Os Aproo da r..M.A .. Vencem pela verba"Pessoal
vados por Lei".

flegimento

~q

de Cavalaria

nO, 3

de Cavalaria

nO, 4

Saramago
devendo
por
ter
dos Qua-

1'g. A.'
ltiqr ~l1d. <ll f
P
de~" Qa B.rv' e e ~~ec. Automobilis~a,
Manuel Sant~ago ~0t1',Cle
A., devendo ser conai derado nesta SI tuaçao
oPole.
967 uat a em que embarcou de regresso
à Me-

'416/

I

lo

Pe .
. glmento

.~

~l:~~

~~n~v,
João Alfaia
Figueirado,
da B.M.M. ,devenver' sIderado
nesta
situação
desde 10/6/967.
Vence
Oa "P
L ."
essaal
Oos Quadros Aprovados por
el.
I

q

lo

.Sq

rg

~'~r

.

cttlsiQ

Re~imento
aV',I

eraao

de Cavalaria

Jos~ Carlos Çuintas,
nesta situação
desde

nO, 6
da RM.A.
24/6/967.

'

I

devendO
Vence p~

, .e

&20
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Ia verba

"Pessoal

dos Quadros Aprovaaos

3a

~!~!

por Lei",

s~:.

1° oSarg. de Cav, , Davi d de Almeida e Sousa, do li.C. 3
Unid~de Mobili zadora, devendo ser considerado
nes~~,
tuaçao desde 24/6/967, por ter regressado
da PoMo Lei:'
Vence pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por

Regimento

de Cavalaria

2° .Sarg, MecoJ:ladiomontador,
E.M. Elm., por pedir.

Fernando

nO,7
. ho

Paposo A€)osUn

'

da

Engenharia
~scola

Prática

de F.ngenharia

c.r.

2°. Sa rg. de Fng,

(Sapo), Joaquim dos iieis Alcobia, ~o deS
r. da Guiné, devendo ser considerado nesta si tU'açeoApro,
de 24/6/967, Vence pel a verba "Pessoal dOS Quadros
vados por Lei" o '

c.

1.1·
2p . Sarg, d e Eng. (F o.,d)
Fril1!Clsco
'
C'
. o do
0~
.oa to R'1,b elr!..
desde._
de Macau, devendo ser conai der ado nesta sltuaç~o aUGia a
5/967 o Vence pel a verba "Pessoal de Nomeação VIt"
lém dos Quadros".

Serviço
Escola

./'

de Material
Prática

do Serviço

de ~aterial

de
de ln'f., Joaquim Fernandes Pereira,
do C. ~,ldescJe
Cabo Verde, devendo ser considerado
nesta situaç~roya15/7/967. Vence pela verba "Pessoal dos (\ladras
dos por Lei".

2° .Sarg.

. fratlco
Mec. Vi at , Lago e Especi ai s , J oaquim
a aoo JlesLeandro, do C. T. r. da winé,
devendo ser con sa er de reta situação
desde 24/6/967, data em que embarcou
gresso à Metrópole.

M~dl

2° . Sarg,

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de ~aterial

I

LtJ~sl
Sarg. Ajud. Olefe Mecânico Automobilista,
José An~und~sáe2~
da R.M. Ao, devendo ser considerado
nesta si tua~e~le.
6/967, data em que embarcou de regresso à MetrOP

3a. ~é . .

.

,

••••
~.!!!.••• **•••••••••
!,f(fJr~lC~ n:tr.cl TO !'10. 22
** •••••••••••••••••••••••••••••••

~~

!i:lJ
.

'~'llr

,

.

n~da~ I~e ~ay., Luís Beps ina Femaude~, do,~.C.3,
SU? UÇaode .iob1l1 zadora, devendo ser conai der ado nes ta SI tuaPela" Sú e Ln4/ ô/967, por ter regressado da B.M. A.. Vence
.erba "Pessoa l' dos (A
_uadros provados por Lel.."

VII
I-

- OEClAP.ACÕES

~ectificações

~

~a-se J '
L~ei~ OSe de Almeida Lameiras e não Jorge de Almeida
12-3a a~,c?nforme consta a páginas 340 e 343, da O.E.no.
('O!nP~h,:,etle- <te ?!J/4/967, o Soldado nO. 312/65-M,
da
- Bat.al hão de Cavalaria
no. 18Sia de Caval ar i a n". 140:_:l_
~
- Peglmento de CavalarIa nO. 3.
clar
•
foi ~~ie que o 1°.~arg. de Inf., Aurélio Martins Costa,
17 -3a 0S:dc:> no ~. C. 5 e não conforme consta na O. E. nO.
~
.
rle- de XJ/6/967, pág. 496.
clar
ta, ~~~e que o 1°. Sarg, de Art., Virgílio Eduardo Ferrei1904 1 colocado no l1.A.P.2 faz.endo parte do Bat , Art.
calÍo:: Óe!orço no C. T. I. da G.ainé e não como foi publi~e
. c, nO. 20 pág. 571 de 'XJ/7/967.
clara
'
fl.l, 3-Se que o 2Q• Sarg. de Inf., João Maria Gonçalves, do
etn 9/ÍOembarcou para .o C.l. r. da G.ainé- em 16/10/966 e não
10/11/9/966 como por lapso foi publicado em O.E. nO.31de
t
66, pág. 1265.
I!cla
('.1~i-se nula e de nenhum efeito a transferência
para o
~es V~ da Guiné do 2° .Sarg. Mec. Viat. Bodas, José Fernan'-'étie_ gos, do B. A.L. 2 que vem publicada na O. E. nO. 1- 3a.
de 30/6/967, pág. 516.
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·M.~~
" .

- dia 14 _ 10.Sarg.

do Q.S.S.G.E.,

Paúl Correia.

féri8
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o
,

do ~xército

Ministro

,
"

Joaquim

da Luz Cunha

Está conforme

I
<>,

.:
i

"

O Ajudante

General

.,

-r-s::
/

&.- ..."

.

\

.

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército
3 ....
SÉRIE

2~

1'0

20 de Agosto de 1967
~

rUbi'

Ica-se ao Exército

o seguinte
•

~F.Cr~Tn~ E PORTAr.IAS
- Condecoracões
1 - St\T"\

'P\'

In'-

Por portaria

de 11 de Julho de 1967

\'altd
f~~r~iGoverno da República
Portuguesa,
pelo Ministro
do
ao ah ~o.condecorar
com a cruz de guerra de Sa, classe
dlllhar.l~o, dos ar t i.gos 9° e
do Regulamento
da Melados ,Ihh tar, de 28 de I 'aio de 1946. por serviços
pres
tiel ~rn,accões de cornLate na Província
de Angola, o furd~ eo:lhciano.
Valentino
Manue l Fr anc'i sco \avier
Vie~as,
~/ta IIOPanltlu de Artilharia
nO, 785
batalhão
de ArtdhallltStéri 1H6
Regimento de Artilharia
Pesada ,no, 2
E:(érci o do Exérci tos l t de Julho de 1967.0 MLntstro
do
to Joaqutm da Luz Cunh«

r=.

~

Por portaria

de 1 de Julho de 1967

~:l'~i~J()verno da República
Portuguesa,
pelo Ministro
do
~ abr,o,condecorar
com a cruz de guerra de 3a. classe,
!Ilha ~~o, dos artigo
90 e 100. do r1egulamento da fl,le
t~doa "ll.h tar, de 28 de 1aio de 1946, por servi.ccs pres~~I!l
acções de combat
na Provínc'a
de Angola,o
~lhal'i lciano, Luis Carmona d .Iesusvda
Companhia de Ar~i~lI'tetttoadno. 785
l~atalhão (I. Artilharia
nO, 786
I~e~latér'
e Artilharia
Pesada n? ~.
~é"ci~o do Fxérci to, 18 de Julho ele 1%7 O Ministru
ao

m!'l,

o Joaqu im da Lu z

fur-

linha

Por por t.iria

de 27 de Junho

de 1967

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministr~ d~
~~ér?ito,condecorar
com a medalha de cobre de servl~~
dl.stlntos,com
pa]ma,por ter sido considerado
aO a~r
da alínea
a) do artigo
18°. ,com referencia
ao par~f~s
fo 2°. do artigo
51°. do Regulamento da Medalha M1 'a
tar1
tar,de
28 de ~~aio de 19460'2°
sargento
de infan
José de Campos,da Companhia de Caçadores nO.l438 ~ ps
talhão de Artilharia
nO. 1904
Batalhão Independente
de Infantaria
n? .17.
'
o do
Ministério
do Exército
27 de Junho de 1967 O Mintstr
Exerci to Joaquim da Luz Cunha
Por portaria

de 16 de Junho

de 1967

, ro do
Manda o Governo da Pepúbli ca Portuguesa, pe l o Mi~) ~t r de
Fxérc i to condecorar
com a medalha de méri to ml.b tafos
'gra
4a. c 1asse,nos
termos do avt.i go 52° e dos para. r.o da
únicos dos artigos
28°, e 29° todos do Pegulamen'r
Medalha Mi Li t.arj de 28 de Maio de 1946,0 furriel
~\~a,
ciano de i~fantaria.Hig~no
Domingos Ferrei~a
da
da Companln a de Cavalana
n? .1482
Fatalhao
de
.
,dore~ 11°.1888 ,8~gimento
de Cavalaria
n? 7.,
'strO do
Mmtsteno
do Exérci to 16 de Junho de 1967 O ft Ult
Exército
Joaqutm da Luz Cunha

c:ça

Por po r tar ui de 20 de Junho

de 1967

, ' trO do
Manda o Governo da Hep.uLlica Portuguesa, pe~o M:U,lFtar de
Exérci to condecorar
com a medalha de mén to m: 1 5Zo.e
O
4,a classe, a título
postumo,nos
termos do 'lrUg doS do
dos parágrafos
únicos dos artigos
28° e 2?0 t019~'o
Hegu 1amen to da Medalha Mi 11 tal', de 28 de Malo dr a de ,
20. sargento,Hei
tor Cal.r i ta dos He i.s da Compar;lrantsl'lfI
Caçadores nO.1522
Hatalhão Independente
de n
v 19
n .'
istrO do
I'rJinis tér io do Exé rci to XJ de Junho de 1967 O ftJtn
Exérci to Joaqu.un da Luz Cunha
de 27 de Junho

de 1967 ,
dO
1 MitlistrO de
Manda o Governo da hepúbhca
Portuguesa, pe , o
, lital'
Exérc:i to condecorar
com a meàalha de mén to rnlágrafo~8
4a c Lasse nos termo
do arti go 52° e dos prrnentO
úll)ros dOR artlgos
2Ho• e 2qo t.odos do ....ep,l1 a
Por portaria

,

ia Sé r

o

II****!;
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~dalh MOlo
gentosa

1 1 tar o de 28 de ~1aio de 1946. os seguintes

sar

l°'Sa
n:eid~ll~nto de infantaria,Manuel
Andrade Ferreira
de Al~
Caçad' a Companhia de Caçadores
n? .1420
bata lhão de
2°,sarores nO.1857 - Begimento de Infantaria
nO.2.
panhisento de infantaria,António
Eapt.ista
Corga,da
Com.
t.18~7de Comando e Serviços do Eat.a l hão de Caçadores
U~tiel o ~el?imento de Infantaria
nO.2.
Caçadorn1l1clano,José
Moreira dos Santos,da
Companh:i a de
~~ento ~es ns , 767
Batalhão
de Caçadores
nO. 770 - Regi
II~ISt - .e Infantaria
nO. 2.
e.tér~~~o do Exército
27 de Junho de 1967 O Jrânistro
do
o Joaqutm da Luz Cunha.
Por por taria

~~d

de 4 de Julho

de 1967

•

EJc.:r~i~verno da República
Portuguesa,
pelo Ministro
do
~o cl o,condecorar
com a medalha de mérito militar
de
? par:sse Os sargentos a segui r mencionados por,segun~lto,se Cer do Conselho .. uperi or de Discipl ina do Exér
l~o. do ~ncontrarem
nas condi ções dos artigos
26°. e
~%
egulamento
da Medalha Militar,de
~o e
10 ~e
lorgento
nS sarge AJUdante.mecanico
auto,João
Diogo.
~el Sé n~os de infantaria,Joaquim
Simões dos Santos,MacPes eriJo,António
Dami.ão Carvalho,Frederico
iarques
o de VO eferino
Augusto Antunes Lei te Pedreira;mecani
q\t~dro~aturas de rodas José Barbosa de Lima Coelho do
,;e<Ção10 servl ço geral do exérc i to,João
Albino da Con
~~'sarReendelro e José Maria Te ixe i ra da Si lva
~alllosn~() de infantaria,Inác:io
Martins
Cereja e .Io
~onl.oCl olgado; de avt i lhar:i a, Francisco
Te i.xe i ra e And:!~tón:nlente -Júni or i de engenharia
.Ioaquim Manuel Se'
rotrOI!J10 leixeira
da Costa Reis, 'arciso
José de ~e
~"I~~ 'Oaq
1
d
l~ialho
Ulm Anselmo e João Migue l Hor-ta Si.l vares
e
~ St·
c~. erio d
e~Cito J o FXérci to 4 de Julho de 1967 O Mints tro do
oQ'lu im ela Luz Omita
o

•

t:

o

2

~

•

•

Pfl,\ÇA~
Por portaria

de 1 de Ju lho de 19G7

~~~.Goverl
.
1 ."
d
~ tto
lO da RepúL!lca
Portuguesa,pe
o \Illllstro
o
~bl'i~COndecorar com a ruz de guerra de 4a. c1 ass
dos art-igos
90. e 100. do l' ulnmcnto da M

'f

28
ORn~·.~
r-1IF.pC
I rrl'
__ ... !'n
_ \
..
1'.1..
~ ***********************************************.*
.

.

.

~ S~ri
va .;"",1
*",,,,,,
restS'

dalha Mi l i tarv de 28 de Maio de 1946,por
servlÇOs P se'
s
80S em acções de combate na Província
de Angola,a
guintes
praças:
hi8.de
-lo.cabo
nO. 360/65,-lcl. ,Adão Pinto Monteiro,da
corn~:l'eg~'
Caçadores
nO.lll
- Eatalhão
de r~çadores
nO. II,
ão Militar
de Angola.
' de ~
-So Idado n'", 3103/64,Manuel
Filipe
Alves,da
Compan~~).~iJ1le
çadores
nO. 795 - Batalhão
de Caçadores
n? .12 - e~
.
de Infantaria
nO. L
",
'
n a,d8Cf
-Soldado nO. 394/65-1a.
,Jose Franc i sco Gabnel
Ngtl gs nO)re
panh i a de Caçadores
nO. 111
Bat.a Ihão de Caçado
da Begi âo Mili tar de Angola
.
trO do
Ministério
do Exérci to l.S de Julho de 1967-0 A]tntS
Exérci to Joaquim da Luz Cunha
i

de 15 de Julho

Por portaria

de 1967

o dO
~'i)listr
de
Manda o Governo da RepuLlica
Portuguesa,
pe 1. o I' '1' tar,
b.ército,condecorar
com a medalha de ménto rol '~rafOS
4a. classe,nos
termos do art.i go 52°. e dos prraentO d~2
únicos dos artigos
28°. e 29°. todos do ~egu:
1l0.1J~
Medalha llilitar,de
28 de Waio de 1946,0 1°.c /resllO.
/65,José
Soa res Nogueira
da Companhia de c~çan~o de III
1487 - Patalhão
de Caçadore s n? .1860
Reglrne
do
fantaria
n? .1.1.
. tstrO
Min.i e ter io do Exérci to 15 ele Julho de 1967 O MUl
Exé rc i to.Joaquim
da Luz Cunha,
Por por tari a de 16 de Junho

de 1967

dO
~1' is tCOde
Manda f) Governo da l.epública
Port\.\suesa, pe~o ).~litaC s {r
Exé rc i tovcondecorur
COIIJa medalha de méntO mrà!:Cllfd81\~
4a. c Le ssej nos termos do artigo
52° e dos ~~eJlt?l'ofde
nicos dos art.i gos 28°. e 200 todos do tleg~1eo fltJJ(~ ~po .
dalha M~litar,de
28 de
~e 1946 o ,lo.C~ra,daC~o)B~
enfermelro
11°.5939261,: h on 1510 Lopc' ferre).. ODreS I
nhia de Cúçadores
nO.1439
I~atalklo
de Caqll
-I ata1hão
Independeute
de ln fali ta ri.~ nO.lo,

,,,f:tÍ~

de 16 de Junho

['ar portaria

,

,

de 1967

do
, t!'o de

1 Mirl).~. {

I

Manda o t.ove.rno da l-lepubllca Portuguesa,pe.
o mil).t~Jcfl'
Exército,condecorar
conl a n:edallla de mérltOperáfcll Jl
. S
o'
4a. di S'< ,nos terll.os do arLigo 52°. e jO larTleflt pf"
nicos dos (rtigos
2po.
2{J0. todos do hE-,·u<1'llitlteS
~;'>ldha ")1itar,dc
2 de ~\io de 1946,as se,...

~ ~ér'

"',**!!*** *********~*************************************
~ro:~::DO EXEr.C I TO
629
Ças

'Sóldadona
,.._
çadores N·8?027666,Annando
Fehx Ili oufvdo Pelotao
de Ca
Batalh~ atl vos n? , 54 - Companhia de Caçadores
nO .1439
~dePend
ao de Caçadores
n? .1888
do Comando Territorial
In\~ldad en te da Guiné.
Caçad~na . 4883464,António
Rocha da Silva,da
Companhia de
~i~nto s nO. 798
Fatalhão
de Caçadores
n? .1861
Pegi~tSt·.
Infantaria
n? 1
. eno',
•
~e~Cito/0 ExercLto.lb
de Junho de 1967 O bnn i s tro do E~
OaquLm da Luz Cunha.

d:

~nd

Por portaria

de

ro

de Junho

de 1967

~é~C~t~verno da f'epública
Portuguesa,
pelo Ministro
do E
~lasse ,condecorar
com a medalha de méri to mi 1i tal' de 4a
l~s a,"~~os termos do artigo
52° e dos parágrafos
únicos
pltar deg~8S28°. e 29°. todos do Regulamento da Medal.ha Mi=
,el'reir
de Maio oe 1946 o soldado nO.F-74S0J64,Ilíd.iJ
~i:çador:·da Companhia de Caçadores
nO. 714
Batalhão
de
:Stério s nO. 717
~egimento de Infantaria
nO. 2.
~erCito.J~O E~érci to 20 de Junho de 1967.0 Minis iro do E
aquLm da Luz Cunha.
Por portarLa
de 27 de Junho de 1967
a o f'
al'Cit:verno
da República
Portuguesa,
pelo Ministro
do Econdecorar com a medalha de méri to mili tar de 4a.
ol aSse n·
~os <ll'ti
• Os t ermos do ar t i.go
.
"
~'il'
52°. e d'os paragra f os um.cos
s
'~l/t<ll'
e 29°. todos do Pegulamento
da Medalha
La <Ido~o e 28 de Maio de 1946, as seguintes
praças
.
p5adol'e .3159/64,Mário
Bernardo Querido,da
Companhi a de
'~4!lJlllo.li na. 794 • Regimento de Infantaria
nO. 1, a tí tu Lo

~~d

r

ze-.

.

~~~

@i 4çad ·J-9C19764,Ciro

de Oliveira
Calhau,da
Companhla
'%lillto ~res nO.714 - Batalhão
de Caçadores
nO.717 - Be~~adonae Infantaria
nO. 2.
.
~,al<ll'ia·2P5/65,Augusto
Correia
Lúcio,da
Companhj.a de.
l~ist~de Cn .153~
Batalhão
de Cavalaria
n? .1883 - Feg1'
~. tel'i avalana
nO 3
er'
o dE'
• •
. .
E
Ctto J o xercito
27 de Junho de 1.967 O MWLstro
do ..
, Oaq'
d
'
~
U Lm a Luz Cunha

"1 - lOUVO~E"
I•

.)

- SAI1..FN10S
Por porrarLa

de 27 de Junho

de 1.967

•

CP r i e

S30
,
ORDH' DQ DELrlTQ
" ~~,,;~~f
*****.**~**••*************************~*~******~*
do

,
I
,
I'
'stro
o,Governo
da Bepub l i ca Portugu~sa,pelo,~llnl
édeCall1'
Exér-cí tu. Iouvar o 2°, sargento
de lnfantan.a,Jos.
el~J11a
pos,do Eatalhão
Independente
de Infantaria
n? .17,P lhe
neira
como soube cumprir as missões de combate que
foram con fi adas"
.
duta
Passuidor
de óptimas qualidades
de Comando uma C?~ííOles'
franca, desempoeirada
e inteligente,
dotado de deCl'pvu1'
p{rito
de sacrifício,sall~ue
frio,verdadeiramente
~ada
os
gares, são de realçar
as suas ac tuações
numa emb eraCões
fei ta pelo inimigo no cruzamento
de Puba e nas opcima a
"RAIAR" , "RAIO" e "CXIIO\O II" ,• onde as qualidades 'vea,1 5 e as
pontadas
aliadas
a uma coragem e fé inqueLranta
'litafe
pego
luta marri fest.a a cada passo as virtudes ,rn~o
que o tornaram
um mili tar digno, heróico
e dlSt1n oc~átj;a'
Chamado pos teriormente
a desempenhar
funções Lur tral'allo
demonstrou
possuir
extraordiuúrias
qualidades
?e es cOlfe
or-g aní.zaçâoj ponder açâo e uma dedicação
sem ll011\ ~odOo
guindo mercê do seu esforço
e persistência
man~e"'es de
material,
apesar do mui to uso, em perfei tas condlÇO
,
'
_hiS
f unc i.onamen
to
CoJllpa11l'
Como sargento
responsável
pela escri turação
~~ apoptad9i~
demonstrou
uma vez mais todas as qualidades
J da Co!Tlp~rl~
sendo um excelente
colaborador
do Comandante
e di'
Pr~ticando
~s mais exact.as noç?es de camaradagedigtlo dJe
p l ina e dedi cação pe l os sul.ordi nados tornou, se
como
maior estima e consideração,
tanto dos superlores
tal
camaradas
e inferiores.
er apOflvi
Por tudo o 2°. sargento
José de Campos rrerece seus sef
do como um Lom Sargento, pelo que cOllsidero oS s·
. E
,ços ~xtraorJ~nários
e importantes
'rtLstrO dO
Mtntsteno
do Exerci: to 27 de Junho de 1967.0 Mt
xérc i to Joaquim da Luz Cunha.

M~d~

II

JUSTICA E rISClrLI~A

1

eJ(eJ11
,
rnel1tO tO
port
Condecorados
c,om ~ medalha de Ol:ro d~ :om
~ep:1Jlame~ Je
p Iarj em conformidade
com ai: dlSPOS1(,Oes do . o 35.66
da Meda lha \iilitar
promu Igado pelo [)ecretO n •
t
'o
'~
28 de Maio de 1946 os se~'1.lint s sargentoS,
~er,,~Ç p8t1'
-Sargentos
Ajudulites,c1o
(\ladro de SargentoS
do.~ tJlge~iíodo
Ial do I xérc.i tc,.Jo;';o ~\Iarques,do Agl'llpamento/
pata1
oe i\Hgola e '\lltónio I'enrique
[~rallco AfonsO, o

cr

3a ~ •.

**~~;!;;
e

O~n~:,l [:p EXf?~ I TO
6JI
***********************************************_*0

Ser .
los ~l"c de Material,
gui~aA;;s.d? QSSGr:.
do C.
tórno hóis
Fran ornando Territorial
20s Sco ramos. da 0,
ba~d:r~. do çSSGf.,
es, da O,. A

2

c.r.

do
L da Guiné.
António Vicente Nune s , da O.A.C. ,Joado P,.A.P 3, João Silveira
de Sousa,
Independente
dos Açores e António

A. T •.
~'anuel

Lopes,

da E.P.E.

e DelfimBom

1;.

PRAÇA<:,

Agraciad
arte o Com a Cruz de Guerra de 4a. classe,
nos termos <h
Pelo"n120, do h'gulamento
da Medal ha .ilitar,
promulgado
do Co ec, n>, 35667, de 20 de Maio de 1946, por despacho
de Ju~~dante.
Chefe das Forças Armadas em Angola
de 28
Gonçalo de 1967 o oldado nO. 5768/64,
José da Silva
de Art~i~' ~a Companhia de Artilharia
nO, 785
Batalhão
~.
1 nana
n? 786
l,egimento
de Artilharia
Pesada n~
Agraciad
Arte.
Com a Cruz de Guerra de 4a, classe,
nos termos do
~l() Oe 2° do Hegulamento
da Medalha Militar,
promulgado
do Com e. nv, 35667, de 20 de Maio de 1946, por ue&l-"'d.~
JUlho rda~tealefe
das Forças Armadas em ~gola
de 1 de
Fel'rei e 1Q67, o Soldado n? 4456/64,
Candi do dos
anto
Artilh ra~ da Companhia de Ar ti lharia
nO. 785 • f.<atalhão de
arla nO, 786
Pegimento
de Artilharia
Pesada nO. 2.

1

SAfGNTOS 00 ~UAOf() PERM~/!NENIE

Abates
~uad

~qs

Sou

to da Arma de Infantaria

~:r~.Qd:er consid x;a?o nesta si tuaçã~ d7sde 15/Y967, o, 2!'
s:lo in Inf.,
Ant0n10 Marques de Ol i ve i ra , do F.C.10,
Jul
es·8ao deapaz de Lodo o servi ""1"
ço rm 1. tal' pe 1a J • I' . I . em sua
e 15/7/967.

~ OUaóro 00
~~so
Serviço

Sq U

de ~aterial

~.lg.
2~e~ eOllsid r ado ncs ta s i tuaçâo
J.; ·e, ~ lee. Hadi ornont.a t~'(', Franci.sco
ti

1,1. e r ter
01 ·1 d

sido Julga lo incapnz
Abril, 1 1%7',

desde 4/ ~/ol)-;-, o 2°.
I'ar're to ,\f J! o.
o
do servxco act, ... 'o pe l

632

ORDEM
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EXÉP.C I TO
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*******************************************~*******,
Ingresso

~;!!*

nos Uuadros

Ouadro

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta si tuação desde 7/6/967. o
2°. Sarg. de Inf., Miguel Partolorneu Moscoso TavaresfUfl
julgado apto apenas para o desempenho de cargoS oU
ções que dispe~sem plena validez pela J H.I. em sua
sessão de 6/6/967.
üuac rn da ,'rma

ce

Artilharia

,
.
~
U/7 /967, o
Passou a ser cons ide rado nes ta S1. tuaçao desde
pOf
2°.Sarg. de Art., João Alves Vieira, do R.A.A.f·'l
dos
ter regressado da R.M.A.,Vence pela verba "Pess~a do Ca
Quadros Aprovados por Le1.". (N°. I do Art.", 353·
pítulo 9°. do Orçamento do M.E )
üuao ro de Sargentos

do Serviço

Geral

do Exército

7

o

Passou a ser considerado nesta si tuação desde ~/7/~~f~iS:
P.Sarg.
de Inf., José Augusto Lopes de Almel.da27/5/96~·
do R.S.S .• nos termos do Dec. -Le i nO. 45733 de of Le~
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados P
Passagem
Quadro

à si tuação
do Serviço

ria disponibi

I idade

2~

de Saúde Mi I i tar

967, o 'ds,
Passou a ser considerado nesta si tuação desde ~/8/ de AlJlle~
Sarg. do S.S., 5225811- Ant6nio Cândido Perel.ra
do H.M.Fl.2.
IV - PP.OMOCÕES

E GP.ADUACÔES

SABGENTOS 00 QJACro PEAMANENTh
Armas

e Serviços
~inistério

do Exército

, r
Na Cependência
Di r ecção

do Vice

Chefe

do Estado

da Arma de Infantaria

Maio
"IIt1d~

sala ~).J 08Q
Sarg. Ajud. do OSSGE, o l° .Sarg., Humberto Vas aft).f
contando a antiguidade desde 1/7/967, data a P

3a .' .
'***~;~!
e
QrpEM 2P. EXERCITO
N°. 23
sa:
~.*************************************************

tem di .
verb l~elto aos vencimentos
do novo posto. Vence pela
Illos Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos ter
arLO. 5°, do f)ec. Lei nO. 45733 de 27/5/964)
(Despacho de 1/8/967)

d

°

I~a ~ependencia
Di

recÇ-

do P.uartel 'tlestre ~neral

ao do ~erviço

de Fortificações

e Obras

ri I itares

Sal'
d~ento Aj ud, do Q.S.S.G L ,o l°.Sarg.
,António Dias Agu
27/~oStermos do ar t ", 5°. do Decreto Lei nO. 45733 ne
til' ~964, contando a antiguidade
desde 1/8/967, data a parVen a qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
Ce pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.
(Despacho de 1/8/967)

..

Quartijs Ge"tIAIS
lo

QUAPT~L Gf~ERAL GA la REGIAO

MILITAP.

.Sal'
ta g. do Q.. S.G E.,o 2°.Sarg .• Avelino Oliveira
da
27i~oS termos do artO 5°. do Decreto Lei nO.45733
pal'/964, contando a antiguidade
desde 3/6/967, data
to V1l' da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
. en
Lei". ce pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
(Despacho

ESCOlas Práticas

Cos- '
de
a
pospor

de 24./7/967)

das Armas e Serviços
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Peglmento

lo . Sar

de Infantaria

nO 1

arg , ,António J 3é Mano,nos
-Le i nO.45733 de 27/5/
til"dontando a antiguidade
desde 1/6/967,data
a par-Venc a qual tem di rei to aos venc iment os do novo pos.oLei'.~ pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
te~'

do Q.S.S.G.E.,o

2°.

964, Os do ar tO 50. do Oecret

(Despacho

Regimento

lo ~_
'''&1'
do g. do OSSGI:'
a !tn .

tlguidad

de 24/7/967)

oe Infantaria

, o 2°.~3rg.,
desdp

nO 4

João Cabrita
Rocha, contan1/7/967,
data a partir
da qualtem

~p.rie

634
O~~El,: no EY.:PCITO ~lo.23
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***************************************************

di
'.
la verbda
ireito
aos venCimentos do novo posto. Vence pe oS o
"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos ter!11
O
art , 5°, do Oec,-Lei nO, 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 24/7/967)

Regimento

de Infantaria

n",

li

santOs.

10. Sarg. do QSSGF,
o 2° .Sarg.,
António Augusto dos tir da
contando a antiguidade
desde 14/6/967.
data a pavence pt
qual tem ~irei to aos vencimentos do novo posto~"
(NoS 4)'
la verba 'Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei 2'7/5/96
termos do artO. 5°, do Decreto-Lei
nO, 45733 de
(Despacho de 24/7/967)

Pegimento

dê Infantaria

n",

14

.
coota!ld~
10. Sarg. do QSSGE, o 2° .Sarg •• Agostinho de [<ri tO, 1 tem ~
a
a antiguidade
desde 8/7/967,
data a part.i r da qu do arP
rei to aos vencimen tos do novo pos to. (Nos termos
go 5°. do Decreto-Lei
nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho. de 4/8/967)

Artilharia
r.egimento

de Artilharia

4
8
~ anta ndoci';.te

Ligeira

nO.

1 0, Sarg. do Q.SSGE, o 2°, Sarg,. Manuel da Si) va, c1 te!11~cei
antiguidade
desde 1/6/967,
data a partir
da qua ba "pes~do
to aos vencimentos do novo posto. Vence pela ver rtO 5°'
dos Quadros Aprovados por Lei".
(Nos termos do a
Dec,-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 24/7/967)

~egimento

de ~rti

Iharia

de Costa

par

t)'

, rar losd sôe .

l°,Sarg,
l°,Mec. E.lectricista,
o 2°.Sarg.,
Jo~e ':'dade .e~tO'
ta Henriques,
da D.S. F.OJvl., contando a antigui venC}(1leo1B
13/5/967,
data a partir
da qual tem di rei to aoSdros Mt
do novo posto.Vence
pela verba "Pessoal dos Qua
dos por Lei",
(Despacho de 27/7/967)

Cavalaria
Pel;im~nto

(ia Lancei ros nO

2

Ja. ~'

,

~

*****~erle

O~n~~
pn r.~x~p.CITn
t....E:.,~
1,,;

h.

.

23

uo

r

.

1;1

R~5
_

'"'

***************************************************
Sal'

'

I

c~· AJud. do

QSSGE, o l°'.Sarg.,

Alvaro de Passos Si mas ,
qUntando a antiguidade
desde 1/7/967, data a partir
da
1
aos vencimentos do novo posto. Vence
pei tem direito
te a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos
l'tnos do artO. 5°. do Decreto-Lei
n? , 45733 de 27/5/64),
(Despacho de 1/8/967)

o.egimento de Cavalaria
lo ,Sar
a g: do

n". 7

.

~~E. o 2°.Sarg., Manuel dos Santos, contando
di~n~lguidade desde 11/5/967,
data a partir
da qual
tem
Pe e1to aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba"
ay~~oal dos Quadros Ap rovados por Lei". (Nos termos do
180 5°. do Decreto-Lei
nO. 45733 de 27/5/96~),
(Despacho de 24/7/967)

[scala

Prática

de Ingen har la

Sal'
H~;tA.jud. do OSSGf" o l°.Sarg.,
Bernardino da Conce i ção
til' as, contando a antiguidade
desde 1/8/967. ÜBta a 1',,1"
Nos da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. (
964 termos do artigo 5°. do Dec.-Lei nO, 45733 de 27/5/
Lei!.: Vence pela verba "pessoal dos Quadr-os Aprovados por
(Despacho de 1/8/967)

Transmi ssões
Pegimento

de Transmissões

~al'
t~/jud.
do
o l°.Sarg.,
António Pais Gasparj contem a antiguidade
desde 1/8/967 I data a partir
da qual
vel'h 1reito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
do a o"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" (Nos termos
art • 5°. do Pecreto-Lei
n? , 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 1/8/967)

â,

lo

esses,

Datalhão

de Telegrafistas

'Sa
lio ~g. do QSSG!:" o 2°.Sarg.,
José Mart i.ns Galego, cont.andite' antiguidade
desde 1/6/967, data a partir
da qual tellt
?esslto aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba"
tigOoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos termos do ar
5°. do Dec. -Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(rlespucho de 24/7/96í)

~éri ~
33~_
ar:OH: ~~ EXtpC I TO tJo, 2~
*•• ********************************************.*
Orgãos

ae Execução

E i s t r i tos
Distri

dos Serviços

3~~~~*f"

n lOs
Eleme

e Outros

d e R ec r u t am an t o e t! ob i I i z a ç ~o

to de Recrutamento

e ~,'obi I

í

zaçào

n° e

, J)l!as,

Sarg. Aj ud , do QSSGE, o 1° .Sarg , Manuel António ~ir ~3
contando a, an~iguidade
de~de 1/8/967,
data a p~ Vellce\(
qual tem di re i to aos vencament.os do nova post\ei'"
(,61'
pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
27/51
d
termos do artigo
5°. do Decreto ,Lei n.045733
e
(Despacho de 1/8/967)

Di st ri to de Recrutamento

e Llobi I i zação

nO 13

Alie:
F
nsecs
Adelinoda
o data3st
desde 1/8/9f
nOvoP~ei

Sarg. Ajud. do (SSGf-., o l°.Sarg.,
Roçadas, con tando a antiguidade
I
partir
da qual tem direi to aos vencimentoS
â s por ,~
1
Vence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprov57~3 de 2
(Nos termos do artigo
5°. do Dec. Lei nO. 4
964).
(Despacho de 1/8/967)

Distrito

de

"ecrutanento

-

nO 1 9

,
, o Marq~s',
t
AI"lrlO seveon
17/961, da os! o

e Mobilizaçao

e'

S arg. AJ' u.d do~,(IQ...:t'!..'
o l0 . Sarg.,
de Andrade, contando a ant.i gui.dade desde 1 d nOvoPLe)
partir
da qual tem direito
aos vencimentOS
âos pO~ Z:
Vence pela verba "Pessoal
dos Qiadr os ~pr~va 45133 e
(Nos termos do artigo
5°. do Dec
Lel n .
5/964) •
(Despacho de 1/8/967)

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

r,!ilitar

~s~

z-

A cio f;S 9b'C

/:d
I

1° .~arg. 1° .Mec. Electricista,
o
.Sarg.,
e 13 do r
t i.st.a, do H.M.P.,
contando a antiguidade
~mentOS.adO'u
data a partir
da qual tem direi to aos ve~t~s Apro~dO
posto. Vence pela verba "Pessoal
dos Qua ~rçament
Lei '.' (N°. 1 do ar t? , 63°. do Capo 3°. do
(Despacho de 27/7/967)
, r i 10
e C

Instituto

Técnico

r!~illtar

do s PupiloS

do Ex

la, ~é '

III*;.!!;

OP.DEM PO EXÉRCITO

N°.23
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Satg
~di~d. Utefe Mec. Mat. Eléctrico,
o P.Sarg.
P.Mec.
tatldoantad?r, ,Antero Pires Lucas Nunes, do R.C.4, conqUalte an~lg,:ndade desde, 26/1/967, data a partir da
la verbm d1reito aos vencimentos do novo posto. Vence pedoart' a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (N°. 1
19o 164°. do Capo. 3°. do ÜTçamento do M.E.).
(Despacho de 20/7/967)
~entro de
1011_
Instrução
de Artilharia
Antiaérea
de Costa
''''Ir

Nascr~/e.Me~. Electricista,
o 2° .sarg., Antón~o ~anuel
desde1nto SlIl1ões, da KM.Elm.• contando a an t i gu i dade
vencirne
3/5/967, data a partir da qual tem direi to aos
ÇuadronAtosdo novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos
s provados por Lei".
(Despacho de 27/7/967)
Oiversos

lo

OeOõsito
c~.

~

{)f;;x:y...,

Geral

2

D

de Matedal
~

de Intendência
-

IItand~"
-~..
qUalte~ a, antiguidade desde 1/7/967, data a partir
da
~elaVebd1rei to aos vencimentos do novo posto. Vence
el'tno~
s a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos
,
o art°. 50. do Dec. -Le i nO. ~5733 de 27/5/964).
(Despacho de 24/7/967)
Mo UI tramar

P.egião ~i I itar de Angola
g, i\'
COllt~~:·do OSSGE, o l°.Sarg.,
José Joaquim Ascenção,
~il tem ~,an~iguidade desde 11/5/967, data a partir da
~ a verb 1rp1to aos vencimentos do novo posto. Vence
l'rnos da" essoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos
o arte. 50. do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
l°a ~
(Despacho de 1/8/967)

~t

~ hos M

~C,), G1'ecs. Viat. Rodas(habilit~dos com o, curso de 2fs
dQtOl\iMad~adosno
posto de Furnel Mec. Viat , Fadas,
o
~~B.t.S a1'1a Silveira e hicardo Proença N.Pedro, ambos
~rtir d' Contando a antiguidade desde 7/6/967, data a
lar terea q~al têm direito aos vencimentos do novo posto,
<lo~ sldo nomeados nos termos da alínea c) do artigo
Otço\ c. 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas <2
guarnição normal da F.M.A.•

t~f

"::
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(Despacho

P.eglão

~'illtar

~ér i e

3~ .i."i,**~f
~* ******••.

de 8/8/967)

de Moçambique
olltaJl

Sarg. Ajud. do QSSGF, o l°.Sarg.,
Joaquim de Jesus, cual
do a antiguidade
desde 11/5/967.
data a partir
da qla ~er
tem direito
aos vencimentos
do novo posto
Vence P:rrnostV
ba "Pessoal
dos Ouadros Aprovados por Lei".
([\lOSt
artO. 5° do Dec. Lei nO 45733 de 27/5/964)
(Despacho de 1/8/967)
con
(' rrido, 1 t&
l° Sarg. do ~,
o 2°.~arg.
Joaquim da Silva !a da qUa it
tando a ant.i gui dade desde 8/4/967,
data a partlr
do art.
di rei to aos vencimen tos do novo pos to (Nos termos
5° do Dec . Lei n?
15733 de 27/5/964).
(llespacho
de 24/7/967)
I'ec.

10 cata

ti:

Graduado no posto de l-ur r i e l ~iec. Viat
I{odas, o
jo5o ~8t3'
V'lllr . ~ odas (habi h tado com o. cu~so de 2° J eco I) 967 d~,
La da E PC,
contando
a ant.i gui.dade desde 14 VO posto ii'
partir
da 9,ual tem direito
aos vencimentos
do na rto.l ~~
por ter siao nomeado nos termos da a l ínea c} do :s de V'
Dec I n? 42937 de 22/4/960
para servir
nas trOP

6/

R,M.M .•
(Despado

Comando Territorial

de 8/8/967)

Independente

,

da Guine

optaJ1
, ~ c ~~
velr"" te'"
Sarg. Ajud
do QSSGE, o l°,Sarg.,
António de , lda qual o. í
do a antiguidade
desde 1/8/967,
data a partlr
do art
reito
aos vencimentos
do novo posto (Nos LermoS
do Oec. ·Lei nO 45733 de 27/5/964)
(h'
(Despacho de 4/8/967)
. rn·

oi:

C

pad~o

cc~t

Graduado no posto de Sarg. Ajud .• o 1° Sarg. Me ira da ta 'r
Lilitado
com o curso de chefe),
José Luis F6í~i967,
datO'~
Os
do D.G.~: 1.
contando
a anLiguidade
desde 2
novo p dO(
partir
da qual tem direito
aos vencimentoS
do tO. 3°'N.do
ter sido nomeado nos termos da alínea
C) do ar s da G,
creto 42937 de 22/4/960,
para servir
nas tropa
T.I. da Gliné
dI'
(Despacho de 8/8/967)
...nti!fl ;1
're' ~
Sousa, C"" d~
l0.Sarg.
do QSSGE, o 2°.Sarg.,
José Lopes de
ual terno. dO
antiguidade
desde 1/5/967,
data a part~r
da qartO, 5
aos vencimentos
do novo posto, (Nos termos do

la ~er'
.IIII***!:*
O pn;::,! CO EXERC I rn ~o, 23
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creto_Le'
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45733 de 27/5/964)
(respacho
de 24/7/967)

St\RGEN1QS

ro cUAfJü

ITMPLEMEJ\'1D

Infanta r i a
~ebimento

10 c,

de Infantaria

n".

1

'>lQr

Cont~d\lilo.,
o l-ur r-i e l , Isaac José da Silva Gonçalves,
qUlIl te~ a, an~igUl,dade de~de 28/2/967, data a partir
da
dlrelto

10
s,Sa

aos venClmentos
do novo posto.
(r)espacho de 12/e/967)

"

lllnd~g~· Mil os., os Fur r i.é'i s , Cinis de Almeida Pinto,Or
Na, Ad'r~rques da Si l va Oliveira,
Manuel Ilenriques
Pe re i-.
UnesAl~no (:uara Alve , José luis Garraia
7 J~sé Mar:il'!
<te 31/7/9 e~ \a teus tle Ilo,:,ra con tando a ~n t~gu I dade de'),
llientosd 6 ( aa ta a par t.i r da qua 1 tem di re i to aos veucr
o novo posto
(Despacho de 12/8/967)

10,Sa

~el1imento

oe Infantaria

nO

le

C""l'g,
t:ijZ, cMil ° .

"
Si I
F e r re i.r'a
'
da
o L"rur r i e 1 , Dr-oger
ro d alva
lI' da Ofitando a antiguidade
desde 31/7/967
data a par
qUal tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
, (Despacho de 12/8/967)

1ot.
riegimento
''lll
a~~g: ~,~ilo

de Infantaria

nO 15

'
dCI~lguid ',' o Furriel,
,Carlos Alberto
V~i ga, contando
I'elto
aGe desde 28/2/967, data a pa r tx r da qual
tem
aos vencimentos
do novo posto.
~o Sa
(Despacho de 12/8/967)
- , contan do
o I"'
'ur r re 1
i , FI"a\'10 B'
at.i s ta II
mour ao
ade desde 31/7/967, àata a partir
da qual
tem
aos vencimentos
do novo posto.
(f.)espacho de 12/8/967)

a~~:
~,ilo
t l81l'd"
reito

1.

s-~ Batalhão

'r

8• ~;ilo

Inúependente

de Infantaria

.,
, '
l&llid d '. o Fur ri e l , AntonIO
a e desde 28,U967,
data

.
~taLlsta
LI partir

n° 19
Posa, contulldo a
da qu"l tem di

643
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reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/967)
Patalhão

de Caçadores

nO, 5
COO'

2°.5arg. Milo., o Furriel, José da Conceição Fern~nd~:'qual
tando a antiguidade desde 31/7/967, data a partlr
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/967)
Batalhão

de Caçadores

nO. 10

f.1~eS'

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Julião José Serrano Selof~s da
contando a antiguidade desde 28/2/966. data a partlf
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Pespacho de 12/8/967)
f r'
20s.Sargs. Milos., os Furriéis, António César Fern~?~Sdae~1
raz de Liz, Manuel Dias Ferreira, Joaquim do Hosarl ando a
Mirrado Pelvas e António Leitão Martins Pombo, cont
antiguidade desde 31/7/966.
(gespacho de 12/8/967)

frsO'

20s , Sargs , Mi lOs., os Furriéis, Manuel Gaspar d~ S}l;~~ira~~
cisco José de Melo Salgado veloso e Manuel LU1S data II P
Oliveira, contando a antiguidade desde 31/7/967, s tO,
tir da qual têm direito aos vencimentos do novO po
(Despacho de 12/8/967)
20.Sarg. Milo., o Furriel, Armindo Paulino Silva Sousa,
do a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 12/8/967)
Arti

Iharia
Regimento

de ~rti

Iharia

ligei

ra nO.

i
.

~'
coJlt~

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Júlio Deves~ de Sá ~erdlr:~81 t;e
dó a antiguidade desde 28/2/966, data a partlr a
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/967)
cri
UeS'j
.
.'
.tO Mefq tJB
20.sarg.Ml.l0., o Furnel, Antómo Fernando Canl. .f da q
tando a antiguidade desde 31/7/967; data a partl
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/967)
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Regimento
2°
~:~g.

tie Artilharia

de Costa

~~il
o •• o Furriel,

Acúrcio Manuel Martins.
desde 31/7/967.
data a partir
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/8/967)

qualO a antiguidade
tem direito

eonda

Cavalaria
regimento
2°

de Cavalaria

n°. 7

'SarD IVll
ll'1
.
t~dO'
0., o Furrle. 1,Jose ' dos San tos Nasc1mento,eonqUal o a antiguidade
desde 31/7/967, data a partir
da
tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 1218/967)
•

v - COLOCACÕES E lRAHSFERtMCIA~
SAJGNTOS 00

(lJArro

PERv1ANENIl'.

Armas e ~erviços
~inistjrio

"a
Che f'

Dependência

do Exjrcito

do Vice Chefe do Estado Maior

la do Serviço de Reconhecimento

das Transmissões

lo 'Sar
A. g. de Eng., Joaquim Sanches Borges Boavida, da ~.M.
967 devendo ser considerado

nesta situação desde 24/6/
lérn'dVence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tatíeia
aOs ()ladros".

~a Dependência

do Ajuda"te

Di recção do Serviço

General do Exército
de Pessoal

Pepartição' de Sargentose

Praças

lo
~Sarg. do QSSGE, António Portela Posmaninho, da R.M.M.,
V vendo ser considerado nesta situação desde 15/7/967.
ence pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por Lei~'

Na r.ependência do Quartel Mestre General
nirecç~o do serviço

de Fortificações

e ~bras ~ilitares

Quartéis

Generais

por Lei".
(com destino

ao C.I.C.A.l)

V"i.at •. Rod as, J"arme Ao sa 11~
O"b" e~ro'l7 da f\Jl,A.'
20 . Sa rg. 11
lt eco
/961,
devendo ser considerado nesta situação desde 30/,
data em que embarcou de regresso à fV1etrópole.

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

fixa

"
"d
FI C.S,S~3
10. Sarg, d e Art., ManueI Ru~ Passos Pere i ra , o . til S)"
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado MeÂ )ePce
tuação desde 3/7/967, por ter regressado da P. ~i;"
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves

nO.2

2

S08

10. Sarg. de Art., José de Oliveira Serrano, do fi.A~~;~i'e
Unidade Mobilizadora, devendo ser consideradoRnMA,V~c
tuação desde 24/6/967, por ter regressado da
pela verba "Pessoal dos Qaadros Aprovados por
do
,
" ~ ().tarte, 00
2°.Sarg. Mec. Electricista,
Camilo da Concelçao onside~
r.E.1, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser ~ reou de
nesta situação desde 14/7/967, data em que em a
regresso à Metrópole.

Lei'"

Grupo de Arti Iharia Contra Aeronaves

n°• 3
A,p.2,

508

'tO'

10. Sarg. de Art., Damião Fernandes Fontes, do/. nest8 s~e
Unidade Mobilizadora, devendo ser considera
A.,V~
ção desde 14/7/967, por ter regressado da F•• Lei",
pela verba "Pessoal dos ()ladros Aprovados por

M

Cavalarir.
Pegimento

de lanceiros

(com destino

nO, 1

ao 000)

. haS
Domingos da Conceição Pa~mln ão de$ s
B.M.M., devendo ser considerado nesta sltuaÁProvado
967. Vence pela verba "pessoal dos QJadroS
Lei",

Furriel ,de rav.,

regimento

de ravalaria

n°. 4

dI

oeira'!'
de 5 li
pC

la, Sér'

******!;

0

.
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2 ' Sa r

~end~'de Cav.• Luis Cerqueira da Silva, da A.M.A. .deVenceser considerado nesta si too ção desde 5/7/967.
Lei", pela verba "pessoal dos Quadros Aprovados por

Engenha r i a
Fscola

Sqt

Prjtica

de fngenhar!a

C~ô~jUd. Chefe Mec. Automobilista,
Amadeu Coelho, da
det~d~M.,SUa Unidade Mobih zadora, devendo ser cons i~
batcou~esta situação desde 23/6/967, data em que em~
e regresso à Metr6pole.
t
ÔS<l g d
..
nid<ldee EJ:g.• Carlos Ribeira de Sousa, do R.E.1, =ua
~\!<lÇão
dMobllizadora, devendo ser considerado nes r a 51encep !sde 24/6/967, por ter regressado da R.M.A..
10
e a verba"Pessoal
dos Qaadr os Aprovados por Lei:
'~<ltg d
~do' s e Eng., Ant6nio Ferreir
Moedas, da R.M.M., de-.
considerado nesta situação desde 10./6/9,,7.
~~soal
.dos ~
-ApI'<J4Iadus 1JIIr';

1

.~ ~Ía

lo~

P.egimento de Engenharia
nO 1
'OJat
te g. de En
A t sid
g., Adriano Jorge da Silva, da E.C.S.,por
a:' faz~ ~omeado para servir em reforço à G.N. da R.M.
~del'adn o parte da C.Eng. 1755jR.E.1. devendo ser cooo nesta situação
desde 8/7/967.
~erv'
IÇO de Saúde
Regimento

lo,~

do Se.rviço

de Saúde

a,~~~:

2~o S. S., António Candido Pereira

de Almeida,

do

Ser .
ViÇO

l\s&

de Administração

~i I itar

Escola Prática
de Administração
Militar
do S
~e·1. da ·~.M., Humberto Ant6nio dos Reis Catalim, do
Vi~ 24/611né, devendo ser considerado nesta situação
~lícia 9l~7. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação
a em dos Quadros".

t,{g.

l°

~rupo

de Companhias

de Administração

ril

it3f

I-'
.
:1'"
d velld~
2° .Sar~. do S.S .. A exanr re Pernardo , da R M.A., e e p~
ser cons i derado nesta situação
desde 24/6/967. \~8dr(lS

la verba

"Pessoal

~ervlço

de Nomeação Vitalícia

além dos

de ~aterial
Escola

Pritlca

do ~erviç~

de Material

de

de Ar t , ElísiorG:>nçalves
da Costa, da f .M~7\.\eIIce
vendo ser considerado
nesta situação
desde lo/6/?"
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por LeL

i-. 'arg.

nrg~os

de Execução

f.istritos

dos ~erviços

de P.ecrutamento

~istrito

e Outros

[lementoS

e r;lobilizacão

de r.ecrutélmer.to

O
n "l

e :'obilizacão

)

.~

2°.Sarg. de Art., Arnúnio da Glória Inácio, jul~8d~6~í9'1'
do servi ço activo pela J .H.L, em SQ8 sessão (je
Di st r i t o d e

P. e I; r U t a RJ

a n t o 1e

Mobil

I ~ ~ ç ão

nO. 1 9

d

~O"

de SI' f1i:'

l° Sarg, do 'fGE João Gomes de Je us, do C.T.l
15/1,,,.
mé, devendo ser considerado
nesta situação des epOr LeI
Vence pela, venha "Pessbal dos Qaadros AprovadOS
.9'

Estabelecimentos

Penais
la

2°

tJ •

Companhia
..

nisciplinar

'd'

r

6

till)

sua ~

arg de Cav., Jacinto
Soares Pires,
do r.C. '5it~~~
defNIQh'I' eadona, d~vQndo ser- ohsiderado nest;a e }trJo!i; l
desde 8/7/967
data em que teve alta do [I~' ..
A. er;;'
pro~to para todo o ~erviço.
Foi evacuado ~~~~~~a~~v~
comlssão dada por flGdaJ I nCê peiá e~~a
dros Aprovados por Lei"·
Ic:Jz1
, c.; ; c
'. ,
1):)11!1 q 6
Estabelecimentos
de Instrução
, 1\.20 ob • 1 ~
oh mi',
'J'·',[,Olli'
,IJ}.
'rclt0;p

r·~i

oJ{lSlituto

Técnioo

,,'

,1

~ÁlltEH

'

dDS PLLpilo.S do
v'

"

F~el ~ ~,)
edrosO

Mec, Inst. de Precisão.
.Ios Manue~ p
va, da r..LElm.,
por conveniência
de serv1ço.

2°.Sarg.

la

n'

****~;!!e
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Academia ~i I Itar
~ "al'g
~
"
.
d
l'nidad' e lnf., José pereira
Fernandes,
do B.LI5,
sua
tuaç 1:\ MObilizadora,
devendo .ser cons i der-ado nes ta si
do C.1;. L da
Guin~o desde. 24/6/967, por ter regressado

L~'~ence

Por

;l i

20 ,Sal'

•"

pela

verba

"Pessoal

dos Quadros

Aprovados

I

•

ro I Ég i O

~I

!

~

i I i t ar

5'

sua ,de Cav .• João Maria Franco Pombeiro, do FI.A.C.
ta si~~da~e Mohili-:zadora, devendo ser considerado nes'M•• Ve aÇao desde 17/5/967, por ter regressado
da R.M.
Por L ~c, e Pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
d
el' (N
•
o~~.E.. ): ,°1 do ar~o. 154 do Capo. 3°. do-Orçamento
20

,Sal'
José do Rosário Simão, da R.M.M. I
nesta situação
desde 17/5/96'1.
(No, /~la verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei.;'
o art°.
1540• dó Capo. 3°. do Orçamento do M.E.).

deve~d Grad. de Cav

I

Vence o ser considerado

lo

"
Escola Central
de Sargentos
-Sal'
(\I
..
\
.
1
. N,Oh:it de Cav., José António Boi, do R.C.3.

"

sua Unidade
-de ~4/~i~or~."devendo ser considerado
nés t.a si tUàç.ãO'·~es'':
verba II? 67, 'por ter regressado
da R.M. A.... Vence pe la
essoal de Nomeação Vitalícia
além d<DS Quadros".

lo

[Scola "i I i ta r de [lectromecânica
:1:)'-3
•
'Sa
ve rg. Me l
'
.
's's de AIc,, nst. de Pnec são. Cons t.ant.ino 1avares Gonçal
41~~~1I9ç& melda, da P.M.A.,
! ~ll1tl;q~~fef1<:le 21{7/,967

devendo

ser

<oS 'e() l',~s"lôi?
•
ile0U (ll.!iI1.1
? arg, ~,. tUÇ') .O~
•
r. I I ró 1'1
DOr ec: adiomontador,
Henrique
1e
Pedlr•

2
Q~

I

ntto
<\~. de Instruç~Q
~~~".q

rJ~oEaftlenjll

RJ

lf

~

•

António

"

lvil".d

,ence PEllli vEl1:'ba/'f?~s~o"J,

dl)$

r

.

a~lp O

de

Ins~ruçhil:r,:i

....

ta

r»

J

'i"

>

Lopes,

do

P.c.

j"

de Infantariâ
,I,.G.A.~. por

Quad:t,QSÂprQvád

I I
I. ,.,C

nesta

,En
~

l·~·'

.r.qjieh'Hlos

4"3~t;."v.~dttf." MaIlUfllIOla& dij
t.

considerado

dana ~rnl)que e~IU'ç.Qu."'de_ regresso

ti tar {je falHa ~aTgar;da

por
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S' r ie

"'~,,**

do p.
de Inf., Miguel Partolomeu Moscoso Tavares, ado
1.1. sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons1der do
nesta s i tuação desde 7/6/967, data em que teve a lt3"er'
H.M.P.• Foi Evacuado do C.1.I. da Guiné.Vence pe1a
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.
P .1. 7, por
2°.Sarg. Mec. Armas Ligeiras, Aurélio Branco, do
pedir.
2°. Sarg

Campo de Tiro

de ~ I cochete
S

o

de

o

SOO'.

10. Sarg. de Ant ,I Francisco Cândido Pereira J:lodrlgue coJlS!',.
sa, do R. A.P. 2, sua Unidade l\~obili zadora, devendo se~rba 'pe.
derado nesta situação desde 24/6/967.Vence pela
soa l dos Quadros Aprovados por Lei".

v

d~

MA·'
1 0. Sarg, do Q.S. S.G. é. ,Manuel Crissiano PravO, /d7a/967:
VeJlCe
vendo ser considerado nesta situação desde 2Ü
o"
Lel .
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
p

Cent ro de I nst

rução

Auto nO.5

dir.
1 por pe,.,.
2° •Sarg. de Inf. ,Alfredo Luis Sérgio,do c.I.S.M •. , por {,e!
Vence pela verba "Pessoal dos CÃ1adrosAprovados
M"
.
da p.MVetT
2°.Sarg.do Q.S.S.G.E.,José Correia Baptista BravoS/'7/967.
devendo ser considerado nesta situação desde 1 Lei"·
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Estabelecimentos
Hospital

.

oe Condução

Hospitalares
Mi I itar

Principal

do Ir
veJI
de
erP8

2o.Sar~.do S.S.,Francisco Palma Marques,da R.M.A·Jpe1e 1
consldera~o nesta situação desde 2O/7/967.VenC~tO~'
"Pessoal dt ~ucão ,
Vrtah'cia ali,," do~ QuaQ
Diversos
,

~epósito

Ceral

de Adidos

dO
deveJl

1° .Sarg.de Cavo,Manuel Ferreira

Galinha,da fl.M·\'~nce pe'
ser considerado nesta situação desde 24/6/96[. i".
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por e
(pi~e
1 da
2".Sarg.cJo Q.S.S.G.E.,Cândido da Silva,do C.T. '/7/961.
devendo ser considerado nesta situação desde 9

Ja .'~er I

1•

1******:
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V

Le~~e
pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por

2~

(com destino

ao S.G.D.N.)

,Sar
Vellc~' de Cav., Jaime Podr i.gues de Sousa, da la. C.D••
Pela verba"Pessoal dos Ouadros Aprovados por Le i "

nepÓSito

10,Sar

Geral

de ilaterial

de Transmissões

s. dMec.E.lectricista,

Artur José Dias Morga, da B.
6/967 ~vendo ser considerado nesta si tuação desde 24/
, ata em que embarcou de regresso à Metrópole.

~I,A.,

Sup r

anumerários

Infântaria
lo ~_

regimento

de Infantaria

n",

2

''''Ir

Sodo
QSSGE, Joaquim Maria Correia, do QGJ3a. B.M.,
Porter s~~ considerado nesta situação desde /7 lSíi7.
{°l'tnaldsldo nomeado para servir em reforço à guarnição
,2,
a R.M.A., fazendo parte da C.C.S. /B.Caç. 1920jR.
20

s,Sar
;6niog~·de Inf., José Maria Reis Guedes, do P.LI3,Ans:s pO!n~Stanheirade Almeida, do C.LC.A.4, António AI
~~,Cardo:l,da E.P.I., João Alves da Mota, do B.L8,Jo·
131.a da S~ Natal dos Santos, do B.L14, Florentino Cortr' JOsé}lva! do C. LM., Fernando João Lisboa, do R.L
~~Cisc Ustl.no de Cabedo e Lencastre, do C. 1.0. E.,
·5, dOda Silva Santos, do R.I. 7 e José Correia, do
Q 967, p.evendoser considerados
nesta situação desde 8/
~o artigor terem sido nomeados nos termos da alínea
c)
~ll} lias ~ 3°. do Decreto
42937 de 22/4/960, para servi
rOpas de reforço à guarnição normal da B.M.A.•

ii

lo

legimento
de Infantaria
nO 16
'Sq
~~r@. de I
~rQoser nf.! Adelino da Costa Martins, do R.I.7, de
~~Sido conslderado nesta situação desde 22/7/967 ,por
\0 ~ 4293~omeado
nos termos da alínea c) do art,", 3°. do
~ guarn,d: 22/4/960, para servir nas tropas de refor
,,~
lçao normal do c.r. r. de Cabo Verde
tSs.
de Inf., Joaquim >'isto 90drigues, da f< P/ME,Jo

~ér i e
EXÉRC I TO ~o" 23
3~;'~;ff*'
*************************************************
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OpnE~ DO

. JoséW
s~ Manuel Bat.i s ta Barrete, do B. 1. I.19 e Abího sitUa'
mingas, do P.. 1. 4, devendo ser considerados nesta fIIIOs d8
ção desde 8/7/967, por terem sido nomeados nOS~e pafa~
alínea c) do arte. 3°, do Dec. 42937 de 22/4/9
daF·'
servirem nas tropas de reforço à guarnição norma
de Angola.

i

Batalhão

de Caçadores

nO 10

d sef
2°. Sarg de Inf., Ant?nio Maria, do R.1.10, devent~r sid~
cons i.der ado nesta S1 tuação desde 22/7/967. po~ f'ecre\
nomeado nos termos da alínea c) do arte. 3°. °forço
42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de re
guranição normal do C.T. 1. da G.tiné.
A'
da
2°s.Sargs. de Inf., EJnérico João Tolentino da S~l;~: dev~
cademia Militar e José da Silva Gaio, do C.l. 961, p030'
do ser considerados nes ta si tuação desde 19/~/ artigO de
terem sido namtados nos termos da alínea c) o trOpas
do Decreto 42937 de 22/4/960, para eervire~ ~as
.reforço à 1;IAAmiÇ normal ào C.T~1. àa GuWe·

I

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO. 7

Jot

2°s.Sargs. de Cav., Aníbal Amália Paminhas, dolflf~~~~dOe
quim dos Santos Rodrigues, da D. S. M e Manu~
d rados '\er
Farra Carapinha, do R.C.4, devendo ser conS1 dos pos9(/J,
si tuação desde 12/7/967, por terem sido nom7ede22/4/ ) da
mos da alínea c) do ar t.? , 3°, do [)ec. 4293. "'opor!fla
para servirem nas tropas de reforço à guarnlça
C.T.I. da Guiné.

I!O UI t rama r
~giâo

J!ilitar

de Angola

'lfIf1B~
U~ ,I'
Joaq J}e' iI
Ps.Sargs.
de Inf., Abílio de Jesus, do R.l·\derado~a ser
lo Peres, da Pep. Gab.~,
devendo ser consados ps
si tuação desde 8/7/967, por terem sido nome
Df
rem em reforço à guarnição normal.
dO,;p'
. ra, deI fi
.
. 1 rO perel. M' te
10s.Sargs. do S.A.~~., Antórno Joaquim ou G C.A· 'pOr
M.8 e José de Fátima Z&lIIiteSoares, do 1°8/7/961,
do ser considerados nesta situação desde

la s'
••***;rie
OPPEI' !lO EX~RCITO l!o.23
**************************************************
sido
Par nOtneados para servirem
a a guarnição normal.

Região

lo Sa
~/g.

em comissão

651

por imposição

r:i I i t a r de Moçambique

de Inf . , José pacheco Xavier, do C. L C. A. 5 e 1°.
gd de Cav., Luis da Conceição Marques Pilhó,
da E.P.
967 evendo ser considerados
nesta situação
desde 15/7/
Por' .Por terem sido nomeados para servirem em comissão
ltnposição para a guarnição normal.

c.

Comando Territorial

20s S

Independente

da Guiné

(~\~Lgs. Mec. Viat. Rodas, Francisco
dos Reis Lqa l , do
dos ~.3, José Lopes da Silva,
do R.L8 e João Alexandre
tuaç,:::antos, do f<. 3, devendo ser considerados
nesta si
Ilios~o desde 20/7/967,
por terem sido nomeados nos terPara a alfnea c) do ar t? , 3°. do Dec, 42937 de 22/4/960,
Servlrem nas tropas de guarnição normal.

r.

"lomando

ierritorial

Independente

de ~Aacau

Sarg. A.'

lo .Sa~ud. do OSSGE. Amadeu Pereira Visela, da B.J. D.;ME;
A.A.F g. de Art., Mário da Cruz Martins do Carmo, do R.
l.l.w,·pe 10·sarg.
de Cav, , Francisco
Barcel o Burgos, do
de
devendo ser ~onsiderados
nesta si t';B ção descOllJiss~-67. ror t7rem sido nomeado~ ~ara se rva rem em
ao Por lmposlção para a guarnlçao normal.

27'i6i~"

Comando Territorial

20

tndepandent

e de Timor

s·Sqr
I, e ~s. de rní., Manuel Adriano Frito Dias, do C.LS.M.
derad~rtur Felício
Marques , do B. r. 8, devendo ser consi
~eadoss nesta si tuação desde 27/6/967,
por terem sido noe 22/,t°s termos da alínea c) do ar t.? , 3°. do Dec.42937
/960, para servirem nas tropas de guarnição normal~
I" • r.,,~..
__O~
"I - COI:C'jr.",,"
C!IP'~.O~_ E .•r: STA'~I

A ,

~~l

Cursos

1 , L'

ista

geral

de c l ass l t l cacàn

de apr ovauo s

aÇiio
ltll
t...
dos i
.
.
ti
ns truendos que te rrmnar am com aprovea tamen to o
~ lo/~/~elemetria,
nos termos das notas nO. 490 po V6
P. d 67 da J.A.A. e nO. 18?90 po 6/2-2 de 1l/5/967
da
e Sarg. e Praças da C P ( 6a.Secção):

;rso

, .e
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~:t

-Furr i.e l Mi I>, -Manuel P.GarCl.a -FAC .•.•..••.
15,49
.1 .Cabo Mil 0. -Ami l car Calado Pedro-BAG2•••••• 13,8i Vai.
-"
"
"-Eduardo
Grade dos Be i.s- RAAF ••• 13,4
-Augus to Ismael Be ir ão Vi e r-a-B.
4 Vai.
A.P. nO.2 .•.••..••••.•••••.•...
13,3
0

fi

11

1/

í

VI I -

1 - Pensões

DFCL~RACÕES

de ~eforma

.
itara!11
Que a par ta r de 1 de Agosto do corrente ano, traflS d S sU
para a si tuação de reforma passando a ser pagoS f~r!11e
as pensões pela Caixa Geral de Aposentações, co~ ie-de
vem publicado no Diário do Governo nO. 173 ·2a.. rpep
26/7/967, os militares
a seguir mencionados,
do
são anual a cada um se indica, estando já deduLZ)..pO.
desconto a que se refere o artO. 13°. do f~c.
e).
39843 de 7/10/954'
.

cU~dO

-Sarg.Ajud.
"
"

"

"

S~dJ

do~:
João Calos, do PSS
··29.
"
"-.Bartolomeu
das Neves Costa 27.O~
Cabral, do QG/2~.P.M.••• •••
".Ludovico
Pereira Ribeiro,d027.01z$cO
D.R.M.13
,·····
dJ
-Francisco Aires dos SantoS, 27.012$
11

"
I.

"

11

~:u~~1i~~' G;~~~i~~~'
~~~. 26.3~
na, do D.R.M.19 •..••......
.~nO
" -António José Martins,do D. 26.3~
"
"
"
M. 12
-l°.Sarg.do
QSSGE-F~ancisco António dos Santo~:.~7.~00
2.G.C.A.M
"
·•
24.144$
."
"
Clarim
Silvério
Ferreira,do
PAC..····
~dJ
"
"
do QSSGE>RaúlCoelho da Silva, do OIlvl 23.SV
no - 17 ••• ~• • • • • ..• • • • .. • • .. ..• ••••
rjJ
.2°. Sarg. Artíf. Carpo -Joaquirn Martins Lopes, do23.364$
B. 1.1

"

11

"

"

p

·······d

01

2 ~ Pensões

••

~

..

de Inval idez

7/961,
Qae no Diárit;> do Governo n~ .173· 2~. Sér~e , de
COPd~
foram puhl i.cadas as pensoe s anuaa s de ~nvah do j li ~e
didas aos militares
abaixo mencionados est~o
do ve~l~
zidas do desconto a que se refere o arto. 11 ·arto.
-Lei nO. 36610 de 24/11/947, esclarecido
pe o

d;~:

Ja, ~' .

III**;!!;

ORO[~~ DO EXÊRCITO

::°,23

653

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

do Dec
.
tidos -Le i nO.39.843 de 7/10/954,pelo que devem ser aba
do en aos efectivos das suas Unidades desde 1 de Agosto
~a~ o em Curso.desde quando passam a ser pagos pela Ca
posi :al de Aposentações e ficam sujei tos a todas as di s-

ç

oes reguladoras dos militares reformados
'2° Sa
. l'g.Milo•Jorge Joaquim da Silva Marques,
do RI7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. 22.512$00
"
-Fernando da Costa Pinto,do RAP2 22.S12$00

"

-Joaquim Jorge Ribeiro Gonçalves,
do RI7
22.512$00
.~
·Ernesto Fernando Teixeira Basto&
uQ1ilo
do Ra3 ,
22.512$00
" " .-António José dos Santos Ponte. do RI7 16. ~84$00
'kltónio Sequeira de Almeida ~vile.
do F116
.
,. 10.632$00
lc~uel
Fernando da Silva Pinto,do
.cabo o
••
•••
••••••••••••••••••••
, •••
7.248$00
"
n • 2285/63 António Rosário Gomes de
" oOliveira,doPAP2
14.1í28$00
n .1701/64 João Luis Smldes da Silva,
.II
o do Bll6 .......•....•.........••.
•• 14 628$00
n .833/64 Manuel Maximino Pereira Gon° çalves,do RIl6 ,.......... ....•.•... 14.628$00
n ~1746/63.Antónjo Augusto Moreira,do
° 116 .•..• ,....•. ,•.•.. ,............ 14.628$00
n ~858/63 -Moisés Queirós de Paiva,do
pl7
14.628$00
nOp658i59"M~~~~i'pi~~~'M~~~~i~~:d~'"
° AP2 .....•.•...... ,..••.. ,......... 14.628$00
,"
~0·254/62Leonardo
Martins Vaz,do RI2 14.628$00
,'I
B701/64 -Gabriel António Joaquim,do
nO 116 ..•••.•.. ...•..•....••.•....•. 14.628$00
,"
d904/63 -Fortunato Ribeiro Martins
no o RI16 .•......•••••.• •.••..•.•... 14.628$00
,"
d~/62
-Manuel Fernandes Alves Bo
nO r1gues,do 1(;7
14.628$00
,"
~63/63-José
de Jesus Araújo,do
nO 2, . . . . . . . • . . . . . • . • • . . • . • .. • . . . .. l3.344$CO
,'I
d695/64 -Quintino Rosa de Oliveira,
nO o lUIS ...........••...••.....•....
10.572$00
,"
~73/63 -Albino António Machado de
nO 7usa,do reio
9.5Q4.S(X)
io37/63 -António Alcides de Carvalho
pes,do Rl2 ...•.••....••...••.•.•• 7. 380S00
.'1

"

I,

,4

••

4"~'"

......
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-lO.cabo nO"1487/6l~João Alves Ferreira,do
OCIO ". ~ .
.. nO,1403/63"António Claro de Sousa.do
"
D

"

ffi7

~

•••••

ti

..

o

"

01

,

"

"

_

•

~

01

7,164$cD

"

o

o

..

,)

•

6. ?Jf1;(fJ

nO.983/62 ·,Joaquim Manuel Paredes
6.276$6)
Grilo,do Be5
"
,
.
" nO.269/64 -Faustino Santos Viegas, do
88~
RALl •
4. 924$(,0
" nO.316/65 -Joaquim Pinto Gomes,do RL2 3'628$(0
"
-Sold. N0.19l8/63-José da Silva,do BALl ... ,. 14.
" 745/64 -Manue I José Agos t inho. do
628$dl
"
"8116
14.
" 2659/62"António Joaquim Ferreira,do
14.628$6)
"
BelO •....................•
······· .
" 4C09/63··José Oliveira Antunes do
4. 628$dl
OCIO
1
" 1820/63 -Ce l so Rodrigues Madeira, do 14. 628$ál
"
ii

11

li

o •••

, ••••••••

' •••••

0

" " ••••

,

•

•

• •

•••••••••••••••••••

11

i

4

PI2

o

41

"

O.D

~

"

111

•

..

2444/63-Carlos Manuel Anjos Cadete, 14.628$dl
do 'OC7
~
, .
1922j64-Carlos Gilberto Castanheira
... ---- .....
~
l026/64-Ar lindo de Oliveira Campos,
do FC7
76883/65.'Aurélio de Oliveira, do RIl
298/63 -Manuel Natário Pereira,do

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

" ~~;/64~j~~i'ô~;;~i~'~~~~~~.
B~~~~~'
14.628~

"
"
"

"
"
"

_

III

RI15

"

•

o

.~--~-

'" •

fiO

lO

.&

•

11

fi

"

··"··

767/62 -Franci sco Alves Esteves,do
ra, do

reio

340l/63~José
lCú9/63-José
l046/63-João

14.628$6)

Ó 14 62B:r.1
Maria da Silva,do BC1 14:62B~V'
Cabar rão Pinto,do pes.
$dl
Manuel das Neves,do
14.628

"

" ~~~i63~C~ii~·M~~d~~·P~~~i~~:d~···
14.628~
" ~~ /64:j~~é'p~fi~~'
d~~'S~~~~~:d~"
14.628$o'J
" ~~~~/63~C~~i~~'
j~~~~i~'
d~'Âi~~id~"14. 628$o'J

"

"

"
II

"

Coelho,do RI16
$o'J
2562/64-Armindo Teixeira de Melo,
14.62B
do E.C.p.Amélia •.•.•..•...•.....•.
14.61l8fJ
" 182/64 -Luis Fernandes Vasconcelos
IMendonça Vaz,do R12 .••.•••.•
: •• : ..
2864/64-Guilhemillo da Silva Telxel~
II

la .'
!*~*~erie
Op.!"'-··
"O _r:r.fr.lCITO
'1° 23
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'Sold
"

j'jo
'11

ra,do '112
. 14.628$00
,1210/63-António Martins do FIl5 ...•. 14.628$00
2632/63·João Miguel,do PI1 ......••.• 14.628$00
~~08/63-José da Costa Oliveira Erite~

" 764~~65·.Áif~ed~·d~·sii~~·sá:d~·Ri2·:
I33/65-Manuel Ferreira Marques, do
~I2'
" fâ/6S' :~~i~~~~'r~~~~~i~~'s~~~'~~:d~"
:: 1518i63~j~~é'F~~~~~d~~:
d~'Pêr . : ~: : : : :
" 515/64 -José Ramalho Tia.~o Jdo RI 1 ..
~46/63QJosé Maria Gomes Cerqueira,
8o P.AP2 ...•...........•.. _..........
~6/63 ~José Felisberto Camacho.do
.
" '~3
~ " ....•.......................••.
~/64 ~Joaquim da Costa Moreira,do
I,
h

."

i!:~~~~~
14.628$00
14.628$00
14.628$00
14.628$00
14.628$00
14.628$00

1
"
<I,.
14.628$00
2r8/63-Adelino Viegas Brites,do OC3. 14.628$00
7 lO/65~Eâgar Correia Alves, do RI1 .. 14.628$00
~11/65 -António Jorge Figueiredo,do

Tei:ir7:da sil va:- .
1~ J:lC3
14.628$00
~/65-Joaquim
de Almeida Silva,do
23 ........•........•.•.........•.• 11.7(X)$00
BA~~/62-lVanuelde Sousa Martins, do
se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.34.()i!;00
tCt/62 -Fernando Morgado Mafra,do
15 '" •...•...........•.....•••.••.• 9.504$00
Bc~O/63.José Alves Nunes da Silva,do
88 '......••..•.....•....•.........• 8. 532$00
63 -Joaquim Nogueira Barbosa,do
27 ' ......•.....•.•......•.•.•.......
7.860$00
~2/62.Carlos Cruz,do ~I1 ..••...... 6.720$00

.. ~~/~4-:'f~~do
li

f(i/

~~/~~.2E~~~~~~.~~.~~~~~.~~~~~:~~...
S.4OO$00
B11~7/65-Adão Pinheiro Fernandes,do
~~/63:Ü~bi~~'é~~~i~~'M~~~~i~~:d~'"
782 " ..•..•........••.•....•.......
do ~~3 -Manuel Melquim de Sequeira,
36/ 15.............................
~2
-João Correia das Neves,da
502/6S~j~~é'~~~i~'d~'p~i~~:d~'ÉPÊ':

5.352$00
5.148$CO
4.740$00

!:j~~

I
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***********.
-Sold.N0.ll06/66-Fernando

Ferreira Ribeiro, do

RIS •.•.•...................

'

'

" " 815/64 José Marques dos Santos Sil
va, do BAP2 .,......•.. ',....•.........
" " 519/63 Joaquim Henriques Faria, do
PC5 ••............ ,. ,....•...•......•.
747/64 -Car Ios Gome!:!Queiroz, do PC3 .,
"
4320/64~José de Jesus Fonseca,do ~AP2
" " 896/63 ·JÚlio de Carvalho, do RAP2 ....
" " l24B/66"Manuel Constancio Januário,do

IJ

.,
"
"

fi

.1317

,

,,)

.

11380/66--Alexandre de J~sus Zacarias.
do RI13 .•...•..........•............
" l897/64-P.onorato da Fonseca Loureiro,
do RIl
: ....................•..
1354/65~António
de Almeida Rodrigues,
"
do DIfv1 n? .10 .•.•....•..••.••.•..•...•

"

000000000000000000000
0000000000000000000

o ~1~18TRO PQ EYERCITO

Joaquim

da Luz, Cunha

Está conforme

o ~JU~ANTE GEN[~AL

'e

DO

EXI=""RC
.)

..___

MINISTtR

Ordem

do Exército

~o

30 de Agosto de 1967

~

'~oI Ica-s
'

e

ao Exército

o seguinte

DECR:TO: E ponTAPIAS
rOndecorações
1
Por portaria de 29 de Julho de 1967

M

~da

~h~i~verno
da We'pública portuguesa,
pelo Ministro
do
o
,a: cIa
condecorar
com a medalha de mérito militar
de
Mn'cas~se. nos termos do artigo
52° e dos parágrafos
edaIha o~ ~rtigos
28° e 29°
todos do Regulamento
da
'l~entao Mllltar
de 28 de Mai o de 1946, os seguintes
sar-

'"S "
Ide ê~~~dde

r-r., Antómo Lemos Instrumento,
do Batalhão
qSarg" ~res n? 12
Região Mi li tar de Angola
~Artilhe ~rt.,
António Madeira Machado, da Companhia
t~ ~illlentana n". 784
Patalhão
de Artilharia
nO. 786
/lJ.el M,o,de Art:ilharia
Pesada nO. 2
Colllp~~~ciano de Infantaria,
Leonildo
Massa Correia,
t~~;,lIo. 1 la de Caçadores
n? 795
Regimento de Infanta

~i
\ leI
"

lA, • ,

IV!ll

1

'

'

~'.a, d lClano de Infantaria,
José Manuel Bebe o c,.i
2 tllhar~ Companhia de Artilharia
n? 784 - Batalhão
de
til~,
la nO 786
Hegiment.o de Ar ta Ihar i a Pesada n?
t tlel
~q~
Mil' ,
~de ias d lClano de Infantaria,
Alberto
José Martins
dos
t~t lIf~nta Çompanhia
de Caçadores
nO. 1432
Regimento
~ Stéh'
arla nO •• 15
~~. 'to d
e~Cito o ExérCLto
29 de Julho de 1967 O Ministro
(10

. Joaquim da Luz

CUllt ",.

Po r po r tar u-

de

.í ele fl,!.!ústo de 19Gí
CD

" ist!'o
o Governo da T<êPúblic,· Portuf!uesa,
pelo ~Il~
. ar de
t
"d
1
'lb
f ',XerCi to, con ecor ar com a meda ha de u.éra to n: . rafvs
.la, classe,
nos t ermos do artigo
52°. e dos paraP tO da
" cos d os ar ta' gos _'J8 0. e 2 9 0. todos do r.eg
" U lamen
um
'teS 5 Bf
~'edallta \lil:i lar, de 28 de ~:aio de 1946, os se~Uln
8
",en tos
dó C()!i'P
2° .~arg. ~e c.av.! ~~ariallo da C .s t a icolau ,r~i~s, res nO,
nlri a de Cava Lar i a n'", 1182 ' Pat a.l hão de (açaClO
lB9}
~'~g~m~nto d~ C~vdlaria
n? , 7.
Ltsir!lir~~
-Fur r i.e I .\:.LIiClano, .Jose ~Ianuel Iernandes
Hebolo U1vaJ<1
da Lompanlu a de Comando e ~erviços
' Batalhao
de
"no',H163,
',R7gimelllo,de
Cavalaria
1,1°. 7.
d!lUln,I:~)J
., ur r i e l ~llhClano.
I e i tor José Pereira
~iarques
e' nql.
"
,
or .
nlri a de Caçadores
1'0. 1416
bat.a lh ao de Caçau
de
I{e~imen~o.d~
Iltfant~ria,no.
L".
['elot50,o
l ur r i.e l ~lihcidllO,
LUiS Fur tado h!.!uelredo,
do laria J
hecoul,ecimento
lox nO. 1101 . legiment.o de Cava
JO
8.
O Ministro
Ministério
do Exérc i to 5 de .l go s ro de 19G7
Exérci to Joaqui.m da Luz Cunha
;\JaL(lê:l

Por portaria

de 8 de Agosto

de 1967

du

. trO
MinlS . CD'
Manda o Governo da Hepúhl i ca Portuguesa,.
pe 1o e Serv~e8
b:'ér~i to, condecorar,
com a m~dalha de coLr~ d da al~fl sr
distlntos,
!Jor ter sido con,::nderado ao abogO
20' cJ° '
a) do artigo
18° •• com referência
ao parágraf~e
2B de ,~v
tigo 51°
do Hegulan.ento
da Medalha Mili tar,
Milit8~~
e
de 1946, o 2°, Sarg
~li 1 0. do Serviço
d~ ?aud de );JaIl o /I
ta
1
gusto dos Santos Earros.
do Hospital
1V 1.h
intstr
llJinis teno
do Fxérct to ~ de Agos to de 196t
III
r.'xérci to. Joaqutm {la Luz Cunha

ó .

2

l'hACA':)
j'{)r portana

,

de ':5 de Julho

de

f

1967
,trO

dO ,

;
e' .
1').s
, ,
1 ~)
J1 'I';~ \1
Manda o Governo da Pepubhca
I'ortuguesa,
pc o 2<1. C.ld~)):'
xército,
condecorar
corn a Cruz de Cuerra de da ~le J e' I
abrigo dos ü rti 'os 9°. Cc' 10°. do f egul~men tO est<lÓv5 o
li tar
de 2~~de ,.laio de 1946 por servlÇOS pr <1IJesa.
da ).1'
~
b
p,.
J ("
, portUracçoes de com ate}la
rOVinC) a a dUlne
-, rrano. ~
dado nO O;:{JS565, Ezequi el ~ianue 1 I onseca ,::;e , !10',
Companhid de Comandos
l~e! irnenlo dp Lanc,t;_l.rOs}ftT1tS
'Unis téno (I(> ExÁrci to I ,,': { t' Ju lho de 19ó/
~j

í~o"

r·.terei

ti)

J

OW/i'

u: riu Luz

(.011/ (

ror por tar io cre ::~J de .iu Ino de 19G7
~:arld
h:ro.Governo
(ta ~epúblicH
l'ortuguesc.,
pelo Ministro
do
t C~to, condecorar
com a medalha
de r,lérito Militar
de
I,!til c a~se
nos tem os (lO artigo
52°. e dos parágrafos
\.e,Lol'S dos ar t igos _( 0. e?r
todos do l'egulamento
da
~ la'l'l'"
'"
.
rar'\''''
1t ar , Je ~fj de ! no
1946, as segm nt.e s
lo ( ~as
'. i'\lo o
1247/P, ~anuel ..,!((clo j'erreira
(O!npa
Te ixc i r a,
da
do 1en l~a de Comando e '-.erviços
(.uartel
Lene re l Coman
10~Calrrltorial
Ir« ..ependen t.e da (JUiIlé~ .
de C. !la. 11l5/tí~.
.Jo âo da !-<ocha Oliveira,
da Companhia
gilTie~~~d~res n? , 7.L
tal h50 de Caçadores
n? , 721 Ile
lO'Cal
oe,Infantaria,.
7
JUSto\Altx~1iar
de l n r,
eiro nO. HW~/G1., JÚi.1'''lilf, Mar i a
lhão d lmelda, da COII,lIc .Jlia de Lacudore s 11°. 7]q
l'aLa
l
, c ,Cal e Caçadores
r.'
721 - PegilTlell to ue J uf'an t ar ' nO. 7.
de Ar~'~;' ~393/64
: ernando l\unes de PaÍ\'d, da Coo panhia
1
f~ginle lana nO 7, I Iatalhão
de Artilharia
nO. 786
l o,Cab nto de Artilharia
I'e sada n?
2.
A:tilh' n~. 4208/G4, Armando Dias ~laia, da Companhia
de
tlTientarl.é.\ nO. 783
Far.a.lhão de ArLilliaria
nO. 786
He
o'CaL de Artilharia
Pesada nO. 2.
A:tilh n~. 4487 6l. Joaquim de ~'aceJo,
da Companhia de
19~1TientarlanO 7flS - Uatalhão
de Artilllaria
nO. 786
(~e
o,Cab
de Artilharia
Pt'sada n" ~
~e Ar~' ~~" ~09 /64 Júlio
~Ie!lezes laca rias,
da COOIpanhia
l~'
1 ana
nO. 792
P.t>gimento de Artilharia
Pesada n~

j ..

°

°

°

'Cab
res rl~ n~. 36/65, Antónjo Camilo, da'Companhia
d~_Caç~d?
~al' de' ~11 Eatalhão
de Caçadore~ nO. 12; Feglao Mlll
l:iad A ngola
~ador~ no 2]1lr/(,1 Agostinho
~lartins,
da Companhia de Ca
s
ldado na 1~::>2 Fegimento
de ]n untaria
nO.15
d~i\t'ti~;'
4'138/64. Juvenal
!'erreira
linto,
da Companhia
~~Ilient Hlria nO. 784
"atalhão
de Artilhana
nO 786 Pe
~dado de Arti lharia
Pesada nO :;
ille tilha~~' 4453/64, José Illaria Sá 'e~ va, ?a Compalll~ia d~
SQllltod la nO. 785
Fatalhão
de Artdhana
nO. 78ú ~egl
~rd~do~oArtilharia
Pesada nO. 2.
.
'
iii tllha " 4~54/64,
I ui Gonçah
s Dla~, da Compnll la de
~~to /li.l nO. 785
Hatal!t5o d Art i lharia
nO. 78
I'egi
~d!ldo ~oAl:'tilhariu
Pesado !lo. 2.
•
llla
Al'till'
~460/61" (ar los Ilachado de F~ria,. da Cc
IUna n,O 785
Pat.nlhíio de .\rtllhana
nO

°

l
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EXÉRC I TO N° 24

***********************************************
gimento de Artilharia

Pesada n?

anhia

L.

-Sol dado n? , 4484/64, José Ferreira
Lopes, da ~()I11Po 7Bb
de Artilharia
n? 785
I<atalhão de Artilhana
n .
Regimento de Artilharia
Pesada n? , 2,
,de
Soldado n", 5738/64, Manuel da Silva, da c,()mpanI11~B6
pt;
Artilharia
nO 783
Batalhão de Artilharia
nO

gimento de Artilharia
Pesada n" , ~.
hia de
Soldado nO 77/65 la., Carlito Avelino, da comP~~
Caçadores nO, 211
Batalhão de Caçadores nO, /stro
Niru e té rio do Exército
29 de Julho de 1967 OAtT1t
do Exérci

to

Joaquim

da Luz Cunha
de 5 de Agos to de 1967

Por portaria

,

o do

~'J11str de
~Ianda o Governo da República Portuguesa,
pe 1
_o 11'litar
Exé rci to, condecorar com a medalha de mén t.o rn)_gr~fdS
4a
classe, nos termos do artigo 52°, e dos pa~~tO 3
únicos dos artigos 28° e 29° todos do Pe/-.rularnClltes
~'edalha Militar
de 28 de Maio de 1946, ,1S segU1
,

prac,.ac,,;

,

D

~

1° . Cabo nO. 6CD3465, Augusto Fernando Correl.8 ~6
Cnnpanhia de Caçadores nO. 1567 Batal ~o
d
n? 1 76
Reg:imento de Infantaria
n? 2
drosll 8
Soldado n? 4154965 .Joaquim José dos an t.os p~ çadores
Companhia de Caçadores nO 1567, Batalhão de a
dV
nO 1876
Regimento de Infantaria
n? 2
'(lLStrO
J,Jinistério
do Exérc i to 5 de Agosto de 1967 O J,lL
Exé rc i to. Joaquim da Luz Cunha
Por por tar

ui

de 8 de Agosto

de 1967
do
, . strO

~'anda o Governo da República Portuguesa,
pelo ~hnl11S.5ef(f
Exérci to, condecorar com a cruz de guerra, das
e !9,jb'
que lhes vai indicadas,
ao abrigo dos artlgo~ io deÍlici9
do Regulamento da ~:edalha Militar
de 28 de : pra"
por serVlços prestados em acções de combate n
da Guiné Por-tuguesa, as seguintes praças
his
'la classe
Cofllra~11'i
Soldado n? 5717265 Constantino de Parros, da o }81
de Caçadores nO 1SOl Batalhão de Caçadores fi '
gimento de Infantaria
nO. 15.
de V
3a classe
aJlhill (!I'
Soldado nO, 82112964/2a., MamaduBar i da ComP le76
çadores nO. 1498
Batalhão de Caçadores nO
trO JO
do Territorial
Independente da Guiné.
O MiTl's
Miristério
do Exérc i to 8 de Agosto de 1967

90.

S' .

'

*~*;!~

OkCn'

lC ExeRCI TO

tiO
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loaqu tlr

(lU

Lu z Cunha

'lllda o
~éto'
~ltoCio\erno

da f'epúLlic
Portuguesa.
pelo ~iillistro
do E
':itUlo .cond corar com
c r z de guerra de 4a class
a
1iltr1t!Jlt Pó Lumo ao abr i go dos artigos
90 e 10°. do He"u
l1.ÇO'l° da iI'edaJha ,:iliLar
de 28 dr; lai o de 1046, por ser
la o pre lado em acçôe
de comhat, na Pro 'íncia
de Ango
dtigu ~old<ldo n? 1758j6tl, Antón io ,João Matos de Castro Bo
4rtil~s .da Companllla de Artilharia
n? 1404.
Bat.a lhão de
'~t~té arla nO 1852
egim nto de Artilharia
de Costa
~érCt~~O do Exér c i to 8 de Agosto
de 1967 OJ'.nmstro
do E
.loaqu tm da Luz Caniu:

I

Por po r t ar t:a de 1.

~

de Ago~ to de 1967

~~:c~\Govmo da Pepúbl:i ca Port.uguesa
pelo Min i s t ro do F
O
~la e
condecorar
com a medalha de mérito mi Li i.ar de la
"'Js art' nos termos do arti go ~2°. e dos paragrafos
iin i cos
lltar ~gos 28°. e 29°. todos do Pegulamento
da Meda l ha Mi
na~ogu ~ 28 de iaio de 1946, o 10.Cabo n
174]/64
Al t i
ijlde Ârtii ra!
da Companhia de Artilharia
n? 1404
Bat
lWl
~:Stért ana no. 1852
Regimento de Artilharia
de Costa.
terCitoO do Exército
12 de Agosto de 1967 O Mini.s tro do E
JoaquLm da Luz Cunha

h

,
"

~

louvo r es

Por portaria

de 8 de Agos to de 1967

l~o~t~overno da Pepul.l rca Portuguesa,
pelo Ministro
do ~.
Q" ~ili t louvar
o 2° ~argento Mi lic:i ano do enoj ço de ,aú
P~~andal Augusto dos Santos Fa~ros,
do I1~sl?ital ;\1ilitar
oVínCi
a Porque
prestando
serv~ço vo1un tanamen te nes ta
~~~San a desde Junho de 1961, e, portanto,
há mais de _
~l.ltieir
Os sempre du ran te Lodo esse tempo e nomeadamen te na
a
~iIlel'i fase do terrorismo,
1'1 zonas então reccnhec:idamel.
~a~esgOsas. se desempenhou de modo relevante
oe todas as
A.~vi)O
qUe lhe foram cometidas
Quando posteriormente
em
~'@IJlan~ Qlefia do Serviço de aúde da R gião Mi lirar
de
t~~lIlq'a a1 se revelou
\al~oso
aU),d.i.ar e colaborador,
por
dq II) 9Ue a sua i.IC t~ \; dade se cons t i tui merecedo
alor consideração
dos seus
superiores.
k
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EXERCITO ~O.24

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

f~o Hospi tal Mili tar de Luanda prestou
serviço
nO Bl~~la~~
peratório
e no Serviço
de Reanimação,
tendo~~e es nao
em ambos um elemento
de extraordinárias
qual1da euito
só profissionais
como morais,
valores
esses qUâ,ll1pens8:
se acentuaram
pela grande dedicação
e carinho
lSoltJllt~
do aos feridos
e doentes
graves,
dedicando~lhes
~lleg8Ç8
riamente,
com elevado espíri to de sacrifíclo
e a de d)8
horas extraordin~rias
de trabalho,
assistindo~(lSa
qUe
e de noi te, di ligenciando
e procedendo
de forma 'dicasdtr
fosse dado o melhor cumprimento
às prescrições
~~ dos
contribuindo
assim para a mais rápida
recupe:aça
de
entes e seu conforto,
e quantas
vezes salv~<i.aoMilitare
Por esta forma os serviços
prestados
à ~e~~a0d'goos d d~
Angola pelo 20• Sargento
Miliciano
Barros são 1nsider8
especial
menção e devem muito justamente
ser CD
do
extraordinários
e importantes.
M 'nistrO
Minis tér io do Exérci to, 8 de Agos to de 1967. O jt
Exército,
Joaquim da Luz Cunha,

d

2 - PRAÇAS
Por portaria

de 11 de Julho

de 1967

do

CO
1 Mln st 10 I"
Manda o Governo da Pepúbl i ca Portuguesa,
pe o d valor e'
E~érci to, condecorar
com a medalha de cob~e i: aO p~rit8~
Lit ar , nos termos do ar t;? , 70., com referencdalhaM)~~·
grafo 10. do ar t? . Sl°. do Pegulamento
da Me CarlOS lbío
de ~B de Maio de 1946, o l°.Cabo na . .592/64, 1 Bata'f8~
gues A~ves, ,da Companhia de,Artilharia
n~.~3ria l_,ige~i8
de Art.i l har i a na. 733 - Regimen to de Artll
a Coll1palltJ
~(
1. porque durante o tempo em que serviu n~s~a mos~roir)J'
no Comando Terri torial
Indepenaente
da GUl~e, e oJ.scli8'
sempre um mi li tar mui to aprumado, respei ta or açao, ~otO'
nado, dotado das melhores
qualidades
de abnegr 'Jellfe~8'
das a uma exacta noção do cumprimen Lo do uevede' estB <6ft'
. do
B ".
mado parte
em numerosas
operações,
serVln, baLe raC tf!jll'
soube demonstrar
em todas as acções de C?rTl, o para
.
19
e
ni.dade, deslocando-se
debaixo de fogo lfllrTl
,af,í v
mi tir ordens ou instruçnes.
.'
cOIlfl(l1lvfJ:,
d
As suas qualidades
ext.r ao rdin ár i as Vlermll
eciJo
s~.
1
C a dáaver".
na operaÇaO
em (jue, tenúo~SC o erenll;o~cbVecJ,~el
'o
mandar uma secção re.rorçacla qUL muntou umU reabastfo~ "
um intenerário
, surpree,\deu,
uma coluna ue melhor ai~8í;e
tos ini'!Jiga.
Conduzind~
~ ~CÇ20 de fogo. á:tantes ~. rO
consegulu
que o grupo lnlmlgo
soir'esse
ba., rmeflt
O
oanoonando no local muito material.
posteO

, l'

o

,

o~

g~

-

I

I

1a ~' ,

****~;~!e
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N°.24
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Correr da oper aç -ão "Corsa I'" tenoo um grupo an
, nru
" go , b em
al1nad
Vint o" emooscado e cercado
as nossas
tropas
durante
Parte mlnutos.
executando
intenso
e ajustado
fogo, fez
cerc~ oe um pequeno grupo de seis homens que rompeu o
emte Correndo,
decedidamente,
de peito
descoberto
e
llimi rreno pantanoso
e aberto.
sobre quatro elementos
icas Sos que continuaram
metralhando
com armas automáti ..
cam~Sse pequeno destacamento.
O inimigo,
surp reewdi do
~as ~o?ra
tão temerária.
retirou
imediatamente
com alque as alxas. rolais tar~e
durante
a operação
"Choca", em
atin ' nossas tropas
t.i.nham que atravessar
um rIO para
1'ast~~rern o obj ecti vo, tendo um soldado milíci;!,sido
aYllllt]lat~ pel~ corrente,
imediatamente
se lançou a água
fe1to ~tatlVa
desesperada
de o salvar,
tendo em seguida
Pela ' penoso esforço
e com risco
ser também arrastado
terno S agu as, para atanga
'
, r de novo a margem.
n
ZoPeitro~ assim notável
esp r i to de abnegação e desp reaCtuaç~ Vlaa em benefício
do seu camarada de armas. A sua
l!1le_f/o extraordinária,
a serena decisão,
coragem,
sante man~~ e a Sua conduta valorosa,
que tão exuberantemen1
~,l(ernplo estou,
tornilll\-110 digno de ser apontado
como um eIljtStéra todos quantos
Iut.an 2ela Pátria.
e:térci~o do Exército,
11 de .Tulho de 1967. o Ministro
do
0, Joaquim
da Luz CUnha.
í

l'líll)d ,
a

Por portaria

de 25 de Julho

de 1967

° Gove rno aa I'epúbl i.ca
'
,
, ercit
Portuguesa,
pe 1o lA'
IVlInIstro
do
10llfer·0. adoptar para toaos os efeitos
legais,
o louvor
967 ~do em Oroem de Serviço nO, 15, de 30 de Março de
~ld~Q Comando lerritorial
lndependent.e
da Guiné,
ao
a. (10 nO, 050SSóS, Ezequiel
Manuel Fonseca Se rr ano , da
te Qa ~P~hia
de Comandos- Comando lerri torial
Independen~d
~l
'
")-.aCÇ~
neRegimento oe Lanceiros
nO. 2 com a segui.n' ce
1'0 r
eo
~l ' no di
~';'O~Cactala nove de f-evereiro,
pelas 021
duran~e ~a
~ 1:1a"
noturna
que o seu grupo sofreu na oper açeo
Val.at1lha' apesar de estar
ferido
com três t.i ros de vários
"r
Ço
f
,,'
~ a inten s, ,em. plena zona de mo;Le onde. o. ?go lmmlg?
damilito SSlSslmo, dado que o numero de lnlmlgos
excedIa
.
ta~e, e mO triplo
dé1S nossas
Lropas
nunca perdeu a SerelllI'>.Josa
esmo quand0 a sua arma se Cllcravou,
demon::;lruu ce
'\Ir
pre
. di.>
• csfsQ as e d sença
Oe espíuLo.'
e t.~Clllca,apuraua,
pOIS
~a tnetra ehano
de ~ogo. aenso cons~~u~~ pc;>r nov(fll~te
a
llo1'a . ,lhduora
a lunclonar
com ellCIenCla
e ue Joelhos,
Je 1eriuo,
com total
úe~prezo pelo perigo
e pela u·

111('

°

no,

!"'' '.

<

66':
ORJr~:, nr FHRCl P "O i
*~*************~***~*~*******.~.~~~**~~~:~:*********~

31er
do c ",It
.
uin
d a f ez f ogo preca" so com rajadas
c~rt~s.
con::;~g, i o ~.
duas me tr a lhadoras
e outras
armas l i ge i ras do lnlrn ~nillllgo
~ qu eol
va rr i, am a zona de morte,
a I'1va, an do a pressao
, d qUee~
n
exerc ia no flanco esquerdo
do seu grupo e permi u ~tr81fS
te e um outro grupo de comandos, que coraj osame~te do grUpO
sou uma bar-r-agem de mor t.e.i ros para vir em aux 1).0 abert8:~
emboscado,
pas sas sem ao contra
ataque pela brecha
'do e
la sua me t ra Ihadora lIO di spos i t.i vo inimigo.
Perse~~dos P!~
Larat.ado o :in~migo
e quando os dois grupos de ~O!J1ao
de ea
curaram melhor pos i cão no terreno
dado que ? r,It1~r de do S
ridos e de mortos excedia
em absoluto
a posslb1 11 anstrO~f~
"
,
demO ser
transporte
para o aquarte Iamento ma i s proxlOlO,
•
ee8. o
5
mais uma vez o Soldado Comando Ezequiel
Manuel 1'?n de Cl~CJlt
no extraordinária
coragem moral
pois durante
'ptero,:
horas.
tempo que demorou a sua evacuasão
por he ~~~ delll""eP
ca se lamentou dos seus dolorosos
ferw,entos•
nu nte t·o
,
,
,
,
d
' idame •f'cl
trou a mi.mrna rnpaca enc i a em ser evacua o, rap
sacr> ~daS
o seu sereno exemplo de abnegação
e esp ír i to de caJll8r8'e)
contribuid?
para manter o elevado moral dos seuS do Ezeq~pi
também fer i dos , Demonstrou ass irn o Soldado Coman frÍ0'._h8i~
Manuel Fonseca Serr-ano grande serenidade.
sangue}D8 ~
rito de sacrifício,
desprezo
pelo perigo e pela "em 51
de fogo que o credi tam como um exemplo a apontar ter ccPJ
de combate à tropa Comando, que se orgulha
de o
dO
marada de armas"
. istrO
Mmistério
do Bxérci to 25 de Julho del9G7
O Mln
CL to, Joaouvm
da Luz Cunha
í

!Ilr~5

Por po rta r i a de 8 de Agosto

de 1967

do

t)e!

JI

' istrO tOS
pelo M,ln de b8r ~o

Manda o Governo da 'República
Portuguesa,
ó to, louvar o Soldado nO. 5717265 ConstanUno
doreS 5 o'
,
lh~ de Caça J8 S B J
Companhl a de Caçadores
nO 1501 . Bata
aO
tOU de r
1877 . Regimento de Infantaria
nO. 15, porque,
~:terlte
perações
em que tomou par~e I se mo~l.rou ~m comlo grflllde ,
tempera,
dotado de excepnonal
reslstencl
a, CO
, ~t~O
à luta e a·c.tuando sempre na vanguardd.
traord~tl
No con tac to com o :i nl mlgo sempre demons trOU ex, dade,
sembaraço,
sangue·frio
debaixo de logo e serer)} a de J.lB,t
do sempre no local onde a acção é mais dura par utilJ~ 'o
se';! h~bi ~o! indeferente
ao perigo como a morte,
tW~l'
malor eÍlclencla
a sua arma
, rn~se,
teCI.
Oe todas as ope~ações em que tomou par~e ~l ta uapdO te'
AromLa I" "Açoltel"
e"Açolte
10" I\a ultlm3 .. ,\d~"
guarda dd
oluna foi en,f'oscacla
deslocou-se
raP I tiS
OC
pa ril d L
lO'
fo"(' ·dél sua
LHZO
'

Brl

I

vr.

1a ,-

.sr i e
. ******
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'"
,'
o p r imea ro m sp aro
lLCOU com a c ar.,
ao e raços cheios de pequenos estilhaços
provenientes
tinu:ape de ~azes para a rectaguaroa
da sua arma con
qUali ~o mesmo assim a fazer fogo
As suas notáveis
~e esG.~Qt:sde abnegação
e estoicismo
aliados
a um gran
qUerPUlto de sacrifício
cont.r i êu i rem para que nem se
fela se queixasse
dos ferimentos
contraídos
ao p C1L"ageme valentia
que tantas
vezes tem demonstra
radase o seu. espíri to de solidariedade
para com os cama
agUel' o Soldauo Constantino
de Barros premanecerá
para
!tUuese~ que o conhecem como um símbolo pre fei to das 'vi rIl~iSt _ io ~ldado
Por-tuguês"
8 de Agosto de 1967 O Minsitro
do
E:tér-;rto do Exército
tio Joaquim da Luz Cunha
bOSCétaas
e Os

A

b

f

6ô~

.0

aze r

I I - J~STICA
A ~ Condeco
A.

E DISCIPLINA

rações

1 .. SA}'(lEN1OS

~raci '
d auas
o art'
COma cruz oe guerra ue 4a. cl asse
nos termos
tnulgaulgO 12°. do Pegulamento
da Medalha Militar
pro~or d o Pelo I'ecr et.o n? 35667
de 28 de Maio de 1Q4fi,
~in/spachos
do Comandant.e-Che fe das Forças Armas na
tos . aas datas que vão indicadas
os seguintes
sargen'
f~rriéis~,P~r
despacho de 7 de Julho de 1967
~es de Jlhcianos.
Renato Lopes Rodrigues
e António Nu~lhão .arros,
da Companhia de Caçadores
nO. 1548 - ~D.li. 1 te,Caçadores
n", 1887 - Pegimentode
Infantana
i5a6 ~ B1J.1S F~lipe Mendes da Companhia de ~açadores n? .
éttttar' atalhao
de Cavalaria
nO. 1915 - Regimento de In~e Caçla nO. 2 e Alberto
do Posário
Pereira
da Companhia
'~egitnaUores n". 1487 _ Batalhão
de Artilharia
nO.
1904
(o.
ento ue Infantaria
nO. 15.
'~qrg . Por despacho
de 12 de Julho de 1967
:~etralhe Cav., Manuel Fr anci sco Se r r a do Pelotão
Autoegi
adoras n?
1106 _ Batalhão
de Caçadores
nO, 1876
tn
(Ql\d
ento de Cavalaria
nO 7

~leCOl'ad
ti ar, Os Com a medalha

de ouro de comportamento
l:,<em28111euej\conformiuaue
cúrn "'::; dispoSições
do Pegularnt!nto
~at de ~~ ,la Mili tar, pl'ornulgatio pelo Decreto nO. 35667. de
gellto ~l.o ue 1C)46 os sefruint..es sargentos:
~Q
,.
da 1 nn' daae. Peres,
r,l I',:',
uo (l ~.:::~ ~,l· o Laoislau
.~,

I

"'J.

,.
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2?Sarg.
M••

do Q.S.S.G.E .• José Ferreira

C 1·

dos SantoS, do .

~.

to e"

Conoecorados com a medalha de ouro de comportamen laflle~tO
p l ar , em conformidade com as disposições
do Fegtl35667,
da Medalha Militar,
promulgadO pelo Decreto nO.
.
de 28 de Maio oe 1946, os seguintes sargentoS ao efIIia~~'
l°.Sarg.
do Q.S.S.G.E.,
António dos Santos, da Ac
.
~
1r, t ar.
Ant ...·
20s.Sargs.
do Q.S.S.G.E., José Mendes, dO R.I.16 e
Nobre Viegas, do RI. 3.
2 - PRó(AS

l'1poS

OSte I'
Agrociados com a cruz de guer-ra. de 4a. classe, ,n prcf.lO
do artigo 12°. do Regulamento da Medalha Mibta~461 por
gado pelo Decreto nO. 35667, de 28 de Maio de 1 efllAJlf
despachos do Comandante-Chefe das Forças, Armadasaças;
la, das datas que vão indicadas,
as segulntes pr
'a~
Por despacho de 6 de _Ju lho de ,1967
(pInpaflh~,p.e'
Soldados nO. 1834/64, José da Sll va Amonm, ~a ° 18520
Artilharia
nO. 1404 - Batalhão de Artilharl~
nu~ o Il,~
gimento de Artilharia
de Costa e a títul~ prtcava18d; (j
2069/65, Alfredo João Santos, da Companhla e'mentO
nO. 1535- Batalhão de Cavalaria nO. 1883- Beg1
valaria nO. 7.
3#'
Por despacho de 24 de Ju lho de 1967 ta e 013ado
Soldados nOs. 2023166, Joaquim Fernandes da ~~ a de í?ç~tO
Narciso António Martins Barrocas, da Comp
~eg~
res nO. 1609 - Batalhão de Caçadores nO. 1
~
de Infantaria
nO.
16.
~,
,
r~~
nOSteIgBdo
Agraciados com a cruz de guerra de 4a. c~a~se~ pr~llde'p8d"
ar t/", 12°. do Regulamento da Medalha Mlbt~46 por, é
pelo Dscre to nO. 35667, de 28 de Maio de 1 ~s Go~1l '
chos- do Comandante-Chefe das Forças Armadas
datas que vão indicadas as seguintes praç9~7
Po r de spacho ~ de 7 de Ju lho de.1 ~o da (.c1l'Ts96
l0.Cabo nO. 4114665. Domingos Manuel Came~raa~ia nO.
,
de Caçadores nO, 1477 - Batalhão de Artllh
d
gimento de Infantaria
nO. 15.
eira, ~9JI~ 01
Soldados nOs. 4049065, Aparício de Sousa M°Ártilharrlli9~!9i1
nhia de Caçadores n". 1477 ' Batalhão de LllntSfll'1&9r"6)'
Regimento de Infantaria
nO. 15, 82046065~ de Art~ JDfd6 ~
,
B
lhao
e o
Companhi.a de Caçadores nO. 1487
ata
GUinef,d1l9
1904 - Comando Territorial
Independente8~914651
BW1Ó Techena, 82145364, MamadúCandé e

895-

a~p}

~rf

I

s' .

la,
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Silva F
ta.lh~ austino, da Companhia de Caçadores nO. 1548-Badepe~~de Caçadores n>, 1887 - ComandoTerritorial
InCaÇa.d ent~ da Guiné.
or at1
1912 _n vo, Oura Baldé, do Batalhão de Caçadores nO.
Comando Territorial
1
Independente da Guiné.
o,Ca.bo
Po r despacho de 12 de Ju lho de 1967
latão ~o. 2099565, Salvador Silvestre
Gonçalves, do Pe-.
%ça.dore Auto-Metralhadoras n? . 1106 - Batalhão de Caldadoes no. 1866 - Regimento de Cavalaria nv, 7.
deAu~nOs. 0376665, Acácio Ribeiro Costa, do Pelotão
n~, 18~-Metral~adoras nO. 1106 ~ Batalhão de Caçador-es
vld d 6 - heg1.mento de Caval ar i a nO. 7. e 9748165, Da1477 ~ ~esus Estrela,
da Companhia de Caçadores=ne ,
lnfant ~talhão de Artilharia
nO. 1896 - Regimento de
atla n=, 15.

III - ~UOANCAS
SARGENTos
Abates

ao Efect

00

OE SITUACÃO

(,UArnO

PERMNEN1E

i vo

~uad
p
ro da Arma de Infantaria
a~~au
~~'Sa~ser considerado nesta situação desde 18/6/967, o.
'lI, ~'l de r-r., Romão Francisco Marques Clero, do CoI.
~\ja.~eJU_gadoincapaz do serviço activo pela J .H. r. em
ssao de 18/7/967.

~a

Cuadro da Arma de Artilharia
~~a\j
~al'g.adSer·,considerado nesta situação desde 1/8/967 ,0 2~
~l\eapaze
Arl. ~tónio.José
Esperança Pe"('-ira, julsado
/8/967. do serVlço ac ta vo" pela .T.H, r. em sua sess ao de
p

Ingresso
~

Cuad
%~o

I,

nos Guadros

ro da Arma dn Infantaria

~\~a~gser Considerado nes ta
~~dÍ\deMo~~
~nf. Hui Camelo
~: Ve1\ 1l1."adora, por te
l". Ce Pela verba "Pessoal

s i tuação de sde 27/7/967,
o
'~'indade, do h.1.1.), sua U.
regressado do C.1. L da Gul'
dos Quadros Aprovados por

üuadro

aa Arma de ~.rtilhari3
7/967,0

Passou a ser considerado nesta situação desde 24 /
I", Sarg. de Ar t., , José Maria Neto Moreira e Al
R.A.p.2, por ter regressado da h.M.M .. Vence pe
La "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

Passagem
Uuadro

a situação

r:

5

do
~er

de disponibilidade

da Arma de Infantaria

7/967, °

Passou a ser considerado nesta situação desde 1\ / 1. da
10.Sarg. de Inf., Joaquim Soares Duarte, do C..
Guiné

Quadro

da Arma de Cavalaria

/8/967, C,0/
c.1· .

Passou a ser considerado nesta situação desde 4d
10.Sarg. de Cav., Joaquim Gonçalves Valente,
B.M.A •.

o.uadro da Arma de Engenharia

°

(Ramo Sapador)

o

P assou a ser cons aid era do nesta Sl,~
tuaçao de~,de 6/e/9S~~ha,
da ~
2°.Sarg. de Eng. (Ramo Sapador), Mário V1elra
do ti.E. 3 da E,P,E .•

nuadro

do Serviço

de ~aúde

/8/967,

o

Passou a ser considerado nesta situação desde l~ G.A·
2°.Sarg. do S.S., António Mendes Cardoso, do •

O.uadro do Se rvi çe de Material

.

67
11/7/9

o

6J1

Passou a ser considerado nesta situação desde. rOS' da
2°.Sarg. Mec. Badar, Anatólia Batista Marri~/967.
Elm •• E transferido para o R.A.C. desde 11
9671.~

1 15/8/r'e~~'

d

Passou a ser considerado nesta situação des MourO II
2° •Sarg. Mec. Hadi.onont.ador , Joaquim Manue
do fI.G.M.T..
1961~;,
de 2711 "O J
Passou a ser considerado nesta situação des COJlce~ça
20.sarg. 2° .Mec. Kadiomontador, Manuel da
quim do H.A.P.2. f colocado ~o C.I.O.E •.

S

\lQ

.
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p

assou,

1\

I

r

2°,Sa ct ser considerado nes ta si tuação desde 1/8/967
o
do 1- g: 2° .~iec. Hadi omontador, ~januel Camoesas Garção,
Passou

2° Saa ser considerado nesta situação desde'11/7/967
o
da f!lt,g, 2° -Mec , Radiomontador,
Ernesto da Silva Faba ão ,
'III.A ••

o

P

assagelil

tuadro

a situação
do ~ervlço

de licenciado
de fJaterlal

assou

2° Saa ser considerado nesta
1 A {r~'2° .Mec. Electricista,

situação
desde 22/2/967,
o
Mário Garcia de Sousaj do
tem passagem ao D.I •.M.1 desde

22/8/9~7' Este sargento

IV

Pr,OMOCOES

SAPGN1üS

•

JX)

F.

GRADUACOE:

(UAf)f() PERv1ANEN1E

',rmas e Serviços
I,: i n i s t é r i o do lx é r c I to
ESCOlas

Práticas

das Armas e Serviços
Instrução
e Unidades

Centros

de

Infantaria
~

regimento

de Infantaria

nO 15

tg. A'
S~h
JUd M' ,
, dOI' a.ve i. r a
d"'ltos, . IUSICO, o l°
arg,
José .joaqu im e
"ata a do ~.C" 5, contando a antiguidade
desde 15/4/967,
.
. no
q'o DOst Part 11' da qual tem direito
aos vencamen
to s ao
Os parole' yence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
11

1

•

(Despacho

't~~n A'

~.~ hJUd

tit n.,

Pegimento
~1' ."..

de 8/8/967)

de Infantaria

nO 16
.'

.

.L

o 1° ~,,6.:g .• António ~lorelra Te ixe ira. oa
~~ da
Ontando a ant.í.gui dade desde 15/4/967,
data a par
Pela qUal tem direi to aos vencimentos do novo posto. Ven
verLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
C

USICO,

~érie
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(Despacho de 9/8/967)

Artilharia
Regimento

de Arti Iharia

Antiaérea

Fixa

~s$'

, doI'
Furriel 2° .Hec. Electricista,
o Furriel Grad. ,Jode desde.
cimento Correia. do R:E.1. contando a. an~iguld~ ~eJlci~I~
12/6/967. data a par ta r da qual tem duelto a s NomeaÇ3o
tos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal ~ doCSP'
Vitalícia
além dos C!uadros".(N°.1 do arto. 353 •
9°. do Orçamento do M.L).
(Despacho de 23/8/967)
. fSr'
I

d

.r~e

óP~o Ji

Furriel 2° .Mec. Electricista,
o Furriel Gra~.
desd~
reto Wartins, da E.W.Elm., contando a antlgul ancirreJl\s'
6/967, data a partir da qual tem direito aos veeação~;do
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de NorndCapo,'
lícia além dos Quadros". (N.°1 do art
353°. o
Crçamento do M.f.).
(Despacho de 23/8/967)
I

O

•

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

. d~
J aqú~!1I
38

Furriel 2° .Mec. Electricista,
o Furriel Grad, /'6/~67, d8~tO'
Santos Hei s , contando a antiguidade desde 3 JlOvopOe~"
partir da qual tem direito aos vencimentoS dâos pOr L
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
(Despacho de 23/8/967)

regimento

de Cavalaria

nO.2

,~~~

d Cl~ 6 d'
20.Sarg. 2° .Mec , Viat. Rodas, o Furriel, Manuel31ilc/96,,~
Lopes Mourisca, contando a antiguidade d~sdetOS do tiO
,ta a partir da qual tem direito aos venclmen
posto.
(Despacho de 16/8/967)

Serviço
20. Grupo

de Administração
de Companhias

!,'ilitar
de Administraçao

_ ~.i I i t a r
I'

.
0~~1

Gl.lbeftjB'o
Furriel 2° .Mec. Electricista,
o Furr iel ~radd.,desde 22
nuel Marques Heleno, contando a antlgulda e
I

3a ~'

.
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data a p
. dI'
.
.
d
\'0 P
ar t.i r a qua tem di re i to aos vencamen tos
o nodos Osto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
POr Lei".
(Despacho de .23/8/967)

nr ~

. gaos Oe Execução

dos ~erviços

Estabelecimentos

de Instrução

p

[scala

Central

e Outros

Elementos

de 3argentos

llrriel
20 •.IVec , EI ec t raca
.. s t.a , o F'ur r i e I Graod , , L'U1S Fer rea-.
ra
Qa'q~ontando a antiguidade
desde 12/6/967,
data a partir
Pela a] tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Vence
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 23/8/967)

~
llrri 1

Fs c O I a

l:

i I i t a r d e [I e c t r ome c â n i c a

cei~ã 2° .~ec. Electricista,
o Furriel
Grad., Rabl da Con967 ~ Ferreira Dias, contando a antiguidade
desde 13/5/
I\o\,~ ata a partir
da qual tem direito
aos venc iment os :!~
dos pPOSto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova-

lei".

01'

(Despacho de 23/8/967)

1

Campo de Tiro

de ~Icochete

o,Sar
I\ho~·lo.Mec.Electricista,
o 2°.Sarg.,
Victor Manuel Pi6/967 os~a, do G.A.C.A.2, contando a antiguidade
desde 12/
do 110' ata a partir
da qual tem direi to aos vencimentos
'lados\'0 Posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AproPOr Lei".
(Despacho de 18/8/967)
~

':UPranumerários
110 U

.

~o'Sat'

II t r ama r
Região

Militar

de Angola

Sfi"MúSico "Flautim em Dó", o Furriel,
António Armindo
~a paa ~unes, contando a ant.i gui dade desde 31/5/967,dc.tSto, rtlr da qual tem direito
aos vencimentos do novo

~&

(Despacho de 9/8/967)

r.r.~ r r' r.

G,

E"

ri,

r. IT

' L. •
J (I
,,~i
* t.. ::,:::* ** ::~
* ::.:~.*~:!::~:::~:.:{-:~:
>~:* *::. oJ.~::: ;'1**,*'* :~**
*:!~* *~:~
** :::t,:::c **:~*::: ~::~::}:~t.::~:~.':f.~
ç P.

. t
Mec, \~a

,

Furriel
Grad 2° Xec. Vi at , Rodas o lo .Cabo Ajud
desde
Rodas n? 95/63··A, António Edua do Calado Cabaço, )1ÓntP
11/1/967
data a partir
da qual tem direi to aos ve
tos do novo posto
(Despacho de 18/8/967)

P.eglão

Mi l i tar

de Moçambique

. picar
a
2° Sar g, 2° Mec Viat hodas , o 20.~arg.
Grad, , Ant66. data
do Correia,
contando a antiguidade
desde 31/10/9 o posta.
Ófl}o

partir

da qual

tem direito
aos vencimentos
(Despacho de 7/8/967)

V

do nO

coptaJl
etU

2°.Sarg.2°.Mec.Viat
Hodas , o Furriel,
Arão Joã<;>Câ:s~~al
do a antiguidade
desde 31/1/967,
data a partlr
direito
aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 16/8/967)

t

, ,..o

carv8

,

COI'

)110'
u81

20' . Sarg , 1\""
USiCO "T u b a' I o Lrur-r iiee.il , Darn' e 1 J ose'Bala, ftlf da q
contando a antiguidade
desde 31/3/967,
data a pa
tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/8/967)
"tBli

20 Sarg.Músico "Trombone" o Furriel,
~Iamede p~rf~:l~~alt&
do a antiguidade
desde 31/3/967,
data a part1f
direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 14/8/967)
pefe)s
J sUS .r d
2°.Sarg.2°,Mec.Armas
Lig.
o Furriel,
Afltónio de : part~
ra, contando a antiguidade
desde 30/4/967,
data
qual tem direito
aos vencimentos do novO posto.
(Despacho de 17/8/967)
e) (Ps
,..o ~~aJltJ dsl
Furriel
2o.~ler.. Electricista,
o Furriel
Grad., J~;/5/961~sto
mes de Oliveira,
contando a antiguidade
desde do )10vo P
a partir
da qual tem direito
aos vencimentOS
,
(Despacho de 23/8/967)
, Mafi8fl)!
'11).0

Furriel
2o.Mec.Electricista,
o Furriel
Grad./,~tOdata
laquias,
contando a antiguidade
desde 13/5
o~to,
da qual tem direito
aos vencimentos do 110vo P
(Despacho de 23/8/967)

Comando

Territcrial

Independente

de r.abo

verde

pI
li

la .' .
***
~erle
*****

o R!"t
,t.' [l',.1

nn

1,;1;

F.v~r.CITO
.,. L ,

110
1 •
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2° S r
., st,a.
' a g 2°~"
qUed'
.lIec. El ec tr rca

" o J OSeO
'R
o F'
-ur r re i1 , An t.oru
data Os ''''all~os, contando a antiguidade
desde 30/6/966,
~vo a partlr
da qual tem direito
aos vencimenttos
do
posto.
(Despacho de 9/8/967)
,

SA.P.GENrGS00 (lJAIro

OE CXN.PLEMINlO

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

2°s,S
tOl'i~gs. Mil os., os Furriéis,
Jaime Artur Macedo Vi cdesdeo2e rvlanuel Sage Ferreira,
contando a antiguidade
venci 8/2/967, data a partir
da qual têm direito
aos
mentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

20

Regimento

de Infantaria

nO. 2

,Sal'
.
do ag~nM~lo., o Furriel,
José de Sousa Caldeira,
con t antemdi t~guidade desde 28/2/967,
data a partir
da qual
r elto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

regimento

de Infantaria

n°.

6

regimento

de Infantaria

nO. 8

20s Sa
' r
!lellDgs: Milos.,
os Furriéis,
José Joaquim Marça1 e Ama31/7/%7el de Sá Conceição,
contando a antiguidade
d~sde
tos do ' data a partir
da qual têm direito
aos vencamennovo posto.
(Despacho de 22/8/967)

~

'8&

t'htg,Mil
'M atos Se nra, con~Ido
"° o Furrle,'1
Manue1 J oaqUlm
~ dia ~tiguidade
desde 31/7/967,
da ta a partir
da qual
relto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

~,~
dI)tg.Milo
t~ ii Ilr\ ' "

r.egimento

de Infantaria

nO. 10

contano F'ur rae i1 , J ose' Henra ' que dos S antos,
~dirt~gUidade
desde 31/7/967,
data a partir
da qual
elto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

Regimento

de Infantaria

n°,13

2°.t,arg.~;ilo
•..,o Furriel, Hamilton de Macedo, cOTltr~;
antiguidade desde 28/2/967, data a partir da qua
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de .Z2/8/967)
atIdes,

_

2° .Sarg. Mil 0., o Furriel. Fernando de Carvalho Fe~ o aOs
contando a antiguidade desde 28/2/967, Tem dire1t
vencimentos do novo posto a partir de 18/5/967.
(Despacho de 22/8/967)

A'

~~;d:de"

2°s.Sargs. ~:ilos•• os Furriéis, Manuel Diogo ~a
níbal Fernandes de Carvalho, contando a antl.gul ~e~'
de 31/7/967. data a partir da qual têm direito aoS
cimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

Regimento

de Infantaria

n°.15
Ollt~'

2° .Sarg.Mi l0., o Furriel, Fernando Marques Mendes. ~Jlci'
do a antiguidade desde 3/7/966. Tem direito aoS v
mentos do novo posto a partir de 13/4/967.
(Despacho de 22/8/967)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO,19

.~e"
2°.sarg.Mil~ •• o Furriel, Manuel João Gouveia,Ro<;l~~
a05
contando a antiguidade desde 28/2/966. Te~ dlre1
vencimentos do novo posto a partir de 1/3/967.
(Despacho de 22/8/967)

~atalhão

nO. 1"
e1

'Ç90

An tOlHO
"
da COJlC
s.• os
.,:,ul.
, Coll) tl!fl'
Panasco e Flósculo António Norberto Leite Ag~lada qv8
do a antiguidade desde 28/2/966. data a part1f
têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)
.e

S
M'IO
f-°s.args.
1
C")

de Caçadores
F'"
urrreas,

0._'

'elO

. ,.
EM'
tO ,dade
2°s.Sargs. Ml. 1os., os Furr1els,
rnesto .1I tOn pa tug1
Francisco Manuel Ferreira Franco, contruldo a ao
desde 28/2/966.
(Despacho de 22/8/967)
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l**** ••

tfui~11Cal~do

Correia,

José Luis Alves dos Santos e Ancontando' a antiguidade
desde
da qual têm direito
.aos vencimen-

31/7196GaqUlmPe i s Morais,
tos d
• data a partir
o novo posto.
2
(Despacho

de

'22/8/967)

°S'Sar

tião g~. ~~ilos., os Furriéis,
José Lucas Batista
Sebasta e'An°~é,Simões Martins,
Joaquim Eusébio Morais da Cosdaded tdonlo José Gomes de Oliveira,
contando a antiguies e 31/7/966.
(Despacho de 22/8/967)
0

2

11'''iiI'

O

tand~' Mil :,
o Furriel,
António Sequeira
da Si lva, conCirnent
a antlguidade
desde 31/7/966. Tem direi to aos venOs do novo posto a partir
de 17/1/967.
(Despacho de 22/8/967)'
0

2

s,Sa

t ' rgs• ~ilo
•'
J ose' J,oaqulmim rí e Azeve
e~a e Ou'·
s., ~s F'u~nels"
g~ldad. darte Jose Fana 'Iave i ra Pe ixot o, contando
e esde 28/2/967.
20
(Despacho de 22/8/967)
,Sal'
t~d~~~ilo .• o Furriel,
Belxior
de Almeida Martins,
antiguidade
desde 31/7/967.
(Despacho de 22/8/967)

d o Cora anti-

con-

Artilharia
~

fegimento

~~
s~~:~
s,S

de Arti Iharia

Ligeira

nO. 1

M~los., os Furriéis,
José Chambel Gomes, An~ónio
~l'l'ei Plnto• Carlos Alberto Mota Urbano, José Adr i ano
era Barbosa, José .Ioa qu im Gouveia de Mesquita Pirnen~osé l.uaiter Ferreira
Duarte, Humberto José Viegas Gomes,
~Ol'cae~ Ferreira
da Piedade,
Joaquim Francisco
Correia
J~l\o osé Gomes Medeiros, José Pinto Lopes de Sousa,Rui
J~sé M~s Sa~tos Gouveia Leite, Antórri o Pr?en~a Carame Io ,
J aq\iirngalhaes Mota, Leonel Pe re i ra de Ol i ve i ra , Vi tor
~1~SéManGOl1çalves Nunes, Alberto da Conceição Crisóstomo,
~~l\\ielFuel Rodrigues Monteiro, Manuel António Marques, ,
t ,o! Fernando
Mar tins Morei ra, Vi tor Manue 1 Pedro San taqOl)to Amando Henrique
da Conceição Gonçalves,
Eduardo Anq~S Santves, Luis Filipe Gonç~lve~ Ribeiro, ,Lu~s Manuel
q' q an ?s Alves
e João Almelda oa Cruz Ollvelra,
contantl'~itotl.guidade desde 31/7/967, data a partir
da qual têm
aos vencimentos
do novo posto.

i~l,

d

(Despacho de 22/8/967)

. a c~.

2° Sar g, Mil 0., o Furriel, Aristides Rodrigues. sara~: ~encJ
tando a antiguidade desae 31/7/967. Tem dire1tO a
mentos do novo posto desde 8/8/967.
(Despacho de 22/8/967)
o

P.egimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa
ia e

2°s.Sargs, Milos .• os Furriéis, Alberto AugustO (;ar~iguid
Jorge Humberto Melo da Silva Gomes, contando d.a~itOaOs
de desde 31/7/967, data a partir da qual têm 1r
vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)
Regimento

de ~rti

Iharia

de Costa

scOI

. 8 va e
. 1r
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Fernando de <?hV'ec,asp8f
31
Manue~ Alberto Pest~n~ Batáguas, Lino da.S1~~:de desdeos
Franci sco Ventura .Iúrri or , contando a antl.gu1 ncÍfllent
7/967, data a partir da qual têm direito aos V'e
do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)
Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves
.

°

2

o·
oJI'
A atlpal cos!

tiro

2°.Sarg. Mil 0., o Furriel, José Augus to Made1ra
da
tando a antiguidade desde 31/7/967, data a par tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)
Bataria

de -'rtilharia

de Guarnição

0°·

q

d01 cil

.
furta
20.Sarg. Milo., o Furriel, José Manuel Medelros
tando a antiguidade desde 28/2/967.
(~spacho de 22/8/967)
Cavalaria

~
Regimento

de Lanceiros

n°.

2

cOtlt~

· ...0
_t
elÇ8
1·0JIl'·
0
Pc
2 .Sarg. Milo., o Furriel, José Manuel d~ Cones "e }
a antiguidade desde 28/2/967. Tem direltO aO
do novo posto desde 19/6/967.
(Despacho de 22/8/967)

la, S' ,
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Regimento

de Cavalaria

no,7

2°,Sat M'
COnt g. 11°., o Furrie I, Pedro Augus to Martins
ando a a~tiguidade
desde 27/2/967.
(Despacho de 22/8/967)

Perei ra ,

2°s,Sal'gS
"
E e Imi
ão d
. M'l
lOs. r OS F'urrlels,
rm ro An"
t.óna o P'm to , J oSer a Paula F2. r re i ra Lebre e Manuel Garcia Lopes Mendes
ta, Contando a antiguidade
desde 28/2/967.
(Despacho de 22/8/967)
2°,Sal'
'
t~dg· MllO., o Furriel,
José Gonçalves de Lourenço,conterndia ~ntiguidade
desde 28/2/967. data a partir
da qia l
ll'elto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

Engenharia
20

r.egimento

de Engenharia

•Sal'
'
a. at!g: ~lo.,

nO" 1

I

o Furriel,
Alvaro Cardoso Alves, contando
tos ~glUdade desde 28/2/9õl. tem direi to aos vencimeno novo posto desde 6/7/967.
(Despacho de 22/8/967)

Transmi ssõ es
~

Regimento

de Transmissões

-Sat
do g. Milo., o Furriel,
Manuel da Costa Gomes, con t ana antiguida~~ desde 29/2/964.
(Despacho de 22/8/967)

~
<0

Eatalhão

S

de Telegrafistas

doa~g. Mil ° ., o Furriel,
António Rodrigues
antiguidade
desde 28/2/966.
(Despacho de 22/8/967)

Gomes, cont an-

n

Ilerviço de Saúde
20

Regimento
'Sa

do Serviço

de Saúde

do~g. Milo., o Furriel,
Jorge de Jesus Ascenção, contanternd~ntiguidade desde 31/7/967, data a partir
da qual
ll'eito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

'é ri e

3!*..;'*~**
•.
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1°. Grupo de Companhias

de Saúde (Comissão

. d tá r ia)

Liqul a

.
S coJlt~
2° .Sarg , Mil 0 •• o Furriel, Fernando Dias Palnca 1 veOC)'
do a antiguidade desde 28/2/966. Tem direito aoS
mentos do novo posto desde 22/9/967.
(Despacho de 22/8/967)

Serviço
Comoanhia

de Material
Oivisionaria,

de Manutenção

al
oe. llateri
G

taJldo

2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, João Landeiro Lo~es, cO~alteJ1l
a antiguidade desde 31/7/967, data a partlr da q
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

fstabelecimentos
Centro

oe

de Instrução

Instrução
de Operações

Especiais

~.
coot

2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Manuel Teixeira I1eb~lodaqll,J
do a antiguidade desde 31/7/967. data a part1r
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)

Cam p O de T i ro daS e r ra da C a r regu e ira
te de
2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Augusto Rodrigues Vald~ta ar'"
Sousa, contando a antiguidade desde 28/2/967, o postO'
tir da qual tem direito aos vencimentos do noV
(Despacho de 22/8/967)
"O
ceiça

Co11
te
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Fernando Albino da/967 da ~~
7
0vo
Loureiro, contando a antiguidade desde 31/ dO' 11
a partir da qual tem direito aos venclmentOS
to.
(Despacho de 22/8/967)

!'legião Militar

de ~ngola

-Pegimento de Infantaria nO.21
p'
. dos 59).
11 'c}.o
IjOI
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Norberto .ora ntaI1dO
tos e Luis António ferreirinha Vidazinha, CO

la, ~. ,

** **:tcot.*
-er I e

ORCEI!
nn ..r-vF'
~CI Til. ..r~o 24
' .1:'"' '"'ti
i ,n

~7('

o

••

tJ
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ti

'

re~ldane desde 28/2/967,
data a partir
o aos vencim~ntos do novo posto"
(Despacho de 22/8/967)
-Batalhão

de Transmissões

da qual

têm di-

nO.1

2°s.SargS H'l
"I
M'
M'
e lu' . Ivil os., os Fur r i is , Va demar iar t ms aranda
2/96~s António Viegas, contando a antiguidade
desde 28/
tos d' data a partir
da qual têm direi to aos vencimeno novo pos to.
(Qespacho de 22/8/967)
é

Região
2

0

20

Militar

de Moçambique

-Quartel-General

(C.C.S.)

,

.Sarg ~"l
Vim • '1 0., o Furriel,
Fernando António Cardoso de A1tir' dContando a antiguidade
desde 31/7/967,
data a para qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
(Qespacho de 22/8/967)

-Bat

.
ana

de Artilharia
de Defesa de Costa n", 5
s,Sa
I\l:e{gs. Milos.,
os Furriéis,
Aurélio Lopes dos Santos c
2/965~agas de Almeida, contando a antiguidade
desde 28/
(!]espacho

2ô
·Sar
a

de 22/8/967)

-Agrupamento de Engenharia
de Moçambique
'
M~lo•• o Furr i e l-, Luis dos Santos Bento,
gu1dade desde 28/2/967.
(Despacho de 22/8/967)

an~i

20

q;

contando

Jes~~gs. ~ilos.,
os Furriéis,
José Francisco
Vieira
de
lavar' JOao Canito de Almeida e Car Iõs Alberto Parbosa
Parties, Contando a antiguidade
desde 31/7/967.
data
a
r da qual têm direito
aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)
(O.~

-Agrupamento

do Serviço

de r~:aterial

~ad:gdMilo., o Furriel,
Ilídio
Pita,
esde 28/2/967.
(Despacho de 22/8/967)
(O

'&a

-Oestacamento
rg. Wil °

"

o Furriel,

contando

a antigui-

Sanitário

Agnelo José

Correia

Alves,

con-

sér ie
3~;':I""*.**
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, da
tando a antiguidade desde 31/7/967, data a part1r
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)
-Companhia de Caçadores

nO. 802
OlltaJl'

2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Avelino Gomes do Mo~ted c gual
do a antiguidade desde 28/2/967, data a partlr a
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)
Comando

Territorial

Independente

-Sucursal da Manutenção

da Guiné
Militar
contall

,

do a

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Rui de Matos MoralS,
1 telfl
antiguidade desde 28/2/967, data a partir da qua
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/8/967)
-Bata.lhão de lntendência

di-

CDrra'

, o,:JV
'f
2°.Sarg. Milo •• o Furriel, Joaquim António Pinhe1ra part~
no, contando a antiguidade desde 28/2/967. datato.
da qual tem direito aos vencimentos do nOVO pos
(Despacho de 22/8/967)

Comando

Territorial
-Companhia

Independente
de Caçadores

de Timor
nO. la

,
valho,cOJl

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Jaime dos ~untoS Car tir di:!
tando a antiguidade desde 28/2/967, data a par
qual tem direito ~os vencimentos do nova posta.
(respacho de 22/8/967)

V . COLnCACÕES E TRANSFER~MCIAS
SAFGNTa3 00 <JJAIID PmMNE1'~c
Armas

e Serviços
Ministério

do Exército

Pepa r tição

de Gab i nete

l°.Sar . de Art., José Maria Lucas

do C.T ••I da

I

Gllille,

de'

vendo

nes t a si tuação
sele ~e/7/C)6';" \ en
dos Ouadr-os Aoro , ..dos por r e~ ,

Ce q ser considerado

Io

ver!

d

~

"Pessoal

ii

~Qt

nidaâe~e . r~
Isac
tuação '~ol ~,hzadord,

t

acedo ~ ar t ins
dc ! A P 2 sua U
devendo ser considerado
nesta si
Pela . es lP 2/8;967
por ter regressado
da r~ Ivl A Vence
\ erl.a 'IJessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

Es t adn
(cId estlilO
.

lo

v a io r

a Rep

do Exérei to

')
do Gabi.ne

te-

Sal'
Utlid~de
d~ lr.ti. António Damião Carva Iho do fL I 15, sua
d lob IlZadora
devendo ser consi de rado neet,a $1
!llé Vesde 11;8;967
por ter regressado
do C T I da
Por Lei"ence pela ve rLa "Pe-ss oa I dos Quadros Aprovadas

~~Çã()

Ma

I)epen dâaneia
~I

do ~judante

reccão
~epartiçbo

lo

,Sal'g

General

do Servico

do fxército

de Pessoal

de Recrutamento

~illé ~e Inj,
Artur Hi Lei ro dos Santos,
do C.1 1. da
~~, Ven~vendo ser considerado
nesta situação
desde 2, 8;
1."
e pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

~a II
~.
el1endencla do Quartel Mestre
I recÇ'
~
ao do Serviço de ~ortificações
Sal'

General
e Obras

Mi I itares

~e g. do 1lQ""",
Ildo s ~,
Victor Nogueira Gonçalves.
da R.M.M ,de
Ce!leIa er considerado
nes ta si tuaçào
desde' 15/7/967
VenVerba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

QUaq',

'

eiS

Generais

Cu a rt e I r- e n e ra I da 1a
lc.Sq
~eh~g· de
Pe'~ose

lq

verb

(c/destino

En g.,

ao O

r. eg iã o M i I i t a r
L.P.T.

1)

António Gonça 've s da :i lva da R.lvl.M. de
c~nsiderado nesta S1. tua9ão ~e~de
/967 Vence
a Pessoal de Nomeação Vi.t.al íc i a alem do j Quadro..

5t

{luartel

~eneral

da 2ao

Re~iâo

i:ilitH

oe

'da ~~D
10.Sar~.
de lnf.,
José Jorge,
do r-,LIS, sua Unl • des
Li.Li zador a , devendo ser considerado
nesta si tua~a~ vel"
de 27/7/967.
por ter reures sado do C. 1.1. da CUlO[;i'l
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

ruar tcl

~eneral

da 3a.

Região

Militar
de

P·rv./·~67.

10.Sarg.
de lnf.,
Custódio José' Anes !-una, da
vendo ser considerado
nesta situação
desde 20/7 ar
Vence pela verbaPessoal
dos Ouadros Aprovô.dos P

euartel

')0
_

ceneral

da 3a

"I

{,e!'

Pivisão

,
do ser
d e Ar t , , J'ose d os :--antos,
c'
d a J:.:~'~'
deveU
t ,g,.I".,
pe1a
considerado
nesta si tuação desde 5/7/967. ,,~~~ce
verl.a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le» '
~
.;~arg.

Escolas

Dr~titas

das Armas e ~erviços
Instrucão
e Unidaaes

ren t roS de

lnf an tar i a
Escola

Drática

de Infantaria

, fef, rei'

, Marla fls!
2°s.Sargs.
de lnf..
José Parnos Folgado e Jose,
ser CD rV
ra da Silva Correia,
ambos da ~.~LA •• devendo pela ~e
derados nesta si tuação desde 20/7/967.
Vencerr.
"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
'rlids'
sua 1 ÕO
2°.Sarg.
de t-r., Armindo de Almeida, do 8.1"15~ si.t~81.\efl
de MolriLi zadora , devendo ser considerndo
nest da Gll!~~
desde 27/7/967,
por ter regressado
do C.l.1
ar {,e!'
ce pela ve rl,a "Pessoal dos Quadros Aprovados P
d9 (ii;

C'f· 1 /11

061

2o.sarg.Mec.
Viat.hodas,
Bernardino Alves,~dod sde ZZ
né, devendo ser considerado
nesta situaçaol
e
, o e
data em que embarcou de regresso
a N1etrop

I

P.egimento

de Infantaria

nO

"J

,

1118

!o f~u
j\rl t(JIl . de I

ca~:r;~ssos

10s.Sargs.
de lnf.,
Bartolomeu \'aladasPeres
:er
Mestre,
amDOS
(.1.1.
da Guiné, devendo verta
nesta situacão
desde 2/8/°67.
'encem pela
dos Çuadros AlJrovados por Lei"

no

'Il
J,'~

la ~' .
'
aarr:
9.P~U
r, ...... sn ~vFf'CITn
'- t
"I,. ~o ~ rz~
.***~**********~:(:*~****************************~~*

****~Ctle
...* *.

I,

f

lo
i,~~rg. de ln±'., António Joaquim da Posa Jantareta,da
l-,
967" devendo ser considerado nes ta si tuação desde 5/7/
Lei:'. Vence pela verba "f essoal dos Çuadros Aprovados por

~egimento
lo S
" arg : d e I n.,f
I)i
o

de Infantaria

n", 5

c
d e. I n f ., An t.o'
An t ón i o Ferraz e 2° .~arg.
l1es res~r, arnLos da Ii.~l.A •• devendo ser cons i de rados
aI ~a Si tuação desde 20/7/967.
Vencem pela ver l.a "Pesso·
Os Vuadros Aprovados por Lei".
eÓ:

fegimento

de Infantaria

nO, 6

2 S
0

~o:rg. de lnf., António Pe;eira
da Costa Lima, da t;. P. 1.,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovaPOr Lei",

dos pedlr,

20

~

i"a~g. de Ini., Luis Al í.er to Vilhena

iQ Guiné.

28/7

cevendo
Por l ?7, \ ence pela
el".

d'

ser considerado
verba "Pessoal

de Carvalho,
do C T.
nesta situação
desde
dos Quadros Aprovados

20 'ISar
.
,..,l ei
.
ho g Artl ' f l,ce
oe
ei ro Corr~~ir~.
•

a I~.. P. :::i.l\f..,

por conven

~egimentD
20

i

Ad e l ilno. de Amo'ram Coe
enca a de se rv i.ço ,

Ge Infantaria

nO 10

.Sarg d
vel1d'
e luí..
António Lemos Instrumento,
da P.M.A. ,deCe o ser considerac.o nesta situação
desde 20/7/967.VenPela verba
"Pessoal dos ~uadros Aprovados por Lei.".

?e?imento

Qe Infantaria

nO 11

lo • Sa

de/IS, de Inf.,
Cândido Júlio José Ferreirinho,
da ILM.,(
ven~lldo ser cons ide rado nesta situação
desde 15/7/Q67.
e pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.".

lo S
' ar

re~imento

de

Infantaria

nO 13

ven/" de Inf..
Fernando Augusto To r tuna , da R.I\I.M., de
Pela o ser considerado
ne s ta s i t.uação
desde 5/7/967.
Vence
verba "Pessoal dos (,Juadros Aprovados por Lei".

lo

.s,
rg. de Inf.,

António ~·ar'.:,ills f1amos, do f..I.3, :lor ~c(LI'.

G~~~S

LO .ar~

de ]ill'
(lEnto (,onçalves
do C T 1. da
(h'vewlo ser c ons.i de rado nesta s i tuação desde 2/8, / ~i"
\ ence pela ve [La "1 essoa 1 dos (luadros Aprovados por

~eglmento

de Infantaria

nO 1&

asque~
1° :-arl:" dE' In
.Ier éni.no dos Santos l+ebocho Ca:ruaçíío
ré! da I, \t.A.
devendo ser considerado
nesta s i t Jros \
desde ~O '7/967
Vence JJP la verl a "Pe ssoa l dos (lUa
provados por Lei'
í

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 17
Cn~

1o Sar~ de Inf , José Garcia Pacheco
do;' 1 1. suaitUa
dade ~Iobilizadora
devendo ser considerado
nesta Vence
ÇaO desde
16/7/967
por ter regressado
da l' MA.
1
pela verba "Pessoal dos Quaaros Aprovados por Le
d sef
ven
2° Sarg. de InL.
António ~Ioreira,
da P ~'A
de
~e18
considerado
nesta situação
desde 22/7/967.
y~nce
verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lel

P.atalhão

Independente

de Infantaria

n? 18

deven
l° Sarg. de Ir:L, Armando Mor:iz Cabral,
daBMM· ,
Vence
7
do ser cons i der ado nes ta Sl tuação desde 31/7 /9fei"
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

~atalhão

Independente

de Infantaria

nO 19

a L'
I 16, su 'ttJ~

2°.Sarg.
do QSSGE, João Rodrigues Pomão , do H. ' st8 s~ e
nidade Mobilizadora,
devendo ser considerado Mn;, , J1c
ção desde 26/7/967,
por ter regressado
da P. L~ill.
pela verba "Pessoal
dos Çuadros Aprovados por

ve

Batalhão
Sarg.Ajud.

Músico,

de Caçadores

Joaquim Alves,

Batalhão

nO

5

do P.I.16,

de Caçadores

nO

dif'
por pe

6

,

MJl. ','e~
Gal vâo , da /7/961:11,
1<

20.Sarg.
de Inf.,
Alexandre Martins
vendo ser considerado
nesta situação
desde lSpof ~}
ce pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados

aatalhão

de Caçadores

nO

8

~a S'
II***;!!;*
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2 Sarg d
Mil. b e ~nL, .Romão Francisco Marques Clero, do Colo
dos~ a. at1do ao efectivo
por ter sido julgado
ancapaz
rV1Ço activo pela J H. I em sua sessão de 18/7/67

~

Batalhão

nO

de Caçadores

10

.Sal'
i1ida~' de ~nf., Antómo .Ioaquam Pires,
do R I 1, sua U
tllaçã~ ~Ob! Ii zadora
devendo ser considerado
nes ta si
V~ce esde 22/7/967,
por ter regressado
da R.M.A ..
20
Pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Le i ;'
.Sal'
dil'. do S.S., José Joaquim Esteves,
do F.S.S., por pe
lérn doenQucepela verba "Pessoal de Nomeação Vi tal.ícia a
s
adros".

gv

Artilharia
Escola

lo

Prática

de Artilharia

·Sal'g, d
.
s~alJni/ Art., Manuel Antómo Gonçalves,
do F.A P 2,
~tllaç~ ade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
~iné aV desde 28/7/967, por ter regressado do C. T. I da
Poli~i"ence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
20

•

'~al'

:..
t~:de Art., José António Fodrigues
Grãos Ouros,
do
~ones~asu~ Uniaade Mobilizadora,
devendo ser considera·M,M
Por

Sl tuação

~i .,vence

pela

desde 24/7/967,
por ter regre ssa-i- da
verba "Pes soa I dos Quadros Aprovados

20

d&rg. M

.

te\'endo eco Vi ar., Rodas, Frás
II em q ser r.ons"i.derado nesta
Ue embarcou de regresso

s.~

Regimento

José do Carmo , da F W. M. I
situação
oesdc 15/7/967,daa Met ópole.

de Artllh1ria

t ge r r a n
í

sif~'

~a
de Art.,
José Pedro, do E.C 5 e Francisco
José
<lrIsida, do PoA.P.2, Unidades Mobi l i ador
• devendo ser
tCti\,~dos
nesta s'~uação
desde 24/6/96f
e 4/8/967,res
a verba ~~e I por terem regressado
da B .M.A.. •
-cm pe
. essoal doe; Ouadr
/',p uva dos por L

Re::. menta
de" "rt.,

d, Artilharia

.
J ~é Jnão ~ourato

í

ige i r a

nO

Ferrelra,

3
dRMAd
a .•

"

e-

"é r i e
3a *~;*"'~'"
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,

vendo ser coris ide rado nesta situação desde 24/7/9
ce pela verba "Pessoal dos (,JUadros Aprovados por

67,VeJl

L i"
e

li'
sua
10.Sarg.
oe Ar t., , Gr l ando Duar-te Cintra,
do F,A,P,2, sitUa
nidade ~lob) lizadora,
devendo ser considerado n~staYerlce
ção desde 24/7/967.
por ter regressado
da R,M.~" ~"
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel.·
•

M/'"

,
"
da p. t~
2°, Sarg.Mec. l-lad1omontador, João da Sl1 va Martlns/, 7/967 ,da
devendo ser considerado
nesta situação
desde 2
em que emLarcou de regresso
à Metrópole.

8ataria
lo • S ar'g,

d e A rt.,

de Artilharia

de Guarnição

Cl. avea
i
~, 'ra 01" 1ve1ra,
ros worea

nO.

.

de

da p.M.M·yeoce

/7/967.

vendo ser considerado
nesta situação
desde 15 Lei",
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Cavalaria
Pe g ime n to d e Lan c a i r os n",
(C/destino
ao C.I.C.A,3)
M ~l.,
,
;
,
da fi. 've1i'
2°.Sarg.
de Cavo. ~ntÓnlo JoaqUlm,Clad:Ha
l<oneis/7/9?!.'
devendo ser cons ide rado nesta Sl tuaçao desde
r J.,e>.
O
ce pela veda "Pessoal dos Quadros AprovadoS p

r.e~i nen to de Lance i ro s nO 'L

'dade
Vil>es ~
C 3 sua
d
10.Sarg.
de Cav , José Albano Le i t.âo , do P ••
"tUaçílo V
rv.oLili zadora, devendo ser considerado
nes ta sl. ela ver
27/7/967,
por ter regressado
da P.M,A., Vence p.
Pessoal de Nomeação vitalícia
além dos Quadros'
,I

Regimento

de Cavalaria

n".

8

J1'

do (,.
10,~arg.
de Cav., Luis Artur D Oliveira
Gon~alve:~ des~:
da Guiné, devendo ser cons ide rado nesta sa tuaç~ tal:íc>
8/967. Vence pela verLa "Pessoal de NomeaçãO V.l
Iém dos Ouad ros ",

~ebimento

de ~avalaria

nO,

7

ii

8'

3a

~,

,

*** ***e e ...r *I *e

O p U[_LI
~ ~.. L.~ O ~L X l.~
é~C I TOM
° i.'4
C! 8 7
,'
..•
I'
***********************************************

lo S
~u:l'e·,de Cav., Acácio dos Santos C.lemente, do P.L.2,
ta ,l1ldade l\lol:.i li zadora, devendo ser considerado
nes
1. ~~tua~ão desde 27/7/967, por ter regressado do C. T.
tal,a,Gulné.
Vence pela verl:a "Pessoal de Nomeação VilCla além dos Ouadros",

Pegimento

lo

.Sal'g. de Cav.,

de Cavalaria

nO

Domingos Pascoal,

do R.C.7,

por pedir.

Engenharia
Escola

Prática

oe Engenharia

rurrjel '
~f.!\

('rad. de Eng. (Trans.),
Duarte Serras Dias, da i={.
devendo ser considerado
nesta situação
desde 20/
além' \ence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
dos Quadros".

7/967
~

lo

lo

(c/destino
ao b.E. 3)
·Sal'
deve~ddeE.ng, (Sap.),
Pogério Edumundo Vaz, da P.Mof •• ,
Vellceo ser considerado
nesta situação
desde 22/7/967.
Pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i ;'

Regimento

de Engenharia

nO. 1

·Sal'r
de ~~. de tng •• Sebastião
da Silva Laranjeira
e 2°.Sarg.
r.~,.~,g.(Sap.), António Castiço Antunes Guerra, ambos da
1
7/967 •• c:evendo ser considerados
nesta si tuação desde 15/
létn d' Vencem pela verba "pessoal de Nomeação Vi talícia aOs ~uadros".

~rupo
'Sa

d,ti

t'g. ~Ie
r'.~l
A c.

V'lato

de Gompanhias

de Trem Auto

'
r~odas, J ü:erto

drrai go Gl:lerre:ro
'G
ornes,
nes ta Si t.uaçao desde
de regresso
à ~letrópole.
II

[10

15/7 /96~ '. devendo ser considerado
7. data em que eml.arcou

~ ran sm 'I ssõ e s

<o~

'<la

~ev:~dde

"atalhão

de Telegrafistas

~ng. (lrans.).
Arménio Lei te l-er-re i r a, da 11.~j...\.,
etlce o ser considerado
nesta s i tuaçâo desde 20/7/967.
Pel a verca "Pessoal dos (;uadros Aprovados por Lel." •

~ 'r18

68e
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3a :I<~~**'
JlteS,

2° Sarg. de Eng. (1rans.),
Domingos Cahr i t a M.artins f~esde
da R,M.A.• devendo ser considerado
nesta situação,
h
20/7/967
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vl ta
cia além dos Quadros",
-

~ervlço

de Saúde
Regimento

do Serviço

de Saúde
1°.

10.Sarg.
do S.S., Luis Nuno dos Santos Vila Albino, ~~era
G.C.S.,
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser consdo da
do nesta si tuação desde 11/7/967,
por ter regre~s:lícia
R.M.A.. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação V).t
além dos Quadros".

1 C.A·
2° .Sarg. do S.S., Manuel Reis Fidalgo Seródio,
do C~o'Vita
5, por pedir. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaça
Líci.a além dos Quadros".

S e rv iç o de Adm in is t raç âo r~1i I rt a r
Escola

Prãtica

de Administração

Mi Ii tar

1 da
2°. Sarg. do S.A.M .• Francisco
Ribeiro Curado, do C.~~ 8!
Guiné, devendo ser considerado
,nesta situação
desdos por
967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova

2/

Lei".
1°0

Grupo

de Companhias

de Administração

!:'ilitar

d9

d~~:~t

2° .Sarg, Artífice
Seleiro
Correeiro,
Manuel P~ss '5
Cunha, do C.T.I.
da Guiné, devendo ser r1ns).de:t regreS
situação
desde 28/7/967,
data em que embarcou e
à Metrópole.

Serviço

de Material
E s c o Ia P rã t i c a doS e rv I ç o d e ~~a te r ia I

ve~
de f
B M M·' Jlce

"67.

10.,Sarg. de A:t., AntónioJo~quimMonzelo;
da
do s::-r conslderado
nesta sltuação
desde 24/7í1i'"
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Companhia

Divisionãria

de fanutenção

de ~aterial

Ve

s' .

Ja

*****;r~e*************************************************
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lo ,Sar

fi'

.de Cav., Dionísio
de Matos Ferreira,
do R.C.3,
ta s·nldade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesM•• ttuação desde 18/7/967,
por ter regressado
da R.M.
lérn /nce pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
aOs Quadros".
SUa

de Execução

Orgãos

~istritos
tistrito

dos Serviços

de Recrutamento
de Recrutamento

e Outros

Elementos

e Mobilização
e Mobil

ização

nO,10

10,Sar

vendf5·do OSSGE, Laurindo de Abreu Viana, da B.M.M., de
CeP~1ser considerado
nesta situação
desde 15/7./967. Vena verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Le i ",

n'

lo

.

.Istrlto

de P.ecrutamento

e Mobil

ização

nO,18

,Sar
"end~' do~,
Tibério
de A~meida Pavão, da B.M.M. ,de
CePel ser cons i der ado nesta s i tuação desde 18/7/967. Ven
a verba "Pessoal
dos' Quadros Aprovados por Lei
II •

20

Estabelecimentos

Penais

la

Cómpanhia

Disciplinar

·Sar

sidegr' de Cav., José Maria, da B.M.A., devendo ser
"P ad 01nesta situação
desde 20/7/967.
Vence pela
ess
Oa dos Quadros Aprovados por Lei".

Estabelecimentos
Instituto

c

con
verba

de Instrução
de .~Itos

Estudos

Mi I itares

l 'Sal'

dadegMd~ çav., Manuel de Jesus Nunes, do P.C.6.
s':la Un '
desde Ob1hzadora,
devendo ser cons i der ado nesta SI t.uacao
verba ~5/7 /967. por ter regressado
da B.t..vl.
Vence pe I.
Pessoal de Nomeaca Vi talícia
além dos Quadros".

l-

Ins··
~Ituto

Iécn rco Militar

dos Pupilos

do Exército

i.Sal'g d

tVl.I\.·

o S.A.M., .Joaquim Alberto Modest.o da Silva,
da R.
96/'Vdevendo ser cons i de rndo nes t a situação.desde.22/7~
!los Q ence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi ta l c i a alem
uadros"
í

:.cademi a 'Ii I i ta r
(pst8,

de En!:,. (Sap.), Manue.l ~'arques l;erreira
~a desde
o
da f'.LA.,
devendo ser cons i.de rado nesta situaça
o\'lIdOS
6/7/967,
Vence pela verLa "Pessoal dos Quadros A~~w,J.l'
por lei". (l\lol do ar t? , 63°. do Lapo.3°. do Orço
.
a r Ia
t
n fa"
.

2°.~arg.

Centro

de Instrução

de ~argentos
o

Milicianos

,

l

de

.dil'

ua

o

tIl>

l°.~arg.
de lnf.,
Lui s Barroso Gui a, do B.C.1C. s ituaç:·o.,
de ~'obilizadora,
devendo ser considerado
nest\~e
ter 5)
desde 15/7/967,
por ter tido alta do IIJf,.P. e
pe1avef
e
do dada por finda a sua comissão na P.N<.A•• \e nc
la "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
' 1·
do'f s
2° • <aru,
de lnf.,
JOS0 Lui. s Ycodrigues de Oli vel~~' rado Ile
1, sua Unidade Mohi l i zadora, devendo ser conSl do c:r~(ii
ta si tuacão desde 31/7/967 I p-or ter regressada
Aprova
da Guiné. Vence pela verba "fessoal
dos vuadros
por Lei".
o

C~ntro

de Instrucâo

de Operações

~speciEis

José António Lopes, da r~.~J".,
nesta situação
desde 15/7/9?;,'
dos C'Uadros Aprovados por Lel. •

2° .Sarg. de lnf.,
ser considerado
verba "Pessoal

(OstS'

2~ .Sarg. Artífice
Carpinteiro,
António podri~ue: ~~ del;~
da ~.M.A., devendo ser considerado
nesta Sl.tUM~trópo
22/7/967,
data em que embarcou de regresSO à

Centro

:\:ilitar

de Educaç~o

r íst ca

• espartO
c ~
"s

Fquitaç~o
N'

1,'"

a

fi. 1• .tI'

do,
5)
f
1°.Sarg.
de I n.,
H~pó ~to Fernandes
oguelr,
nesta ef
Unidade ~~oLilizadora,
devendo ser considerado A. VeJlc
ção desde 2/8/967,
por ter regressado
da P MLei".
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
de
OI'

. r.l" poi

l° .Sar g. do S.S., José 1eixeira
de Queiroz,
vendo ser considerado
nesta situação
desde
ter terminado o Curso A da
0..;,

".e.

d~1/i/9ú11

I
(

1,~"

de"
a, do
des
2° .Sarg , do S . S'. Domingos J'OS!, d a Costa e ':c;: i 1v
ação
'eiS J
da Guiné, devendo ser considerado
nesta Sl;U \Ítal~
7/967. Vence pe Ia ve rLa "i 'cssoa l de Nomeaçao
lém dOS ('Uadros".
o

Campo de Ti ro da Serra

da Carreguei

ra

António José de Azevedo Chaves , da l'.~!o
considerado
nesta si. tuação desde 24/7/
verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por
t

.staoelecimentos
~Io S Pi

?o

Hospitalares

t c I :,~i I i t a r de Do 2 n c a s I n f e c t o Con t a g i o s a s

- 'Sal'
velld~' do S.8.,
.Iac i.nt.o ~laria das Neves, da H.M.A •• de
Venceser considerado
nesta situação
desde 20/7-1967.
VuadroP~la verba "r essoal
de l\omeação Vitalícia
além das
s •
'lO

[o c

.<,Jarg
de Arl~

sp i t a I ,. i I i t a r P r i n c i p a I

1
'2fJ/7/9~7

,'lo::'., Alfredo
Martins
Simões Caldeira,
da P.rvn.
a, aevelldo ser considerado
nesta s i tuação desde
do.!;Po LO \ence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprova
0

r

~o

el."

'~ar

Gl1ill~'Electricista
Amilcar Jordão Gaspar,
do C.T.Lda
967, e devendo ser ~onsiderado
nesta si tuação desde 28/7/
~o
ata em que embarcou de regresso
à Metrópole.

d

~.Sar
jl1r d~Sj do S.S., José Fernandes
Mane i r a, da E.P.A.H,,'Ar
A, J eSlls Vieira,
do P.A.L.l,
Américo Vicente,
do G C.
~q I
. I,a
~1
de CaOs'e li'1b ea. ro Marques,
do B.S.C.F.,
Jose , J oaqmm
~l1eira rvalho,
do P.M. n, I.C.,
Jacinto
Iv'anuel Carr acho Fi
,c..• 'Vdo P.M.O.r.C. e Adelino Armindo Costa, do H.W-.D
Por lei,,~ncem pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados

~o sp i t a I r,l i I i t a r Ve t e r i n a r i o

~o

'~arg
~l1e.s,
. ddo S
(F'amo Vet.er inário)
António Novais l+enri
/derado P·~.S.
sua Unidade rv~obilizadora,
devendo ser COh
~OC1' nesta situação
desde 31/7/967, por ter regressado
hOV<l.d. da Guiné. Vence pe I a verba "Pessoal
dos Quadros
Os Por Lei".

I

10
'~q

Hospital

r,:ilitar

Regional

no 1

rR,
do S. '"

Alcides

Pedro,

da r'.r~l.A.

devendo

ser

'

Oll
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'.
1 "el"
ai derado nesta Sl tuação desde 20/7/967.
Vence pe a"
ba "Pessoal

de Nomeação Vi talícia

além dos Quadros'
Vefl'
·
1 i".

2° .Sarg. do S.S., Manuel Duarte Carregado,
do f.S.S
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Hospital

Militar

Regional

e

nO 2
.

Ai S.5.·

2° . Sarg. do S. S., Eduardo Jorge da Cunha LU1s, ?o
'm doS
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talíc1a
a e
Quadros",

Hosp i ta I Mi I it a r Regi ona I nO 3
. vellce
2°.Sarg.
do S.S., João Marques da Silva,
da E.p.E.:"
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le- .

Estabelecimentos

Produtores
r-tanutenção

10Iilitar

Q

da I"
José Augusto de Oli ve i ra Guede~~ 22/1

lO .Sarg. do S.A.M.,
M.A., devendo ser consid~rad?
nesta si tuaçã~ dwilitar'
967. Vence pela verba Pr i va t.iva da Manutenç·ao .

~)

da G.',
do C. T;/" 2S/76.

2° .Sarg. do S.A.M .• José Mar-ia Agos t inho,
né. devendo ser considerado
nesta situação
d~s e
Vence pela~rba
Privativa
da Manutenção Mibtar

niversos
Depósito

Geral

de Adidos

ser

"e'

d "elido

1° •Sarg. de Inf.,
Maximino de Sousa, da R. M.M., e pela
c
considerado
nesta situação
desde 24/7/967.
VeO
ba "Pessoa l dos Quadros Aprovados por Lei".
de

l
p".,AA A·'Vel) c

.

2° .Sarg, de Inf.,
Hermínio Rodrigues Mart1nS, dj7/961.
vendo ser considerado
nesta si tuação desde 2Ü Lei ".
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Destacamento
10.Sarg.
de Art.,
L.I, por pedir.

do Forte

do Alto

Joaquim José Barbosa

do Duque
l.i eira,

de 0.1"

do

a)
I

Sup ranume r a r i os
Infantaria
R8giruento

de Infantaria

nO

~Q

, '~ar
e 'lol!

Joaquim da osta fias tos
do C I ~ i\j I.
V...a t Podas
Celso de ~ielo Aparício
do
d" 517' q 1_ devendu ser considerados
nesta si tuação des
nea C/d6•
por t.er em si do nomeados 1I0S termos da a l
servil' o art°
30 do I e c re t.o 42937 de 22/4/9()(), para
A. de ~ITI nas tropa
de reforço
a guarnição
normal da P
t ngoLI.
~o
, :-\ar
1 C ~ 3~ec Auto, ~;aJ1Uel ~,arL.ins da ilva lincha do C
21/1/967 devendo ser considerado
ne s ta s: t.naçâo desde
do élrto ' por ter s iuo nomeado IIUS Lermos da a l ínea c)
nas tr • 30 do I~ecr to 42937 de 22/t/960,
para servi r
20
OPa;; de reforço
a guarnição
normal da H .A ••
de In I

C . -1 '~a
~ \ rU.

»ec

í

,Sal'

dopgC 'lee

"ia t, Lagartas
Fdmundo Podri gues hlipe
devendo ser considerado
nes ta si tuacào desde
do arte' por ter sido nomeado nos Lermos da alínea
c)
tropas d 30. do Oec 42937 de 22;4,960,
para servir
nas
e reforço
a guarnição
normal da FUI': M.•

4/2/9674.

20

?egimento

,

de Infantaria

nO.15

,Sar
vend~ de lnf.. Victor Augusto Sobral,
do C 1.C.1:. , de
fel' si~er considerado
nes ta si t uaçâo desde 22/7/967. p ,r
~c. 42~ nomeado nos termos da alínea
c) do a r t.? , 3° ro
Çoa -37, de 22,4/960
para servir
nas tropas de re fo r
gtJ~rnlção normal do C. T.I
da (Juiné

2o~

Regimento

de Infantaria

nO

Ir

arg ~'

vendo' I,\!C Auto, José Gomes ,.lurtlTlhe1ra,
do ~ 115,
de
ll!r si~er considerado
fies
s i tuaçao d=sde 28/7/967,
pOI_'
r.'~·.Ao transferido
para a C.C.S '8 Caço 1903/R.I.1I°.l6
'. para recomp rct.ernent.o do respecti \"0 0.0 ..

ratalhão

<o~ S

D' <\rgS

ail\<id~,:~:Inf.,
'~"

t, ;.
·.eH, que

I,

A

'0

de Caçadores

nO

António Ca:105 de,Oliveira
_do F.C o
F C.le, Jose fv10n
·elrO Magalhaes
do C l.
(t()
Guerréiro,
(:,1 ~. I 10 FraJlcisco
Do

r 'r i e
(t
~~,.~#~f*"

.,

r

a~~Ea.: en rxtpr I TO ~IO i4
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.
""1
Carvalholda
mangues aa Si, ve, do 1:', r. 4, José Gonçalo de . pelo,
Ant.órri o Augusto, do [.LlC, José \idelfa ta do
do l:"II>.t-:., José Lopes , do 1'.1.2, l'mbelino José (o ~io
!:t,
All:erto Cardão Couto, do r.1.13,
~~alluel ~Jll_> de'
Podr i gues , do ~'.C.3 e Albino d~ Oliveira,
do r. '967:por
vendo ser cons ide rados nesta Sl tuação desde 5/8/ tO 3°'
terem sido nomeados nos termos da alínea c) do ar " jf
pil~
do Dec. 42937 de 22/4/960,
para servirem nas torO
reforço
à guarnição normal da P.~r"A.•
E.P,L,

L?,

~rtilharia
Pegimento

de Arti Iharia

lip.ei

ra nO.1
\" ndOflÇ8,

lO,Saq,.
de Inf.,
Celso Augusto de ('uintanilha
e I;e desde
do H.~,:.
V., devendo ser considerado
nesta situaç(l~'orço 11,
15/7/967·, por ter sido nomeado para servir
em ~e C.eornoJ!
guarnição
normal da r ,1\;.11"., fazendo parte da 9a.
dos.
c, ~,
do "',
2°,Sarg.
de Eng. (l.P.F.),
Armando dos Santos florta~es, dO)l
i..i e 2°.Sarg.
do '.S.(Enfo.),
José ~opes.das ~~ desde dO
P.A.L2,
devendo ser considerados
nesta sltUa<;:i'lIel:l c) trq
7/967, por terem sido nomeados nos termos da a. 1em 118>
v1r
arto.
3°. do [eco 42937 de 22/4/96G, para ser
pas de reforço à guarnição normal da P..~U\i..
d8
da Silv~~
2°. Sarg. de Inf.
(rvr,a
t.Seg. Cr i.pto') , Armando Gomes s e J08nsr
OiBH,T e os furriéis
de Cav; , Isaac Perei ra AI
ser C~iI'
dos San tos Famos Wateus, ambos do ~.('.6,
deven sido ~ de
derados nes ta situação
desde 5/8/967,
por terem 429\80
dos nos termos da alínea c) do ar t.? • 3°. do Qe~' ,u~rll}
22/4/960,
para servirem nas tropas de reforço
t:\
normal da ....rI'.A••

d~

Pegi~lento

de ;:rtilharia

ligeira

nO.j

r: e
, ft.A.r'de'
do t· L li

2°.~arg.
de Art.,
António dos Santos Almei~a,
I' A ' or
D' L'
G
'6; 30~'u,JO
Furne. 1 de Art:» Oago berto ['lL~HO
_ouvel, a do/~/:j~'
vendo ser cons ide rados nes ta s~ tuaçao desde ~ art." efof
terem sido nomeados nos termos da aI ínea c) oaS de f
Dec. 42937 de 22/4/960,
para servirem nas trOP
ço à guarnição normal da P.~.A ••
P. ef. i íll C n to

20 s. S ar~s.

d e Art.,

(j

c P r t i I 11 a r i ét li b e i r a n c G

\
1 T'"rallc~sco
•
,,'allue

. ues,
~
I·oura-o Hodr1g
'

dO P

3a

.'

.
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A,P.2

W'

,

Furr"~
19H1o Ildefonso
Pat.i s ta bon i to, do F.A.G. 1;
(,asp1e1s de Ar t , , Serafim Nobre, do h.A.L4
e Manuel
n~Star Çarrola,
do ~.~.L.5,
devendo ~er considerados
nos ~ Sltuação desde 22/7/967,
por terem sido nomeados
22/ 4 ~r~os d a a I fnea c) do ar t 0. 3 0. do Oec. 42937 de
11iç/,60, para se rva rem nas tropas de reforço à guarao normal doe.l.I.
da Guiné.
Furri, ,
Alrn:~~de,Art.,
José Caia Caimão, do p.A.L.l
e José
neSta a,hbeiro,
do f<.A.P.2, devendo ser considerados
nos t Sl tuação desde 19/7/967,
por terem sido nomea:los
2?14/~rmos da a l ínea c) do artO. 3°. do [)eco 42937 de
11iÇão,60, para ser~uem na~ ~r~pas de reforço
guarnormal do C.l.1.
aa GU1ne.

s

:'''''imentil

10 . Sar

de Artilharia

Pesada

nO,l

de"e~d de prt.,
Joaquim das Dores Patada,
da f:.M.Elm.,
~r t o s~r considerado
nesta situação
desde 8/7/967,
niÇãoer Slao nomeado para servir
como reforço 8 guarnorrra 1 "a
[. I\~ A..
20
\..:. r...
s.~
gs
e X . de Art.,
António dos reis leixeira,
do I1.A.P.
1 deU~Sto João Cataço Mamos, do D.F.A.Duque;
FurriéqllirnIv' rt., José Fadigas da Silva,
do Il.A.F.3 e .Ioac~sidanuel Pafael Candeias,
do L.G.A., devendo ser
sido I erados nesta situação
desde 5/8/967,
por terem
t
10m
Jec. 42Qeados nos termos da alínea c) do ar t'", 3°. do
forço à·37 de 22/4/96C,
para servirem nas tropas de regUarnição normal da I-- .~:.A••

?

"dUnO

~o

s.~

S' ar[o,8.

de :.rtil~ari!l

Contra

Aeronaves

nO 2

_.

de Art., J080 Fer-re i r a Wachado, do f'.A.P.2,Jo.A.~ ~o r'~atos, ao hr\.(,.2 e António Clemente Júnior,do
<:'.,l
Furriéis
de Ar t , , João lrindade
Velez P~res!
itq,,'
.A.3, António Pereira
Claveiro,
do Pres Idi.o ~!
c < e fv',
?nSict léUluel da Mot.a Vassalo,
do I', <\. L. 5, devendo ser
StdoIterados .1e. ta si tuação desde '20/7/967,
por terem
~teto :(eados nos t.ermos da alínea c) ao arto. 3~do lIe·
teiorço 37 de ?2/4/96( " para servi rem lltlS. t:olJas
de
liltt.
guarmção norll ..:d dó C.l.1.
da Gul.ll(-.•
t-~ r·i~r'

I?

'e;

2i

J()~éis

d

p

'

,

~iqqllirn Ar~., José \alente
Vl.el.ru, do (J.~:.F.A.Ouque e
~del'<t<io
erel ra dos . an t.os, do r, A. I .2, devendo ser COIl'II"
S lIesta situação
desde 19/7/967.
por Lerem Sl.GG
~
lIos termos aa alínea c) do arLO. 3°. do I.lecre-

to 42937 de 22/4/960,
ço a guarrri çj,o normal

para servirem !ldS tropas
do C '1.1. da (,uin(~

de r

eior

ie I d e, F\ rt.
J oao
, dendo
I"-ur r i.e
er:a
tr.ado do I' A t\ f.,
ev
ter
ser con s i.der ado nes ta s i tuação desde 17/7/967,
por,
id
d
oo
uo ri
Sl o nornea o nos termos
da a I fn ea c) do ar t.? J.
creto 4~q37 de 22/4/960
para servir
nas tropas de
forço a guarniçáo
norma I do ( 'L L da Guiné

re

Cavalaria
P.eglmen to de Lance i ros nO 2
'1

d ,'enO(
~'anuel Carr e ras ~'ato do II (4
\er
ser considerado
nesta si tuaçfio desde '2.ü/7/°0";,
por 'ID[ll
,
. - no1
s ido
uomea d'o para ser vi r em reforço
a guaI'l,ll~nO,
1":;1 .R
do ( •., 1. da GlIill{, fazendo par te da C I' ~:d 1 tal
'
1
d veJ,do.
10.Sarg
de Cav., Fduardo l\obre Isidro,
do P (~.3t '.\er tõ)
ser con s i der ado nesta si tuaçâo desde 8/7/967,
paI rlulJ1j~
'
,
' -o fiO
d o nOlTleao
H guaru1ça
d para serV1r como reiorço
p.~:A., fazendo parte da C.P Mi l i t.ar 1750jP l,••2
,

l°. 'ar '. de Cav.,

z.

J8)

F.~d;r:d(15.

l-ur r ié i s de Cav (P. 1.) José Aziuliai s Leão, do
me Augu~to Taborda, da E. P (
devendo se: consl.eadOS 110'
nesta Sl tuação desde P /7/967,
por t.er en: s i do nO~e ~~, I r
termos da alínea
c) do ar t.? , 3° do Peco 42937 'ç5oflO
960 para s erva rem nas tropas de reforço
a guarJl1
mal da Ti V.A.

~eglmento

de ~avalaria

nO 3
Q.

do O . .,r
1° .barg.
de ('av., Amadeu Augusto Oomin~os. Pires,
~ 9b1,P
devendo ser considerado
nesta situação
d~sde 8/I~iÇÍlo
ter sido nomeado para servir
como reforço
aguar
normal da F.~LA.

Engenha ria
P.~glmento

de Engenharia

n~ 1

r.1

di:! t"t)
2° •Sarg
de EnA., Alexandre
oares de Oliveira)
do t' f'
2° .Sarg. de Eng. (Sap)
I'emando Abel ~1arOlel,?1 d~ri p"
e l<urriel de Eng. (Sap. ), Alexa1ldre Miranda !J13S
ei I
E., devendo ser considerados
nC'sta situaçao
des

e

de

Ja

n'

~er i e

II.
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Por te
tigo 3~em sido nomeados nos termos da alínea
~) do ar
tropas
do Dec. 42937 de 22/4/960,
para s e rv i rem nas
20
e reforço
a guarnição
normal da H.M. A ••
,Sar
deve~dode hg. (~~p.).
José MiLdões Vidinha,
do fI.E.~.
Por te s~r cons i de rado nesta s i t.uaçao desde 9/8/961,
30• d.tO:ldo nomeado nos t.e rtcos da alínea c) do artigo
de ter
c. 42937 de 22/4/960,
para servir
nas tropas
orço a guarnição
normal da P.~l.A..

d

2erviço

lo

Lornpanh'

de r'aterial

la I'i vi s i cnár ia rle Manutenção

ÁSatg,
'3 d)'ec . V'lat
966,• p evendo ser
30• doo~ ter sido
refotç
c 42Q37
o a guarllição

Podas, J'oaqu irn Mar
considerado
nes ta
nomeado nos termos
de 22/4/960,
para
normal do C 1.1.

de Material
' roe 1110, d·o C I . C
ia
si tuaç ão de.sde 10/10/
da al ínea c) do art'?
ser vi r nas tropas
de
da GUHlé.

!lo UI t r ama r
10·Sa

!legião

!'ilitar

de Angola

g

do/

d w'ec T~adiomontador
Albertino
Manue l .'::antos Ama
~~t~IlÇ
o R 1 e Furri.el
Mec Vi at Podas
.João Lanchea ro
ç~ode~d do H l' 1 devendo ser considerados
nes ta situa
s~(jon e 12/6/967 e 716/<;67,
respectivamente
por terem
treto ~ea~os nos termos da alínea
r) do ar t.? , 3°. do Oe
fOrço q293( de 22/4/960
para servirem
nas tropas
de re
lo
guarni.ção normal
s,Sar
•
E.M.f:fs, Mec E lectricistas
Mário Fa-is t ino Ribeiro,
da
deVelldm, e Argentino
da Silva Pereira,
da Acad , l\J1il~~ar.
O
P30rte ser considerados
nesta situação
d,esde 12/6/961
o
II • dorem
De Sl' do nomeados nos t.errnos da a 1l.nea b ) d o art c •
qguarn'c:
42937 de 22/4/960. pa -i servirem
nas tropas
~o S
lçao normal
• ii

2110'0 Sr~c
~" Jose Manuel AmadI'o .irna , d a E •••
P
~
ar do '.S A m
e
5 ~'Mgpdo '- S (Enfo.),
FCrIlaIl';O
Lu i s Felnandes
RClçadas
,1.

~i{196~ . devendo St'r cUlIsid('T.ltl .<; nesta situação
desde
2~sIlf)<\e 4/3 '967 I espect:i vamc. t.
por terem sido nOmed
/1,'<l6(;ternlos -la lllllea c) do artO. 3°. do Oec. 42937 de
~~
, pai,' .se.l á ..em nas tropas
de Guarnição
normal
\l "'g
Clarirn
,;,;(")Maria r n,.~hes, do 2°.(, C \ • ,de" 11

tef
do ser considerado
uest.a si tuação desde 9/6/967, p~r f~'
sido nomeado nos termos da alínea c) do ar t.", 30. o ar'
c re t.o 42937 de 22/4/°60,
pa ra servir nas tropas de gtJ
llição normal.

Cu'

2° •,'arg. Crad, Artífice
Serralheiro,
Carlos Albert? ?,é! Jo'
nlia Sol.r ei ro, do U,G.A. e Furriel
~;úsico "1uLa Sl~dl rad~
sé João Vi LaI va Rato, da L. P. I.. devendo ser COJlS~ e )epte,
nesta situação
desde 14/3/965 e 15/7/967,
respectlvaJ~tigo
por terem sido nomeados nos termos da alínea c) dO, alli.~iio
3°. do Oec. 42937 de 22/4/960, para servirem na guar
norma I ,
í, c f. i

~o

!I' i

I i t a r de'.! o ç alil b i ~ UE'

do sef
r «: mas Pereira
.
f'ras, d d I' •.••I' I , deveP.idO
-')0 ..Sarg. d e I II.,f
ui
cons i.de r ado nes ta situação
desde 15/7/967,
por ler.:; 42Q31
nomeado nos termos da alínea c) do arCo, 3°. do OtÇ~rnal.
de 22/4/96C, para servir nas tropas de guarniçiio na

/0 r.l·

2°. Sarg, ~\júsico "Clarinete
Si I.:" • Alexandre Joaquim,
11/1/
L 19, devendo. ser considerado nesta situa~ão des) ~o art~
967, por ter Sido nomeado nos termos da ahllca b
f;1S
de
3°, do Dec. 42937 de 22/4/960,
para servir nas trOP
guarnição normal.

Comando Territorial

tndepencente

da "uirrÉ
p

C.1,

1 0. Sar~. de Cav., An t.ón i Francisco Carretas
Laço, /d~67; ~I'
devendo ser considerado
nes ta situação desde 2~/? adora,
virtude de ter sido transferido
de Unidade 1,,1oLdl:.ma!'
continuando na si tuação de reforço à b'llarnição na
~
dO r"
2° .Sar g , Artífice
Serralheiro,
Nlanue1 Antunes Ven~ur~5/6/61,
L!, devendo ser considerado nesta situação des e tO, 3° 'f
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arde re fo
do l~c. 42937 de 22/4/960,
para servir nas tropas
ço à guarnição normal.
ó

~l
d ,....1'"

def~

2°.Sarg.
Artífice
Ser ra Ihe i ro, José Pei s GorgulhO, t~
e 2~,Sarg. Wec. E~ectricista,
José da Sp va Mour~esc(l ~~s
gue i redo , da E.l\i.Elm•• devendo ser considerados
s tefP er8
tuação desde 26/7/967,
por Lerem sido norneados/4J/1960,P
da alínea c) do artO. 3°. do ;;ec. 42937 de 22
servirem nas tropas da ~uarlliçâo normal.

COh,ando Territorial

Inticpendentc

da Gabo verde

20

~ ..

'<Ji;r

velld~'sde 1nf.~ Manuel Tomé ~l~deiros.
do D.~:.F.A., dePor t er. cUl.:,aderado nes ta sa tuação desde 31/7/967,
• 1lOIT,ea
do nos t.ern.os d')'
a a Línea c do ar t i.go
3o. der f ~"1'-lU
da oU~ I~C. -1~937 de :2~/4/961), parei servir
nas tropas
" r1llçi.o norma 1.

fomanl:1} ierritorial
20

·Sa

1., r~. ,de

Independente

de '.~acau

r.ng• (J'adi

ot., }, Fernando Amaral da Silva,
do f\.
considerddo
nesta si tuaçâo desde 31/7/
ti~~ ~~r l(;r sido nomeado nos t.errnos da alínea c) do arPas ée . GO Dec , 42937 de 22/4/960.
para servir
nas t.ro~o
guarnição norrna l ,
•

967

eveudu ser

, ,Sar
da Cr~'f~

l·JI[.!.. (~,at •.
eu..Cripto),
.\Ianuel Fernandes Lei tão,
carllaç'-';
2° .~arg. Ar t ] fice Carpinteiro,
João José EnJ?Sé o .~erl18ndes, do
L.1 e Furriel
de ~av., António
Sltuaç~oS:dva, do !1.G.A., devendo ser cons i der-ados nesta
mos da" l~esde 27/6/967,
por terem sido nomeados nos te rPara sea ~nea c} do ar t'", 3°, do Dec , 42937 de 22/4/960.
rV1rem nas tropas a guarnição
normal.

d:

lo

P.

POli!anao Ie r r i tur i e l Independente

de Ti~10r

,Sa

des,t>d
r., '"~c: 'iadiomontador,
Augusto -\ntónio Fernandes Men'
de 27 /~ .! .• devendo ser considerado
nesta situação
des
do arto:96~, por ter sido nomeado !lOS termos da a~ ínea c)
troPéiS d 3 . do Oec. 42937 de 22/ 4/96C, para se rva r nas
e reforço à guarnição
normal.

cur.sn~
Concu
~~ta

1 ~

I.

~Ista

E fSTÃCIOS

rSQS

::;eral

de classificaçao

de aprovados

f' Os d .
ç~caçtoe~ldos efeitos
se public~ a lista
geral de classita ao Os candidatos
aprovados DO Concurso para premo9~ elll f\~~Sto de 10 .Sargento Músico e !lO instrumento
"Flau
6 o. aLerto pela O.~ nO, 36 3a. Série de 30/12/
20

,'.

'Sa rg

tv"

. usico ·Manuel Afonso Teixeira
Pereira,
1 nO. 6 ••••••••.•.••••••••••••••••
'1
-FernandoAlvesfe.\"e.ira)doR.~.i~

do

P.
12 \.11.
•••

11 \"i
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~ - Cursos
- Nomeaçâo

de Pessoal

E nomead o para a f r equenca
ênci aa xí e um L"·.staglo, no Comando Meda
ül/\N de /lTi SlJ1H em NÁroLES . IT/\Lli\, o 1° "SargentO
cânico de Radar, José Gomes Ferreira.
ter
Ao referido
Sargento será abonada ajuda de custO de oe
minada no Decreto nO, 42211 de 14/4/959,
Lem COliJO
o de
, i' o para as despesas de matrícu 1a e transp artesrn par
ces sar
ida e volta a Itália
e outros de instruçio
que fa9asc~
te do estágio,
o que tudo será pago pelas verbas ~o 1,
tas nos artigos
39°, nO. 1 8; 40°, nO, 1; 4~o: n'~io do
do Capítulo
2° •• do Orçamento Ordinário do ~ll.1llste
Exército
do corren te ano.
. is trOs
(Alw!da o Governo da bepúblicalPortuguesa
pelos Mtnno
das Finanças
e do Fxército
nos termos do J)ec Le,~,('{ de
:"U'.:!64. de 10/t/9l{)
e ar t i gp 10° do Dec Lei ri? 31-}
3/1/9115)
(lar portaria
de 27/4/967)

2

~verbamentos

Publique se para os devidos efeitos.
a relação dOsd;aM~~~
tos que frequen taram com aprovei tamen to o Cursa
deCor
nicas de Fac ~imile e Telefoto
para SargentoS que
reu no B,1, (F P Tm ). de 13/2/967 a 22/4/967 ,
.
2° .Sarg de Eng .Ioaqu im ~1 dos Prazeres Presumldo, .:L'Gf
do B.T....
•....
pI;. ,.
António
Peixe
Marques
•d~'
T.
,"
n).'cos
Ao referido
pessoal deve ser averbado
"Curso de ~c~~97 de
de Fac imile e '1elefoto"de
acordo com a nota n
2/8/967, da la. Bep do E ME
cargell
f
Publique se para os devidos efeitos
a relação doSde Ole
tos que frequentaram
com aprovei tamen to o CurOs/ol0/966
de Assentador,
que decorreu no B S.C F., de 3

H.

!

1/6/967
Furriel

do Q. r

C
Gregér i o Russo Martins

do B S

r

!pI

MUnO
,

de
Ao referido
Sargento deve ser averbado
"Curso de
Assentador"
de acordo com a nota nO. 4196/fM
da la. Hep, do LJ 1.1 •.

efe,

de

O I 106'
2/8

I
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Ja

11***~rie
ORrErf. 00 HERCITO ~o" 24
l!Jl
*************************************************.
D

, \\bl'

os devidos e fe i tos, a relação dos Sargencom aproveitamento
o Curso de Ma··
96711sta que decorreu no P.S.C.F. ~ de 30/10/966 a 15/7/
to~que~se para

qUi! 9Ue r",equentaram

'Furriel

do 0.P.~Lucílio
Vieira da Costa. do E.S.de
Caminhos de Ferro ••••.••••.•••••
MUI1O BOM

Ao referid
ta" d
o S argento

deve ser ~ver b a d o: "Curso d e 1,1aqul
l.
••
nlSPep deacordo com a nota nv , 4198/FM de 2/8/967 da la .
• o E.M.E •.

VI I - CECLARACÕES
1 ~ Preter

ições

~J\co
~lltra~s e preten ido na promoçao~ ao posto ame
imedilato d es d e
<8/5/Q
riel -67, por ter auto corpo de delito
pendente.
o Furda ~.~o.Mec. Armas Ligeiras.
Faustino Carvalho Malheiro •

•A ••

r
2 ~ r.ectificações
~cl
Sa;~a~se que fica sem e fe i to a colocação no R.A.C •• do 1~
22-3' de Art., Isac Macedo Martins.
publicada
na O.E. nO_
~
a. Série- de 10/8/967,
pág. 619.

rer

ra erência à O.E. nO.20-3a. Sériede 20/7/967 se declal'oll~ueo 2° .Sarg. Músico"Trombone".
Agostinho Teixeira
da
Pági~ca. pertence
ao R. I.6 e não ao B. LI. como se lê
a
~
a 553 da referida
O.E ••

~cl

"~oara-se
.
Pe rea. ra,
Ii A que o 2° .Sar-g , de Art., Amadeu Mar t ins
em r~f·C .• embarcou em 18/2/967 para a G.N.;F.M.A. e não
de 2O/rço conforme foi publicado
em O.E. nO. 8. pág.238
t
3/967.
~clar.
-3<1, aS~e. que o 2° .Sarg , de blg., constante na O.E. n", 16
Vae :rle_ de 10/6/967.
p~g. 458. chama-se Francisco
SilD'A.Enao como se publicou. Este sargento foi colocado
na
b~ '. por despacho de 2/2/967.

tia
dad~~lsbe.q';leo 2°.Sarg.
de (av.,
Luis Faria.
tem c?IDo Un~cado o lllZadora o P.L.2,
e não como por lapso foi. puhhtta'sllaO.E.
nO.14-3a. Sériede 20/5/967.
pag.416.Encone no C.T.L da Guiné desde 26/4/967.

l~'

/:~i'

Fm referência

à 0.1:. n? .18-3a.
Sériede 30/0/967,
ra-se que o 2°. <acg, Corneteiro,
Fernando José A "JlI 8
uhas Migue l , do li. 1. 10, foi colocado na F.~:J;·. cOse lê
data de 7/5/966 e não com a data de 7/5/967,
como
a p'~.515 da referiau
O.~..
decP'
Em referência
à O.L nO.18-3a. Sériede 30/6/967"10.
paf3
c
ra-se que a Unidade de colocação anterior
à war 1 '0 ~IO'
a P.M.~~. do 20.Sarg.
2,0.Mec. Fadi omontador , Arm~~oIl3
fe'
rai s era o [1.C,.M.1. e não o D.G.~LG •• como cons
ferida U. t· ..

.

c:ancheS.f.

flec1ara-se
que o 1° .Cabo , José Fonseca dos {1e1S '": 11°' ~
promovido a Furriel
2°.~ eco Viat. kodas pela O,~"
-30.Sériepág. 556,pertence
ao p.A.P.3 e não aO
8'
dec13f
Fni referência
à O.E. n? .18-3á. S{>rie-de 3C/~/967 jO!;lquinr
-se que o l-ur r ie l Músico"lrompa de Jlarrnon1a". Silv3 Ga
Augusto da ~ilva,
se chama .Ioaqu im Augusto da
valho.
.,.,j,ll.
,
' lta 1"" 1,
Declara-se
que o 2° .~arg. do G~(_·E. .Ioaqua m Fera E. 1/' 1
pertence
ao R.1.1.5 e não conforme consta na (O ••
de 20/7/967 a pág. 477.
3'
dec 1
) 6 /067, . 'eSI
Lm re fe rêuc i a à O.E. nO. 16 3a. Série
de lC/ ' ta SlJfiO
so
ra-se que o 2° .Sarg , , Fened i to Alcertino
da (.os r l3p
O
do f<.T.15. foi colocado no H.I.8,
e não cornOp
foi publicado.
declS

r.c.r.

Lm referência
à O.L nO.16,3a.
Série
de 1U/6/9~6d/Sj,1~~\{
ra que o 20 Sarg, ~(ec Viat. Podas , José i,'~n~e fino P
r,;agalhães,
serviu em ~,~oçambique por impoS19ao ~ J:,.'
da
luntariado,
como se lê a pág. 754 da referl '
JPo

~a"~

'ui o J d8 I
Ueclara-se
que o Furriel
de In
(00304..59) Auto 0(1 01",1
da Silva,
da C.Caç. 1439/I!II19 , transitou
par~a dllt~cJdr;
sl
Guiné de sde 1/6/967,
deixando ter desde a
pLl~l~~4)
I 19 como Li.i.dade ~loLilizadora,
e não como oota (l°
t·.
Ú.1:.. nO.193a.
:::-'érie de 1Ú/7/%7,
conforJ1.e n.
dO ':
A de 1/6/967,
do C.l. I. da Luillé.
·,,0 ,.),
efectl
Declara-se
nu Lo e de nenhum efeito
o abate ao 'J AC,'
r
d e f \ rt.,
"
i. : l'
,:,arg.
t\Jltorl10
1'1
el.ro dtO
e Las r • do"
cado na G.I· 11°.1" ue 10/6/%6,
pu~. 673
í ;

,

[IIí i

t

Declara_
qUe t se que o 2° .Sarg.
de Ar t •• Amadeu ~'ateus il"oreira,
do p em como Ln idade l,'obilizaaora
o !:l.A.L.1,
foi nome aa a ~.~. da ~.~ .. A. e não em reforço
Por
à G.N. como
%7 ~pso lo~ puLl~cado na r.E. nO.8-3a.
S~rieo~ 20/3/
na f< ~ ata nO.10247 /la. _po .G.t, .. de 25/7/967.
~contra-se
• »-A, desde 18/2/967.
.
~ectif"
~antiCf-se que o l°.Sarg.
de Cav., João António do Céu
c,.S ~IO. do .Li, foi colocado no
em reforço
à
Série_~ .I' .~:L
e I!(lO como foi publicado
em
9-3a.
II
e 1\ /7/967,
pÁ.~. 542.
eCla
cia~:-se que fica sen. efei to a pass agem às t ropas LiceriFerre~ e ao LP.i, ••13, do 2° •....,aq;.~lec.'iat.
Hodas , Luis
3a. ~r~ Coutinho,
do 1-:.1.13. con s t an te da O.L nv , 16
P1etad
de 10/6/967.
pág. 452, por ainda não ter comQisPoni ~5. anos de Ldaoe , Este sarg.
Li ca nu s i tuação de
'I
Lll~dade pertencendo
ao
1.13.
I ecl
ara~s
19 nasce que o 10 .Saqz.de
1uf., .Iosé ltodr i gues , do
L 1.
Pull' eu eu 27/Í1/91e
e não em 27/12/1918
conforme
foi
1Cado

i:

r

n.c.s

o.e.,-.

6

I'l:_

n.

r.

r

~cl·
~ <Ira s
.
. .
_
~arg Je ~ue flca sem ele~to
a colocaçao
3a.s~~.os(' leixeira
de Uue i roz , publicada
~
le de 20/6/967,
pá5• 488.

na ~.P.I., do I?
na 0.1:. nO.17-

,eq

ara~s
COnSt e que o 1° .::'dq; •. de In f, , Eduardo Soeiro Joaquim,
COloc:~te na O.L nO.11-3a,
ene
de 20/4/967 ,pág. 334. é
0\0 Por
no H.A.P.'2 em retorço
G.1\ da 1:'.~l.A. e n a o co
pso se publicou.

La

«

"

\
c - ~iversos
, el
ar
do j,a-Se que o 2°."ar".de
ln! , t,rnesto
oites Pas s inhas
o -'.()
~ (
<>
,() à C: ". , transitou
aa situação
de G.
para a de re fo ,
desde :~. do C"! I da (,uiné desde 20/1()/966,
pó,,::;ando d te'
~o.15773Jr,ema data o [.;.1.2
comn Uniddde Mobllizadora.
Nota
~ 26/9/~'\ de 17 /10/966.
~ncolltréi-se
no C 1.1 da Guiné de&
t~
66.
ela
ta'se
.
G 12/1'J\>\T que o 2°. 'arg de Art. , ho!rnando Ento,
do Pel.AA
t:~,da 1'\ transitou
dd !:ii tuuçi:í<? de reforc.c
d G
,pard
a
? ii o PA,u:' A. df's~e 3/7 /96~ •. de~xi:lIldo ter desde a ~e;I1.~ dd ,
/967 ' ('orno Cm dade r,:ob 1nadora
"<ota nO 2063::>/ L C!t:! ,/
. ~Ste sarg
encontra
se na I. \ .. /\. cle~cie 16/0/ L::

4

I,

, .6
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Dec~ara-se q~e o 2o.Sarg.~e Art., An t'óni o José Ribei~~Il_
Pi.nt.o, da E.P.A., transitou da G.l'. para a de SuP~
merário em reforço à G.N. da P.M.A•• desde 3/7 /96L~li'
passando a ter desde a mesma qata como Unidade Molte
zadora o 8.A.A.F •. Nota nO.' 20635/1 de 7/7/967. Es
sarg. encontra-se na P.M.A. desde 21/1/967.

.

fl.l·

Declara-se que o 2° .Sar g.ríe Inf., Ant.én i o Costa, taIS
16, passou a ter como Unidade Mobilizadora o p. . o C' •
desde a data de 1/8/967. Este sarg. encontra-se n
Tolo da Guiné.

VII I - ~qITUÃPIO
1J08'

1967 - Julho - dia 21 - l0.Sarg.do
quill\~arradas. do C.loS.M.I..

Q.SoS.GoE., Manue

000"000000000000000
0000000000000000000

o

~inistro

do Exjrci to

Joaquim da Luz CUnha

Está conforme

o

Ajudante

General

•
~~~==~============~--

\

I

~'\0 MINISTERI

XtRClTO

Ordem

Exército

do

'Ia
~~

~==========~~====~==~
10 de ~etembro

I

,ubI'

Ica~se

ao :xército

de 1967

o seguinte

I - ~~nANCiS CE SITUACÃO
~1as

00 (lJAOro PER'MNENIE

Ingresso nos Ouadros
n

?

',U

a d ro da

,P

rm a d e A r t i I h a r i a

~sso\J.

l°.Se.; ser considerado

nesta si tuação desde. 2/8/?67, . o
Art. I César Augusto Gonçalves D~as Pmhe~a \Te"b .A.P.2, por ter regressado
da B.M.A•. Vence pe• a vp
L . ii
essoal dos Quadros Aprovados por e~.

1°' dogÃ de

II - Pr.O~OCÕES E ~~AuUACÕES

SAFcENro::,
Arma

S

00

OJAr:ro PE.H.1ANENIE

e Serviços

qinistério
do Cxircito
~ S Co I as p , ,
.
ratlcas das ~rmas e Serviços
de Instruçbo e Uniáades
Infanta r i a
~Q.~l'

Regimento

de Infantaria

C en t ros

n", 5

~~o~·pGrad. do S.S.,
o 20.Sarg.
Milo., António José Ale a an~~ ter tido passagem ao Q.P. do S. Saúde, contan19uidade desde 12/6/967, data a partir
da qual

~ér ie
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tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

Regimento

oe Infantaria

nO 10
•

c()!l_l

a•a>
rel.r
da qU
t1r
tando a antiguidade desde 12/6/967, data a par
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

FU r ri. e I d o S. S., o 1° .Cabo, Adr i. ano Gonçalves

Regimento

de Infantaria

'I

IV:O.

nO 12

tanJO

eiII

.
eDil
Furriel do S.S., o 10.Cabo, Alípio 10maz Perelra, ua1
a ant.i'gui.dade desde 12/6/967, data a iJartir da q
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

Regimento

de Infantaria

nO.16

t

corOa'

.
J
faustO. Me,
2° .Sarg, Grad. do S.S .• o 2° .Sarg. Mil 0.. ose do S.,::,ad
dinha ArnLrósio, por ter tido passagem ao (I.p. artir li
contando a antiguidade desde 12/6/967. data a P
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
I

Batalhão

Independente

n°.19

de Infantaria

.~

1
~aJlue

1e oP

2°.Sarg. Grad. do S.S., o 2°.sarg. Milo., José s Saúde.
ra Martins, por ter tido passagem ao Q. P. do ~~ir da
tando a antiguidade desde 12/6/967, data a par
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

Batalhão

de Caçadores

no

i
c

colltaJI~f
. ueS,

tefll

Furriel do S.S., o 1°.Cabo, José Catanas po~rlâa qual
a antiguidade desde 12/6/967, data a part1r
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

3atalhão

de Caçadores

nO

...

l

C't~

J

. rOI

Montel. 11
Furriel do S.S., o l°.r,abo,Augusto da Silva tir da f.
do a antiguidade desde 12/6/967, data a par .
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

1

,

,a ~~ .

tt,**"r1e
*****

.
!lr.nF!!m "0
FXJ:P.CI
lnt; , N0 "5
~.
IJ
\ .... '
'a

(f

7!l7

L

**********************************************
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Arti lhar i e
~egimento

de ~.rtilharia

Ligeira

nO

PUt .
t1el d '
tando oS.S.,
o l°.Cabo, António Alves Martins,
qUal ta an~iguidade desde 12/6/967. data a partir
em d~reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

p

P.egimento

de r.rtilharia

Ligeira

nO

conda

2

Uttiel d c;;:
,
•
•
tando o '-'o ':\., o 10.Cabo , An t.óm.o Madei ra Cardana, conqUal tl an~iguidade desde 12/6/967. data a partir da
em d~reito aos vencimentos do novo posto.
(~espacho de 12/6/967)

p

~er;imento

de ~.rtilharia

Ligeira

nO

4

Uttiel
tall<lo do S. S•• o 10 .Caho , António Moreira Vinagre, conqUal t a an~iguidade desde 12/6/967, da ta a partir da
em dlreito
aos vencimentos do novo posto.
(!::'espacho de 12/6/967)

I'egimento

Pu

de Artilharia

Ligeira

nO

5

ttiel
dOa a~o.S.S., o l°.Cabo, Manuel Joaquim Pispo, contantem di t~guidade desde a/6/967,
data a partir
da qual
relto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
(C'Sa

~egimento

de Artilharia

Fesada

nO

j

t~i~~·s~rad. do S.S., o 2° .Sarg. Milo., José António fel'cOlltillld llllÕes, por ter
tido passagem ao O.P. do SvSaúde ,
qual t o a. alltiguidade desde 12/6/967, data a par t i r da
em dlreito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

lc,

r.rupo de Utilharia

Contra

~eronaves

nO

2

'~

~~~i
Grad.

do S.S.,

o 2°.Sarg. ~~ilo., Moisés Jacinto
passagem ao O.P. do S.Saúde, conetn dir ~ntiguidade desde 12/6/967, data a partir
da qial
e1to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

talldo ~a. por ter tido

~ér ii
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r:ru~o de Artilharia
Contra Aeronaves
n°, 3
,
,rdino,
Furnel do S.S •• alo .Cabo , .Ioaquirn Salvado perna tir da
contando a antiguidade desde 12/6/967, data a par
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
eataria

de Artilharia

de Guarniç~o

nO.2

Lopes

:ti

2°.Sarg. Grad. do S.S .• o 2°.Sarg. Milo., Agostin~Oúde,
de Freitas, por ter tido passagem ao Q.P. do S.
r da
contando a antiguidade desde 12/6/967, data a pa
qual tem direito aos vencimentos do novo posto'
(Despacho de 12/6/967)
M

Cavalaria
Pegim en to d e Ca vai a r i ano.

fr$
, c.:il\,8
d'
2°.Sarg. Grad, do S.S., o 2°.Sarg. Milo., Joaq~drn ~ont8nd;
dinho, por ter tido passagem ao O.P. do S.Sau e,1 te[!l
antiguidade desde 12/6/967, data a partir da qua
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
~egimento

de Cavalaria

3

nO, 4

doS

,
olltl!n
di'
Furriel do S.S., o 10.C~bo. Manuel ~aria Alfa~a, ~l t~
antiguidade desde 12/6/967, data a partir da~u
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

,io
, Antifl dO
tsfl
c
M'lo
S , o 20 .~arg.
2°. Sa rg , G ra.d d o S ••
1., Joaqu}.rn
d CO n te~
c;;: c Ú e, 1
Barra, por ter tido passagem ao Q.P. do ~:~ad quI!
a antiguidade desde 12/6/967, data a partir a
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
Regimento

de Cavalaria

nO. 7

Regimento

de Cavalaria

no.

8

Furriel do S.S., o l°.Cabo, Luis Bernardo,
guidade desde 12/6/967, data a partir da
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

Ja. S' .
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Engenha ria
Escola

Prática

de Engenharia

PUttiel
anti do S.S., o l°.Cabo,
Agostinho Tel~s, contando a
dire ~lldade desde 12/6/967.
data a parta
da qual tem
ito aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
(c/destino
ao B.E. 3)
PUtriel
tand do S.S. J o 1° .Cabo, Manuel Guiomar Franc'i scoç conda
qUal\ a an~ig':lidade desde 12/6/967,
data a partir
em direito
aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
20

P.egimento

de Engenharia

nO

Q_

'''<Ir

tune~' Grad. do S.S.,
o 2°.Sarg.
Milo., João Pibeiro
Ando a ' P?r ter tido passagem ao Q. P. do S.Saúde,
con tantemdi~t~guidade
desde 12/6/967.
data a partir
da qua I
eito &Os vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
II

~

atalhão

de Sapadores

de Caminhos

de Ferro

Utriel
cOlltan do ~.S.,
o 1° .Cabo, Joaquim Augusto Cas t.anhe i ra ,
qual do a antiguidade
desde 12/6/967,
data a par t i r da
tem dilreito,
'd
aos venCimentos
o novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

T ransm

I

ssões
Batalhão

20 S

de Telegraflstas

dOSS~
arg

G
rad, doS.S.,
o 2°.Sarg.
Milo., Joaquim Antánio
cOlltan tos,
por ter tido passagem ao Q.P. do Se Saúde,
qual t do a. antiguidade
desde 12/6/967,
data a par t i r da
em direito
aos vencimentos do novO posto.
(Despacho de 12/6/967)

~.

~~t 1

Batalhão

e d

de Reconhecimento

das Transmissões

o S.S., o l0.Cabo,
Carlos Lopes da Silva Morgado,
q\lal t do a. antiguidade
desde 12/6/967,
data a par ta r da
em direito
aos vencimentos
do novo posto.
cOlltall

,
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~iríe

~!o. 25
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(Despacho de 12/6/967)

~erviço

de ~aúde
Regimento

do :erviço

de Saúde

stO
2°s.Sargs. Grads. do S.S., os 2°s.Sargs. ~·il°s., .Au~des,
José Jorge Moura, Fernando Herculano de Jesus ferlllTl tiJosé Ramos Patista e Adelino Sousa Costa, por ~er~dIIde
do passagem ao Q.P. do S.Saúde, contando a ant~gu:1 aOs
desde 12/6/967, data a partir da qual têm dire:1tO
vencimentos do novo posto.
(!"1espachode 12/6/967)
. GoIl1o eoll'
.
,
.
d
"S
.
C
11ár
Furr raa s 0.:"1 •• , os l°s.Cabos, Bamir o da ruz, 'd de ~
çalves, António dos Santos Ferreira, José Or~an °dos ~aJY,
sa Gouveia, Américo GaIvão Diogo, José FranclSCO•ra, JO~t
tos Plácido, António Manuel, Manuel Andrade M~re~r ferr~_
Bernardino Coelho, Júlio de O1iveira Rotalo, JS~éla all~~o
ra Jesus e Armando da Fonseca Gaudêncio, contan,. direJ
guidade desde 12/6/967, data a partir da qual telTl
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 126/967)
. II
sara)." ~
Furriel do S.S., o Soldado da G.F., José August~7 dat8st()
Caldeira, contando a antiguidade desde 12/6/9 ~YO pO
partir da qual tem direito aos vencimentos do n
(Despacho de 12/6/967)
tOS
n
d
E
d
.
e
Out
rns
~I
emen
vrgaos
e xecuÇao
os Serviços

°

Estabelecimentos
Instituto

Técnico

de Instrução
Militar

dos Pupilos

do ExércitO. eCo
. ",Ie).!

.d flf>~ 'de,
2° .Sarg. Grad. do S.S., o 2° .Sarg. Mil 0., Davld S.S~tJ d~
Brusco Moniz, por ter tido passagem ao Q. P.
part).!
contando a antiguidade desde 12/6/967, data a
qual tem direito aos vencimentos do novO postO,
(Despacho de 12/6/967)

°

Academia

!~iIitar

&6

. LopeS11 t~lf
.. i s dO S.S., os l°s.Cabos, Roberto Ant o'nlOndo 8 8'tO
'
Fur r i.é
IVlanuelMonteiro Pinto e José Maria Vaz, cont:rn direJ
dade desde 12/6/967, data a partir da qual t

,,'Ja s'erie

'

orr.p! no EHPCITfI ~o. 25
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Ven '
Cllllentos d

o novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

Colégio

~Utti',

Militar

S
José ~:aria Duarte e Júlio
MO!):~~t~O
l •S .• os los.Cabos,
dataa p rva~ques. contando a antiguidade
desde 12/6/967,
Vo POSto
artlr da qual têm direi to aos vencimentos do no(Despacho

~en t r o
tu,

de Instrução

de 12/6/967)

de Artilharia

Antiaérea

de Costa

tt1el
ant',lguid
do S S
'
d' " o l°·Cabo, João Mana da Hosa , contando a
te1to a a e desde 12/6/967,
data a partir
da quaj tem diOs Ve'nClmentos d o novo posto.
(Despacho

Campo de Tiro

lo~_

de 12/6/967)

de Alcochete

'",,1'
de' g. Grad
"
,
d11'as
• do S.S.,
o 2°.Sarg.
~llo.,
.Ioaqu irn Mana LaQ?a ~t~or.ter
tido passagem ao Q.P. do S. Saúde, contan11'eito 19u1dade desde 12/6/967,
data a partir
da qual tem
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

lO,Sq

rentro

de Instrução

~t;~:

de Condução

~uto

nO. 5

~~~d. do S.S.,
o 20.sarg.
~ilo.,
Mário da Silva Bel"
ter tido passagem ao Q.P. do S.Saúde,
contando a
o aos \,:de, desde ,2/6/967,
data a partir
da qual tem di reinClmentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

t tlguid

EStab

elecimentos

\ ~oSPital

"'I'

(0Sq

~,I I

tar

Hospitalares
de Doenças

Infecto

,

Contagiosas

lh tg. Gr d

'
l~Pega
do S.S., o 2°.Sarg.
Milo., Manuel Eduardo F1el lioa c a! por ter tido passagem ao Q.P. do S.Saúde, cot\~ dil'e{~tlguidade
desde 12/6/967,
data a partir
da qual
o aos ve,pr l..en tos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

h.

Hos p i t a I fi: i I i t a r P eg i on a I n",

1
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d Sil

2°.Sarg. Grad. do S.S., o 2°.Sarg. Milo., Armando ~doa
va, por ter tido passagem ao Q.P.do S.Saúde, con~ t~
antiguidade desde 12/6/967, data a partir da qUa
direito aos vencimentos do novo posto
(Despacho de 12/6/967)
Hospital

Militar

Regional

nO" 2
, II

da

-, - d S S
' Franc i'Ferre~rd
14rr1elS
o .. , os l°s.Cabos, LU1S
scv
,
idlle O
Silva e AI varo Vicente Antunes, contando a ant~gu 1I0s ~e
desde 12/6/967, data a partir da qual têm dire1tO
cimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

I:-

Hospital

r

í

t tar

F.egional

í

n", 4

8

taJldo "
Furriel do S.S., o 1°.Cabo, José caria Ribeiro, cOI
a t~ d>
antiguidade desde 12/6/967, data a partir da qu
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
niversos
Depósito

Geral

de ~didD~

, a Oe'
r

- vie~r

dO

2°.Sarg. Grad. do S.S., o 2°.Sarg. Milo., Joaq~:t cOJlt~d;
reira, por ter tido passagem ao Q.P. do S:Sa~ e~ual t
a antiguidade desde 12/6/967, data a partlr a
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
_tsJl
COI' t&'
•
tUra, 111
Furriel do S.S., o l°.Cabo, Alvaro da Graça Ve~ da ~
do a antiguidade desde 12/6/967, data a part~r
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
SARGENTOS 00 CllA!ID DE CX1vIfUME1'l10
Artilharia

~~
Regim en t o d e A r t i I h a r i a Pe s ad ano,

2

rqtJe' )~e
,
,lAa_(
ÓJ110 I" 'O" )0'
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Francisco
Mart> , l
des, ':>erafimFerreira de Almeida, Ináci~ !loo Sa1ltO~~,)
Roque de Carvalho Sampaio, l ídio Correla
58Jl

An\

r

Ramalho de Oliveira, Luis Artur Pais Cabra

1°d

OS

:1. Sé r i e

'
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quirn F .
~ernan~l'la Centeio,
Alexandre
Taveira
Marques da Silva,
lho Ser~{erreir~
Tava~es de Amorim, José t.fa::ia Casti:
DaVid ha, An t én i o Si Ives t re de Jesus da Sí Iva,
.Ioão
M~uelE~ada Nunes Roldão, José Gonçalves
Mar~~s,
Vitor
Antóni araI de Belo, Francisco
António Quina Emídio,
los Cio o Marques Miguel,
José Vasques Portela,
José Carta de Mçalves Marques, Manuel Augusto Mendes, João Per ejdeMir a~os Batista,
Manuel António Ramalho, Vitor Manuel
M~uel~ a ~á Seixas,
António Luis Correia
sardinha,
João
~~~Rod.rirrao
H~nriques,
~arte
Fernandes
Almeid~, Cl au1lels
V. gues Mala, João LUIs Cardoso,
Manuel Fana
dos
vela~ Mtor José de Oliveira
Rosa, João Andrez P'ina de AAlber~ ~uel
dos Santos Lopes, Joaquim Marques,
Carlos
tónio lInheiro
da Silva,
Jerónimo
Guerreiro
Calabaça,An~a. Vit~ son Inácio Barbosa,
Rui ~anuel Rodrigues
de Mouereira ~ Manuel de Alme i da Bandeira,
Manuel Alves, Leonel
n~do M araI e Silva,
Rodolfo João Leite da Cunha,
Ferta~jo ':u~l
'jerra Pais Cabral,
José António Martins
de ACarlQ~Ml'mlndo Ribeiro
Martins,
António Monteiro
do AmaraJ,
s~s~O(h•. endes Ferreira,
Artur Rosário
Prata,
Manuel de Je~o Iien I~U e.'Õ1 António de Jesus Ri he i.r o , Joaquim da Concejsme MlqUes e Sousa, João Lourenço Nobre, José de Moura
~valheianuel
da Silva Eaptista
Pi teira,
Lucílio
dos Santcs
cartinall'O, Helder Périco Calixto,
António Alvaro Guimar~
~r~alho' Arm~n~o Antón~o Garcia Dias, José L';lis Vieira
de
96tonio M AurelIo
Ferreira
Lopes, Carlos da SIlva Mendes e
n l. dat achado Heitor,
contando a antiguidade
desde 31/7/
ovopo a a parti r da qual têm direi to aos vencimentos
do
Sto.

N

(Despacho

de

4/9/967)

II I - COLP,r.Ar.nES E TRANSFER~~CIAS

m WADffi

&\FlGFN1U3

Arma

s e Serviços
~inistério

~a O

'Silrg

do Exércltv

"

ePendenci a do Aj udante
Ci recçâo

h

PffiVIANENTE

do Se vcc

Repartlç~o
. de Cav •• Antó"io

General

do [xércl

to

de pessoal

de Oficiais
Augusto

Maduro Pascoal,

da R.M.A.,
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714

*******~****.******~*****************************
,
devendo
ce pela
dros".

(e'fie

33'

,

ser cons ider ado ne at.a Sl tuação des?e
verba "Pessoal
de Nomeação VitalíCla

II

"",*~~*"

/7 /961 ,V~
2?,
dos
a e
()J

lll

A r,
,
do {l, .~
2° . Sarg, de Ar t , , Acácio Santos Mar-ques Olivelf~d
ado P~
2~ sua ~Unidade Mobilizadora,
devendo ser cons). ~~M.A,:~,e~
Sl tuaçao desde 24/7/967,
por ter regressado
da or Le' '
ce pela verba "Pessoal
dos Quadros
Aprovados P

Repartição

de Sargentos

e. Praças

da

.

T 1·

I

2° .Sa rg , de r-r., Francisco
Martinho Guiomar, dOdC~d~Z/Blr
Guiné, devendo ser considerado
nesta situação
e doS pO
rava
967. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros A P

Le l
'tI

•

Escolas

fráticas

das Armas e Serviços,
Instruç~o
e Unidades

cantrOS

de

Infantaria
Escola

Prática

c#

de Infantaria

de SJ'de
2° s , Sargs.
de r-r., Duarte Di as Pinto.
do C. T. I. er collS' ti
e Manuel Lourenço Caldas.
da R.M.A., devendo s respecdos
rados nesta
situação
desde 10/8/967 e 24/7/967, AProve
vamente.
Vençem pela verba "Pessoal
dos Quadros
por Lei",

P.egimento

de Infantaria

nO 3

'

deve~
llCe

20.Sarg.

de Inf ; , Virgílio
Maria Fotelho,
da B.M,M. 've
do ser considerado
nesta si tuação desde 31/7/9t~i",
pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por

Regimento

de Infantaria

n°.4

de

~,M'
g

'
'
' ueS' "o de
20 .Sarg, Mec , Badi ornontador , Rogéno LUls Rodog, tUaça'poje,
de Moçambique, devendo ser considerado
nesta sà Metl'O
de 24/7/967, data em que embarcou de regreSSO
,

Regim en to d e I n f a n t a r i an° • 6

dO ~'"

do
~e
,
'
.'
Macha I ado s~
2°. Sarg. Artí~lce
err~l~elro,
José I'erreH8
nsidel' eece
L 1, sua Umdade Mobi Li zador-a, devendo ser CO u de l'
ta situaç~o desde 2/8/967, data em 'yue embarca
é:I Metrópole

~a ~,

****~;!l;************************************************
.
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Regimento

de Inf~ntaria

nO 8

Q_

'''iiI'

vendg· de Inf.,
Fernando da Silva Arantes,
da Fl.ri.M. ,deCeP~lser considerado
nesta situação
desde 21/8/967. Ven··
a verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

20 ,Sal'

de Infantaria

nO, 12

do s:~ de I~f., Luis dos Santos Buivo, da H.M.w'., devenPela v c~nsiderado
nesta situação
desde 31/7/967.
Vence
er a "Pessoal dos Quadros Aprovados por ~ei".
20

~s~imento

de Infantaria

nO

13

s,Sal'

ct:

s
los
. ~e Inf.,
Eduardo Viana e José Monteiro Rosa,am
1•
desde
devendo ser considerados
nesta situação
verba "P 7/967 e 14/8/967,
respecti vamente. Vencem pela
20
essoal dos Quadros Aprovados por Lei".

3r/ M ..

':sal'

c Gttsid
g. do S '"S
M're rcaano dos Be i. s , da R.M.A., devendo ser
verl:.a~pado nes ta si tuação desde 24/7/967.
Vence pela
essoal de Nomeação Vi talícia
além dos Ou dr oc " •
P. eg i men t o ~ e I n f an t a r i a n"

2o.Sq

16

d rg, de I f

d&deMob' i nr , ~~anuel Costa Carvalho,
do R.I.2, sua Univesde9/~hzadora,
devendo ser considerado
nesta situação
967• por ter regressado
ence
do C.1.1.
da Guiné. .
a verba "Pessoal
dos Ouadros Aprovados por Lei".

Pe/

20 ~

ratalhão

.~&

ue Gaça~ores

n°
do C. T. L de Timor,
desde 8/8/967.
."
Aprovados por Le~ •

~ev:~do
de Inf.,
José Pi.be i ro Garraio,
ellce er considerado
nesta situação
a verLa "Pessoal
dos Quadros

Pei

~rtilharia

20.~

[scola

~e/g·
do S
v canso '.
e

~bil"plderado
essoal

Prática

de Artilharia

António Claro, do C
nesta situação
desde
d~ I/oll1eac3o Vitalícia

~egimento

de Artilharia

Cc/destino

.

1.1. da GUlllé, devendo
10/8/967
Vence pela
além dos Quadros".

Ligeira

ao C.I.C.A.

4)

nO

2

~ér ie
716
nRDEM DO EXÉRCITO N°. 25
**************************************************

3~;.*~****

c.rd;·l~i

2°oSargo de Inf., Mário José Santana Franco, do
Guiné, devendo ser considerado nesta situação des ados
8/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprov
por Lei".

Regimento

de Artilharia

Ligeira

n". 4

ftllóteO'
IO.Sarg. IO.Mec. Badiomontador, Adriano dos SantOS ~itUa'
ae.c.r.r. da Guiné, devendo ser considerado nestaso à Me'
ção desde 9/8/967, data em que embarcou de regres
trópole.
. dade

a {]pJ d S'
2°.Sarg. de Art., Aires Alexandre, do H.A.LoS, ~u ção e
Mobilizadora, devendo ser considerado nesta slt~a
VellCe
Ipe·
de 27/7/967, por ter regressado do c. To Ioda GLU el• "
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
I

o

r.egimento

de Artilharia

Pesada

n°,

2°.Sarg. Mec. Radiornontador, Silvério Marques
B.A.L.4, por pedir.

Regimento

de Arti Iharia

3
da Silva,

dO

de Costa

1

.
do B.A.L.
IOs.Sargs. de Art., Maurício Severo DomingueS, d·retll.
e Augusto Cardoso Batata, da RO/DSP~~,
por pe I

~rupo

de Arti Ihar i a Cont r a 'Ãeronaves

nO, 2

de'

F M.M·, li
2°.Sarg. de Art., Martinho Leonardo Montez, da /7/967,V~II.
vendo ser considerado nes ta si tuação desde 31 or LeJ
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados P
~
da p ..MI""dat~
2°.Sarg. Mec. Fadar, António de Carvalho Farto'4/S/967,
devendo ser considerado nesta situação desde
em que embarcou de regresso à Metrópole.

Grupo de Arti Ihari~

Contra

Aeronaves

n°, 3

tOS,

doS Sal!
2°.Sarg. Artífice Carpinteiro,
do C.I.0.E., por pedir.

Humberto Augusto

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

:a, Sé r .

~,.***!!***********************************************
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20

s,Sar
lIioJ~s: de Cav., Joaquim José Borralho
Arvana e Antóli
Se Velez Mourinho,
ambos do B.C. 7, Unidade Mobi,.
zado
Qe
devendo ser considerados
nesta situação
desVencem 67, por terem regressado
do C. T.
da Guiné.
2
pela verba "Pessoal
dos ()1adros Aprovados
por lei'!

27/~i9

r.

0

s'Sar
@Os

F:S·

de Cav., Joaquim Bondão
Bagulho e Manuel Oominvendomandes,
ambos do B.C.1, Unidade Mobilizadora,
de~r teser considerados
nesta situação
desde 21/8/967,
ha "P rem regressado
do C. T.
da Guiné. Vencem pela veressoal dos Quadros Aprovados por Lei".·

r.

Regimento

lo

de lanceiros

nO. 1

II.

'''!Ir

n,CJ

de Cav •• Francisco
Joaquim Botelho Figueira,
do
neSta' ~ua Unidade Mobilizadora,
devendo ser consideram
1.1. dSl tu~ção desde 27/7/967, por ter regressado do C.
talici: G!~né. Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vialem dos Quadros".

20

(c/destino

'Sarg
S.l

d

ao C.I.C.A.

3)

:

Cav., Manuel Francisco
Lopes Gomes, do C. T. I.
devendo ser considerado
nesta situação
desde
dos Po L· yence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovar ei ",
de

28/7/9~'

20

P.egimento

de lanceiros

nO. 2

II.

''''Ir

do s~~ de Cav., Mário do Céu Santinhos,
da R.M.M., devenPelq v cbonsiderado nesta
sa tuaçâo desde 31/7/967. Vence
er a "p essoal
dos Quadros Aprovados por Le1.."

Regimento

20

de Cavalaria

nO. 3

'sat'g. d
S~a.,U . de Cav.. José Mendes Trindade
Bagorro.
do R. C. 7,
n
~~tllaç~ ade Mobilizadora
devendo ser considcr'ado
nesta
\l'
1I~n.é.ao
V d·tsde 27/8/967, Dor ter regressado
do C. T. I • d a
~ot'lei,,~nce pela verba "Jlessoal
dos Quadros Aprovados

(O,Sq

Regimento

de Cavalaria

?'~.~t'g.p Mec. Lhadvomon
.
tador
ar con venlenCla
.
.

n', 4
"

João da SIlva
d e ~erV1ço
'

Mar tans , do P ••A

~' ril

716
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de"
2°.Sarg.
de Cav.! António Adria~1O Gaspar, da f{.MJ1õ'7.VeJl'
vendo ser cons ider-ado nesta s i tuaçâo desde 31/7
ce pela ve rLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por
}

rt·".

rngenha r i a
~at3Ih~o

de ~apadores

op. raminhos

de Ferro
J

A.C •.'

2° .Sarg.
"Clarim", Joaquim Daniel Fialho !Jarnabé, dOn~~t3S)
sua Ln i dade l\;obilizadora,
devendo ser considerado~ A.'
tuação desde 16/8/967,
data em que embarcou da fi •..

Grupo

de Companhias

de Trem ~uto

~
,

~V'

Henr}9d '

Sa rg , Ajud. Chefe \'ec. Automobilista,
José Douglas coPS) e
Oliveira
e Si Iva , do C.T.I.
da Guiné, devendo serrnl;arco~
rado nesta
de regresso

situação

à

desde

15/8/967,

data

em que e

Met.rópo.le ,

de'

1-r~).',
t8
2° •Sarg. "Clarim",
José Alberto Simas da Si 1va , /~/~O~7,
ds
vendo ser considerado
nes ta si tuação desde 24
'
em que embarcou de regresso
à W:etrópole.

Transmissões
Batalh~o

de Reconhecimento

das Transmisso

~e~
p~}
, o da· \e~'
J

fi' b lr,
7'
2°. Sarg, de Eng. (T:ans. ), fernand? Tav~res
). e 30/7/9?,,'
devendo ser consj.derado nesta sa tuaçao desde
r {,e). .
ce pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados pO

Serviço

de ~dministração

Es co

r.ilitar

Ia P rá t ic a d e Ad m in is t ra r:; o M i I ita r

ldret~'
AI ,)!I
20s.Sargs.
do S.A.~.,
António Posa Finto e F1o~ s nestlldrOS
arte,
ambos da r..M.A •• devendo ser consideraI odoS oos
ção desde 24/7/967.
Vence pela verba "Pessoa
provados por Lei".
à

}Va1

Serviço

de Material
Escola

Prática

do serviço

de raterla

, I

(,
d~
., res, lei

;,oa " u
20.Sarg.
Mec. Viat. Podas, António Latista
Alve:itUaÇ80
T.I. da Guiné, devendo ser considerado
nesta

~a ~,
"e ri e
'
1*******
op.rF.~ no rY.Ep.CITn
~!o.L5
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II

22/7/967

data

e

romoa h'

em que embarcou

.

n1la rlvisiQn~ria

0

à r':etrÓpole.

de regresso

de ~!anutenç~o

de ~'aterial

2 .Sa r
s~a D~i~e ln±., José Joaquim Lesouro Duarte, do r-, 1.15.
S~tuaç~ ade ~'obilizadora.
devendo ser considerado
nesta
Gu illé. ao\ d esde 15/8/967,
por ter regressado
do C.1. L da
PorLei" ence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
to do 1, ~ (N°. 1 do a r t? . 3600• do Capo. 90• do Orçamen
\·.c.) •

~rp~

ri

.,aOs

..

~e .xecu~ão

dos ~erviços

Fst a~e I ec i nl e P. tos
20

Insti

tuto

e Outros

Elementos

d e I n s t r u ç ao

de f:1 tos

Estudos

Mi I itares

'~arg. cl
s~a tJni/

.

s.c.
c.

Cav., Joaquim António Gomes Frade, do
7,
~~~uaçãoade Mol:ilizadora,
devendo ser considerado
nesta
'lll~né V desde 15/8/Q67, !:I0r ter regressado
do
T. I. da
Porl~i,,~nce pela verba "les soa l dos Quadros Aprovados

20

i. c ao em i a ~ i I i t a r

~

; are

I.

"(j" d"""'ec • v'latJ'odas,
João José Simões da Si. Iva , da H.M.
ev
q
at ernendo ser considerado
nesta situação
desde 15/8/(,7,
tent
qUe embarcou de regresso
à ~.etrópole.

ro d
20,Sq e Instruç~o
Sll 1'1';. Me

de :argentos

l.li I i c i ano s de Infantaria

V'

,

d

•

o E 1

,a tJnid c. lato Podas, José Manuel Bras Avo, o ['o
,
~~tuaç~ ade Mobilizadora
devendo ser considerado
nesta
~I. ao d
'

r

Ilietr'
esde 15/8/967
°Pole

en t r o .

~~

•

ce Instruç~o

'

data

de Arti

em que embarcou

Iharia

Antiaérea

de regre$O

de Costa

Aj \ld eh f
.
d . 1'
.
ql~~
Ctt':
e e Mec. Material
1:1éctrl.co,
Pa roe er.tnco e
011
o
S
1<'0
L
'
.
F'
lh
d
F
M
A
d
Gllet c .!
aUlentlno
AntónlO
la
o,
a .'
.,
even~
e ellib.onSlderado nesta
urco
U de regresso

situação
desde
à ~Jetrópolt;

20/7/967,

data

em

Campo oe TI ro de ~Icochete

<O'Sa
tg, ~ec.

Viat.

Rodas,

.António Antunes

Monteiro,

A
do R••
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'
Ilnidade

e.,

devendo ser

pes'

.deraoo
cons). d re'

16/8/967, data em que &ltIbarcoU e

Estabelecimentos
,

J

. .
Moblluadora,

sua
ta situação
desde
fesso
à Metrópole.

série
38;.,*****

,

Hospi tal

Hospitalares
'i I itar

Principal

()li'

2°.Sarg.
doSi S; Francisco Luis Pimenta, do C.T.l·9~~/967.
né, devendo ser considerado
nesta situação
de~de lém doS
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi ta!íc).a a
Ole.dros" •
develldo
2° .$arg. Mec. Radiomontador,
José Leal, da R.M.A. ta el11f
ser considerado
nesta situação
desde 15/8/967, a
embarcou de regresso à Metrópole.

d

Diversos
Oestac,amento

Misto

do Forte

de Almada

Ad

da fl.M. Ven'
2° • s=s- do S. S., Carlos Alberto Martins Revez, 4/7/961' 9'
devendo ser considerado
nesta situação
de~de
doS QJ
ce pela verba"Pessoal
de Nomeação VitaHcl.a
a e
dros".
.

I'rJI

Depósito

de

í

ndi spcn

lve i s.r"

de\'en

2°.sarg.
de Inf.,
ser considerado
verba "Pessoal

JO

pe18

, B MM.,

67

Luis Rafael dos Santos"da
'vence
nesta situação
desde 31/7/9.,,'
dos Quadros Aprovados por [.e). •

Supranumerários
Arti

Iharia
P. egim e n to de Ar t i I h a r i a Li ge i r a

nO. 5

e f~!~r

A L.l1•J~t9( /,"
d
2° .Sarg. de Art., José de Oliveira
Amado, o 'dio M~dos~l
éis de Art., António Coelho Proença, do Pres~siderallos tt,'
o
[1

•

•

Manuel Nunes Guerra, do D.D., devendo ~er C~rnead05
4/9tP'~,~
ta si tuação desde 9/8/967, por terem sl.d093~ de 22/ 1 J8
mos da alínea c) do artO. 3°. do Oec. 42 . ~o nor~
ra servirem nas tropas de reforço à guarnl.ça
de Angola.

la S'

11***;r!;
20
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Regim e n t o d e A r t I I h a r i a p e s a d ano 2
.Sal'
Flll'rr:.de Art. Manuel Joaquim Bonzinho, do R.A.L.3;
do
de Art.. Adriano Gastão de Oliveira Moreira,
Rego ~
s. José Taborda Nunes, do R.A.L.l e António
situa _onm. do D.D., devendo ser considerados nesta
illosdçao1~esde 5/8/967, por terem sido nomeados nos ter
Para:e a ~nea c) do ar t,? , 3°. do Dec 42937 de 22/4/60,
da]:<.M.A~lremnas tropas de reforço a gu.arnição normal

R.!lL

I

Cava I ar! a
"eglmento

de Cavalaria

nO, 3

2°s .Sal'

Mário
g~. de Cav., [)eméri to Joaquim Pardal,
da E. P. C.
!lllelC' U~sto Leitão Antunes, da E.P.C., Francisco Ma
bÓiasRrtlna Far ropo, do C. LC.A 3, António Drar te Cam~o, do
do C.I.C.A.3,
António Muriano Gil Bernardi
sPlME: .I.C.~. 3, Manu~l Amaro Cristo da Conce~ção, da
~e 0li' ~ranClsCO da Si l va Brás, do R.C.3. Jose da CrtTl
·8 e ltlr~.
do P.C.4, Norber to António Bodr i.gues , ÔJR.
tar, d ennque Silvestre
Vila Nova Bocas, da Acad, Mi li
967, p evendo ser considerados
nes ta si tuação desde 3,8/
arto. ~~ terem sido nomeados nos termos da alínea c) do
troPas d' do Dec. 42937 de 22/4/960. para servirem
nas
e reforço à guarnição normal da P.M.M..
I

to,

Mo III t r ama r
<0

região

Mi I itar

de Angola

'Sa
~i rg. de En
t lIto, d
g. (Mat.Seg.Cripto),

. M' . R'1beno
.
AntóniO ano
.
dilaçãodO <X;/la. R.M., devendo ser considerado nesta S1
ta a1ín esde 18/8/967. por ter sido nomeado nos teI1IlOs
a serv~a c) do ar t? , 30. do Dec. 42937 de 22/4/960, pa·
11' nas tropas
à guarnição normal.
IV - co~r~~~rs

cursos

E EST~GIOS

A ~ CUr.ro~
1 ~
~

.
AI te rações

na Frequência
~ed'
dab~.C.S
~do o a dilamento de matrícula do l°. ano do Cu rso, A
" no ano lectivo de 67/968. nos termos da a11-

7í.L

ORí!Er~

ro

,
F.XERCI TO j.!0.25

~érit
3a,. ........ f
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10

sai

nea, a) do artO. 7°. do Dec. 40423 de 6/12/955,. aOtllI·C.O.
gento de Cav., Luis Pepsina Fernandes, em serv1Ço
M.M. :

v-

PECL~P.Ar.ÕE~

1 - Pensões de ~eforma
sitar8fll s
Que a partir de 1 de Agosto do corrente ano, tran daS SOIl
para a situação de reforma passando a ser pagos e veJllS/
pensões pela Caixa Geral de Aposentações, conf?rtJ1 de 2
publicado no Diário do Governo nO. 199 -II ~rle~são
8/967, os militares
a seguir mencionados, ~uJal desco~
nual a cada um se indica, estando já deduz~doo 039843 e
to a que se refere o artO. 13°. do Dec.-Lel n .
7/10/954:
27.0l2gJ)
-Sarg.Ajud, doQSSGE-JoséAfonso Perre, do fIAAf···
~
-"
"
"-Mário
Augusto de Sousa,do D. 27.01~
B.M.!. ••••.••••••••••••••
24.98~
"
"
"-Paulino
de M Gago, do (}lli
•24.31 idJ
"
"
Mecânico-António Fe l.íc io, do OCIA.· 24.312
"
"do
rSSGE-AntÓl1ioda C Antunes, do lfvI •
f/1J.
"
"
"-Migu~l
de Carvalho, do
.. 22. 956Sd1
Th11Ll.sb
··Ó 25.248
-l°.Sarg.do
QSSGE -António L D Claro, do fiI 1
_t«c!J
"
""
"-(.~rlos
Alves,.Carneiro, do : .. 24.7~~
n • 13..••.••••.••.....•.•.
1 24.756$fY
.António A da Silva, do H~Il5' 24.75
"
"
-Alexandre de Campos, do d'
~
" "
"
"
-Si Ivi.no Garcia Rodrigues,
o 24.14
"
H.M.R. 2
.,
·
"~
~
'1 "
"
-ManueI da Cunha AI ves , da - Z4.14~
"
.19.10
-l°.Sargento
-José de Quintal, do R<\l
.. 2... :···· do
7fP
-2°.Sarg.do
QSSGE -Joaquim Baltasar Landelro, •• 22.51

II:

FfD'

p'

i'

II

II

01

II

II

OO/~

-"

"II

"-Manuel

Anton'i.o raleira,

n L. 1?t,

do -' .....
.,.,.5
j()
q.jSY

n? .. 1,
?:1.,
-2°.Sarg. Músico-Carlos Vitor L~stre, da EPI"i'r~
.rli&
_2° .Sarg.do
QSSGE-J0sé J C !laínllO, :10 H.M. D•• -'21~i~
11C 7. 21.31Z'"
-2°.Sarg. do Serv. Mat, ·João Dias Nunes, do.
5. 9.3
o
-2°.Sarg. de Inf.-Francisco
João Carapau,d BCda
156~
-l°.Sarg.do QSSGE-Joaquimda Assunção p'osado, .. Z4.
E.P.C
e

II

if

••••

•••••••

• .. "

~a, ~ér'

'***.*!~************************************************
O~OH~ cc EXf.Rr ITn N°. ~5
723

Ç~e tran .
.
S.txa Sl tou para a situação de reforma, por despacho de
Iliarin' °dSubsecretário
do Estado de Administração U l t raanuala e 29/3/965, passando a ser pago da sua pensão
cOnfol'ln
e 14. 235t!OOpela Província l'ltramarina
de Angola,
Pro\Tin~ Vempublicado no Poletim Oficial da Direcção
v~ciac~al dos Serviços de Fazenda e Contabilidade
daPro(~d~ Oe Angola de 1967, o Soldado nO. 13/62-1°.,Marcos
gongo, do R.I.S.E ..
I

d

~

L - Pensões

de Inva'l idez

e 110 "'i' .
r~ p~bi:10 do Governo nO. 19R-II Série-

de 25/8"/967, foaosmil.1cadas as pensões anuais de invalidez,
concedidas
1tares abaixo mencionados es tando já deduzidas
deSCont
eh
36610 dO a que se refere o ar t,", 13°. do Dec .Le i nO.
Lei no e 24/11/947, esclarecido pelo ar t.". 11°. do Dec.aosef' 3?843 de 7/10/954, pelo que devem ser aba tidos
Pasect1 vos das suas Unidades desde 1/8/967, desde <tlimtc~ :~ ~ ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações e
'20
uJe1tos a todas as disposições:
," ,Sal'gM'
'lo
~lo.-An~ónio P.L.Gonçalves,
do PC 7..... 22.512$00
'~bo °
-Lu1s F M ~s Santos, do PAP 2••.•.• 22.512$00
n • 2231/63-~anuel
Craveiro da Silva, do P..
'
"
1.16 •...••••.•••.•.•.•...•.••.
14.628$00'
'%1
10974/64-Anacleto N. dos Santos Cardod. no
so, do ~I 2.•..••.......•.......•••
9.216$00
270/6~_ Francisco A C dos Santos,do RI16.
14.628$00
" ~84/65-Adelino dos 5 Correia, do hI 1••• 14.628$00
j'18194/62-Manuel A.G.L. de Castro,do RI 15.14.628$CX)
2/62 -Adérito Pereira de Carvalho, do
" 27
~. I. 15.......•••.••.
···•·••·•••
.14. 628$CD
10~2/65-Manuel João Carvalho, do RI 15... 14.628$00
4/65-Manue1 Fernandes Ferreira,
do D.R.
" 7
M. nO. 7
····14.628$CO
36/63-Carlos da Conceição STavares,
do
1117
Ii.L. 2
• .14.628,00
08/63-Manuel Nunes Ferreira,
do ~I 16•• 14.628$00
45/66-José Francisco r ljaganha, do B. L
" (()
1. n", 18..............
. .......
10.968$00
5O/63-P.ui ~lberto ~O~ ~antos Conceiçáo,
3
da . E. P.I. . .. . ..•.. :..............
6. 972$00
149/66 -Lui s de Melo Cor-re i a , do BH 18... 5.112$00
23/61-Aristides
Francisco Santinhos,
do
5.016$00
P.C. 8

1?

II

•

,I,

•

II

•

'I

II

II

II

II

sér i e
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Soldado n", 368/65 Manuel dos Santos Coutinho, do .63z$dl
4
R.I 15
·"
3547/64·Mário Lopes Carvalho Xis to. do3. 49z$dl
R. I. 15
,
.
" 1592/65 Henrique José P dos San t.os , d02 496$02
C. T. da Serra da CarregueHa .. ' . 196$d!
.,
9129/65-Mário Gomes Sena, do DRVI 15. '~'196$dl
" 1773/66 Duarte Santos Araújo do RI 2·
"

t,

h

/I

3

P.ectificações

dec1a
Em referência
à O.E. nO.21 3a. Série
de 30/7/967~ da ~~
r-a-se que a antiguidade
do 2° .Sarg.de Art .• Jode 31/10
ceição, é contada a partir de 31/10/966 e não e
967, como por lapso foi publicado.
0000000000

0000000000000000000
0000000000000000000

o

Ministro

Joaquim

do fxército

da Luz Cunha

tostá conforme

O Ajudante

General

0000

00000

.____

MINfSTERIO DO ExERCITO

Ordem

do Exército

~~.~6

lO de :etembro

!~,

r~\Ii

ea, se

-"
1-

ao ~xército

~d

o sê~uinte:

.
lOnoeco
rações
QA

Ul-\

I,

de 19~7

P.GFN10$

Por por t ari . a d e 16 d e Agos to de 1967

~a c G

.~~teit~verno da Pepúb l i ca Portuguesa,
pelo Ministro
do
lil~bl'ig~ ~ondeco:ar com a cruz de guerra de 3a, classe,
e~l.tal' d Os ar t i.gos 9°. 10°. do Regulamento da Medalha
Os aeçõ~ e 28 de Maio de 1946. por serviços
prestados
til!~egui~ de combate na Província
da Guiné Portuguesa,
lh~l.el~i~~s. sargentos'
~ lia, <1 eo1Cl.anode Infantaria,
Carlos ~!.anue1 Moura ViriltÇ~d()l'e
a
mpanhia de Caçadores n? , 1499
Fat.a Ihâo de
t.tl.el M~l~o: 1877 - fregimento de Infantaria
nO. 15.
t.S.~1 da c.olCl.an? de Infantaria,
António Joaquim Dias fo
Il~l()tes o mpanhl.a de Caçadore.,
'1°. 1499 - Hata1hão de Ca!{:tél"io n • 187,7 ~ hegimento de Infantaria
nO. ~5 ..
I el"Cito
do Exerctto,
15 de Agosto de 1967 O Ji1mtstrod'J
'Õ!tQ
, Joaquim
da Luz Cunha,
~:t().<bvern
'bl' a c a Portuguesa,
'
do
~. el.to
o d a P"lepu
pe Io kr
IV.l.nl.stro
~o·ela~' condecorar com a Medalha de Mérito Militar
de
"Se ' o s sargentos
~
topa.tec
a segur "r menC10na'AOS
pcr-vs egun
,~o\See~~ do Conselho Supe:-ior de DisciJ(lina
do .&érci\qt'!egul ontrarem nas condi çêr-s dos art.i gos 26°. e 29°.
logellto~ento da ~eda]ha ~!.ilitar,
de 28 de Maio de 1946.
Judante de Infantaria,
Francisco
Carvalho de Me-

OnDEM no. EXÉPC I TO N°, 26
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sa.

, r ie
~~~*f

"
S
.
'sÍifl
- P ramea ros
argentos:
de Inf'ant.ar i a, António Marun
Le'
lh
mos, José de Resende Feio, Oeolindo João de Ca:va ~stO
mos e António Tapada Lopes; de Engenharia,
Márl.O AU~o e
Grandão; de Artilharia,
José de Almeida Messias Al~ seI"
Mário Jorge Moreira Agiar; do Quadro de SargentoS
?ço
viço Geral do Exército,
David Luis Pereira;
do Ser~bey
de Saúde (Ramo Veterinário),
Joaquim Victor Manue
ro Marecos.
. . do
-Segundos Sargentos:
de Infantaria,
José Augusto Sof~o,
Serviço de Saúde Militar,
Luis Pedro Agostinho~,
' trOOo
Ministério
do Exército,
16 de Agosto de 1967. O MwtS

Exérci to, Joaquim da Luz Cunha.
2 - PPP('AS
Por portaria

de 8 de Agos to de 1967

. . trO d~
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ml.nlS lor rr~
Exérci to, condecorar
com a medalha de cobre de va ferêo
li tar, com palma, nos termos do artigo 7°. com re larneO
cia ao parágrafo
1°. do arti go 51°., ambos do !le~ (.3bo
to da Medalha Mi li tar, de 28 de Maio de 1946,
1~rnpfl
nO, 4481/64, Carlos Manuel Soares de Andrade,
a 'a 0°
nhia de Artilharia
nO. 185 - Batalhão de Artilhar~
786 - Regimento de Artilharia
Pesada nO, 2.
'strO
do
L
Ministério
do Exérci to 8 de Agos to de 1967, O Mtn

d

Exército,
~

Joaquim da Luz Cunha
Por porLaria

de 16 de Agosto

de 1967

do
· istrO
M
pelo
l.n claSse,

Manda o Governo da República Portuguesa,
Exército,
condecorar
com a cruz de guerra de 3a. da rida
ao abrigo dos artigos
9°. e 10°. do Regulame~tO presta
lha Militar,
de 28 de Maio de 1946, por ser~l.~Op rtU~e
dos em acções de combate na Província
da GUl.ne o
sa, as seguintes
praças:
('prnpa
-Soldado n? , 0314064, Joaquim Ribeiro
da Cunha. /a eS 0°'
nhia de Caçadores hO. 1498 . Batalhão de Caça Jf
C~
1876 - Pegiment.o de Infantaria
nv , 2.
, 'ra,di\e11
-Soldado nO. 1554465, Alfredo Gaspar de Sousa Vl.edores
panhia de Caçadores nO. 1499
Batalhão de Caça
oJ11
-Beg imen to de Infantari.a
nO. 15.
da 912
-So ldado nv , 7924866, José Manuel dos Santos p,osacioreS 1
panhia de Caçadores n'". 1686 - Batalhão de Caça
~or
- Regimento de Infantaria
nO. 16.
anhia
-So Idado nO. 82045465/2a.,
Armando Safim, da Comp

c

Ja

~.

II~

~eri e

'

...
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çadoresnO
L~andoT
: 1498 - Eatalhão de Caçadores n", 1876 -Comtll'
err
'
tStério
ltor~al In~ependente
da Guiné.
, ,
do eXér do ExerC1.to, 16 de Agosto de 1967. O Mtntstro
, ctto, Joaquim da Luz Cunha.
'i

- Louvo res

L

PriACAs

Por par tari a de 8 de Agos to de 1967
MÔIld

~:r~i~ovelo
da República Portuguesa,
pelo Ministro
do
ares
ouvar o P .Cabo nO. 4481/64, Carlos Manuel
~atalh- e Andrade, da Companhia. de Artilharia
n? • 785 ,esadaao°de Artilharia
nO. 786 - Begimento de Artilharia
NlItensa
n • ?', porque, ao longo de vinte e dois meses de
darte
ac tl vi.dade operacional
na Zona de ln tervenç ão
fe cO~ase revelou um militar
de excepcionais
qualidades
~gO, rn~~m, valentia,
abnegação e serenidade
debaixo de
1
lh,centern
tas vezes com grande risco da própria
vida.
bl.gOfo ente, na Operação "Grande Elias",
contra um ini
Stit\ji~temente armado e municiado,
ofereceu-se
para '3U
~nte.
apontador da metralhadora
Dreyse, ferido grave
~Ptirnas oscado o Agrupamento, de um morro que oferecia
a cara Vantagens ao inimigo, o 1° . Cabo Andrade, com mui;e\j Pargem, sangue-frio
e total desprezo pela vida, ror
~gadea o morro metralhando
o inimigo e provocando a sua
~l.~daa~~ddenada. Afastado o perigo e apesar ~e extenua:lo,
o seu camarada fer i.do,
ba.l.sreJ Ou a transportar
p?SCada
Centemente. quando a sua coluna foi súbi tamente .,"]
/~ada POr numeroso grupo inimigo instalado
a 1 metro da
t°l.s f~ ?ausando a imobilização
duma viatura,
um rnor t,o e.
L? .Ca b o An d ra d e, que segui "ta na vi.a t!~;l cl
teCta.g\jl'ldos ,o
li, dir~l'?a.
depois de dispor os seus carnal' -las junto dea
Ollde 19lu-se imediatamente
para a zor-> de ma; C" per igo
aa.n
' COmI'arga vl.são, serenld8ne,
,
' ,
I t'
~ ~e'fr'
es~ol.cl.S~O, va 7n,l.~
t' Dec'd~o, semeou a desonrjentação
e o pân~co no l.nl.ml.
tOS,€:s1. lda a evacuação dos feridos
e o pedí.do de socor
vOtn o\jtte valoroso
mil) tar ofereceu -se para, ju~tamente
t~lhente
r~s, ,guarnecer
a Mercedes ~mobi li za~a. Ao, ser gra
f tl'er
erldo o conduLor desta Vl.atura, nao hes1 tou
em
~St'
Para' ~unto dI'e e, cobnnao J o" ao IT.esmotempo que
~a
l.gav
, lhoe bU eÍlcazmente
o inimigo
dando testemunho de hera, f
a n
','
, '
t ~gir
egação extraordinários
o que obngou o lnl.ml.go
~~Pina Combaixas e sem conseguir
os seus propósitos
de

â'

&ili

''l' .

l.ta.r d'

.

1.Sclplinado,

tem demonstrado

constantemente

possr

•
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,
q~e
a, r a 1 ta e. neroaca
compreensao- d o d ever ma' l' l.tar, pelo ibbem merece ser apontado como exemplo de alto valor III
. taro
.
do

Ministério do Exérci to, 8 de Agosto de 1967. O Mintstro
Exército, Joaquim da Luz CUnha.

II - JU~TICA

F.

rl~CIPLI~A

A - Condecorações
1 - SAfG'_N1OS
s do
Agraciado
com a cruz de guerra de -4a. classe,
noS te~ado
ar t? , 12°. do Regulamento
da Medalha Mili t ar , P~()IIl~achodo
pelo Dec, nO. 35667, de 28 de Maio de 1946. por ~~ de p.g&
Comandante-Chefe
das Forças Armadas na Guiné de l< reira
to findo,
o Furriel
Miliciano,
Manuel de Jesus .
de
Nobre, da Companhia de Caçadores
nO 1499 ~ Pa~a 15.
Caçadores
nO. 1877 - Begimento de Infantarl.a
n .
pIar,
tO eJ<elllda
Condecorados
com a medalha de ouro de comportarnen
da Me '0j
em conformidade
con, as disposições
do Begulament~8 de Ma
lha Militar,
promulgado pelo Dec, 11°. 35667, de
I~,i'
de 1946. os seguintes
sargentos:
rribupa
-Sarg.Aj ud , do aSSGE, Leonardo de Almeida,
do 1°·
Joáo
1itar
Territorial
de Lisboa.
p 1.6 e
-1 ° s , Sargs , do ~:,
Arnaldo Ferreira
Nunes, do .'
Patista,
do P.C.5.

i~"'o

o

2 - PH.A('AS
.

dO

terroad

OS
o
com & cruz de guerra de 4a. classe,
fi
0!1lu1g\odO
artO. 12°. do pegulamento
da Medalha Militar,
prdesp8c A
pelo Dec. nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por 11 de (ptr
Lomanden te-Chefe
das Forças
Armadas na Guiné, ~~eiro dO 3
gosto Findo, o Soldado nO. 7377765, Jerc$J.imo ~~ão de
to, da Companhia de Caçadores
nO, 1501, ' Eata 5 e o ::Pri3P'
dores nO. 1877 - ~gimento
de Infantaria
~o. / Artil~a fig)
Milícia
nO. 1/66, Nhinte Cudé, da Comp·anJll.a e rerrjtO
1486 - Batalhão
de Cavalaria
nv , 1897 ,. Coman do
Independente
da Guiné.

Agr-ací ados

~q~3d

la ••
II'

~efi

******:**
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nos Guad ros

o de Sa r gen tns do Serviço

Geral

do Exército

ass~
20 a Ser'
.
/
'~r
.c~ns~derado nesta s1tuação desde 22/8 967, o
tos. (~ Mus~co"Clarinete
Sib", Fernando Simões dos San27/5/964). termos do ar t.? , 2°. do [)ec.-Lei nO. 45733 de

Passagem" a sltuaçao - d e supranumerarlos ' .
Quad r d
.
o a Arma de CavalarIa

p.
oISsou

~rg. a/er

considerado

nesta situação
desde 3/8/967, o l?
David Patul ei a, do R.C.3, por ter
CO para a R.M.M., fazendo parte da C.C.S.IE.
Cav.

illibarca~ Cav,Firmino

923/ll

03.

o

Passa~em a situação
~

Quad
sSo\t

de di spon i b i I idade

ro da Arma de Cavalaria

Sarg, ad Ser'
Ca cons~derado
e

nesta sa. tuaçao- des de 1/9 / 967. o 1~
Manuel Joaquim de Miranda, do P.C.6.

v.,

ti iminações
~

asso

Ouadro da Arnla

de Infantaria

lo '~a~ ser considerado nes ta si tuaç ão desde 26/5/967,
o
g
~os te , de Inf.,
António Coe 11 o Praga, do R.I.S.B.,'R.M.A,
~ att~OS do parágrafo
ún~co do qrtO. 31°. e parágrafo
~o
• 370 do C.J .M.•

IV

PRO~OCÕES E GPADUAÇOFS

&\PGH~ IOS
Armas e

JX)

aJA[ff) PER\1A~f<.:N1E

Serviços
Ministério

do Exércit~

~SCo I

as Práticas

das Armas e Se.viços
Instrur.ão
e Unidades

Centros

de

sér ia
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Regimento

de Infantaria

nO.15

AireS

1° .Sarl?' Músico "Flauta
e~ Dó". o 2° .Sarg.,
FernaJl~~ta 30'
Pe re i r a, contando a ant i.gui dade desde 26/6/967, "o pOst
.
do nO
partlr . da qua 1 tem dilrelto
aos venClmentoS
(Despacho de 6/9/967)

Regimento

de Infantaria

nO,16

1 AfOJlsode
l°.Sarg.Músico
"Flauta
em Dó", o 2°.Sarg.,
M~u~d de d~s
Teixeira
pereira,
do R.!. 6, contando
a anUglll a"eJlC~neJl
26/6/967,
data a partir
da qual tem direito
aOS
tos do novo posto.
(Despacho de 6/9/967)

Cava Ia r ia
Regimento

de Cavalaria

nO.3

cOP
M reira.
q~~
2° .Sarg, de Cav •• o Furriel,
Francisco
Diogo
o tir da
tando a antiguidade
desde 28/2/967,
data a par
tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 1/9/967)

Serviço

de Administração

1°. Grupo de Companhias

Mi I itar
de Administraçao

-

M' I i ta
I

r
Mart

~

1 dadO~
. "
Ma!lUe
Furr-i.ái s do S.A.M., os Alunos do 1.T.M.P.E.,
erern tO~'
Teixeira
e Fernando Pires Gomes Moreira,
por ~o vec/~611
ingrefoso nas fileiras
do Exército
nos termos de 3/6 pO\~
42623 de 4/11/959,
contando
a antiguidade
~es tOS do
en
data a partir
da qual têm direito
aos venclm
posto.
(Despacho de 15/7/967)

Supranumerários
Cavalaria
~'

Regimento

de Cavalaria

n°.' 6.

c~t#
l'

.
ndeira. tJ8l
2° • Sarg. de Cav., o Furriel,
Manuel .Ioaquirn Ba. r da qo eJl
do a antiguidade
desde 30/4/967,
data a partlar~t
direito
aos vencimentos
do novo posto.
Este s
tra-se
em comissão de reforço
na R.M.A ••

la, Sé '
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(Despacho de 5/7/967)

gerviço de ~~terial
~
S -ompanhia Pivisionária
argS, A'

de Manutenção

de Material

Liiis Muuds• Pamo Auto, os 10s.Sargs.
Mec. Viat. Lagartas,
Sé !)irnanuel de Jesus Martins Cascalheira,
da E.P.C. e .Iodade/s Pocha de Carvalho, do R.C.4, contando a antigui~encirn
esde 5/8/967. data a partir
da qual têm direito
aos
termose~tos do novo posto, por terem sido nomeados nos
Pal'a se a.alínea
c) do artO. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/60,
~.M.A, l'Vlrem nas tropas de reforço à guarniçãb normal da

.

(Despacho de 8/9/967)

"1.0 UI tramar
P. e g i ão ~,~i I i t a r d e An go I a
2c S,Q_
J <JiIl'gS G
esus ~
rads. do S.S., os 2°s.Sargs.
Milos., Orlando
Gonçal nçalves, Eusébio Ratana Bento, Florêncio Oylan~v
r~, Jo v«;s, ~rancisco Bernardo Melo, Victor António Hibe it~dopSe Leite Ribeiro e Antc:nio Flores Tomé, por terem
Q~sde~ssagem ao Q.P. do S.Saúde, contando a antiguidade
c~lllent2/6/967, data a partir
da qual têm direito
aos 11mOs do'novo posto.
~
(Despacho de 12/6/967)
rl'iel
C~tanâo S.S., o Furriel
Milo., Américo Pereira Salgado,
qUa.l t o a antiguidade
desde 12/6/967, data a partir
da
ern direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)
t
~rl'i'.
c' el.s d
~lIco o S.S., os l0s.Cabos,
Abílio Antunes, João Fran~~\tes
' Leonel da Silva Pereira,
Luis Maia Monteiro, José
M
~l~idaânteiro
e Manuel Almeida Monteiro, contando a ~-.
Qa~s ye d~sde 12/6/967, data a partir da qual tem d1rer
enclmentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

lc,~ Comando Territorial
Independente
da Guiné
ti 1'g, Gr d
An "
Ba
~ Stll AI a , 1° .Mec. Viat , Rodas, o 2° 'Sarg.,
t<'110
'~ll

~to,

Yes ,Soares, contando a antiguidade. desde 4/2/967.
Partlr da qual tem direito
aos venClmentos do novo

732
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'!i0

2°s.SaJ:is, Grads. do S.S., os 2°s.Sargs. Milos., Ab 1 SOU'
José ~eralta Pereira, José Martins de Abreu, [)lar~edoS.
sa e João Eaptista, por terem tido passagem ao Q•• a pal"
Saúde, contando a ant i.gui dade desde 12/6/967, data tO.
tir da qual têm direito aos vencimentos do noVO pDS
(Despacho de 12/6/967)
~ eoIlFurriel do S.S.,o l°.Cabo, António Da Silva Magal~ae~~q~
tando a antiguidade desde 12/6/967, data a partlr
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/6/967)

V - COLqCACÕES E TRA~SFEn~~rIA~
SARGEN'TCE00 ClJArro

~rmas

e ~ervíços
~ínistério

~a Pepend~ncia
~hefia

PERvIANENTE

do Exército

do Vice Chele

do Estado

do Se rvi çu de Peconhecimento

[aior
~es

das Tr8nsmisSO

cilda '"'des
2° .Sarg. Mec , Mat. Criptográfico, Dagoberto Mart~ tUação le'
va, da R.M.A., devendo ser considerado nesta s~ MetrÓPo
de 15/8/967, data em que embarcou de regreSSO
o

Na Lependência
Di recção
Re~artição

do Ajudante

General

do ~erviço

pS

do Exército

de Pessoal

de Sargentns

e Praças

~

devetllB
2°.Sarg. do QSSGE. Alfredo Diogo Seixas, da B.M.AV~nee pe
ser considerado nesta situação desde 15/8/9~~·
verba "pessoal dos Quadros Aprovados por Lel .

s
ta re
C i re cç ã o d o ~ e rv íç o de F o rt iI ic aç õ e s e O b ra s ~'III d9 ~~
Na Dependencia

do Quartel

Mestre

General

o

o

arna1!1o,
/1/61
2°. Sar g , de Eng. (Sap ,). Manuel Franci sco Bosa Pdesde Z4.
M.~., devendo ser considerado nesta situaçao
o

~
• G,

.

Série

r

ORDFU
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Ven

Pela
(Ce
~adI'Os". verba

EsCO I a

"Pessoal

de Nomeação Vi talícia

'.

Prdtlcas das ~rmas e Serviços.
Instrução e Unidades
Infanta ria
S

[scola

lo

Prática

além dos

Centros

de

de Infantaria

'Sal'g d
C:I'.I: do~,

Eduardo Fernandes Soares de Sousa , do
desde2/~/Gul.ne, devendo ser cons i de rado nesta s i tuação
Pl'ovad
967. Vence pe l a verba "Pessoal dos Quadros AOs pOr Lei".

lo

Retimento
'Sal'g

de Infantaria

nO.i

d

vendo' o ('JSSG~, José Augusto da Fonseca, da ('.M.A. ,deVencese~ considerado
nesta situação
desde 30/8/967.
pe a verba"Fessoal
dos Quadros Aprovados por Le i ;'

~egimento

lo ~_

de Infantaria

nO.5

'''''r
~eve~ddo QSSGE, Júlio José Vieira Gonçalves,
da P.M.M.,
ence o ier considerado
nesta situação
desde 15/7/967.
pe a verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

)o,Sa

de Infantaria

nO 6

C'"~.I
rg. Mec. \. lato Fodas , António CId
ape a

os S antos, d o
qesde·~;/rv1acau, devendo' ser considerado
nesta situaçã
~ole. . 8/967, data em que embarcou de regresso
~etl o
á

~

~eiimento

.s,

de Infantaria

nO

ln

C'rg. d
•
d' de lie ln!.,
Joaquim Fernru:do de ::,ousa Moura, ~o (.1.
e 8/8/9 moI', de .endo ser cons ide r ado nesta s i tuaçao desdosp 67. Vence pela verba "Pessoal dos Çuadro s Aprova
01'

lei"

Reg mp.nto de Infantaria

(O
CSa.rg

;11'

nO

15

Mec. Vi.at , 8odas, ~tónio
Perna(dino
da Silva,
do
Sd.. • 2dIA'
e IVlacau devendo ser conslderado
nesta Sl tuaçaoP~lt:. 4/8/967,'
da t a em que embarcou de regresso
a ~1etró
,~

734
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Batalhão

de Caçadores

nO.6

· d d o.~,
QCC'r'v
M"arxo
' dOI'
Sa rg. AJQ.
e
avea'Jra esus, de
... (1.W.M.,
/967.
devendo ser considerado nes ta si tuação desde 15/7 Lei~1
Vence pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por
~atalhão

de Caçadores

nO.8
~ do

C.r.

2° . Sarg, do S.S., Manuel Francisco Proença Aldeao, ,. deSL da Guiné, devendo ser considerado nesta situa~aOVitit
de 28/7/967. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao
lícia

além dos Quadros".

Arti

Iharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

n".

2

ci/r6/

do QSSG~. Américo Palas Pertira,
do 8.l.IC
devendo ser considerado nesta situação des ados
8/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprov
por Lei".

10.Sarg.
pedir,

Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO. 5

deveJldo QSSGE, António Soares Faria, da f!.M.A., Vepce
do ser considerado nesta situação desde Is/e /967:"
pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por Ler •

1° .Sarg.

Regimento

de ~.rtilharia

( r. I. C. A.

Pesada n°.:'

2)

do~,{'\QCY'J;' Teo'f'l1 o de'
~O, do c.r'21é(ldBj
a oncelçao~ Rama
de
Guiné, devendo ser considerado nesta situação des doS por
967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
Lei" •

<::
20 .~arg.

Cavalaria
Reginrento

de Lancei ros nO.1

()!Ji'

Z~ê/9~~:

Sarg. Ajud. do CSSGE, João Pedro Ribeiro,
do C. T.1.
né, devendo ser considerado nesta situação desde por Le~
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

la ~,

'I_ ~erje
'
1**... ",**
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Regimento

1° ,_

de Cavalaria

nO.3

'\JiIt

lJno g, de r
t ldade M -~v:.

José Pedro Miguel Camilo, do r.C.7.,sua
~~Çãod~~blllZadora,
devendo ser considerado
nesta silllé. \t de 27/8/967,
por ter regressado
do C.1. I.
da
Por Lei,,~nce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

~egimento

1° I._

de Cavalaria

nO.4

'\JiIr

~Qlitz~~ Cav •• Amilcar Teixeira,
do R.C. 7, sua Unidade
Vesde27
devendo ser considerado
nesta situação
do C.T.I.
da ~uiné.
ellcepel 967, por ter regressado
a verba "Pessoal
dos Cuadros Aprovados por Lei."

/~?'

10~

Regimento

de Cavalaria

nO.6

'\JiIr

Qad g. de C
ti e MObiloav., João I'omirigos Miguel, do f'.C.7,
sua UmVesde27/8;zadora,
devendo ser considerado
nesta situação
ellcepel 967, por ter regressado
do C.T. I. da Guiné.
a verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
o

Pegimento

,o~_
'\JiIr
&e g,

de Cavalaria

nO.7

do nC;:OCV-.T.,
~/ consod~'
João Gonçalves Po l a , da fl.M.JIf.., devendo
rta "p~ erado nesta situação
desde 24/7/967.
Vence pela
ssoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Engenha r i a
Escola

10,Sq

Pr~tica

de Engenharia

I~rg. do O
terdoser SSG~, José Joaquim Lopes Nunes,
~ regre cons~derado nes ta si tuação desde
adrosASsado da P.M.A •• Vence pela verba
Provados por Lei".

Trans

depor
dos

miSsões
o

\

Pegimento
t~ r~, de

do 8.C.3,
25/7/967,
"Pessoal

de Transmi

ssões

'

o

o

de'2!Ía
~.ME:ng. (Trans.),
Zeferiuo Manuel Podr i gues ~ore~~ia4!7/96·M., devendo ser considerado
nesta s~t~açac;> de~
alémd7• Vence pela verba "Pessoal
de Nomeação Vi t.a l fOs Quadros".

"

~érie
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Serviço

de Administração

l°. GruDO de Companhias

~ili tar
de ~dministração

Mi litar

Macau,
Sarg.Ajud.
do QSS:}', Ildefonso Cipriano,
do
~~1.Vetl·
devendo ser considerado nesta situação desde 3/9/ Lei",
ce pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por
,'o
Ar
allJ
.'
de f' "o
!O .Sarg, Mec. Viat. Podas, Domingos Boucela V~elfa sitUa~~
e Silva,
da p.M.A., devendo ser considerado nesta, N;etror
desde 15/8/967, data em que emLarcou de regreSSO a
le.

c.r.r

~rgãos

de Execução

Estabelecimentos

dos Serviços

e Outros

ElementoS

Penais
Depósito

Discipl inar

C1,

p.'.
. , . o d o s~

2°. Sarg. de Cav., Edmundo dos San tos Pinto T~berl d~ nest8Gui'
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser cons~dera T 1. da Le;'
tuação desde 27/8/967, por ter regressado
do C. dos ~f
né. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprova

Estabelecimentos

~ospitalares
ln fecto r.ontagi osas

Uosp ita I r,: i Iita r de üoenças

(jJ;~e,

1 1. d8 of
2° .Sarg. do S.S., Manuel da Costa Moreira, do C2/il/967"p~sso3'
devendo ser considerado nesta situação desde
erba'
ter regressado
do C.T.l. da Guiné. Vence pela v
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".

~ospital

"i l i t a r

Principal

Gú~'~e'

, 1 1. da Vefl~
2°. Sarg. do S. S., r0anuel Joaquim Cardoso, do C 28/7/961. dfO'
devendo ser considerado nesta situação ~esde,
dos ~a
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalíc~a
alem

SlIpranumerários
Infantaria
regimento
ln!.,

ue Infantaria

José Pereira

nO 1

Qias Pilroto,

doS

r;:>.

(.t·,

di'

~a ~ér .

*~***"'!~
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doser
.
ter .dconslderado nesta s i tuação desde 5/8/967.
por
Ilial ~~ ~ nomeado para serva r em reforço à guarnição nor
h.l.l.
.M.A., fazendo parte do Comando do E. Ca,ç.1892/

"

regimento

de Infantaria

nO.15

2\Sq
eJo~~s: de lnf.,
Severino da Silva Leitão,
da CH/G.M,L.
do D.G.~~.G., devendoserU1rn d~ Sousa da Luz Gonçalves,
t~ sidconslderados
nesta situação
desde 3/8/967,
por ~
Dec. 4'l~ nomeados nos termos da alínea c) do ar t ". 3°.do
fOl'çoà 37 de. 2~/4/960,
para servirem nas tropas de reguarnlçao normal da P.M.M ..

Batalhão

20

Independente

daIutantar

i a nO. 17.

s,Sar
~tón1s'p~e lnf.,
José Correia Cabaço, da CR/G.M.L.,José
B'I.I ~7 lres Quintas, do B.C.3 e José Albino Correia,do
5/8/967 • devendo ser considerados nes ta si tuação desde
dOarto' por terem sido nomeados nos termos da alínea c)
troPas 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960,_ para servirem nas
e reforço à ~uarnição normal da B.M.A ••

d

3atalhão

20

Independente

de Infantaria

nO. 19

s,Sar

~~.L.ri·
de lnf..
hl~el F António

Francisco
Dias Rodrigues,
do C.r.C.A.3
Joaquim Mito Cartaxo,
do ~.l.16,
João
.1.13 e:nandes, do P.LI.l9,
Luis Pau1i~o da Co~ta, d<;,
ta 1'1' • hcardo
José Cansado, do l.T.M.P.L
e Jose More i. sCad
Sltltaç o. da la. C. D., devendo ser considerados
nesta
mos tia ao desde 6/8/967
por terem sido nomeados nos terf,al'ase;l~nea c) do ar~o. 3°, do Dec , 42937 .d~ 22/4/960,
'·~.A Vlrem nas tropas de reforço à guarm.çao normal da
'.

~atalhdo

lo

de Caçadores

nO. 10

'Sa
~~~: ~e lnf.,
Anselmo qibeiro,
do F.l.13
e 10.Sarg.
do
1Qetadrancisco Henriques,
da t.M.Elm.,
devendo ser con~~ead Os nesta situação
desde 5/8/967,
por terem sido
.·A•• ~: para servirem em reforço à guarnição normal da P.
lo.Se.
Zendo parte da E.Caç. 1921jE.C.lO.

i2~~Sa
Mec.

Auto,

Belarmino Micaelo Silveira,
do
Alberto Afonso Eira Velha,
considerados
nesta situação
desde

6. de rg. Corneteiro,
Vendo ser

n.G.~.G.
do Ii.r.
5/8/967,

·

sér ii
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por terem sido nomeados nos termos da alínea
3°. do Dec. 42937 de 22/4/960,
para servirem
de reforço
a guarnição
normal da R.M.A •.

d art.
~ropas

c)

nas

Artilharia
Regimento
l°oSarg,

de Artilharia

ligeira

nO, 1
5.0.E ..

do OSSGE, Amadeu Ferreira

Tavares,
do C/'S/967:'
devendo s~r considerado
nesta ~i tuação desde, 9 uarniçao
por ter si do nomeado para serva r em reforço
a g 1989/P,
normal da B.M.A., fazendo parte do Comando Agrup'

A.L.I.
i- .Sarg.

do QSSGE, António
Q? ser considerado
nes~a
si do nomeado para serva r
da H.M,A., fa~endo parte

de\'eJl
dos Santos,
do R.A.L.~' por te!'
si tuação de~de 5/8!9~O' naJ1l1a
\
em re forço a guarn1 çS8jfl)\·L.
9
do Comando AgruPo I
de\,e~

r:

1° .Sarg.do
QSSQ:. Manuel João, do E.M.E. (C.D.E'~7)' por
e
do ser considerado
nesta situação
desde 5/8!9~o'noJ1l1a
sido nomeado para servir
em reforço
à guarn1;F A.LJ
P.M.A.,
fazendo parte do Comando Agrup- 1987
Jes
, Fernall Sde
Furriel
de Art. (MatvSeg.Crapto},
Agostinho P~l~ação de ti'
do B.R.T.,
devendo ser considerado
nesta Slt l'nea c)tfO
5/8/967,
por ter sido nomeado nos termOs da a ir nas
V
artO. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960,
para ser
pas de reforço
à guarnição
normál da R.M.A.

Regimento

de Artilharia

Pesada

cP

nO,2

da v,
pireS,
f Cat
1° .Sarg,
de Art.. , Antóni o Fernandes Martlns
do 'O.G. 'S/B
A. e 1° .Sarg. do Q'iS:iE, Guilherme AugustO, ~ desde . e
o
çado , devendo ser considerados
nesta situaça
reforçr9ZZ
967, por terem sido nomeados para serviremdemp.Art
guarnição
normal da R.M.A., fazendo parte
o
R.A.P.2..
S"rg I
o v Aft'

5

M. ?

'de /"d

2° .Sar~. Meco Auto, João Gomes Braz , da E.P •. rrl.é).s Al~)e '
Cl ar im, Eurico Luis Morais,
do G.A.C.A.3,
Fuuim de sit~e
Augusto Batista
Pereira,
do e. Le.A. 4, e JOd~s nesti:los dOr~
e Silva,
do R.A.P.2,
devendo ser consl.dera
oS terrflra se
ção desde 5/8/967,
por terem sido nomeado/s 4~9tfJ, PM A'
línea C) do art.", 3°. do ['eco 42937 de 22 í da fl· .
rem nas tropas
de reforço
à guarnição
norma

3a,

s'

.****!~!~
2·s.Sa.l'
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n~degS de Art., José de Moura, do C.I.M. e Amadeu Fer
S
dio F de.Sousa,
do G.A.C A.2; Furr i gi s de Art., Custó
veil'al'anCl.sco Gonçalves,
da E.P.A. e Samuel da Silva Oh·
Çãod' ~o !',A.L.2 , devendo ser considerados
nesta situa'
alíne:s e) 9/8/967,
por terem sido nomeados nos termos da
sel'yi c do ar-t.? , 30• do Dec , 42937 de 22/4/960,
para
de Anl'ernnas tropas de reforço a guarnição
normal da F.M.
go a.l

Cavalaria
lo ,Sal'

Pegimento

de Lancei ros nO,2

vend.~·de Cav., José António Godinho Casaco
do P.C.4,deter si~er considerado
nesta si tuação desde 3/8/967,
por
mal d ~ nomeado para servir
em reforço
a guarn i câo norlo
a .M.M.» fazendo parte da C.P.Militar
l7S2/R L. 2.

'Sar

.

cGnstlede Cav., Joã~ Baptista
Prado, do R.C.6, deve~doser
meado l'ado nesta s i tuaçâo desde 3/8/967,
por ter s i do no
fazenlal'a servir
em reforço à guarnição normal da R.M.M.,
lo
o parte da C P.Militar
l7S3/P.L.2.
'Sal'
ser ~~nd~ Cav., José Antonio Ferreira,
do R.C.3, devendo
do n slderado nesta ...situação desde 9/3/967,
por ter si11 Otneadopara ser-vrr em reforço a guarnição normal do
, de S Tané, fazendo parte da C.P.Militar
17S4/RL.2.

c..

1o

"

'~r

Re~lmento
~

de Cavalaria

nO 3

vend~' do c.ssc;E, Francisco
Vieira da Costa, da E P C. , de
ter sl~el' ( .s ider adc nesta situação
desde 3/8 967.
por
!IaI1.M ~ nomeado para ser v i r em reforço a gu"rnição
normal
. 1., fazendo parte da C C.S.jB.Cav.
1923 R.C.3.

s

~e&imento

de Cavalaria

nO 7

<os
~' arg
~n·s.
de (av.
Serafim Francisco
dos Santos,
do R.I.S e
~adoslon d Os S~ntos' Ferreira,
do f1 C.7, devendo ser cons~'d e
'te
eSta sltuação
desde 20, r.967 e 27,8,967,
respect i va
q~to.'3~or terem sido nomeados nos termos da alínea c) do
~~ d
. do Dec. 42937 de 22/4/960.
para servirem nas tro
e reforço a guarnição
normal do C.1.1. da Guiné.

~erv'IÇo de Material
COhlpanh i
Divisionjria

de Hanutenção

de ~aterial

740
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Sar-g , Ajud. (fiamo Auto), Luis Uiogo Lança, das OG'~'~'da
S
M.ec , Vi' at •. Podas, José António Jesus F'19Ue1f'"s pe1r
oarg.
E.P.S.M.;
lO.Sarg. Mec. Viat. Rodas, Afonso AntUfljailfle
rlgues,
da E,P.E.,
P .Sar g , tv'ec. Viat.. LagartaSV'at• t«Y
Gonçalves da Cunha, da E. P.E.; 2°s. Sargs. Meco
{,o'
das, Alb~no Cruz Eamos , do ».r.i e Rafael franctSdas,M'
pes Eap t.i s ta , do O.G.M.G., 1°. Sarg. Mec, Vlat.
.0 Mecs'A
mando Marques José da Cunha, do .8.1.5 , 2°s.Sargs·"",,do·
fer .."" '5
Vi.at , Rodas, Fernando Luis Coelho, do P.Ll
e
) {,tJ~gs
G. Viegas, do D.G.M.G.; Sargento Ajud. (Ramo A~t~o~,safe'
Manue l de Jesus Martins
Cascalheira,
da E. I- :C •• do p.1'.'
Arc f i ces Serralheiros.
Manuel Martins Perelfa~ 1va safa,
António Alberto Teixeira,
do R.A.C., José da s,do p,C, ~~
banda, do e.r.is e Al hano Fernandes Guimarães'S/S/o61,Fre
devendo ser considerados
nesta s:i.tuação desde
fto,do e
terem sido nomeados nos termos da alínea c) do as de r
creto 42937 de 22/4/960,
para servirem nas trOpa
forço à guarnição
normal da B.M.A ••

'\0

í

No IJltramar
~egião

PJilitar

de ~,n~ola
Q

C6 e

do v',' C~.
lOs.Sargs.
de Iní.,
António Podrigues
da Costa, AntÓfl1SiO
Fernando Galvão, do E.C.lO, 1°. sarg. de t::ng• , se' AfItóllta
S
J o
va Leeai ro Di,as , do fl. T. elo, Sarg. ' do SAM
•• " ~dadoS
fie ef
1
Calmeiro,
do 2° .G.C.A.M., devendo ser cons ~r S pafa
situação
desde 5/8/967,
por terem sido nomea, °ão flofl1l
virem em comissão por imposição para a guarn1C;
de'
M D.l,C'!pOf
10.Sarg.
do S.S., Profírio
Gaspar Pinto,
do H
967, à
vendo ser considerado
nesta situação
desde
efofÇo
ter sido nomeado para servir
em comissão de r
,
nição normal.
f~)
p 1. S ~defdll
lOs.Sargs.
do OSSBE, Pedro Augusto Miranda, do r' COflS~os
pi!"
o
Firmino Pacheco tv'oreira,
do R. 1.7, devendo, ~~ nomeafIlié
nesta situação
desde 12/8/967,
por terem Sl a li ~a
ra servirem em comissão por oferecimentO
par
normal.
1° ,.rc.~rg·
dO
E P 1. e devell61,
lO.sarg.
de Inf.,
Bernardino
Nogueira,
da d'
0/8/9 pj
de Eng. (Trans. ), Tomás de Sousa Ferrão,
/~/967 e "fei11
fV1
ser considerados
nesta si tuação desde 2Ü 'r8 se
respectivamente,
por terem sido nomeados pamal.
or
comissão por imposição para a guarnição n

:l'

S/8/

é:r.,

l

~,

0-

~er i
**~**
e ....~.
****"

!.

Ofln~'.'
,\,,,_,

nc
t'

-'0

EÚr.nIT"!
lJ
•.
.,

' ••

......

21:

1~~

t_'

':

I
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[o

"aro

de\1e~', de luL, Augus to 'l racaI f~i.l:::eiro, do eL.s,r,L,
par tJO $~r cons i Ier ado nesta s i tuucfio desde 2C/8/967,
er S1.j'o uou.euoo
, para se rva. r em re f orço a
' r._,.j~.,
1\,
)0

, s·.:iar .•

nuel ~1:,. do o.~~CI-. José '-Ul,es ~!ddeira, do ['.b,Ll e t\:atiOs n 00. .:. lva rIU
. t unes, ao
. L"
'd
. rl
'''' J.. 1"», ceven
o ser consxcer-a'~en~St~~ltuaç~o desde 12/5/967 e 29/8/967, respectiÇo u e, ,JOi- t e rem sido nomeados para servirem em re forgUdruição norn a l ,
.
..L.

. 'o~ar·
"

~

[lO
lnto

I

ue

-.

Cavo

(r p.

f'

acn

. o i oc.u
o

,

'

i.z

açao

~

')

j,

J oaquam-

da

c.;,·l v

~ol

a

resde' 2~/ Y·fl.I •• devendo ser cous ide rado nesta situação
11~ac) d E,/967, por ter sido none aoo nos termos da á.lí'lr Ita o arto• 30• do f'Cc. ·12Q37 de 22/ l.j9G(', para ser"
S tropas
de í3,,~or-c...o
, à (,. N ••
[o

P.eki~o ,'ilitar
de ~'oça~Jiql;e
'~ar
10.S~· de InL. Al l i.uo Pereira da Silva, (lO (G/2a.

'-".M. e

da r<~p,~ ~e I\rt., Ale l ino l-ernando Ca rva I ho da Fncarnaçáo,
Q~ 12/8/-,--ro~llt, devendo
ser consi'derados nes ta situação des
Ililssã

[o

96 (, por terem sido nonleados para servirem
o por oierecimen to para a guarni.ção normaL

,Sar

em co

,

de\1e~d E.nfo. f~ipíco, António ~;anuel leixeira,
do Q GJ"'. V ••
tel:" s.~ ser considerado
nesta situação desde 19/8/967,
por
lo
1 o norreado para servir
em reforço à guarnição
-Sal:'

do r~' de ~:ng •• :::'amuel da Silva Moreira, do P.1. e 2°.Sdrg.
do \\.:SCE
.' e1 ro, d anca.
~ d 11.11tar
~.. 1 .
Se
• Manue 1 das N eves [-<ll
, d even
l:'~SPQ: ~onsiderados
nesta si tuação desde 3/8/967 e. 2/9/967
IlilSS~ t1.vamente, por terem sido nomeados para servll'em em CG
20
ao por imposição para a guarnição normal.
'\a

rlo~:.Mec.Elect.,
Francisco Prás dos ~antos, do LI 4. deveI.
\loII r cOllsiderado nesta si tuacão desde 12/8/967, por ter Sl
de 2~rneadonos termos ~a aI ínea b) do art o. ~o:. do f)ec. 4~')37
f
/4/960, para serVlr lias tropas de guarnlçao normal.
u!:'!:' '

le11l-"

.

~el:' c '\.lSlCO, Fernando

de Sousa (-'atista,
do [~.I.15, devendo
~Otne
onsiderado nes ta si tuaç50 desde l8/? /967, por ter sido
22/4i~o ,nos termos ~a alínea c) do artO ~o" do nec. ~2937 ~
10
-60, para serv1r nas tropas de guarnlGél.O normal.
<~

,

B.~~~.
de Art.(Op.

Iní. das 1rans.),
f-lui António da Silva,do
" devendo ser considera~o nesta sltuação
desde 2/9/967,

,
.
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série
3a'f""'"

tO 3~
por ter sido nomeado nos tennos da alínea c) do a~e G.N.·
do Dec.42937 de '2/4/960, para servir nas tropas

Comando Territorial

Independente

da ~uiné

correi.a,;
1° .Sarg. de Inf., Maurício Carlos Augusto carval~o d sdeZ1
do R.I.8,
devendo ser considerado
nesta situaç~o ~e ~r
8/967, por ter sido nomeado para servir em com~ssao
imposição para a guarnição normal.

Manuel
_ 20s.Sargs.
do S.S. (Enfo.), José Correia,do
R.S.S.!
'dera'
Joaquim Mercês Félix, da E.P. I., devendo ser ~ons~()lflea'
dos n esta situação desde 27/8/967,
por terem s~d~2937d~
dos nos termos da alínea c) do arto. 3°. do Dec. a~i.ç~
22/4/960,
para servirem nas tropas de reforço à gU
normal.
,
,Sil"e.,
l°.Sarg.
Serralheiro,
Paulo da Conceição Lade~ra dÂogelo~
do R.L.1 e 2° .Sarg, Artífice
Seleiro CorreeHO, a sitUe.91:
Jesus,
do h.A.L.I,
devendo ser considerados
nest s de. 3~J
desde 27/8/967,
por terem sido nomeados nos termo a ser"~
nea c) do art0. 3°. ao Oec.42937 de 22/4/960, par
nas tropas de guarnição normal.
. Oro

S

"
do C.1· . zO'
2°.Sarg.
de Inf.,
José .Ioaquam Coelho Feüe~ra.
~ desde r'.
o
regueira,
devendo ser considerado nesta sa tuaça c) d;') 3
7/967, por ter ~i~o nomeado nos termos, ~a' al~n:a opa$ c~
30, do lft:-.; 4293 r G:t..! 22j4/9W, para sepn
nas "r
guarni ção norrna.í ,
r 15.

0 Sa
d OuÇ' •.S ,l:!.n
r
fO .), ACl varo P'odr i.gues Cou to :.nn/9bL1
riU f.l.~' po!
[f
2 • rg.
devendo ser ::onsiderado nesta situação desde t,\."J 3o•do qv
ter sido nomeado nos t.ermos da al ínea c) do art de refO!
creto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
à guarnição normaL
.
r-

Comando Territorial

Independente

de Cabo verde

XC.
o do C· 25/81

.
"
,
l0.Sarg.
Mec, Vi.at., Rodas, Jose dos Remed~os Be~ 'desde rÓ'
o
A. nO.3, devendo ser considerado nesta situaça
) do 8. ,de
p3
967. por ter sido nomeado nos termos da aI í~ea ~s trO
go 30. do Dec. 42937 de 22/4/960,
para serVlr n
reforço â guarnição normal.

VI - COt~CI!RSOS, CURSOS E ESTAGIOS
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A ~ Concursos
1 ~ L'Ista

~a~

geral de clasSificação

de aprovados

a Os d '
didatoseVldos efeitos,
se publica a lista
geral dos can~urriel ~fro~ados no Concurso para Promoção ao Posto
de
!2/966:
anm, aberto pala O.E. nO. 36 -Sa, Série-de 30/

~'de
~tdl!ll!

Classif.

:i"....

~~~~ade

'2
'3

Posto

Nome

Valores

i~:C:b~ci~~j~:éLi~i~d~-õii:~i~~-------

fl.C. 3' - - ~
F..P E.

Zagalo ••••••••••••.•••••••
13.3
-Adelino Valada Manaia ••.•• 13,O

P.L' ~

"

"

ti

•

"

"

"-José

1.

Manuel Bebelo Helio-

·····11,3

doro

"

" -Carlos Manuel Dias Pereira •••••••••.••••••••••••••

"

10,0
a Os
~tdato~evidos efei tos. se publica a lista
geral dos car:
~~rr~ej~;rovad?s no Concurso para Pro,:"oçãc: ao Pos~o c.e
30il2/9~~eteno.
aberto pela O.E. n
30 -3a. Sér a e
I.
OU.

~ar

V

•

lt~ de

Classif

etn
'.
Unid ade
'\ ' .,_. _

Posto

?l. 1 ----

-lc.Cabo

"

"

""
-lo.Cabo
-lo.Cabo

Nome

de Jesus Tav,
res
' ." .. _.•14 e
" -8aul Manuel Vltorlno dos
Bei s ....••....
, ..... ' .. ,12 r
"-Antóni
o Gravaia Nisa .••• 1] J
Milo.-Teófilo
Pint0 da Mota •• 10,2
Corn.-João da Conceição Rodrigues. , , .••.••..
,
10,(!

\....cr.• -Eduardo

VI I
LI)
~r

VaJ.ore

nECL~RI.COES

,

,ectlficações

~
qllef" l:'en.·
qo~a an.~~a ~ E. nO. 17 ~3a, Série- de 196?, decl~r~-se
!tio Santo gtlldade do 2° .Sarg , de Art.,
Fausuno Ant.ómo
Por s~ da R.M.A~, é de 31/10/966 e não 31/10/967, cop. o se puhl i.cou.

o.

la

p

-tan8

"éc1ara-se
que ~ 2~. '-ar". de i\rt.,
Ant.ón i o I\~allue; ,e~tli'
I-alo, per tênc ia ti r-.tll.'\. e 11.:0 COUIOpor lapso .10\
c euo (:01 t.!:.. Jlo.l~-3a. "irit.- de 3('/4/967, páf;' 3 O·

'8~'

I -ec t i fica-s'

em CU. uO. 10 de 'iI '/lU/066!n~O'
laCl
11 ')L', res: e1.lunlt,;
ao ~o.:-arf!. do ~o;:-"., ,'nt(JH1.-0 ,'A
da ::-ilv<t, f.,lIc!e se lê, 1-.1. 1 deve ler-se
.Ja !'.,I •. "
~ ullicação

: ~o ~o,
se que o o- o o -'-aI' r o ,\,-,-. 1° ., (O
1 I'.
L '-'
<.; '"
Ilro<nOV.L
'.0'
t. /QIÍ~
i:I r,8'
act.ua I pOS to 118 Uol'.. nO. 2.1-3a • cér i.e- Je 3Ü/C _ LJ, \ofre
{!illl.ls 677, se chana Jusé de Jesus Ascencào , e H'10,"rete'
de .Iesus Ascenção, como por lapso foi puLlicado 0:1
rida (_. r

íec l a r
,

d

I

V

c -

o

•

"
~_elides,.
:'ec l ar-a -se que o 2°. a rg, ~,ilO o, lernun.!o I" arques ° 24.38
do r .i.lS, promovido ao ac tua l pos to pela (..~. J1 'de tl~'
Série
de 30/é!/967, pág. 67,1, COIILa a allti,Uldade3/7jO(:I,
moção ao actual
posto desde 11/7/967 e ni'io c'esde
como por lapso foi publicado
na referida
0.1 ••
,lO
, aS,"
r1C
•i. e c 1ara se que 0_ C') ° .::::arp.
'
"10
r
d
"asr'al
•• \,1. " rernan o u1.
. ':io aO
1° c.. d~ Saúde (Comissdo Li qu idat.á r i a ) , promov/8/~67, 8
actual posto pela C.I.1- nO. 21 3a. Série
de 301llsto,
diarea to aos vencamen
,
1'"
fOi
paga, nas 678"tem
tos 00 nOvo
1 pso
q
ce sde 22/ /966 e nào desde 22/9/967, como por a
puLlicado na referida
O.L
'rio
~o
,"\ 1
omov).-" ~
·ec ara-se que o 2° .Sarg.ll.1."'1° " d o f ,: C'Ü'
:-'-' pr n/A/96
It '1J
actual
posLo pelaO.L·,. nO. 21 3a. '3ene
de 3-,
efl,p
páginas 675, se chama I<elchior de <\lmeida ~~ar~l~~tliC~
I:<elxior de Almeida r\:artins,
como pos lapso fOl
na referida
O.E ..

c.

o

1

se
declar'!! 8
de 19~7"
PiOleJl\

J-,m referência

rm

a G.~
nO.17_3a. Série
que a antiguidade
do Iurriel
de lnf.,
2enJ an,~ma parti
da ilva é contada a partir
de 23/10/965 e naO
oe 23/10/967,
como por lapso foi puHicado
,
p~f
/0/0671 I:lJlo, J
referencia
à O.t. nO. 25
3a.
r1.e de 10,
do
correJlte
722, rectifica
se para 1 de Seterr,Lro
de reformli
da ta em que transi tam para a si tuaç:io
saqrentos
nela mencionados.

o'

2
1

eclara-se

~iversos
que o 2°.Sarg.

de Inf.,

,
r.tal/uel Lelte

de M~88

s' .

Ja

*** ",,~r~;
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lI-

p~~:s, que tinha como Unidade MoCilizadora
o R, L IS,
\OtaOUoa ter desde 23 de Junho de 1967 o F.I. nO.2.
n • 91G do C.l.l.
da Guiné de 23/6/967.
Declara
Va -se que o 2°.Sarg.
de lnL.
Manuel Joaquim da Si.lso~ qUe tlnha como Unidade Mobilizadora
o R.L16,
passidoa ter desde 1 de Agosto de 1967 o H.A,L.l,
por ter
A.L ~ransferldo
para o Comando de Agrupamento 1975jR •
. • Nota nO. 13235/A de 19/7/967.
Decl
t~~~-se que o 2°.~arg.
de ArL., Joio Alves Vieira,que
o I\.~ omo Unidade Mobilizadora
o E.C.5,
passou a ter
tiÇã od' L desde 4/7/965.
Nota nO: 26043/1 da la o Peparo OG/8.M.A. de 7/7/965,
Decl
naara-se
Hato que o 2° .Sar g , de Art.,
António Manu~-1 ~Pestamal d • que se encontrava
em reforço
guarrn.çao nornO.1 a k.~j.~., tendo como Unidade Mobilizadora
o P.A.L
deil(' transltou
para a guarn içâo normal desde 7/7/965,
dade~db.d~ ter desde a mesma data o R.A.L. 1 como Uni,
de L
lllZadora.
Nota nO. 33297/1 de 13/7/965
da F.M.
rutgola•
llecl
Vaara·s e que o 2°.Sarg.
do S.S.,
António Jacinto
da Si 1• do li. L, 1 transi tou para a G.N. da P.~l.A. em 7/6/65..

L

°

°

1967
tin~ ~glsto - dia
aego,dop.T

196'1

VIII

- OBITUAnlO

3 - 1° . Sarg.
.•

do Q.S.S.G.E.,

nio-N~etembro - Dia 23 - lO.Sargento
Unes dos Santos,
do ~.I.14.

José

Mar-

do Q.S.SoGoE •• Antó-

1967

dos-1-A ~osto - Oia 24 - 1° .Sargento
elS, da C.SoS ••

do Q.S.S.G.E.,

Jorge

série
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000000000000

0000000000000000000
0000000000000000000

o

~inistro

do [xircito

Joaqu im da Luz Cunho.

Está

conforme

O Ajudante

General

0000

0000

MINtSTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército
3....
SItRIE

~o

..

~

27

30 de Setembro

PUb I .

Ica-se

'
ao exercito

de 19~7

o seguinte

I - ~UDA~C~~
SAPGf.NTOS

[X)

n~

SITUACÀr

OOADro PE:Ft\1ANENTE

~bates
~
f.uadro
assou

de :argentos

do ~erviço

Geral

do ~xerci

lO

20.Sa: ser considerado
nesta situação
desde 18/4/967,0
Por t g. ~o QSSGE, Manuel Fernandes Peres, da R.M.A.,
eela
s~do julgado incapaz de todo o serv rç
mi li tal'
... 1 e apto para angarjar
meios de subs~stenc~a.

YI4

Ingresso

nos üuadros

QU::ld
~
- ro ua Arma de Infantaria
asso

U a
,0,Sa
ser considerado
nesta sltuação
desde 22/8/967,0
deiasrg. de InI..
Jerónimo Francisco da Conceição Can
la \'e~bdoi.f:.1.2, por ter regressado da B.M.A.. y~nce pea Pessoal dos Quadros Aprovados por Le~' .
~

r.ssou ~uadro da Arma de .~rtilharia
20.Sa~ Ser considerado
nesta si tu
desde 16/8(967! o
tecto â' de Art., António rvlanuel do Nascimento Flgue~Pela.' o R.A.C., por ter regressado da R.M.A.. Vence
h

açâo

verba "Pessoal
b

dos Quadros Aprovados

por Lei".

~Uadro da Arma oe Cavalaria

'~sa.ram

a ser considerados

nesta

situação

desde

16/8/67,

750
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3 ~'rie
..e ~
**!~*;***

Ié io e
os 2°s.Sargs.
de Cav., José António f'ajanca Va e~ terem
Jeremias Conceição Eurrinhas,
ambos do R.L.2,
doS
regressado
da ~.M.A•• Vencem pela verba "Pessoa
Quadros Aprovados por Lei".

PI

P assou a ser cons~id era d o nesta

'd es de 23/8/967~~,
s~tuaçao
~ doI"
2°.Sarg.
de Cavo, João Henrique Conceiçãofl~&dO'da P.J~I'
3, sua Unidade Mobilizadora,
por ter regressa dos por
A•• Vence pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprova

Pu~dro

da Arma de fngenharia

5/8/967, o
Passou a ser considerado
nesta si tuação desde ~ E.l, por~~
2° .Sar g. de Eng. (Sap.), Joaquim Anselmo, do"p~ssoal de
ter regressado
da R.M.A.. Vence pela verba
meação Vitalícia
além dos Ouadros".
Zo,
,
/S/967.'? por
Passou a ser considerado
nesta situação
des~e 2do p,E:·f.pe5
Sarg. de Eng, (Sap. ), António Pereira Falcaoí
verba
ter regressado
do
da Guiné. Vence pe"a
soal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros'

c.r.I.

Quadro

do rerviço

oe ~dministração

~i Iitaf
8/961,

~

de 15/ 1110'
Passaram a ser considerados
nesta situação d eJs so Coe A ~:.
,
oa
C f1' j
2°s.Sargs.
do SM1, Manuel Valente PereHa,
2o.G.' s soS
Joaquim José Esteves, José Augusto, todos do rba ,'pe
por terem regressado
da F.M.A .• Vencem pela ve
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".

Passagem
üuanrn

à 5 ituação de ~ ispon ib i I i~ade
do Serviço

de Administração

Mi

Iitaf

70fvf

7 /06'

8

.
...
de 26/ / ~estef!'
Passou a ser cons i de rado nesta s i tuaçac des M quita. ç~o
riel Grad. do SAM, José Domingos da Cruz e\ sitlla
mesma data deve ser desgraduado e regressar
terior
de lO.Cabo.

II - PROMOÇÕES
S<\RGENIOS

E GRA~U~COES

rn (VArro

Armas e 3crviços

PEfMt\NEl\1'fE

Ja ~'
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do Ex6rcito

~

.seolas Práticas

das Armas e Serviços
Instruçao a Unidades

Centros

de

Infanta ria
~eaimento
Sargs• A'

I

o

de Infantaria

nO 1

.

,

.

reia Juda, do ÇSSGE, os 1°s.Sargs.,
Ant óni o "arlos Cor·
de 1/~/JoSé pedro Gonçalves, contando a antiguidade
de s
llJent 967, data a partir
da qual tem direito
aos vencidroso~.do novo pos to. Vencem pela verba "Pessool dos Qua
-Lei ~rovados por Lei", (Nos termos do ar t ? , 5°. do Dec.
n . 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 12/9/967)
>

r.egimento
SarA. A'

P.I.dud.

de Infantaria

nO. 15

ossa,

do
o 1° .Sarg.,
João se»tedo Policarpo,do
til' d • Contando a antiguidade
desde 1/8/967, data a parVencea qual tem direito
aos vencimentos do novo pos to .. "
(Nos pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le1 •
~4).termos do artO. 5°, do Decreto~Lei nO. 45733 de 27/5/
(Despacho de 12/9/967)

~

~atal iláo de Caçado res n". fi

~élrg. A'
.
.'
cO
Jud, do QSSGE', o 1° .Sarg.,
Máno de Ol ive i ra Jesus,
nt
qUalando a antiguidade
desde 1/7/967, data a partir
da
la v tem direito
ao~ vencimentos do novo posto. Vence peIlios~~ba "~essoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos terartigo 5°. do ~ec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(~espacho de 12/9/967)

regimento

de Gavalaria

nO, 4

20,Se.
Vil:Ris2°.Mec. Vi at, Lag. e Fspeciais,
o Furriel,
Jorge ÀParti runo, contando a antiguidade
desde 26/5/966,
data a
r da qual tem direito
aos vencimentos do novO posto.
(Despacho de 30/8/967)

~up ranume r~ r ios

rér je

~;**~.*!!

752
O"rEt.: no exERCITO ~!O ~7
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"o Ultramar
Região

~,Ii I i tar

de Angola
(flabili ta'

Sarg, Ajud. Grad .• o 1° .Sarg, Mec. Radiomontador
coptafl
do com o Curso de Chefes), José da Silva Sal!tOS, qual~
do a an tiguidade
desde 8/7/967,
da ta a part~ r da. do p037
direito
aos vencimentos do novo posto, por ter(l:~. 429,
meado nos termos da alínea c) do ar t.? , 30. do . auafll}
de 22/4/960.
para servir nas tropas de reforço a ~
ção normal de Angola.
(Despacho de 13/9/967)
VictO[de,
Sarg. Ajud. Grad., o 1° .Sarg. Mec. Radiomontado:, idade
Manuel de Sousa Cabral Bastos, contando a a~t~~o5 vellcd8
de 30/8/967,
data a partir
da qual tem dire~t
terJl105,~
mentos do novo posto I, por ter sido nomeado no/
pafa
960
alínea c) do art;? , 3°. do Oec. 42937 de 22/4 d Ángola.
vir nas tropas de reforço à guarnição normal e
(Despacho de 13/9/967)

~egião

Mi I í tar

iro)

de Moçambique

lptlfe ú'
· d d o n<::<Y'ti
- . d
Sarg. AJU.
,,~,
o 1° .Sarg .• Hernam
e Sousa
artir da q~
s
conta~do. a antiguida?e
desde 4/5/967, data
terJll°
tem d~re~to aos venc~mentos do novo posto·/
)
964
arto. 5u• do Decreto-Lei
nO. 45733 de 27/5
(Despacho de 15/9/967)
sco
. a rra !la!,
Sarg. Ajud. do OSSGE. o l°.Sarg.,
Marçal CorrEll 'r da q di
tando a antiguidade
desde 1/8/967, data a part~ terJ1lÜS
tem direito
aos vencimentos do novo posto. /(N
).
964
artigo
5°. do Decreto-Lei
nO, 45733 de 27/5
(Despacho de 12/9/967)

(N~S

J

ca

III - cnlOC~CÕES
SAf(]ENTOS

E TRAN~FEPrHCIAS

m ÇUADM

pEm1ANENTE

Armas e Serviços

lo . Sarg. d e Ca v.,
de Mobilizadora,

Ministério

do Exército

~epartição

de Gabinete

J9

C~).
3

5t1~

,l

C "ttl8Ç~
F'l'
~ ~pe No b re d a S'l
~ v a , do h. ta 51
devendo ser considerado nes

lt. ". ,
I••

':rl~

********•.
QP,OH' r.n EXERCITO ~1°.27
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7~~

de15/8/
verba"p967 por ter regressado
da R.~l.A.
Vence pe I a
essoal dos Quadros Aprovados por Lei'

Estado

Maior

do Ex€rcito

Set-,
verba

lia

fependencia

do Vice

firecçào

10

Cripta),
"Pessoal

Chefe

José Maria Mestre.da
dos Quadros Aprov~dcs

do Estado

Maior

da ,~rma de Infantaria

'Sar

Guin~' ~e lnf , Eenj amim da Sil va Tavares,

do C. T. L da
nesta situação
desde 23/
"Pessoal
dos Quadros Aprovados

8/967' Vevendo ser considerado
!lo • e
r lei" nce pela

verba

Na Dependência
Qi

b

do Ajudante

reccào

Repartição

Sar

Ceneral

do Ex€rcl

to

do Se rv i ço de Pessoa I
de Sargentos

e Praças

DI)'ldad
go de
~ lnrf ,

José Lourenço dos Santos,
do R.L!,
sua
tuaÇão
e lobi 1izadora
devendo ser considerado
nesta sid
CePela esde 15/8/967
por ter regressado
da R M.A. ~en
lo
verba "Pessoa 1 dos Quadros Aprovados por Le i
'Sarg
~erC~llde lnf.,
José Pedro Pasófia,
da R.M.M., devendo
q verbSlderado nesta
situação
desde 31/7/967. Vence pP,
a "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei'
lia

n

.ependencla

do 2uartel

Mestre

:ireccão

do ~ervíco

de tnt endêne i a

1
~~t~ sdo

General

s

A.L, António João Pineu 1oucinho, do 2°.G C
'te
Ua I' ,
.d
d
~~ta ' Lnldade Mobilizadora
devendo ser con s i era I)
;, Ve81 tuaçno desde 15/8/967
por ter regressado
da R.M.
~o~ Ou llce
d pe 1a verba "Pessoal ' de Nomeação~ V'1La 1 i.ci . a a 1'em
aros'
QUa rt '
eis

Generais

Quartel

General

da

aa

Região

',~ilitar

~ér i I

r~ ~vr~rIT" ~~!O 27
33.~~**:j:j
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~.
7r../I

!lr.~;-'«

('.1,5.
2°.Sarg.

de Eng. (Sap.), Joaquim da Silva Vilaça, dOadoS
M. I., Vence pela verba "I'essoa l dos Quadros AProv
por Lei".

Fseolas

Pr~tieas

~as Armas a ~tirviços.
Instruç20
e Unidades

Infantaria
~seola

Pr~tica

dr Infantaria

, 'dade
2° .Sa rg, de lní.,
rianuel da !-iocha, do I::.L 5, su~ U~ç~iío
des
II!
b
i
l
i
'SitU"
I
IVlO 1 i zado ra,
devendo ser considerado
nesta
pe a ver
de 15/8/967, por ter regressado
da li.M.A" Vence
l:a "Pessoal dos (uadros Aprovados lJor Lei".
Gue~
Jose sI'
2°s.Sargs.
de InI.,
Clemente Eapt i s ta Fernandes ,e Jles~ae~
re i ro , ambos da P.\,.A,.
devendo ser consideraoos
Ver1e
,
ente.
tuação .]esd~ 30/P /967 e 15/8/967, respect r vam Lei",
pela verta
Pessoal dos Quadros Aprovados por
Le'
1'1 rbertO ide
2°s.Sargs.
de In f , , Iv'anuel Pamiro Gonçalves e, o r corlS"
mos Vieira,
ambos do C.T.I. da Guiné, devenoo_ se verl;8
rados nesta situação
desde 23/8/%7. Vencem pela
Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lei",
ne
"
por r)én1
Furriel
do S.S .• Augusto Si Iva Monteiro/do
D'~'\Lcia 8
dir, Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação \ita
dos Quadros".
I

~ e li im e II to G e ln f á n ta r ia nO. 2

t~i

sua 'o
2°.Sarg.
de InI.,
<\ntónio Carvalho Simão, do fl.C.~' sit~8~:11
dade Mobi.Li zador a, devendo ser considerado
ne st Guine'
01'
da
I
T
desde 31/7 / 967, por ter regres sado do C. .'
J._e~.
ce lJela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
:: E'

r ine n tc de In fan ta r ia nO" 3
_

S~8 \'0

fi

1.1, 'ttlaíS

2° ,Saq,. de rnf.,
José Luis Vilela Far radas , do ~ta S~e)8
nidade ~.ioLilizadora.
devendo ser considerado
n~ellce p
desde 15/8/967, por ter regressado
da ~.M.A~~
verba "Pessoa l dos Quadros Aprovados por Lei •

~egiruento

oe Infantaria

no

5

1a

n'

***,*******
~r i e
20

~
~i(,rp r~ ("T::CITI!
~~o" 27
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155

"

'.:lar

velld~"de Info # Manuel Afonso, do C.l.I. da Guiné, deVenceseI considerado
nesta situação
desde 23/8/967.
,
pe a verba "Pessoal
dos Cuadros Aprovados por lei~'

,o

'Sal'

R~~rÃrad.

da

'

de lnf.,

Fernando

José

das Neves Rodrigues,
nesta situação
desde
"Pessoal dos Quadros Aprova

15/8/967", devendo ser considerado
dos p
"~ence
Or Le1"

20

pela

~f:gi!i1ento

verta

ue Infantaria

n".

G

'Saro

Dnid~dede.ll.lf: I Leonardo João da Silva:
do 8.1.16,
su~
tuaÇãod~;oblllZadorar
devendo ser cons ide rado nesta Sl
CePel esde 15/2/967.
por ter regressado
da P.M.A .• Ven
2
a verba "Pes soa l dos Quadros Aprovados por lei",
0
s,Sar
C?elh~s. de lnf.,
José Joaquim Campos dos reis e Serafim
Sltuaç~ ambos da PJ0.A., devendo ser considerados
nesta
Cetnpeio desde 15/8/967 e 22/8/Q67,
respectivamente.Ven
a verca "ressoaI
dos Quadros Aprovados por Lei",

~ef':i!11ento

lo

de Infantaria

n". 7

,Sa

~!~

de i-r., ~.!anuel Alves Carne i ro, da R.M.A., deven
Pela v cons1cerado nesta situação
desde 25/7/967.
Vence
lo
erba "Pessoal dos (uadros Aprovados por Lei".
(ia

'~a

~a
rg, de
',llUel

l"
f
r
Ln "
Sl~
~aetan
b ~rad
o
a "Pe Os nesta
(o c
ssoal dos

.
'Jose ' ~!:at1as
e 2°.E::arg. de In f ; , Victor
V'1e1ra,
.
b
k'
A., d even d o ser c o n
am os d a H .~,
situação
desde 15/8/967.
Vencem pela ver
Ouadros Aprovados por Lei 01.

':lq

tl'.artins Fa l r.azar , do l' .1.15, s,!a U
doblllZadora
devendo ser cons ideredc nesta Sl tuaence s e 2/11/967 ~or ter regressado
do (,1. I. da Guiné.
Pel'a verba "Pessoal dos Cuadr'os Aprova dos por 1e1.
'"

~~d~â~r~e ~n~., Jlílio
{"O de

10,Sa,

"le},imElilto

de Infantaria

nO, 3

~é
.
V r~.
de de 1n f '. t\:anuel ~ achado Pi.nt.o
, do C••1 I , de~"C;
I

\

1o

~ncepvenldoser consideraao
nesta situação
desde 28/7/67.
e
Le'1!
a verba "Pessoal
dos 0uadros Aprovados por
1.

(0,

Sqt

Qi\' g. de I
.
Ii-~
Q~Qe
~lot. . nf.,
r·1anuel Gomes de Amorlm, do R. L 2, ~ua l)~sQe311h zadora
devendo ser consideraào
nesta S1 tuaçao
~~~el /7/967. p~r ter regressaào
do C:1'.I. da Guiné. Vena. Verta "Pessoal dos (.uadros Aprovados por lei ".

de

~t

2° .Sarg
de In f , " Vi.ri at o Gomes de Castro,
da p.,~. "67 yeJI
vendo ser considerado
nes ta si tuação desde 18/ I/9 Lei".
ce pela verba "Pessoal
dos Quadros Apr'ovados por
H

1~,

2°.Sarg
de lnf.,
Teófilo
da Conceição Teixeira,
do '~sta
s~a Un~dade MoLilizadora.
devendo ser considera~oM\'
"I
s i tuaçao desde 16/8/967,
por ter regressado
da
ar Le1
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados p

r.

, ueSi

2°s.Sargs.
de lnf.,
Júlio Alves Gomes e Abílio podr~~uação
ambos da R.M.A., devendo ser considerados
nestaQus~drosA
desde 22/8/967.
Vencem pela verba "Pessoal
dos
provados por Lei".

Regimento

de Infantaria

n°,10

devefl
2° .Sarg, de lnf.,
Arménio Marques Costa, da F,M/~7' vence
do ser considerado
nesta situação
desde 15/7 L:"
el. .
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Regimento

de Infantaria

nO 11

1 16,
1° .Sarg. de lnf.,
Francisco
António da Silva! do ~~ .nest8
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser consl.dera F. ~1.A.· s
si tuação desde 15/8/967.
por ter regressado
d~ '~1érn do
a
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícl.
Quadros"
da
s
. ~o Barnire r3
d
2° .Sarg
de In.f ; , ClJstódio Cl~udio da Concel.ça
nsi e ll
fLA.P.2,
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser ~~ado d
do nesta situação
desde 15/8/967,
por ter regr~provadoS
FI ~~ A. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
.,e{'
por Lei".
de'

B N1M..

~

2°.Sarg.
de lnf.
Ant.óm o Frenca sco Camelo d/~/967.veJlce
do ser considerado
nesta situação
desde 15 L'"
la verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por el.

Regimento

de Infantaria

nO 12

~

deven~o1P
2°.Sarg
de lnf.,
ser considerado
verba "Pessoal

Aníbal Alves Vieira,
nesta situação
desde
dos Quadros Aprovados

da R.M.A, 'Vence l'"
15/8/967.
por Lei'
. a(llp()
~

"rqUe~'

'tVe

20s Sargs. de In f , Elísio
Brás Lopes e .Ioão !vIaesta Sl pe
do C, T. L da Guiné, devendo ser considerados
n vence(ll
ção desde 2/8/967 e 28/7/967
respectivamente,

,

'**

r·

.

r c

~ "":'7"
~ n ...v r~ r r: I Tn ~,to '. -:
..,
P~.t**~**e****~:~;*~:*~~*~**~~*~~*~*~:~~*******~:*

! I
**~:~;:I""

r,

'!

la verba
"['essoal

dos Ouadros

'e!.'inellt,)

lO

Aprovados

oe Infantaria

por Lei".

r,".13

o~ar/.; o
ve!ldo' ue II .l., (arlas 1\
al hães ~;areira,
da t<.~·.A. ,ctt,
s
CePelaer cOllsiderado nes ta situação
desde 22/8/967. \ eJlio
verl" "Pessoal
dos Ouadros Aprovados por Lei".
o~rl.
j
lili;~d e lnL,
.Io ào VeIo so , do R. L 1, sua l.'nidade ~/ode 15/a/~~!.devendo ser considerado
nes ta si t.uacào des Verta "P Ui, por ter regressado
da P.~~.A•• Vence pela
io
essoal dos Cuad ros Aprovados uor Lei".
o~l'o
s~a B~i~e lnf.,
José ~janU"l Ferreira
Gaspar, do r-o.LlS,
~'~uaçãoade ~'obilizadora,
devendo ser cons ider ado nesta
'u'tl~. , desde 1/8/967, por ter regressado
do C.l.1. da
PorLei,,~nce pela verLa "Pessoal
dos Ouadros Aprovados
c

;egimento

io~

de Infantaria

nO.14

°l.Jilr

Ilid g. de I f
!
t ade 1,10 ,n,"
Arnaldo do Amaral André, do ~.1.2, sua U
uaÇãod llllZadora,
devendo ser considerados
nesta si·
Ce!lela esde 16/8/°67, por ter regressado
da p.~~.A" Ven
vere a "Pessoal
dos Çuadros A(Jrovados por Lei",

~egim!lnto

ioS

de

tn ían tar i a nO 15

arg
,
n~dad~~~ ~n~., Licínio
Garcia Machado, do
s~a U
Çaodesd blllZadora,
devendo ser considerado
nesta Sl tua
Pela Ve b 15/fl/967 por ter regressado
da R.~;.A .. Vence
r a "P essoal , dos Quadros Aprovados por L e i' ".
IO,Sq
o,

«.r.rs.

~ev~~do
de Inf.,
José Inácio Sobrinho,
ellce " lser considerado
nesta situação
1's._ ..e a verLa "Pessoal dos Quadros

r.

do ('.1.
da Guiné,
desde 23/8/967,
Aprovados por L el.'"

~e rg, do (. ,..,
ft
d
•
t c'Jn ' ~ •.:::.., Ali tónio Meira Cardoso,
da f ~, A.,
evenao
etl:a "plderado nesta situação
desde 20/7/967 Vence pela
essoal de Nomeação Vitalícia
além dos ()uadros",

V

<\

?ef,ililento

de Inf~ntaria

11°.16

\~b:8.
de
Q lli

"
I
luí., José fiosa Serrenho,
do R.Ll,
sua lnldauc
z
~ 23/8i~ora, devendo ser considerado nesta si t~a?ão ,de::;

la. v

67, por ter
erL·Q

"r,essoal

regressado
dos 0uadros

do ( • 1.1. da GU1l1e. \ él'Ce
."
Aprova d os por Le~.

rér

00:'\["
,:\'f"('ITn
'7
7 r,vur.
I...r.. ~fI
tJ
.. !.dl .. r II... '10
, • i.
*************************************************

ie

3a**",r.:~~
~ 1*
..

d Go~
2o.~arg.
de .JnI., Joaq~im Batista
Lop~s, do C:LI.
ne , devendo ser cons ide rado nesta s i tuaçâo desde r Le~ .
Vence pela ver}:;a "Pessoal
dos Quadros Aprovados pO

2iB/9~J.·

1 d<t23/8!
2°.Sarg.
de InI..
Artur Ba rre.i r a da Silva,
do C.T.
s
Guiné, devendo ser considerado
nesta situação
de d~s por
967, Vence pela verba "pessoal dos Quadros L\prova
Lei".
sua L
2° .Sarg, de rnL. Manuel Joaquim da Rosa, do P .1.16, situa
nidade Mobi l i z.adore , devendo ser considerado
nest~e!lce pB
ção desde 15/8/967, por ter regressado. da ~{.~,~;,'
la verba "Pessoal dos Úuadros Aprovados por Lel .

d

8atalhão

de Caçadores

nO, 3

A de
llCe
2° .Sarg, de InL.
Joaquim António Gonçalves,
da J.I/~67\e
vendo ser considerado
nesta situação
desde 15/8 ~".
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel
2°.Sarg.
do S.S.,
dir
Vence pela
dos Ouadros",

Pe lmi ro Alcino
verba "Pessoal

Batalhão

Pires,
da F P:I
de Nomeação Vlta

de ~aça~ores

nO

't,~~~~~értl
1

F

~

llCe
,
J' oaquam Cor re ia
. d e A1melid a, da/p:/967.
I- II. A ve
1 0. Sarg.
de I n..f
MOS
vendo ser considerado
nesta s~ tua9ão ~e~de 1~ 'doS Qua
pela verba '-Pessoal de Nomeação V1.ta l íc i a alem
b}
~40 /
,
.dade I' lS
2° ~arg. de Inf , João ~~arti.I:s. do R 1 16. ~ua U~~ 1e~de.,pes
Li zado ra , devendo ser cons ide rado nesta Sl tUaÍa verca
8/967. por ter regressado
da P.NI,A,. Vence pe
soa l dos 0uadros Aprovados por Lei"
6tJ}

,

. T I da 61

9
2° -s=s- de InL,
José Francisco ~.~artinho, dO ( de 2/8/ /.
.
~o d d
es s por te
ne,'d even do ser conSlid era d o nesta Sltuaça
Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprova o

2atalh~o

de Caçadores

nO

A

Na.}

'lbertO
de
ra, r
f , Jase'D' lOgO Nunes Ga Li1 t o eI G1.
2°s Sargs. d e I m..
biliza do pO",8
rio Santana,
arnbos do P. 1.16, sua llnidade ~IO 15/8/967 doS J.t"
vendo ser considerados
nesta situação
desde"Pessoal
ter regressado
da fo ~I A, .\le.I1e.t:\" pela verta
dros Aprovados por l~i".

í! "e.' r i t

111*

'
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10 v.

'''iiI'

15. ~~ad~ ~nL,

Fl.vi no José Haposo Cabaceira,
do B. I.
nesta ,lnldade Mobilizadora,
devendo ser considerado
Lt d:lt,U~Ção desde 1/8/967. por ter regressado do C.
AprovadGUlné. Vence pela ve rl;a "Pessoal dos Quadros
Os por Lei".

~

~atalhão

de Caçadores

nO

9

,SQl'

enid~dde ]I_lL. ~'anuel Fagundes Neves, do P.1.l5.
sua
tuaçãoedMobllizadora,
devendo ser considerado
nesta si
~iné
esde 9/8/967.
por ter regressado
do C. T. I. da
Por L~'~ence pela verba "Pessoal dos Quadros ,'!. provados
1 •

•

"at al hão de Caçadores

"s,

nO. 10

con~~dde InI..
Fi rnuno Aires, da p.M.M , devendo ser
verba~pado nes ta si tuação desde 31/7/967.
Vence pela
10
essoal dos Çuadr-os Aprovados por Lei".

,Sal'
do s~~ de lr:f.,
José Pereira
da Graça, da f..M.A., deven
Pela ve cbns~derado nesta situação
desde 22/8/967 ~..vence

10

r a

Pessoal

dos Quadros Aprovados

por Lei

•

,Sa
s~arG~,deln!.,
Joaquim dos Santos Ei dar ra , do F.I. 2.
v'tuaç~dade il,obilizadora,
devendo ser considerado
nesta
ence o desde 16/8/967,
por ter regressado
da P.M.A.
Pela verba "Pessoal dos 0uadros Aprovados por Lei"

"rtilharia
10

,Sa

~scola

Pr.ítica

do ~.rtilharia

Pe:!r~

~e Art . António Madeira Machado , do P A L. 3, por
Porl .ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
1
el"

"Sa
~ev~~dde Art .• Francisco Defesa Gomes Frade, da P.,M.M.,
et\ceo ser considerado
nesta situação
desde 15/7/967 ....
10
Pela verba "Pessoa 1 dos Ouadros Aprovados por Lei,
s~
qUesr'e.:de Art., Luis Filipe dp. Sousa Ant óm o José ~'ar
~Uil. Ln.rdante
e António ~Ielldes PUlheiro,
todos do r.A
~it\)a~dade Mobilizadora
devendo ser considerados
nesta
~nce~aodesde 16/8/967
pnr terem regressado
da P.~ A: ..
Pela verba"l'essoal
dos Cuadros Aprovados por Lei

c,

t

'

a l!.• de Ar t ••. losé Augusto LOStd, do I'.A.L 1. su si_
n idade ~,oLili.zadora.
devendo ser considerado nest~ •
tuaçâo
desce 15/8/967,
por ter regressado
da q.I\'· •LÓ~'
Vence ,i-'ela verba"l essoal dos Cuadros Aprovados por

~,o .~aq

(c/
no
<,.

dest ino ao ~.L~.A.4)

r
•
1 fI"
,;:-arg.
cte r n "
naC10 I"artlns C'.e re j a, do "!'.'1 15, sua.
s>
Lni dade :,'oLilizadora,
devendo ser considerado ne~t.llill
tuacào
desde 1/8/967,
por ter regressado
do C.1, ~adoS
k

Guin{. Vence pela verba
por I'Lt::l." •
<")0'
.;.
.;:'dq,.

d'e

ln f "

•

"Pessoal

dos ('lJadroS Apro

I""
naca o I'/'allue1 '"
cer rea. ra,

'Ievefl'

67

da I'~'
VeIlCe
9
7
desde lS/ / ) :"
L
1\ .,

e

do ser considerado
nesta situação
pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por

el-'

'1.1·

r
c- • 1
2° e Sar
g, de I mf , , J oão (I'ar os k'l.\artlns da .~l
va , do
~ C.
des d e
o
da Guiné. devendo ser considerado
nesta situaça .
rova25/P /967. Vence pela veda "Pessoal dos (/uadrOs 'W
dos por lei".

Eegimento

Gé: ~.rtilharia

ligeira

n°,3

de Art., José António Hodr i aues Grãos
por pedir. Vence pela verba "Pessoal
Aprovados por lei",

2° .Sarg,

LP.C.,

~egimenta

de ~rtilhnria

li~aira

20.Sarg.

de Art •• JosP da %Chél, da ~.iv!.A .. deven~
consideradd
nesta situaçÃo desde 15/8/967,
verLa "Pes soa I dos Ouadros Aprovados por Le i •

'o

y~nc

r~gimento

de Artilharia

;.ntiaérea

Sef
pela

Fixa

illho

,
.
"
A"ost dO
20s.Sargs.
de Are., Agost inho l-ont.es e /intonlO • t" devell
Mestre. ambos do b.A.C., Unidade w.oLilizadora7
pof te
ser considerados
nesta situação
desQe 16/e/9~p~ssoa~ dO
rem regressado
da ,RY .A., vencem pela verba i 'o 353 .
dos Quadros Aprovados por Lei". (r"o. 1 do art b
(Clpo. 9°. do Orço do ~t.t.).
o '.

Grupo

é:O

~.rtil~ílria

GJntrél

ieronaves

n

I.

,

Ja ", ,
"
****~"'***
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20 •Sa r

B~'

SUa
de Art., Andrelino Lucas dos Pei.s , do P..A.C •
ta Sit~~a~e Mobi l i zado ra, devendo ser considerado
nes
A., Ve Çao desde 16/8/967, por ter regressado da P.~~.
Por Le~~~ pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados

20

Gr u Po d e A r t i I h a r i a

ron t r a

Ae r o n a v e s nO 3

,Sar

Lnid:ded~ A~t:, António de Jesus Pibeiro,
do B.A.C. sua
tuação d~oLd1Zadora.
devendo ser considerado
nesta si
Cepel esde 16/8/967,
por ter regressado
da «.M.A,. Ven
2
a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
0

·Sar

ser ~~ d~ Art .• Pe lmi ro Gonçalves, da P.M.A •• devendo
Pa verbSl.derado nesta situação
desde 22/8/967.
Vence pe'
a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

20

~ataria

de Artilharia

de Guarniç~o

n".

1

-Sal'
DlIid~de
d~ A~t:, José Plácido de Medeiros, do R.A.C., s';la
~uaçãod~,obdlZadora.
devendo ser considerado
nesta Sl.
ence e sde 16/8/967,
por ter regressado
da B.M.A..
pe la verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei:'

2

~ataria

0

de Artilharia

de Guarnição

nO

2

.Sarg
lIidad~~e ~rt.,
José Qr lando de Faria,
do R.A.P.2,
sua UÇãodObllizadora,
devendo ser considerado
nesta situaPela ~sde 15/8/967, por ter regressado da R.M.A.. Vence
erba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
n

~avalaria
20s

S
. ar

Escola

Prática

oe Cavalaria

qUirn
ASSo de Cav., António Alves Vieira,
do P.L.2 e .Ioa~"do nt"onlO Arrifes
AI
'1'l.
Sal oi o do R.C.3, Unidades It'obl.
ra
16/8/9~7 devendo ser consid~rados nesta si tuação desde
s"Qo da e 23/8/967,
r-espec t ivament.e , por terem regres
hOVad «.M.A•• Vencem pe Ia verba "Pessoal dos Quadros A2o.Sqr Os Por Lei".
Venc~'de Cav., José Inácio Infante,
do 0.0., por pedir.
."
20 c Pel a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel..

~Sqrg, 20 M

a ~,C 4 • ec , de Torre,
, , por pedir.

Francisco

António

Germano Ganhão,

~arie
3a
*~*~~I
****,je

I\n"l~"
ue "7
7~~
C4
\Ir
...... ~i I;~11••. tV~!\"ITO
,'.,. t.,
L.
**********************************************
I~

llegll11ento

de lancei

ros nO,l

(C/~('st in c ao C- L C,,"_ 3)

sua

pC." 3
1 o ,Sarg. de Cav , , José Victor Mourada Cost.a. d o '~sta s>
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerad°'ÇtM A.'
tuação desde 15/8/967.
por ter regressado
dad~~ ~or Le"

"I

Vence pela

verba

"Pessoal

Regimento

dos 0uadros

de lancei

Aprova

ros nO, 2

sua 011' 'o
10 .Sargo de Cav , , José Manuel da Silva,
do f'.C.3~a situafla
dade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nes Vence P
desde 15/8/967,
por ter regressado
da I-d'l.A:;,
verba "Fessoal dos Cuadros Aprovados por Le i '

?egimento

de Cavalaria

nO 4

~
arg
2° ,5 , i

Y~8

10 .Sar-g , de C~v." José Vicente Calado falcão e p.c,3,
Cav., .Ioaqu im ~duardo bar-Lado Leal, ambos do, sta s,t fe~
dade Mobi li zador a, devendo ser considerados
ne por
ção desde 15/8/967
e 23/8/967.
respect i vamente~l dos
regressado
da R.M•.t' •• Vencem pela verba "Pesso
dr os Aprovados por Lei".
~i"
.
da 1'.
2°.Sarg.
de Cav., João Francisco
Fitas Candelasi8/7/96l~i"
devendo ser considerado
nesta si tuação desde doS por
Vence pela verba "Pessoal dos vuadros Aprova
G poi

t&s

~I

l' I

d r. G.I'" dOS
2° .Sar'g , de Cav . , José Maria Lopes Vicente,
o . rova
pedir,
Vence pela verba "Pessoal dos Çuadros Ap
por Lei".
f.egifilento

de Cavalaria

nO 6

~8

tO
sef

5 e v).r. ia

1/

2°s.Sa~gs.
de Cav •• AntóI_lio Per~ir~,. do r.c. devendo
do Pi res , do I:1.C.3, Unidades ~!Oblhzadoras,
' 23/8/96 peja
considerados
nesta situação
desde 15/8/967 e
VenceJ11
pec t i vament.e , por terem regressado
da H.M.A :;,
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel .

Regimento

de Cavalaria

n°.7

s~~

(01

.
o fi, L, 2, . ttl8Ç80'
2° .Sar g, de Cav., ~ranuel Augusto Fe'rreHa,
d esta s~lIéY
dade lVobilizadora,
devendo ser considerado ln da Gu>.»,
desde 27/7/967,
por ter regressado
do C. T•• por LP
ce pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados

3a ~, .
****~~rle
"''''***

Or~';:I'
"''rIl''IT"
,:0
7""
..", I!lO tf,_
..lo
~
•
L'7
C.3
**********************************************
Pegimento de Cavalaria nO.8

lo Sa
Sa.n~g.lo .~~ec. Via t , Lag. e Especiais,
Manuel Carlos dos
Os Fonseca, do 8.C.4, por conveniência
de serviço.

20s

r

~~.)~~ts. de ~av., Alm~r~ Dias e Joaquim dos Feis, ambos
doo
.3, Uni.dade ~~ob1hzadora,
devendo ser considera ~
neSt a Sl. tuação desde 23/8/967, por terem regressado
da"::.~
vado' .A•. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
s por Lei"

~scola Prática de F.nzenharia
2° Sa

C.l~f· de

~n~ ( ap.), José Garcia Paulino,
evacuado do
desci 'Ida GU1né, devendo ser considerado
nesta situação
Setv7 4/7/967, data em que foi julgado apto para os
sào }Ç?S moderados pela Junta da A.1 F.A .• A sua cernis
Illeaç01 ~ada por finda
Vence pela verba "Pessoal de '0
ao Vltalícia
além dos Quadros".

20

(c/destino

ao , [

J)

Q_

'''''t

I, s~: de. Eng. (Sap.)

I
Aurélio Ferreira
Serigado,
do p.~
devendo ser considerado
nes
ta si li Un1dade Wobilizadora,
Venc tuação desde 15/8/967, por ter regressado da ~.fJ..A•.
Ouade pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos
tos"

20

"eg imen tu de "ngenhar i a nC
,Sat

deve~d de E.ng. ( ap.), Armando Pinheiro Machado, da 11. '.M••
Ver1c o Ser cons i de rado nes ta si tuaçâo desde 15/7 /Q67 •
~\lade pela verba "Pessoal de l\omeação Vi talícia
além dos
tos"
T

. r ali sm is sü 6 S

20.Sa_

~eeimento

03

".~~t
de Eng. (Tr-ans . )

Transmissões

António Gonçalv«;s de ~Cliveira,da
nesta sa tuaçao desde. 24/
"Pessoal de r omeação Vi talícl.a
a

1/967 ' devendo ser considerado
létnd' Vence pela
Os Ouadros"

verba

~atalh~ü

de 7elcgrafistas

fi f'I)' I
2°,Sarg,
de Eng.f'Irens .}, 8ui Dias Madureira,
da
devendo ser considerado
nes ta situação
desde ~5/ léI11
&05
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talíCla a
Quadros" .

7/967

Batalhão

de P.econhecimento

das Transmissões

de S·
P.Sarg.
de Cav., Nelsom Duarte dos Reis, do C.T,Ide 28/7/
s
Tomé, devendo ser considerado
nesta si.tuação de dos pc1
967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova
Lei",
qe'
ar cOll as
2° .Sar~. de Inf.,
Manuel Nunes, do ÇG/la. P .M .. ~ sQu8 rd
niência
de serviço.
Vence pela verba "Pessoal
o
Aprovados por Lei".
de
fi

M·A·,

fl
a
20.Sarg.
de Art., Mário Joaquim Lopes Pereira,
d /967. Ve
8
vendo ser considerado
nesta situação
dasde 15/
Lei'"
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
do
d Si1va,,.0
2° .Sarg. de Eng, (Trans , ), José Joaquim Caldas
a situaÇ8,(
LT. L de Macau, devendo ser considerado nest~ meação .~
desde 24/8/967.
Vence pela verba "Pessoal de o
ta1ícia
além dos Quadros".

~erviço

de Saúde
Regimento

do Serviço

de Sa~de

e
do P.C.~ 5
2°s.Sargs.
do S.S., Leonardo Carvalho Cardoso,
Onida,.~d#
Carlos Alberto Henriques de Macedo, do B.A,C., itUaÇ8 res'
Mobilizadoras,
devendo ser considerados
nesta s rem reg Vi
de 23/8/967 e 16/8/967,
respectivamente,
pOdr t~omeaç80
sado da R.M.A.• Vencem pela verta "Pessoal
e .
talícia
além dos Quadros",
dif'
3 por pedos
20.Sarg.
do S.S •• Manuel de Almeida, do H.M.F.!
aléfn
· liCla
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação V lta
Quadros" •
Ilda
deve le
20 •.Sarg. do S.S., Joaquim José Corista,
ser considerado
nesta situação
desde
verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia

.M/'

da f'
Vence ~
15/S/9 6 'QUadrOs
d
além OS

S e rv i ç o de Adm in is t raç ão '.~i I ita r
~scola

Pr~tica

de ~tiministraçio

~i I itar

:a ,,~
l!*,,;-e r i e
10

f

~e··************~f~[~*~Ç*~!~~fIJ2*U:~~I**********1~g

-Sar·

,

r.

dac,tn~o .s.A.~i•• António ,!osé Freixo Cor ado , do
1.1.
28/7/96";' devendo ser cons ider-ado nes ta Sl tuação desde
dosPo 'r' ~ence pe la ve rl.a "I'essoa l dos Quadros Aprova
r el"
10

8.:::,ar

§:'

~elo
,~o S.A.!\", José ~loreira Pargão, João José Caral;artinhtnlao, José Francisco
Cunha Natais,
Manuel Ho l âo
S Gonçoi "rancisco
António Correia r.spanca, António Lu'
.!\.~~.~v~s e Ilurnber t o Pereira da Graça, todos do 2°.G.
~eSta ~, nldade Moblizadora,
devendo ser considerados
i:A •. V1tuação desde 15/8/967. por terem regressado da P.
en,doseQullcem
pela verta "I'essoa l de Nomeação Vitalícia
a·
adros"

c

10 ".

•

'lrupo ~e ~omp(Jnhias

10

ele ~.clministração

Militar

s':::iar
~tóllr~·~do~.AJ/'1 luis Fonseca dos Pe i s ~1endes. José
?s do 2o·oruls e Abílio Fernando de ~;agalhães Pereira, to
~tderad .r. C.A.M•• unidade Mol.ilizadora,
devendo ser con
l? ~a fjO~ nesta si tuação desde 15/8/967, por ter regressá'
1eta ~il,.P,. Vencem pela verba "Pessoal
de l\orneação Vi ta
10
ern dos Guad ros ' •

s,Sa

~OtlS~g~l~rd?
S.A.~l., Armindo Gonçalves Carneiro e SílvioA
/Sta s' bns,
ambos da P M.M • devendo ser considerados
Osr'Ua~tuação desde 15/7/967 . Vencem pe a verba "Pessoal
~o .
ros Aprovados por Lei".
Í

'~at

S A M
a "(:lesrado nesta

to
I; do
l tlside

Pedro ~arques,
situação
desde
soal de Nomeação Vitalícia

10,Sa

i

da J:. 1\; A , deven d o ser
22/8/967.
Vence pela ver
além dos Quadros",

te,

Q
• do
t ev<>
-ndo

....A I",:., "'\fItonlO
..- "
d o c.: 1 . I d a G'u l' n e'
'-".
de 01"1velra
e Pela Ser Considerado nesta situação
desde 2/8/967 Ven
verLa "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei ,t •

~erv'
~,

IÇO íle ::at'3rial
Escol~

Pr~tica

do Serviço

de ~aterial

~l'~el '
9~/itl]~~ad ~1ec. Viat. Podas Benjamim Ca:doso~ do C.T.L
~~~7.d' devendo ser considerado nesta s:..tuaçao desce 2/
1etrópatalem que iniciou
uma comissão por voluntariado
o
e,
por
dois
anos.
,
'0

mpan'l''Ia

I'ivisionária

ele ~,!anutf:nçáo

de ~'ateri(J1

,

'lavd'

I ° "~arg, ~,eCo Inst.rurnen tos de Precisão,
(onstannnOr
vi
res de Alu.e ida , da l .~'.lln,.• por cunveniência
de :;er
ço.
'd de
10.,:-'arg. de Cav., .Iosé l'ias .Jorge, do r .C.7, sua [n)..fl des
~,oLilizadora,
devendo ser considerado
nesta sit~a9a~eJlce
de 27/7/967,
por ter regressado
do (;'T.1. da GI!llle·(Ufl
pela verLa "Fessoal de Nomeação Vitalícia
além doS "
dros','

~r~~os

de

[xecuc~o

~3t6~tl~cimentos
"asa

~(?

tios ~crvicos

e nutras

ElementoS

?ch&is

~ecl U:'<lO .íc ~overna

"i I i t ar de li s:Hl,l
l'nidf\C

'e

<'\0~~arg. de IIII
, Alfredo ~~achado, do ~.1 IS, S~CI 'ç':io des
,\,cLilizadora
devendo ser cons i de rano nesta s).~u~'veJlCe
ue 1/e/9ó7 J por ter I'f:~!'essado do C:J L da (,Ulll~;,
pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Le). .

r3sa

de ~eclusão

d& la

~e~ião "ilitar

sua

r.l.!~~

20,Sarg.
de lnf.,
serafim Soares da Costa, do
s~
Unidade MoLi1izadora,
devendo ser considerado
ne da GU}~~'
ção desde 1/8/967.
por ter regressado
do C. T. L, por Le}
Vence pela verba 'Pessoal dos Cuadros Aprovados

la

Companhia

~isciplin&r

d F 1.2•

sll

~

'ttJi

2° .Fa rg, de lnf..
José Henriques da Fonseca,
o 'sta s}
e
e
Unidade Wobilizadora,
devendo ser considerad~
veJlC
ção desde 22/8/967.
por ter regressado
da~'
L~i"
pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados por

A

~ep6sito

~isciplinar
,

Manue

1 J08
el~

2°s.Sargs.
de Cav., Manuel da Cunha FerreHa
e V nce1n P
quim Carvalho,
ambos da ~.P;C •• por pedirem:" e
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel •
t'
3 suiJ 6'
Furriel
de Cav •• Manuel Joaquim Bandeiras,
dd
si~e
n~dade Mobilizadora,
devendo ser considera
o~/:A • v»
çao desde 23/8/967.
por ter regressado
daF •. Lei'"
pela verbd "F ....;so ..l dos Quadros Aprovados por

R';~t~

rst~l'PI• ~Clmentos
.
10 c

Ins t . t

I U

'''-d.l'

t C! T E cn i c CJ

de Instruç~o
:;

i I i t C1 r dos Fu n i los de [x f r c i to

I

D[,id~dea;C~v:, José Luis Cabeça Pitei:a,
do R.C.3,su~
~u"Çào d .oblll.zadora,
devendo ser cons i.de rado nesta S1
tllce p ~sde 23/8/9~7,
por ter regressado
da B.M.A •
~;o. 1 ~oa ve:ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por lei~'
Artlgo 163°. do capo. 3°. do Orçamento do ~.E.)

'. c a d em i a "i I i t fi r

10a ''lijl'
~-

e.lian~:i de Cav., José Francisco
Moreira Pinto
do B.C.3
bl.l
Constantino
tvlira l-ai one ta, do T-ê.C.3, Unidade Moizad
~3/8/967ra. devendo ser considerados
nesta si tuação desde
~ "Pes . Por terem regressado
da B.M A. Vencem pela ver
tl.~o63~oal dos Cuadr os Aprovados por lei",
({\10
1 ao ar• do Cap. 0. 3° do Orçamento do ~~.E)

Gol{:~io

10~

Ulitar

l1~~l'g.d
.
'~l.dade~ I~lf. Vi ct.or (,onçalves
Sequeira,
do s. L 15. sua
Çaodesd~oblizadora,
devendo ser considerado
nesta situe.
~elq \Tee lS/E/967
por ter regressado
da ~ ~.. A. Vence
o al'ti rca "Pessoal
dos Çuad ros Aprovados por Lei"
(N •• l
'.
go 1540 do Capí tu Io 3° do Orçamento do W.E ).
·til! te ct

los

.

e Instruç;;o

de "ar~entos

'.~i I icianos

de Infantaria

'~a

~,ç:fs. de InL,
Ant.óni o Adr i ão Mestre Caspa r e Alberto
~l.del'a~esdI' Conceição
ambos da R M A. devendo ser Cú.,
~esso
nesta si tuação desde ls/e/967
VtlltotWl pela verta
10 ~
a dos \'uadros Aprovados por Lei"
'~a
%l.n~ /d rnf., Manuel Francisco
Pereira
do Co1.!. da
V evendo ser considerado nesta situação desde 28/7/
i" ence pela verba "Pessoal dos C!uadros Aprovados por

iS

~/g

1/

10
~l'R. d
~~e ~h~ ~n{., Ant6nio José da Helena, do P I 2 ~ua U~i
t 6de 271.hzadora
devendo ser considerado
nesta Sl.tuaç.>o
!! !leia /7/967,
p~r ter regressado
do C. T. I da Gui.né" en
10
Verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei"

'Sal'g

lnf., An tónio
ade :.iobilizadora,

,~& lJ~i~e

Manuel .~atias
devendo ser

dos San tos
considerado

do f. I . 2,
nesta si·

tuação desde 22/8/967.
ce oela verta "Pessoal

,
por ter regressado
da
dos Quadros Aprovados por

Vell'

R·~:·ti"·

dose!
2° .Sari?' do S.S., Joã~ Isidro ~'urta, da P.W:.M., deve~la
con sj.de rado nes ta Sl tuação desde 15/7/967.
Vence ~ os"·
verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Ous r

l'amno de tnst rucàe

~:i I i tar

de santa

'~argarida
p

1 1.

1~.Sarg. de InL,
I aureano José da Cost.a Nunes, do, ~esta
sua Unidade Mocilizadora,
devendo ser considera~~, A.'
situação
desde 15/8/967,
por ler regressado
d~ 'í~md~
Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação Vi talíCla
a
C.uadros".

Centro

rle Instrução

de rper~çijes

Especiais

Glli-

lo.~r~.
de InL,
João,ratista
Fer re i ra , d~ C.1.~~ ~i8/6~:,.
ne , oevendo ser cons ide rado nesta sa tuaç"o des
or Le~
Vence pela verLd "Pessoal dos Quadros Aprovádos P

P.C.4•

20.Sarg.
de Cav., Josué Júlio
por pedir. Vence pela' verla
dos por Lei".

konteiro
"Pessoal

Ludovico. doAProva'
,dos úuadros
p ty.

A·,

de

20.Sarg.
do ÇSSGE, nelfim Cardoso Ferreira,
da ·/~67.vep
vendo ser considerado
nesta situação
desde 22/~r'Leil"
ce pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados P

e nesOo r tO
Centro

'.'ilitar

de Educação

física,

EquitaçãO

,
10 s~~
0
2 .Sarg.
de Inf , , Mário Cavalheiro
Correia,
do P'~~ta sJ.'
Unidade Mol..ilizadora,
devendo ser considerado~1.1.
da
tuação desde 2e/7/967,
por ter regressado
do A' ro~adoS
Guiné. Vence pela verLa "Pessoal das QuadroS p
por Lei".
Campo de Ti ro da Serra

da Carreguei

ra

pJ.M.'

2 .Sarg.
de lnf.,
Francisco
B~beiro de Azeveâo, 2~i7Í96~í.~1
devendo &er considerado
nesta situação
d~s ed s por
Vence pela verLa "PessQal dos ~adras
Aprova o
Q

Centro
20s Sargs.

de Instrução

de lnf.,

serafin

de :ondução
Furtado

Auto

da Luz,

~Q.5

da

p.M.W.·

e

Ja .'

"-*~~!!:
o
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vo
consid legas

Correia,
do CT.I. da Guiné, devendo ser
respe e:ados nes ta situação
desde 24/7/967 e 2/8/967 s
AprovCdtlvamente. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
a Os por Lei"

Estaueleci~entos
~oSPi tal
20 -Sat
o

cau

gd

Mi I i tar

do S.S.,

Hospitalares
de noenças

Infecto

Contagiosas

Manuel Lobinhq, do C.T.!. de 'anesta situação
desde 22/8/
"Pessoal de Nomeação Vitalícia
a

Carlos

967:Vevendo ser considerado
lernd ence pela verba
Os Çuadros".

20

'~ospital

~ilitóf

Principal

c.

'''iiI'

la'v:'

20

o

do S.S. Eelarmino Pino Belo, do B.L.2. Vence pe
rba "Pessoal de Nomeação Vi talícia
além dOJ>(Qadros~'

-Sal'
3, p~. do ~.S., Manuel Tomaz dos Santos Lúcio, do H.M.P.
licia r l~dlr
Vence pela verba "Pessoal de Naneação Vitaa em dos Çuadros".
~ ,Sar'
Qeve~ddo S.S., Rui Manuel da Silva Machado, da 1i.~.A••
CepelO ser considerado
nesta situação
desde 25/8/96í.Vt
Qros" a verba"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Qua

Pcspt

0

2

tat ~.;ilitar

Reeional

nO 2

"iIrg d
~er c· ?
S., Manuel Gonçalves Lopes, da B.M.A., devendo
vel'baO~plderado nesta si tuação desde 15/8/967. Vence pela
essoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
o "'-

s.

Fstabelecimentos
~

Produtores

~anutenç~o

~il itar

,Sa~

~dde

Lança Milho Paposo e o 2°.
~a Si~va.aaaI;os
lSh/96M., devendo ser considerados nesta s~tuaçao~ de~~
tar". 7" Vencem pela verba ",Privativa
da r.tanutençao Mih

Slll'@

!Ia lÚ1

o S

lnf.,

Teófilo

José

A.M., Ant6nio Fern:mdo Ferreira

~o.Sa
&el'
l'~. d? S.A M., João Ferreira
Vel'bo~slderado
nesta situação
ét
Prl' Vatlva da M,anutençaOo

Pelo, da P.M.A., devendo
desde 15/8/967. Vence pela
MOI
1 ltar
o

"

riv~rsos
:1epésito

Ceral

de :.didos

.
' Lopes.
2°s.Sargs.
de lní.,
Manuel Gardete e Domingos Jose.
ação
amlai::.da h.M.A., devendo ser considerados
nesta Ous).t~ros
desde 15/8/967.
Vencem pela verba "Pessoal
oos ,a
Pprovados por Lei".

.

dâ

p.l.Z,

2° .Sarg. de lnf..
António da Cruz Nunes Temudo,
nest~
sua Unidade Molii Li.zador-a,
devendo ser consideraj:<°M {\"
s i tuação desde 22/8/967,
por ter regressado
da . , \ei:'
Vence pela verba"Pessoal
dos Cuadros Aprovados por
deveI!
f
2°.Sarg.
de Cav , , António Serafim Calça. da flJlJv " Vellce
do ser considerado
nesta situação
desde 24/7 /9 67:"
pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por L e).'

~e[lf~ i to Dera I de rate r i a I de Guerra

;~ta

.

SOU

2° •S~rg. de I~f:. Horácio Henrique Vei ga , do , • 1.
siUmdade Mobi l i.zedora, devendo ser considerado
n •A., ."
rv
tuação desde 22/8/967,
por ter regressado
da p. 'or Le~'
Vence pela verba"Pessoa,l
dos Quaàros Aprovados P
c,4,pot
2° .Sarg, de Cav., António da Costa Lourenço; dOAF~o"adoS
pedir.
Vence pela "erba "Pessoal dos ç.uadros
P
por Lei".

~erviços

~ecanogrificos
.
.

do Fxjrcito
d Si1"a,

.

2°.Sarg.
do S.A.M., AntóniO Joaquim barbo~a
a~ deS~.
f.Mo Âo, devendo ser considerado
pesta Sltu~ça~italÍc~!l
8/9670 Vence pela verba·"Pessoal
de Nomeaçlio
além dos Quadros".

da

zzl

~u~ranumerários
ln f an t a r i a

':.. ,

~a3iJiWn.tQ de Infantaria

n".

1.

r:

S M· e de'
.Ioaquim Eduardo da Cruz, da (1i i.le, por

IO.Sarg"de
lnfo,
Sarg, do (.SSGE, José da Rosa Fernandes , do B ./8/961, f,'
'vendo ser considerados
nesta situação
desde 3 G.N.d8
à
terem sido nomeados para servirem em reforço
M.tt!., fazendo parte do LCaç. 1918;1<.1.1.

~~r,
I,'

'er i

*"~*'h,~:

(\[1"'17"

;lO ~"fI'('tITO
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~
S,Sa

,

16, F~s. d~ J n!.,

í-omâo Ambrózio 1\"arques Mira, do P. L
POd1'i/nanC'oPio de Fre i t.as , do B.C.5, Ul isses Joaquim
~.1.7 UjS l eIo , do 8.1.5, ~:artinho Paredes de Sousa,do
~aqu~mValério ~rartins, do C. LM. Luis Lavado,
!'aúlJ~':'" Armando ~.'&rtins kagalhães, do C.1.0.1: .. ,
t.t/.F /~e Tomaz, do R. L 5, Américo l\.onteiro de. Paiva, do
devend' '''.P.Gab. e .Iosé Jacinto Severino, do C.I.S.M.L,
~l' teO Ser ,considerados
nesta situação des0e 3/8/967,
30, dorO!!>
s~do nomeados nos t.ermos da alínea c) do arte.
Qe1'ef eco 42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas
2
orço
guarrrição
normal da F .r-1.M
••
0
'~a1'
'
Mili~~ C9.rneteiro, Ouir ino Au'l:\ustoda Conceição do CoI.
1/967 r. devendo ser considerado nesta si tuação desde 21/
al'to.:3~or ter sido nomeado nos termos da alínea c} do
Pasde ,do Dec, 42937 de 22/4/960, para servir nas t.roretorço
guarn i çâo normal da P.M.A.•

?a la:r

lo

..

J

í,egimentp

ce tntantar

i a nO, ~

'&1'

'

deve~dde InL, Pumberto Cardoso da Silva, do E.LI.17.
POI'teo s~r cons iderado nesta situação desde 30/8/967,
n0l'nlal
rdsldo nomeado para servir em reforço
guarnição
20
a ~.M.A•• fazendo parte do I,Caç. 1920fr·l. 2.
s,Sa
'
tllr ~!SÀ de lnf.. rduardo Tomaz ~~adeira. do O.G.f\. e ArneStas'.Ssunção Pinto, do P.I.4, devendo ser consideracb;
noste 1tua9ão desde 17/5/967. por terem sido nomeados
41960 rtnos da alínea c} do arte. 3°,. do Oec. 42937 de 22/
nOl'lIial
dPara servirem nas tropas de reforço
guarnição
ô. Po~A.A.
o
á

.~

3valaria

~o.s..

~.&~:imento

áe Cava Ia r i a

n". :

~2~gsMeco Viat

Auto fenevenuto Gil da Vinha, do P.I.7
~~d~arg. Clari~, Alf~edo Pereira Nunes, do B.A.L.5, de~telll s~r considerados
nesta situação desde 3/8/967.
por
!l, 4~~do nomeados DOS termos da alínea
c} do ar t? •. 3?do
~oà
37 de 22/4/960 para servirem n~s tropas de refor8~arni Çao
'_ normal' da R.M1.IY..
'
li

\

Enoenh
" a r I. a
~egimento

úe Cn&enharia

nO 1

•
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de~en
1° .Sarg , de Eng
Feliciano José Duarte, da EoPoE7 por.
do ser considerado nesta situação desde 17/5/,% ' fazeP
ter sido nomeado para s~rvir em reforço àP.M ..,
do parte da C.Eng. 1709/BoE.l.

~Jo UI tramar
~egião ~i litar de Angola

Sil~8.
1° .Sar-g , Mec, Ins t , Precisão
João Jorge Lopes ~as ferre;)
do I.T.~~.P.Eo; 2°.Sarg. de Inf.(Sap.),
t,urípe e Cript~o'
ra da Silva, do 1-.1.5, 2°.Sarg. de Inf.(Mat ..Seg, ,AptÓP;es
Joaquim Gonçalves, do ÇG/CMLe 2°.Sargo de En~d~radoSJ1
Lino Dias Leal, do G.C.1.A., devendo ser conSl dos par~o
ta situação desde 8/7/967, por terem sido nomedo1}ecre r
servirem nos termos da alínea c) do ar tO • 3°· niÇlÍo!lO
42937 de 22/4/960, nas tropas de reforço à guar
. mal
do5~
,
.
'
.
perrlar Jose
Sarg. Ajud , Chefe Mec. Armamento, w'anuel.P1.ntO rtaS,. 8
queira, da C. D.M.M•. elo .Sarg, Wec Viat Lagasta SltUÓ8
Pereira,
do R.C.·4. devendo ser considerados na teflllOSsef
ção desde 5/8/967, por terem sido nomeados n/~~, para
alínea c) do arte" 3°. do Dec.42937 de 22/4
virem nas tropas da' guarnição normal.
da f
,
Silya, J8
2° .Sarg. de Inf. (Op. hadi oIoca l i zaçâo}, Jose ~a poupa~o
R.T. e 2°.Sarg
do S.S.(EnfO,),
Firmo Joaqul~a sittlPÇaJJ.
dó, do H.~.R.4, devendo ser considerados nes mosda er~)
desde 5/8/967, por terem sido nomeados nos 6tÓr para S
nea c) do arte. 3°. do·neco 42937 de 22/4/9
,
rem nas tropas de refor-ço à guarnição normal.
e.C•
,
da 8
C rrelal car~
10. Sarg. Músico"}{equinta", Luis José Soare$. o. ra de ,. ~8
5; 2°. Sarg , Músico "Saxofone", Armando Te1."~\., JOlldo5
lho, do I:l C.5 e 2° .Sarg , Músico "Clarinete
1.nsidera05p(t
ria Nicolau Duarte, do R.1.15, devendo ser, O n()ll1ea~/4/~
nesta situação desde 13/8/967, por ,terem S1.Q~7de Z
termos da ál(nea b) do arto• 30 •.Q9 Oea, 42í
para servirem nas tropas de guarnição norma .
~J~
'rO 'o
d Laurel. l)ç8 8
2°·.Sarg. Mec_.Electricista,
Estevão .Fetnan o sta sitLllllipt85
h, do O.G.M.T., devendo ser consl.derado ne mOsda ,}t P
desde 13/8/967, por ter\ sido nomeado nQS ter ra ser~
b) do arte. 3°. do Dec.. 42937 de 22/4/960, pa
tropas de reforço à ~uarnição normal

â

la ~'

II, "d

ri e
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Sargs• A'
~.~.S~uds.

(famo Auto), Francisco
E:atista Farinho,da
de\'end~' e Alfre~o Francisco
lag? Branco, do G.C.T.A ••
e 9-/8/967er cons1derados
nes ta Sl tuação desde 30/8/67
tel'lnosd ' respectivamente,
por terem sido nomeados nos
4/960
a alínea c) do ar t ", 3°. do Dec. 42937 de 22/
Ilorlliai.para servirem nas tropas de reforço
à guarnição

lo 'vqr
I.
velld~' de Eng., António Henriques Branco, do R.E .l,deter si~er considerado
nesta si tuação desde 2/9/967, por
ltial, o nomeado para servir em reforço à guarnição ncr-

10·Sa

a.{fs Músico

"Clarinete

Sib",

Carlos Posa Morais, do
nes ta situação
desde 9/
al'tO '3~or ter sido nomeado nos termos da alínea c) do
trop~s d' do Dec , 42937 de 22/4/960,
para servir
nas
20
e guarnição
normal.
·Sal'g d
do se; o ~,
Amadeu Augus to AI vea, do R. 1.7, deven~r sidcons1derado nesta situação
~esde 30/8/967,
por
tOPar o nomeado para servir
em comi asâo por o fe recamen20
a a guarnição
normal.
-Sal'
'
8, d:~ do ~E,
José Freitas
da Cunha Moreira,
do B.C.
9~.pendo Ser considerado
nesta situação
desde 30/8/
Il~Çiio01' ter sido nomeado para servir
em reforço
~ guarnormal.

8/967 • devendo ser considerado

~

~egião ri Iitar de Moçambique
~Sarg. d

.

" de" e Eng.,

Luis Ildefonso
das Dores Pontes,
da E P
~~ teren~o ser considerado
nesta situação
desde 3/8/967.
~ao Pa sldo nomeado para servir
em comissão por imposi·
2o.~
ra a guarnição
normal.

~\';:d

Mec. Viat.

Podas , José

Pescada

Bento,

do B.I.no.5;

~r si~ ser considerado
nesta situação
desde 3!8/967,por
~ ~, 42~ nomeado nos termos da alínea c) do ar t.? 3°. do
21

~arn.3Z de 22/4/960.
1çao normal ;'

para

servir

nas tropas

de refo~o

~.!l.

t"llr

~tAf"'
Mec.
Mochete

Viat. Rodas, Adriano Pereira
dos Santos,do
e .Francisco
Lopes Catana, da C.D.~.M:; 2°.
"~. d eco f<adiomontador
Filipe Jerónimo de Ol ive'i ra Te
a E.M.Elm e urrj~l
Grad. Mec. Elct.
(Frio),
P.aul
lll'g.

cttl'

c'a I .M. L 1m.. devé:OJc se: do
rad os nes ta s ...
'~tuaçao aes
-!
de 3 / / 967, por tere 111ns~reto
saice
ce ra
c
nOIT,ea.lOSnos termos oa a I íneu c) do ar t 0. 3 0. do :.e iÇfO
t2C37 de 22/4/960,
para ser vi r em nas tropas de guar!l
ncrrna l ,

d" 'O!!Ce1çaO Fer r , lru Dias.

e

c

!:' P 1).'
l'

·2~

2° .::'arç. rú:c, Ví at , '1:'0 as, José da Cruz ~'ias. da
iaurell'
::-'1.
ec, Arrr , I i~~. e Torre, Anbelo Pedro t _lrCla '""dO
,...
1
•
l' I' IIS1,CO
'''( ontra L'"
no,
l ,'urr1e
r-ai.xo !' I, er!l""
dos!i-, dera
de z-ousa :'01 t i s t, , Jo j:1, 1,15,
cievelldo ser consl
respeC'
tI:l sit
aç,o desde l4/1?/9ú6,
",-/r/c,), c 1P.;r/96~'alÚlea
t.i vsu.c n;e , por terem SH!O non.e acos nos termOS da rvireJII
c) 'o i rtO,
3°. do Dec , "12937 de ?~/4/O(iC. para se
r r.s LI' pas de gUullliç -'o normaL,
e

, ..... ,

- ~I tera~~es na FreQuênci~

r;
des'
E. ( '" 3
::_ão a1.8(.1::.IOSao Çuadro de Alunos do Curso A) da, ;-"4042
de 11/i /967 nos termos do artigo
23°. elo ~ec. n ~rágr8f~_

de 6/12/955,
por terem .reprovado nos termos dO/o~5 oS 5
único do art.? , 28°. do Dec .. nO. 40423 de 6/1:2 .. '
li
_guintes
l°s.Sdrgentos:
.
do C.!,14•
-Sarg , Ajud. Grad.-Agos~inl~o,da
Cos t.a Bomâo .... ••
p,r.!
-1 0. SargentoFausto VUgdlO
FerreHa
da,~ocha.
fa
(3
parag
!. s tes sargentos
perceram a tolerância
prev ista na
único do artigo
8°. do mesmo Decreto.
oS

do

,

I

,C

s· Il

ii'

e
.s:ío ~batidos
ao Qqadro de Alunos do Curso A) da /. ~r t /1Z
termos do artO. 23°. do Dec. 40423 de 6/12/~~423 de 6
reprovado 1I0S termos do artO. 2<)0. do Dec. q.v
Z
955, os seguintes
l°s.Sargentos;
.do p.A't: l
-lo.,::,are,.de Art.-Abel
Seco
··~·· d F.A·c l
_"
.\"
" -Armindo d9S Anjos Neto.,~.····
~" °dO P."" 1
_"
,,"
Eng. -José Pinto Queiro~ Marinho •• ••••• do f.C,
"
""
Cav.-António
Bodrigues Sabino .....
·~:~
f'.6'
"
""
hng.-F~ancisco
dos Sant9s Valente J •. do E'lJ!'
nl.or
do (gel
,II
"
-Manuel
Correia
bico
••••••
••••••••
do
f· '
"
"
" " Cav. -Francisco
Caetano,...
• ••• •••. ••••
r~io
"
parllg
Estes sargentos
perderam a tolelâllcià
prevista
nO
único do artO. 8°. do mesmo Decreto.
II

II

••••••••

"

I

!

rt:yuênc..la . o ! ursu .\ da J,J'. S. nos termos
::k ar t.? , 7°. do "~eco 4'::423 de ó/12/955, o
aê lní..
.Joaqu in, Antonio Carvalho Torres,
da

t

r ue
110.

1" ~

'

. ln t r Icu l a do 1° .':aq,.
de Inf.do C.
:'.ntero _;r
"ant.os , seja rect.í f'i.cedo o seu
ser e. ar~ ·.Htero dos -un tos '. os ta : zevedo, deixando de
me re~Ctl.~Urado con. o nOIT.ede Antero dos Eantos con for~~tivaU;tl.rr'<!fito o r.t.er es saco , em face Ja (..'rtidão Nar:~4ado ,01 .... e t,a de 'egisto
de ··~ascimento da onservat.ó'I
ep~to Civil da Comarca de Vila r Iôr ,
":lccu.. entos

n~,~~'j\

.f .,

í

ecl

al'a-s

kelltor e uul e de nenhum efeito
a co ocuçâo do 2°. aretltlfo~·ec. 'adar,
osé de Carvalho do ('ia, na L~ • Elm ••
~ ii Pág'~37~!lsta
da O. i , nO. 19
Sér ie- de 10/7/967,
í

-s«.

~ela
p ta-se

, do ~ ,nula e sem efeito .a co l ocaçeo do Furriel
do ç.
me con"'S" Júlio de Oliveira
J abalo, no F.S.S.,
con forSta !lo 0.;'. nO. 25 -3a. ::'érie- de 1ú/9/967.

~ériç

I
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~ rinistro

do Fxército

Joaquim da Luz Cunha

J

Es tá,j conforme
•
'."

.1

I ')

.~ Ajlldap'te

General

-~.,

..

J

,

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

PUbl'

Ica-se ao Exército

do Exército

o seguinte:

I - ~UOANÇAS

Aumentos

DE SITUA~i.C

e Peintegrações

Uuadro de Sargentos

do Serviço

Geral do Exército

P118s
ou ser considerado nesta situação desde 26/9/967,0
l~.Sa~
'Iind g. do Q.S.S.G.E., Augusto Jorge Alves, da B.M.M..,
o da disponibilidade'

Ingresso

nos nuadros

Quadro da Arma de Arti Iharia
PIIssoU
l0 Saa ser considerado nesta situação desde 15/8/967,0
po~ rg. de Art., Nelson Pereira da Bocha, do P..A.P.2,
de Nter regressado da R.M.A •• Vence pela verba "Pessoal
orneaçãoVitalícia além dos Çuadros".

Quadro

da Arma de Cavalaria

Pile

l:O~ a ser considerado nesta situação desde 23/8/967, o
te~ rg. de Cav., Américo Manuel Rebola, do B.C.3,por
~OIIktre~res~adoda R.M.A.,ô.,
Venc~ pela verba "Pessoal de
aÇao Vl.talícia além dos Quadros".

p
'l"8

Cuadro da Arma de Fngenharia
Ou a ser considerado nesta situação desde 22/8/967, o

S r ie
I
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~f.*
ter

10.Sarg. de Eng., João Pibeiro Goulão, do B.E.1,~or ~g
regressado da .R.M.A•. Vence pela veria "Pessoal OS
dros Aprovados por Lei".
Passou a ser considerado nesta situação desde 15/8/9~~~~,
2°.Sarg. de Eng. (Sap.), Joaquim ·de Jesus Salvador 'ler'
do H. E.l. por ter regressado da fI.M. A.. Vence pe a"
ba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos (,.uadroS.

Guadro

de 'Sargentos

do Serviço

,.

, C

Geral do Lxer

ito

/961,°
Passou a ser consj.derado nes ta situação desde 31/~2 10,poS
Sarg. Ajud. de Cav., Francisco Pereira, do 0.11'/5/964""
termos da alínea c) do Oe.c~..Lei nO. 45733 de 27 01' J,e~.
Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados p
2/966,
Passou a ser considerado nesta ai.tuaçâo desde 31/ ~M., pOs
10,.Sarg. de Inf; An\~ónioda Silva Ferro, da f1~ '45133
termos da alínea c) do artO. 2°. do·Dec.-Le1'n .
de 27/5/964.
o
. /12/966•
Passou a ser considerado nesta ai tuação desde 31t 1 Posde
10.Sarg. de tng., Mário A~gusto Grandão, do.P·0·45733~
termos da alínea c) do artO. 2°. do Deq.-Le1 n 'Apro'l
27/5/964. Vence pela verba "Pessoal dos QuadroS'
por Lei".
.
/12/9~6, o
Passou a ser considerado nesta situação desde ~1..o Gf!lo,
10.Sárg. de Art., Francisco Eugénio da Concel~a 20' dOo
do C.LA.A.C., nos termos da alínea c) do art ba "pess
Dec.-Lei.no, 45733 de 27/5/964. Vençe pela ver
aI dos Quadros Aprovados por Lei".
6 o
.
1/12/96 i;J
Passou a ser considerado nesta situação desdeS~ das
1° .Sarg. do S.I\.~.,
João Ernesto da Cruz e ~c. ~Le!dros
C., nos termos da alínea c) do artO. 2°. do doS Q08
45733 de 27/5/964. Vence pela verba "Pessoal
o
Aprovados por Lei".

°

I

I

q·po.

/9/961vep'
Passou a ser considerado nesta situação deste ~~lit1't':".
2Q'.Sars. de Inf , Justino Ferreira, do (:_°d' 'por Le!
ce pela verba "Pessoal das C).1adrosAprova os
nt.1 o
I

/2/'1" '

Passou a ser considerado r.esta situação desdâa2~.MJI..
20.Sarg. Corneteiro, .Salvador dos SantOS,
,,1.1. o
17/8/'1"
Passou a ser considerado nesta situação desde

li •.
~erje

I,'

••••••••

'
779
•••********************************************
ORnp.:· ~O E~EP.CITO MO, 28

0
V2 • S arg d

ence P~l o S.S.,

Augusto Perito Catalhão,
do H.M.I1., 1.
a verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Le i?

P

assou
20. Sal'
a ser c ons iid era do nes ta
liinr•

g. de Traris.,

Ingresso

Luis

Sl'-tuaçao

José

desde 22 / 8/967, o
Saramago, do C:T.1. de Ti-

nas Fi I ai ras

Guadro do ~aryi ço da "'ater i ai
assou
a ser con~l.id erado nesta situação
dde 1967,

p

desde 3 de Julho
aos vencimentos do actual posto daso aluno do I.T.M.P.E.,
a seguir indica-

a l!ies Comdlreito

/

'200:

ma d~ta,

:Sal'g 2

:lo cllint ° iMec. ,de

Instrumentos

de Precisão,

João E~gé-

°al de ~Ie a Le i t.ão , da E.~4:Elm.. Vence pela verba Pes~la de omeação Vi t.aI íc i a além dos Quadros". Fica na es~ rg. 20 Promoção colocado imediatamente
à esquerda do 2~
eQl'()SQ

d'Mec: de Instrumentos
a Sllva.

de Precisão,

José

Manuel

PaSsagem a situação
~e di spon i b i I i dada
Quad
Paa
re da ~rma de [ng'enharia
(Trnsmissões)
sou
Sqrg.ad:ePn considerado
nesta si tuaç ão desde 1/9/967, o 2~
g. (Trans. ), Virgílio
Fernandes Jorge, da QiEIEf.
~Ii .
mi nações

P"

Ouad
ro da !rma

de Infantaria
Sou
~rg. ad:eí considerado nesta situação desde 26/9/967, o 2°.
(01' dll
s nf., António Luis do Rego Fernandes , do O.G.A.,
~to.
de Sua Exa. o Ministro
do ExérC1to de 26/9/67 .

e-

• . do

~__,

R. D.tvJ.).

QUad
te de ~àrf.entos

do ~Bryiço

~~.aQ8erco~siderado
o ~,

nesta
Luis Martins

!'Ieral

situação
desde 22/9/967,
Judas, do P..1.11.

II - p~O~ rif~ E GRA UJrÕES
SARGENTOS

ro

CUArro

do Exército

PERv'.ANE\1'JE

o 1°.
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Armas e Serviços
rinistério

do Exército
de

Escolas Práticas das Armas e Seviços. centrOS
Instrução e Unidades
,,
Infantaria
Regimento

nO.15

de Infantaria

0$'

.. . doS S8'!~ds
10.Sarg. de Inl., o 2°.sarg." Marwel,FerJ;elra
pafP e
contando a antiguidade desde 14/6/967" data ~o VeflC
qual tem direito aos vencimentos do nOVOposr Lei'"
pela verba "Pessoal dos QUadros Aprovados pO
(Pespacho de 24/8/967)

htilharia
~egimento

de Arti Iharia Pesada nO. 3

(c/ destino

ao C.LC.A.

2)

o~
doS ' ~
. lo caf d9 ~
1° .Sarg. de Inf., o 2°. Sarg., José Maria Grl aráf)6 f
tando a antiguidade desde 14/6/967, data a ~etlce pe
tem direito aos vencimentos do novo post~~
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i •
(Despacho de 24/8/967)

Serviço de Material
.
,
de Mataria
Escola Pratica do Serviço

I

,

~d~
os·;rdcf
2
••
OS
1,,6 (I
10s.Sargs. -lOs.Mecs. Vito Lag. e EspeoJ.a1S, ébio sa 8 ~c
Francisco António G:xnesCaldeireiro e Eus 7 data v&
fonso, con tando a antj.gui.dade desde 5/8/96 o' post~:,.
OV
l
da qual têm direito aos vencimento& do n ~r V
pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados P
(Despacho de 27/9/967)
eOIOs

Orgãos de Exeoução dO's Serviços

e rutro~ Ele~

Estabelecimentos
de Instrução
" .ca
Escola ri~ilitar de Electromecanl

3s ~' ,

'_**~Ule•••••**************
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Sarg A'
Me~ ~Ud. ,Chete de Mec , Mat. Eléctrico. o l°.Sarg, 1°,
fon' redltor e Centrais de Tiro, Aniceto Venâncio A~
, par~~' c~>ntando a ant iguadade desde 22/1/967, data a
to. r da qual tem direito aos vencimentos do novo pOS
lérn dence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi t al Icaa aiined'
Os Quadros" o Fica colocado na asc ala de nomeação
Ferrl~trunente à esquerda do Sarg AJudo'Dílio Geirinhas
elra e à d~reita do Sargo Ajud. A.~t6nio José Duarte.
(Despacho de 26/9/967)

t

Supranumerários
Infantaria

~:~g.

10 S

Regimento

de Infantaria

nO. 1

.

de lnI., o 20,.Sarg., Ant6nio Martips Erito Leão,
de l~itar serviço nq a,M:Mo, contando a ~t~guidade des
ci~e 6/967, data a partlr da qual tem dlrelto aos venntos do novo posto.
(Despacho de 24/8/967)

Batalhão

Independente

de

Infantaria

nO.17

l~,Sar
tar g. d~ Inf., o 20,Sarg., José Correia Cabaço, a pres
967 S~r'flçO na R.M.A., contando a antiguidade desde 14/6/'
no,,~ ata a par-t.i
r .de qual tem direito aos vencimentos do
POsto..
'
(Despacho de 24/8/967)

Eatalhão

de Caçadores

nO 5

20 ,Sar
'
tigu~' detav., o Furriel, Ant6nio Perelra. contando a an
to aldade desde 30/4/967, data a partir da qual tem d~rei'Se Os vencimentos do novo posto~ Este sargento encontra~ comlssão
,
de reforço na R.Mo A ..
(Despacho de 19/7/967)

Cavalaria

a~.~
do rg.

Regimento

oe tavalaria

nO. 3

de Ca".. O Furriel I\1ningos Nunes Pascoal, contandir:,antiguidade desde 3Oí4/961, data a partir da qual tem
tra.lto aos, vencimentos do novo pasto. Este sargento encon·
se em comissão de reforço na R.M.Mo.
(Despacho de 21/7/967)

, r ie

.
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,",oUltramar
Pe2ião Mi li tar de Angola
des A-

10.Sarg. de Inf ., o 2°,.Sarg•., MQ.nuel Narciso Fernan a

fonso, contando a ant,iguidade desde 14/6/967, data pos'

p~tir
to.

da qual-tem direito aos vencimentos do novo
(Despacho/de 24/8/967)

Região Mi Iitar de Moçambip,ue
.
:
. es Coll'
2°.Sarg. de Eng. (Pod.), o Furriel, Manuel Henrlq~ da
tando a antiguidade- desde '!JJ/4/967" data a parur
qual,tem direito aos vencimentos-do novo posto.'
(Despacho de 19/7/967)
do a
10.Sarg. de Art., O 2o..Sarg." Alcides CAsta" cont~ terndi'
antiguidade desde 21/2/967, data a partir da que
reito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 24/8/967)

l'l - COLOCACÕES E TRA~~FERENCIA~
SAIà:N1CS

Armas

b

IX)

ÇuAIID PFWu\NENIE

Serviços
~inistário

tio

Exército

Repartição

de 3abinete

.

de"ell'

2°.Sarg, de InI., Marcelino Aleixo Pires" da P.M.~·.'Vellce
do ser consaderado nesta si tuação desde 12/9 /9tei" .
pela verba "Pessoal
dos• Oladros Apro\'ados por
I

~a Pependência

do Quartel Mestre General
.tares

fiirecção do Serviço de Fortificações

e O~ras ~ill

(Delegação do Porto)
1 de
_
do C.1'·j9/
2° .Sarg, do Q.S.;~.G.E., José Correí a da çosta!. desde 3 por
Macau, devendo' ser considerado nesta sltuaçeo ovadOS
967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apr
Lei".

1a ~,

~eri e
'
-~ •••*
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II

ruart" illS

generais

"enera I da 1a. ~egi ão ri~i I i tar

CUartel

lo
'Sar

t '1, g,SUa
de

F

~g., lJ;anuel Correia
~eSta Sitlnl~ade
Mobilizadora,
):A.• Ve uaÇao de sde 15/8/967,
eilJdos Quncepela verba "Pessoal
adros".

Esco I as

?ráticas

Infantar

~arques
da Fonseca,
do R.
devendo ser considerado
por ter regres~ado
d~ R.
de Nomeação Ví t.e l íci a a.

das Armas e Serviços,
Instrução
e Unidades

Centros

de

ia
Escola

lo~_

Pratica

de Infantaria

'''&r

~e g. de I f
pelldoser n.!
Manuel Francisco
Rodrigues,
da R.M.M.,dela verb conslderado
nesta situação
desde 31/7/967.Vence
lo.S
a "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".

~idrdg·
de lnf
lã a e Mob' ,',

AI'

.

"

AL 5

-.

eaxo Mendes Sohre i ro, do P. • • , ~ua uVO ~sd lllzadora,
devendo ser cons1derado
nesta sltuae
le~de. V 28/7/96,7,
por ter regressado
do C. T. 1. de Cabo
e~',• ence pe 1a ver ba Pesso~1 dos Quadros Aprova dos per

~~

~e,imhnto

'~a

QqQ t~. de

de lrfantaria

nO. 3

I

'

Qese Mobil' nf., António Mateus W:artins,
do R. 1.16. , sua ~nllerde 12/91zadora,
devendo ser considerado
nesta sa tuaçao
ba "p. /967; por ter regressado
da R.rI.A •• Vence pela
:essoal dos Ç\tadros Aprovados por Lei".

1\
~/8.
de I
I~rh~sid nf.,

P.ekimento

a "Pe erado
ssoal

,8.

h'~r

de Infantaria

José Vicente Martins,
nesta situação
desde
dos Qaadros Aprovados

,Re.gimento

de Infantaria

nO. 4
da P.M.A., devendo
15/8/967.
Vence pela
por Lei ";

nO. 5

de
t~q~idalnf.,
,Manuel António -rec~lãQ da ~ata,
do F. I.16!
~el\lI()<l e Moblliza,dora
devendo ser cmslderado
nesta sailVel'besde 12/9/967
p~r ter regressado
da R.M.A •• Vence
a "O·
.essoa1
dos Quadros Aprova dos po t 'Le1.'"
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~eglmento

de Infantaria

'ril

se ,**

nO, 6

~)
sUS

'0

2° .Sarg, de lni., Gaspar José Cerqueira, do P..l.2~ sit~aça
dade Mobilizadora,. devendo ser considerado ne t Guine' ..
desde 27/7/967~ 'por ter regressado do.C.T.I. a por LeI
Vence pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados

d

Pegimento

de Infantaria

nO, 7

1,ú8
do pJ, !tU~
10.. Sarg. de InI., AntónioCor~eia de Mendonça nesta ')d
Unidade Mobilizadora, devendo ser considera M A.o y~C
ção desde 15/8/967, por ter regressado da R.L' i",
la verba "Pessoal dos (Uadros Aprovados por. e

d

Regimento

nO.12

de Infantaria

6sú8

~ 1.1 !tU'

2°,Sarg. de InI., Mário do Nascimento Guedes,/O~e~t8 s~e1
Unidade Mobilizadora. devendo ser consid~a o A. yell
ção desde 12/9/967, por ter regressado da,R'~~i'"
la verb a "Pessoal dos Quadros Aprovados ppÇ"
o

Regimento

de Infantaria

n~.16

~f

. .L~,

. vé).r ..' '9iV'
2° .Sarg •. Músico"Trombone", João Fernandes de ~OldesOe/1 do'
M. A•• .devendo ser considerado nesta si tl;laçi~eia a1 !fi

Vence pela verba "Pessoal de Naneação VJ.ta ).
Ç\ladros".

Batalhão

Independente

de Infantaria

, n° 18

s

fll
'tU'
d BoI" s)
iQ
2~.SaJ;g. Clarim, Manuel Vieira da CQnoei9 , d~ nestvellod
Unidade Mobilizadora, devendo ,ser cOQs~derBM.A.'
ção desde 12/9/967, por ter regressado da •Lei'"
la verba "Pessoal dos Qu,adros Aprovados por
A J.i0

Batalhão

de Caçadores

nO. 6

co~$'

devendO
2<1.Sarg. de Inf . , Albano Dias, daR.M.A."
. pela
derado nesta sitúação desde 12/9/961. Vence
soaI dos Quadros Aprovados por 'Lei".

Artilharia
[scola
l° .Sarg, de Art.,

Prática

de Artilharia

João Miguel Silveira

sef p'

"er

.
dO

ros

de Ear

,

~~

~)

la ~,

185·
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" 1I~r'

... '.

SUa tJ .
.
ta si~lda~e Mobilizadora, devendo ser conai derado.nes<I: An ~içao desde 15/8/967,. por ter. regressado ~da.~.M.
llCiag la. Vence pela verba "P.essoal de Nomeação Vltaa ém dos Quadros ,(•

~

ReKimanto

de Artilhari~

nO.2

ligeira

.~1'1J. d .

..'
Il.l,lO Q Q,.S.S.'G.E." Joio· da vu~l'eixeira Bento, do
Çio de' dP<lr pedir, devendo::sttr considél'ado nt!sta "s'itua<lros A~ e 19/9/967 .. VQncepelá v8J7ha'"Pessod dos Qua"Provados por Lei".

~

Regimento de Atti Ihària Pesada nO.2
.Sq1'g
.
'felldo'de Art., Fernando da '<!unha Ferraz, da R.M,A.,de~ PelS~r considerado nesta situação desde 15/8/967.V~
'IIlad1'o:"verba"Pessoal de Nomeação VitaHcia além dos

~.

.

.Sq1'g. d
,
,
.
~~atht'de Art •., Jose Augusto Martrins da'Cruz,.do.R.A ..C.,
Vlt4~ç~ ade Mobilizadora. devendo 'ser -eons i.derado nésta
r:llce 0 desde 16/8/967>., por ter l'egl'essado.-da J~.M.A••
1 a verba "Pessoal de Nomeação Vi~alíoia lalém dos
'IIlad1'o~~

(o ()_

•

''''11'
Por~~d~eArt., Hernãni Ferreira da Silva, do R.A.L.1t.
dospo lJ..er.Vence pela verba "Pessoal dos, Quadros Aprovar

'" •
1

'

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.3

(com destino

(o

ao·C.I.C.A.

2)

·
li
1Sal'g.
ellte IV'ec.Viat. Rodas, Aníbal de Oliveira
, da E.P.S.M.,

"
tHupo
de Artilharia

(o

~~t8 M

de Araújo Va

por pedi r ,

Contra

Aerona'ves nO.2

..

'1I:'Iend ,eco Viat. Rodas, Manuel Afonso Marujo, da R.M.A.,
~~

o Ser considerado

nesta situação desde 22/B/967,daà Metrópole.

QQe embavcou d~ regresso

Cavalaria
Escola

(I

·Sarg•

dü (~v.,

Prática

de Cavalaria

José Bimb~s dos Santos,

da B.M.M., deven-

,
~ < r i6
.jao",~~.f*

,.

nr~F.~: ee

78q
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Vence
do ser considerado nes ta si tuação desde 19/8/967:"
pela veda "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lel- '

Pegimento

ás

Cavalaria

nO.7

. .

d

H.L·

IO.Sarg, de Cav••·'~oaquim António Sardo Garrinh~s, ~o'rtlS'
2, SUd Un idade Mobilizadora, devenc!o ser consl-deraC.1.l·
ta situação desde 19/8/967. por ter regressado d~. talÍ'
de S. Ton.é , Vence pela verba"Pessoal de Non,eação lcia além dos (uadros";
.
.
,I
de"eJl
2°.Sarg. do CSSGE, Fmílio da Luz Esquet.im, da t1'~'~"veJlce
do ser consiõerado nesta situação desde 19/e/967:"
pela verba "Pessoal dos Quadros Ap:ovados por Lel- •

Fngenha ria
fscola Prática

de Engenharia

d

.,en o
W d e', la
1 0. Sarg , de Eng; , Eusébio Lopes Cor re ia, da R.M. nce pe
ser considerado nesta si~uação desde, 3l/7/9?~.
e
verba "Pessoal dos Quadros Aprova90s por Lei •

·v'

ferviço

de ~aúde
regimento

do Serviço

de Saúde

~

,
de"en1a
2°.Sarg. ~o S.S., José de ~oura Bibeiro,.da B.M.M','nce pe
ser considerado nesta situação desde 19/8/967 'OU:droS'"
verba "Pessoal de NomeaçãoVitalícia além dos'

Serviço

de "aterial

Escola ~rátira
do Serviço
, ~
,

de ~aterial

pe'

. TourO lío
Raúl Maria sittlllÇr6
t

1'I. S~rg. Mec. Viat. Lag, e Especiais,
rena, da 'fl.M;A." devendo ser considerado nest:o'8 Me
desde 22/8/967, 'data em que embarcou de regres
pole. ,
d95 O,
Leão, ide
2°. Sarg. 2°.WJec.Viat. Rodas, Casimiro de Jesus r coJlS
a.M.E., por conveni~cia de serviço, devendo se
o
rado nesta situação desde 1/10/967.
rAi'

do .

2°,Sarg.

Mec. Viat. Bodas, Ant6nio Júlio

de CastrO,

,ê

f'I"

11!..

'~rj e

***** ******

no

,

O~H~~ll
r....... ,. nn" E"j:;lC
.. /~.... , I TO

. 3 (C.Le.A.

o

2),

"

"rtãos

La ~xecuç~o
~
,stabelocime!1tos

10s

. ar
d l,r\.A

Instituto

da Ig. f:lec

rJ

t

211

.JO n

1Q"
I:' ,

..~
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*****************************************0
por pedir.

dos ~erviços

e Putros

de lnst rução

der l tus (studos
•

[Iementos

~:jl itares

adiomontador,

Afonso José da Rosa Guerra,
nesta situação
des·
em que embarcou de regresso
à ~,etró'

~122/8/967devendo ser considerado
e.

• data
r

!SCola

loS

I'ilitar

dê

Electromecânica

'. are,
~evlllldo Mec nadiorron tador, José Dias Lucas, da P .M. A~,
ata elll ~er considerado nesta situação desde 22/8/967,
I!nt
ue embarcol,1 de regresso
à Metrópole.

ro de
Instrução
s~rg. de C

10,Sq

de ~arpentos
.

de Int antar i a

~.~i!icianos

t~alJnidad av •• Domlngos da Conceição Santos, do B.S.C.F,.
Pe~Çiio de e Mobilizadora,
devendo ser considerado
nes ta si• ii \'erb:d~ 31/7/967, por ter regressado
da ftW:M •. Vence
10,%
Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei".
dadtg. de I
'
de e MObil' nf., Nanuel Wartins Pen to, do h.A.L. 5, sua Um"
deSde 28/7;zadora, devendo ser considerado nesta situação
I: Venc 967. por ter regressado do C.T.l. de Cabo Ver
~\" . e p e 1a verba "Pessoal dos Quadros
.
Aprovados por
Lent

~R

"'Ir
Q~a g.

ro de Instrução

de ronduç~o

2°.
'
Unid I.-Iec. Vi at , Rodas

luto n°.5
. ,

José Duarte Ehas,
do R.C.3,
l'eilÇão dllde Molizadora
de~endo ser considerado nesta si
t
e~d
•.
,
r6p')le e 23/8/967, data em que embarcou de regresso a
t~

tiversos

ll,~

óepóüto

lel~S. ele A
~l
c ser rt.!

~eral

tie ~didos
'

Manuel da Conceição Martins,
da R.M.M. ,de~Vetb considerado nesta situação desde 31/7/967. Vence
II "Pessoa 1 de Nomeação Vi tal Ici.e além dos Quadres"

'de
_;!•••
•••***••*.**•••••-
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38.

•. de 'Cav, , :F~ancisco Au~sto Car te iro, dofl;C~~~t8
. sua Uni.dade Mohl.hzadora, devendo ser conslderado M.'
M
si tuação desde 31/7/967, por. ter regressado da.;!\· ~ Lei:'
Vence pela' verba "Pessoal dos Qaadrcs Aprovados PO
, .
'..,'
' . ua V,
2~.Sarg .. de ..Cav.., José Santarélll Vict6ria. do.R.C.6, ~sittl8',
.rri dade Mobili~,adora. devendo se" co~iderado nesta vePce
ção desde 19/8/961, por ter J:8.8I7e5sadoda R.M.M. :"
pela verba "Peaaoe.l dos, Qqadros Aprovados por Lel .
,
10; Sarg

,

Lar dos Vet~fanos

~il itares

(Runa)

dr

,
'fi
M.M·. ,
10 • Sarg. de lnf.,. Ant60io.f.ern~de~
da. &ch a, da '61. ,Vefl
9
vendo ser conaiderado ne;>ta:situ~ção desde 19/8/ L,ei'"
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Supranumerários
Infantaria
P.egimentod.ejnfantaria
,

nO.15
~,
,', ,
P 2 de" !
f
Ed uar d o Soei.ro
. J oaqmm,
. d o R/'961"
A. .' por Cte
·1,.o S arg, d e I nr«,
do ser considerado nesta situaçi;>. desde 24/6
~r8 II Á,'
sido t.rans fer ido da C.C.S. /B.Ax:",. 786/R.A.P. 2,/d8 (l.M·
Caç , 1431/R.I.1S. em ~eforço-à'guarnição
norma
.I'
.
.

fngenharia
Regimento de Engenharia

nO. 1

CJ'

2~&~Sargs. M~o~ yiatl. Bodaa, A.tlb~o ~i~
()o~~ãode~~pd~
A.A.C. e htonnQ Matliuul RoQr:L8lu~a. da E.u.. '. or tet~,
ser considerados nesta situação desde W9/961" ~o, do t8'
,sido noneadcs' nos temos da al Inea c), do arte. a8 de
creto 42937 de 22/4/960. para servirem,nas"r'°Àngo11l'
forço à guarnição normal d~ Região Militar
e

Serviço

de Material

CIJ"lJIanhta Divisioná't~" de MaMtenoão de ",a~

de'
fI.C.4, pOf
JOJJé dOIlSan~08 Irl8, dj9/961I o (lo
vendo: ser conside!~dp n~ ta si t~1I.ção,dasdâ 6arto. 3 forÇo

, '
Sarg. Aj:qd. ,~MIAuto.

'

,

ter sido,nomeado.nos, termos da alínea c) o
de te
Dec', 42937 de 22/4/900. para:servir
nas' tropas
à guarnição normal da R.M.A••

38 S' .

•••••~!!e

ORDEM 00 UÉRCI TO N°.28

789

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

No UI tramar
Região ~ilitar

de Angola

Sarg• A'

.
deve ~ud. do OSSJE, Manuel Rito da Silva, do D..R.M.15,
Por ~o s~r considerado nesca situação desde 6/9/967,
nO~al~ sldo nomeado para servir ~m reforço à guarnição

2~ S.
~. ~~. d~ Eng. {Rod. ), Júlio Lourenço Rosa, do QG/2a:R.
967, ,evendo se~ considerado nesta situação desde.30!.8/
tigo ~~r ter sido nomeado nos termos da al Inea c) do artrop .' do Dec , 42937 de 22/4/960, para servir nas
as ~ guarnição normal.
208 S
rn~~gs. de Art. (Op. Radiolocalização), Joaquim do CarB.p rcenção e Marcelino de Jesus Santa Maria, ambos do
7/967" devendo ser considerados nesta situação desde 8/
arto ' Por terem sido nomeados nos termos da alínea c)do
trop' 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960, para servirem nas
as de guarnição normal.

Região Mi litar

20 '~ar
"

de Moçambique
'

rnaraf'de lnf. (Op. Radiolocallzação), João Pacheco de Areli' do B.R.T •. 2°.Sarg. de Cav.{Mat. Seg , Cripto),Au~rt.~ do Nasc~mento Calixto, do B.R.T.
2°s.Sargs. de
Carlllo p. lní. 1rans.), Crispim Ferreir~ Gomes e Ant61110
cons'dC~clllano do Nosário, ambosdo B.R.T., devendo s~r
n~e derados nesta situação desde 3/8/967. por terem sUb
429 Os nos termos aa alínea c) do artO. 3°. do lli,?: ~o.
no~ Ide 22/4/960. para servirem nas tropas de guarniçao
a .

37

IV
•

..
"1',1'

co~cursos, CUR!OS

E ESTAGIOS

Concu rsos

) ~ . lista

geral
.

de clasificacão

4t'oad

de a~rovados

.
eVldos
efeitos se publica o resultado dos exames
~~alonalllento
para ingr~so na Es<:Qla Central de Saras ~ 30 . Turno
l'

( 'r i'~~•• ;
************************.*******~***********.***** ••.........

r~üc~,lPO

7q~

t'o.2e

FYtPCITO

3a

---~~------~------------~~~_

N°oJa

hOP / J~P

:.I_g.

578
~584

Local da
i.eai tz.

!.'roy:._

Guiné

"

Arma ou
.

~ __ ~~!,~lÇ!?

•
,José
-J?sé,

Cavo

-Joaquim
Abreu
-Helder

Sl.

-

63
20

(a)

-107

Angola

InL

----~'

Guerreiro
Pereira

s tl. u) ••••••••••

•••
(~;epro'"

, ••••

Apro"

dos Santos
(a) •••••
" ••••..
da Silva
correia

•••••••••

o"

Apr

calado
Ribeiro

"

:a8

, •••••••••

pro'"

-Avelino
da Cunha
Laurel.
Apro'"
r o Reis ••••••••••
•••••
-Francisco
Manuel
fonte
aApro'"
P. Silva
.......
".·,.··
-Apolinário
Roque
doS VU.Ápro"
tos •••••••
, o • ,'0' •• o " •••
-João
V~n(l:ncio
de S~u.a o .Apro"
Marce!lno
••••••
, ••••
-Ve n t u r c Barateiro
Fer
Apro"
nandes
o·····Apfo"·
-António
Virgilio
Mendesa
-José
António
Ferteira
M.Apro"
c h e d c ,. , ••• oo
••••••••
'Apro"
-LucianO
ferreira"
••••
"H~r~~~o
Cabral
Me~~i~OS Apro"
F r e 1 t as ••• ,' • o •• o • • •
\
-Francisco
Rodrigues
N° AptO"
Gueirq
•• '.•••••••••
',' AptO"
-Vitorino
Augusto
•• •
'Carlos
Ribeiro
de Sousa'Apro"
-Mariano
José
Ganhão•
o~n'
-António
de Jesus
pos SoRepro"
tos
Gomes ••• , o •••
,
Ma'
-Joaquim
Correia
Dias,
Repro"
Teuso o 0"""."
()" J"
o n
•
I
-Oldemiro
Fátima
Teixe1
Apro"
r a de, Almeida.
.,.
S~n
~
-Ernesto
FerTeira
dos
aeprD

i
i

137
Eng.

203-A

1
RCSll t
F~~

~~I!1!?~

Art.
Inf,

..

·223

Ar to

,231

S.A.M.

-234
-284

rer
Art.

.

0

-320

0

ter

-404

.

-409

REf"""

443
444

Eng.

480
-554

Cavo
S A.M

-590

S S.

i

612

ln!

691

Eng

104

Art.

392
'680

Moçamb

,.

ter

.

717
Art

447
241
,532

Eng

703
-395
730
09

Inf

'300

Arto

2.83
,442
-569

648
663

.~~~n~ndo
N~g~;i;~
sil tl~JIl~II":O
vestre
(a)
•••
,,'
1-pro
,Manuel
da Costa
Cruz·
Apro"
J
•
-Artur
Mendonça·
·i 01
.Joaquim
Barata
Marre
r
Silva
Manuel
Cerejo
du
ino
-Manuel
Simão
Florent
s
o"
.Manuel
Marques'Mende
Apr "
-José
António
varela."'
Apro"
o
-Manuel
João
Serafim
,Apr
-Avelino
Pasc;oal
-Mode. to Carvalho
de
.Apr o"
9o.lhciQ~, •••••
,
·111 Apro"
Acácio
da S.\,lvá
vare
Apr o"
Joaquim
Augusto
LourO
R8pr
Frederico
BarreirosAlbu
o"
José
Cavalheiro
de
Apro"
querque
; "'o Apr
Antól1io
Jacinto
LeocéJii Ilept
nho
José
Filipe
cordi
,

"Mo.

Timor

Eng
Art
Cavo
Eng.

o"

o"

;1 ",
II••

~erje

'
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•

l.eali"z.
Pr
ov

Pcsul
t.
. 1

àrl~U
..
. ou

la
-'_ •• '
,Jl!i'VIÇO
Nomes
FlUll
'42 Met·
----~ .• ------------------------------')2
r~pole(ECg) Jl1f '-Helder
Victor
Oól'dio •• Reprov.
•
-Armando
Augusto
Alves.
-Joaquim
Eduardo
da
Cruz •.••••••••••••.••
-João António
Redondeiro.

II

,

..

-Antero
dos Santos .•••. Aprov.
Porfirio
Gonçalves
da C
Castro........
.Reprov.
-Elvino
Marques
Gomes
Neto..........
Aprov.
-Francisco
Tavares
de AI·
meida. ~ •••.• , ••••••••. Aprov.
-Eduardo
da Conceição
Marques •......••••.•••
Aprov.
Eng -Victorino
Teixeira
dos
Santos ••••...•••••.•
Aprov.
-Joaquim
de Oliveira
Carvalho _ •••. ,•••••••••.• Aprov
-Joaquim
Carlos
Barata
Félix
o.' .Reprov
InL-Victor
Gomes
o' .Reprovo
Eng.-Ma~uel
Marto de Sousa
Ligeiro •.••.••••••••
·Aprov•
Cav ,Joâé Fyancisco
da Gló
rio.
o.
., Aprov
José António
Godinho
CQ8aco........
..Reprov
Art.-Mauricio
Martins
ClemeD
te •• ,.
..... ••••
• •• Aprov
Inf, -Anibal
de Oliveira Ma
tia.
.Repro",
Cavo Fernando
Artur da COI
ta Varão
Aprovo
Eng. João Codinbo
Júnior.
Aprov
S S. José Mendes
de Brito
.ReprOv
Art. José Avelar
Gonçalves
Manita
"
Reprov
SAM
Silvino
de Oliveira •.•• Aprov•
S S
Jose da Silva ~éz o
.Aprov
Eng •• Tomás de S>usa Ferrão.Reprov
•
José Joaquim
Peixoto
.Reprov
Antó~ o Vicente
rausti
no .
Aprov
-Xavier
Vicência
Mar
que.
.~prov
I~f :.Abilio de Jesus r-aDe!'
CO
•
Reprov
.10!0 'Batina ir Araújo
Aprov
(<:t)
•
'
Art
Joa
Augusto
Rodrigues
Aprov
Pa<"n'e
Eng
Orlando
Manuel
Diogo
Aprov
Félix
Aprov
Cavo Manuel
Correia
Rato
.Ant'uio
Miguel
T. Mar

~érie

792
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.N;; - d;-~- -'-;~~i-ci;- --Ã~~ - • - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - _.' ~e~lI!r
RSP/DSP
M..E.
-

-

-

-

-

-

-

Realiz,
Provi

-

-

-

-

-

-

Q -

ou
Serv.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.:->:
-

•

-

.'

. -110
(a)

Mtrópole
-

sao

(ECS)

Segundos

Ar t .

fl~.,.

Nomes
-

Uns
-Attqr'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~

-

-

-

o~'

-

•. ~e~rode

(a.) •• ~ ••••••••
' • i:liJl1!~
Ga.mes (q) ••••••

1~

Sargentos.

~a~~ 9a Q!vidos.efei~o$ se PQhlic~ a ~i~ta ger8!od~8~~~
. s.boaçao d08ol\ndl.dato$aprovados. no Concu!' "éiS
Promoção aos Poat.os de 1° .Sargento Músico, Furrl3D ,33'
sicos e 10s.Cabos Músicos. ~b~rto pela O.E. nO.
Série- de 30/12/966:
~JV

-1

RMA

-1

RMA

1° .SARCmI0 MÚSlm FJiLISfDIWEteir

-2

o

.Sarg.Mús,

-António
José
Han
brego
••• : ••••••
•••••

o I..C!' 0'101
•• , ,11'

-,

FURlUEL MÚSIW aARlNE1E

-3

RMA

-1" .Cabo

RMA

-IO,Cabo

RMA

-Io.Cabo

-1

RMA·
RMM
RMM
RMA
RI S

-1

RMA

-1

.I~MA '

-2

RMM'

SJP SlB
rrei·13.0vol
Mús.774/Rd.CaY'IoB
,Féli"
... '
I'
re ••• , •••••••
61110
MúB.IOS3/S4·FerIlQJldo
Alltiv •• ,19'
I'
Pereira
GQIIQ~
irC!
O~
e
Mú •• I24S/S3-Fernando
Mael
,.la.
de Mourq .• ·?···,'

ovo

úc "

.

~.
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.OPr,E~: DO FXERCITO
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~o e
O'

Posto

i

N°. 28

--.------------------------------.Nomes

ClaSSlL
._~_~a~_~ ~a_~__~-~----.----~--g------_

.l'\Iel)l._~II~Juue

_-o

RJRRlEL MÚSlOO FA(J)TE
lO.Cabo
'I

M6s.309/Rd-Eduardo
Almeida

2°.Sarg.Chefe

RMM

-lo.Cabo

RMM

'I

Fanf.-António
de. Amo
rim Fonseca ..... 16.0
M6s lSl/6SRd-Duarte
António
da Silveira ..... 14.3
123/66/Rd-Tiago
Fernandes Gomes da Sil
,.
va ...... ;•••• _ •• 10.9

·2°.Sarg

VaI.

VaI,

Chefe

Fanf.-António
de Amo
rim Fonseca ••••• 15;0·Va1

•

.FURRIFL MUSICti 7UBA·SIB, .

RMA

+L ° .Cabo

M6sico

RI 15

287 IRd ....
A"fG>t1 O :tsraeJ
Fernandes
Delicu
do.
• ••••••
14.0
42522659-J086
Cordei~
ro Duque •••••••• lO;7

VaI.
VaI

FUP..PJFL~.{)SlCO aARINETE SIB

'I
RI 16

l°.Cabo

M6s

8
1119
81118

RI 16

RI 6

1

RI

6

EPI
RI

1

Se

5

4

_

_l0

1426/Rd-Bernardo
MarG~~
Pereira
da Silva
11.3
62S0061-Manuel
João Pe.
reira Esteves.
10.3
05171463-João
Manuel
Soares •••••••••••
10.3

FURRIEL MÚ-SIOJ CAV1aJENF
Cabo

M6s

080s64-Inácio
randa

Galego

tPI
tPI
16

RI

16

VaI.
VaI.

VaI'

.FUMIFL MUS10J CAIY.A
l° Cabo

M6s

04548064

António
de Sousa Batista.
.11.0

Va

,

10• CAro MÚS10J aARINIITE
Sold.m6s

01699866-Rodolfo
Jo.6 da
•• 1 J. O
Si1 Cl CClmpos.
Ou
Alherto
Carlos
7303265
• •13.0
Clrte Barbosa
de
07455165-J6110
Mande
12.3
Macedo
da
Alberto
Carlos
19 65'
o
<.12,3
Silva Pinto.
rranc~sco
Manuel
06933065
.e
.12 3
\
r
""reira
David dCl Si1vCl Nu
042876·5
12,0
,
nes
José Marra P.Elilte
1 66
12 O
PireI
José Inácio Peixe
1825/S4
11 7
Fernandes".

.

..

RI

VaI.

Mi
11.0

I>

"

VaI.

FUF1UPL /wUSlCO BOV~DIAO

RMA

'&

VaI.

FUWQFL MÚSIaJ TID'f1JU.V'"

RMA

'3

Dinis de
•.•...•.. 14.0

Q \,

ValIa
Vc I •
VaI (Cl,
Val'ai
Vai.
VaI (a)
Val,
VaI

'r ia

S
,aa, >I<~~.ff
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rª
N°" de

Unidade

{li!.I

~

-9

RI

6

-10

RI

1

-11

RI

1

-12

EPI

-13

RI

-1'4

BII

-15

RI

-1

BC 5

-2

RI

-3

BII

-4

EPI

-5

RI

,-6

1
19
1

Posto

10. CAm MÚSI (J)
-Sold.Mús.690Ü465-Manuel

6
19

RI

-8

BII

-9

RI

16

-1

RI

6

1

RI

1°. Cabo MÚSlill

-Sold.Mús.04615265-Alberto

FLAUTA,
Silva

1°. C4JV MÚSICO FFLlSOJANE

-Sold.Mús.0118216S-José

gue~
-1

R.

-2

EPI

-3

BII

-4

RI

16

-5

RI

1

I.

15

18

~•

.'

.

06523965-Yictor
Manuel
I.idor o dos San-"
\101,
tos ••••••
; ••• ' 10. 7
0161516S-Jo8é
Maria
Soar~s
Lopes ••••••••
10.7
2/66
-Henriqu~
Antóni~
10.7
Q. Henr~ques
•• •••

18'

15

~ - •••

SAXOFcrvE

da
-1

Cl

~~

I

Barroso
RO'val'
(a
xo •••.••
,•••• ;il.7
02601565-Manuel
Inocêncio
I 7 vaI,
A.E.
Silva~
••.•••
1 •
1086965
-José
Manuel.'de
3 vaI.
(ai
Gouveia
••••••
11.
02105065-Yictor
Manuel
AI- •3,Val'
ll
ves Franco ••• ••••
02208965-Duarte.Andrade
dorl.O
vaI'
Santos··········· _
i
7213865
-José
do Carl)1o Fre
(ai
tas Cunha ••• '10//
vaI.

19

-7

Nome

-Sold.Mús.05493363-Domingos
José
de OVal.(al
Campos Cardosol1•
03574363"João
Manuel
dos
11.0 vaI.
Santos
Caniço .•.
07750565-João
Monteiro
da
VaI- (ai
Silva .•••••••
10.1
9080066
,Marcolino
Conceição Y. Ferreira
vaI.
~I
10.7
01764266-Jo~0.Manuel
C.
.10.7 vaI,
Be Le Lr e , , .....
••
I
6586465
-Manuel
Bern<;lrdo
vaI.
(a
da Nóbrega ••• 10,O
06635565-Benjamlm
João
M. 10,0 vaI,
Temeroso
.••.••..
'

6

BlI

~

1°,

~ntónio
Freitas

C4.OO TvlÚS[W m:MPE7E

vaI'

i- ' vaI'
Rodr •3
12
•• •••

M r"
Augu8to
S. a12~7
tinI
Carneiro
•• , '._
0390126S-A'n,tóniQ
Gomes, ~e; vaI,
rino ......
, •• 1 •
0583016S'J060
Carlos
ca~:~:2.3
A1vlll .........
Chari\/66
-José
Francisco
11•7
ro Pe r e Lr o ....
·:·
09855766-J08é
Manuel
Ram.1- .0
nhos.,
•• " .••••
, .11

-Sold.Músdp435886S.JQsé

",

Madureira •1
12
••••••
••·

(ai

~l'
V
ai
(
aI'
V
vaI'
aI'
V

~a
·

ft,

•

•

****~tfl e

e"lnE"

.)

'1
'2
'3
•4
'S

'I
'2
'3

'I
'2
'3
'4
'S

--.

------.-----------.-------------------------

Posto

Nome

-.------.---------------

7r.1'"

Classif.

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

lo..
CABu MÚSICO CLIlVICORNE
-se ia. ,M6s,.06937565·]08é AuquBto F.
Delicado •••. ,•...11.7 Valo
BII 18 _
09718664-Fernando Vieira B.
Iqr.ja.~ ••••• 11.0 Vai. ( a)
III16
-António Joaqui~ C.
2/64
Monteiro ••••• Il~O Vai. (a)
BC 5
7122165 -V.ntura P.reira da
Silva ••• ".,
••.•••. 11.0 Valo
!lI 6
09451665-José F.rnando Pereira da Rocha •••lO.3 Valo

ln

IS

!lI 16
EPI

!lI

6

!lI Is
tPI
III I 18

1o • C4ro foI.ÚSlro TiUYJ[-A
-Sold.M6s.08216765-]osé
p'ereira Marques .•.••.•••••.• 12.0 Valo
159365
-Manuel Batista C,
da Silva •••••.••• 11.7 Valo
05627465-Ahe+ doa Santos Ferna~des ••. _•••• i •• 10.7 VaI.
I

- ..

10•

!lI 6
BC 5

tPI

10• ('Aro frJÚSIOJ FRAT(l')
-Sold,M6s.0S611063-Romeu
Adriano Lo"
pes ••••••••••••• 11.7 VaI.
6973760 -Octaviáno Manuel
.~. CQnte6te •••••• lO.7 Vai.
o,"
0209206S-RQqério da Conceição Lour.nço •••.• lO.3 VaI.
o

'1

III
'2

s

!lI
I~)

CAro {I"Ú<:'ICrJ 7J(Jy,EONE

-Sold.M6s.0S492864-]oaqulm
Azevedo P.
Chaves •••.•.• 12.3 VaI. (a)
285464
-Mário Ceia Alexan
dre
12.3 VaI. (a)
079S7965-Francisco Jo,sé Vilalva Rato ••••••• 12.3 VaI.
09982266-Vital Alberto Gar.
cia. '.•••.•'••••••• 11 ;,·Val.
0257146s-António Maria Roque
Gonçalve8 •••••••• 10.7 Vai.

'I

'3

28

BII 19 -Sold.M6s.9652165-Manuel
Pereira Lopes Vieita •••.•.•• l0.7 VaI.
EPI
03918666-Manuel Francisco
/'
S. M a l' u.j o ,••.•.•• 10.O Va 1.

FIl 1

'2

~,o

******************~******~.** *******************i

No'; '. - -. _
· '~e
~~~eht Uniy,
'S

"'n H~nr'I!\

'

10• CAro MÚSlaJ 7'UBA

-Sold.~68.076S7865-Carlos
Moreira Lopes Pereira~ ••••• 11.7 Valo
04902365-António Manuel A.
"
lrc;uljo
•••••.••.••••
11.3 Valo

-

-Pter
t
et&ncia 6a. Parágrafo

'.

~.

~ursos
1 . Averba~entos

3~. Arto. 290°. do R.P.P,I.

C f r ic

79Q
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. ,

os.safo

. .

Fubhque-se
para os devi dos e.Ie i tos a relação dos 2. aJlIeP
gentos de Infantaria,
que frequentaram com aprovej.t a
to o Curso e esta' crio de Sacadores de Infantaria.
par 8/
b
'-' r
•
/967 a
Sargent.os do C.P., que ·decorreu na E.P.I.
de 3/4

~~~~~~~~
~----------------~---~
------------------~
-:t··f.i~~
•
Nome
AiJroveJ ' •••. ~

UnIdade

---------------------------------------------------··C.l.()'E.
-José
António
Mota Cunha,
••• 0 .. 0.0""':.
11
- C • I • S • "l
,,,,
-R.I.
5
-R.I.
16
-B.C.
3
-D.G.A

-Rolo

.~.

"

~~ó

'~G
c c dos Scrn t o s Mafra
oo,.
..
oo
••.•
·~<o
AI
f
d
L·
S
..
.
.
•
•
Il"
,re o
u 1 S . e \'" ~ o o • : ••••
o ••
o , •••••
o ».» '
.'
Sof
-Orlando
F'e r r e r c da S1lva,.,
"
•
Of
-João
Joaquim
Belfo· Varehe
,.'"
•• ','
."SVf
-Alberto
Lúcio
da Co n c e Lç o , .. ,
,···
,,5
-António
dos Santos
, .. ·•
S.
-Ts

í

ê

,
de •
Ao referido
pessoal deve ser averbada a Especialidade" de
pador de Infantaria
de acordo com a nota nO, so56fll'to'
23/9/967 da la. f:epartição do Estado Maior do f",ércj.

_e'

'lita,
Publique-se
para os devidos efei tos a relação dos~,mj.
âJlic~s
que frequentaram cem aproveitamento
o Çurso de 1.:eCrB{~S
de leleimpressor,
que decorreu no Batalhão de T~leg
tas (E;P. Tm.) de 6/3/967 a 27/5/967'
_p

-í

------------------------------.----------------:- ~fin~.
Nome
AProve1!o .• •• ~eG

Unidade

-----------

-B.T.-Furriel
-BoT.
'
-B.T.-B.T.-l".Cabo
-5.T.-'··
"B.T._n

------~----.-----.

>-----.-.~---~---

_- ,

de Eng.-Q.P.-Franciaco
A CastanheirO,:
~.,
Q.P.-Gil
das Neves ... ~~······
Q.P,
Jos';
A Eugénia •••
"'~"'
Aproy,372/Rd
Q_P.-Manue1
Maga1hàe~.'·:.,
.,
209/Rd'-Q.P.-António
Rita~,.····
l5ÚRd-Q.P.-MqIlu.e~
Palma ..
"o"

eC'

00'

•• , :~

•• ~~G
•• ' SVf
0

SVf
,.0'

d

Me

. :dade e c~
Ao referido
pessoal deve ser averbado a Espec1at;i
acordo,19
cânico de ~aterial
Telefónico
e Teleimpres~or
eEstBdo·
a-nota nO~. 4754 de 4/9/967 'da la. Pepartição
do
ior do Exército.

1 -

"ect i fi caçãas
50059'

ljO)

?

Ile,clara"'se que o l~.Sarg.
de In~., Joaquim Dias de'g, 542
tante eia O.E. JlOo 19··· 3a- Sériee de"lO/7/961:~ P: pãO
colocado no R. L 1, em reforço à G.N. da H.M.I' •
por lapso f()i publi'cado.
trP
doS SflII
Declara-se
que o 10,Sarg. de Inf.,
António Joaquim

~a ~. .

····***

•••• ~erle

OJWEM

:ea :ncontra
em serviço
I1.M.A.conforme foi

no

,

.

EXERCITO .1°.28

797
·t·.**

** •••••••••••

naR.M.M. desde 6/11/96S-e
publicado.
.

~ão

Oecl

~ara-se que o 1° •Sarg. de Art., Joaquim José Barbosa
9iOliveira,~conta
a-lAtiguidade do aétual pd~to.de~de
d 11/966 e nao de 9/11/967, como por lapso 'fOl. pubhcao a pág. 315 da O.E. nO.l1 -3a; Sér ie- de 20/4/967.

~~ara"'se que se chama Ant6nio .Far i a Malaquias. o.Fur~lMel2°.Mec. Electricista,
AntóQio Maria Malaquias, d~
•. M. constante na O.E. n", 24 -31\. Série- pág. 672.·~
lleV!ara-seque o 2°.Sarg. Milo., António Joag~~m Lopes
!lOlente, do R.I. 12. promovido ao ac tua I posto na O.E.
d ·6 -3a. Série- de 28/2/967, conta .a antiguidade. deac~ 31/7/967, data a partir. da. qual tem direito aos ven3l~entos do novo posto, e não sOmente a antiguidade de
1/7/966, como por_lapso foi publicado na ·referida O.E••

Oe

~lap'a-se que o 2°.Sarg. Milo., Fernando Márques Mendes,
~ ,'·1.15, promovido ao -actual posto na O.E. n", 24y3a.
~ rle- de 30/8/967, a pág. 674. ~onta a antiguidade de
cl'OInoçãoa este posto. desde 31/7 /9t;b e não desde 3/7/66,
~~ por lapso' foi publica~o'na ref~ri~a O.E..
..
~
<lp
ls se declara que deve facar -aem efel:to a recr i fi cação
7 arec~da na O.E. nO.26 -Sa, Série- de 20/9/967, a pág.
l~' Vlsto o Ano em causa ser 1966 e,não 1967' como por
I\pso foi publicado na referida O.E•. ,

Oe

2 - Diversos

~ara-·se. que o 2°. Sarg , de
toei, .q~~ tem' comoUnidade
d \I da situação de reforço
eSde 12/9/967. .Enconcra-se
t
a 25432/1 de 21/8/967, da

.
In f , , Leurent.ino Rodrigues Mi.Mohilizadora o F.l.16,. tran~
à G.N. da .B.M.A. para a G.N.
na R.M.A.desde 21/8/967. (tloR.M.A.). '
'
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o ~ioi~tro do Exiraito
Joaquim da Luz Canh a

.~stá conforme

O Ajudante General

sé riP
3:* •••• *·

•

~\~~

MINfSTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército

No, 29

~~~==~=============2=O=d=e=o=u~tu~b=rO==de==19==61
PUb I .

Ica-se ao Exército o seguinte:
I - ~U.OAMC~S
SAF.GfN~

ro

DE SITUAÇÃO

(lJAlJffi ~~EN1E

~bates
Quadro da Arma de Infantaria
Pils
2~o~ a ser considerado nesta situação desde 19/6/967,0
rg. de lnf., João de Jesus Sobral, do F.I. nO, 1,
ln~ ter sido promovido a Aspirante Oficial Miliciano de
antaria.

Po'

Ingresso nos Ouadros

PIIs

Quadro da Arma 'de Infantaria

2~o~ a Ser considerado nesta situação desde 12/9/967,0
de lnf., Lourenço José Pimentão, do R.I. 16,
dos ~r regres sado da R.M.A.. Vence pela verba "Pessoal
p
adros Aprovados por Lei".

Po; arg.

IIss

20o~ a ser considerado nesta situação desde 26/9/967,0
Pa~ ap~' de lnf., João Antunes Esgalhado, vindo das Tro
ara~Quedistas.

~-r

p

Qua,dro da Arma de 'rtilharia

Os

.

nesta situação desde 12/9/967,
de
a haes e António Luís Pereira Jorge, ambos do B.A.P.
2~ a ser considerados

~lIg lS:Sargs. de Art., João Manuel Rodrigues Torres

802
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S' r i e

"'!.".
er'

nO. 2, por terem regressado
da B.M.A•• Vencem pela v
ba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por lei",
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 12/9/9~~ ..o
2° ~Sarg. de Art .• Francisco Mário Eugénio de Melo Ce pt'
paio, do R.A.L.I.
por ter regressado
da R M.A... Ven
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.' o

Quadro do Serviço

de ~aterial

Passou a ser cons~derado nesta situação
desde ~2/9/9â~' C~O.
lO .Sarg , Mec. Vl.at. Rodas, Oomingos Barros fhbas
da F;
M.M., sua Unidade Mobilizadora,
por ter regressa o
M.A. onde serviu em reforço.

d

Quadro de Sargentos

do Serviço

..

.

Geral do Exército
21/9/961• o
Mt·

~

Passou a ser cons iderado nesta Sl tuaçao desde'
o
10.Sarg. Clarim~ João Lopes Rosado, da C.C.s.jEat
n?.• 1854, Fegião Militar
de Angola.

à situação

Passagem

de supranumerários

Quadro da Arma de Infantaria

1 o
Passou a ser considerado nesta situação
desde 2Ü/9~9t 'i5~
20.Sarg.
de Inf.,
Jósé Carlos Antunes Canas, do ~tO 3'
por ter sido nomeado nos termos da z.l ínea c) do a de te
do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas
forço à guarni~ãÇl normal do C.T.
da Guiné.

r.

I I - PROMOCÕES E GRADUACÕES
SARiENTOS to (lJAlID

PERv1ANEN1E

Armas e Serviços
~inistérlo

do Exército
de

Escolas

Práticas

das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

centroS

Infantaria
,

Regimento.de

Infantari~

nO 5

la. Sér'

..
MO.29
803
....
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ORDEM 00 EXERCITO

10
~:rg. de Inf'; , o 2° .Sarg , Grad., José Francisco Caixitir' dCOntando a antiguidade
desde 31/8/967, data a para qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 19/9/967)

10
~~~g. de lnf.,

o Furriel,
Germano Podr i gues Paulo', condesde 30/6/967. data a partir
da
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 19/9/967)

qllalOa antiguidade
tem direito

SerViço

de Material
Fscola

Prática

do Serviço

de ~aterial

~.S

.

t~a~f' Grad. Mec. Viat •. Fodas , o 2° .Sarg.,
António Batis
dir ,ves Soares, desde 4/2/967, data a partir da qual tem
~eselto aos vencimentos do novo posto, Vence pela verba h
soa1 de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 3/10/967

~up ranume rá r i os
Artilharia
Pegimento

de Arti Iharia Ligeira

nO

10

I·S rg

@Ili . de lnf.,
o Furriel,
José Soares, contando a anti
dosclade desde 31,'8/967. dat,a a par t i r da qual tem direi v.
t:n ve,!cimentos do novo posto. Este sargento encontra se
COffilssão de reforço no C.T.l.
da G~iné.
(Despacho de 31/8/967)

10
"Sar"
'
L opes F'ara a c- ~Q ...ido
~ "': de A rt .• o F'urr ae i1 , Fl'anC1SCO
t.em
qi~~lgul dade desde 31/10/966, data a pp rir da nuaI
tl'a lto aos venc iment.os do novo posto. r.st.e sargento en(; .
~e em comissão de 4~forço na P.M.M.,
(Despacho de 26/7/967)

Engenha r ia
Regimento

10

de Eltl!,enharia nO.l

de Eng. (Bodovi ár io r, o 1'1" r i.e l , José Francisco Henri
a ant:i.::uidade desde 30/6/967, data a partir
~Il.~ual tem direito
aos ven .men tos do novo posto. Es te sar
o encontra~se
em ""'mi ...ão de reforço na B.M.M••
(Uesp~rh
de 18/7/967)

q~rg.

da s •. contando

Sér je

ro

EXERCITO rJO, 29
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ORCEM

*'

~~o Ultramar
Pegião ~i Iitar de ~ngola
lho eM'
1o~:S~rgs?, do QSSGE, os 2°s.Sargs.,
Arman?oçoe e des~e
ad
eIlC~JIlerr
t.óm o Santos da Fonseca, contando a anuguld
3/6/96~, data a partir da qual têm direito aoS Y
tos do novo posto.
(Despacho de 25/9/967)
J08'

. posa e /61
Ps.Sargs.
do QSSGE, os 2°s.Sargs.,
José PU1VOd sde 1
quim Maria Escarameia, contando a antiguidade ~llleJltOS
967, data a partir da qual têm direito aos venC1
do novo posto.
(Despacho de 25/9/967)

Região !i Iitar, de "oçambique

e
. MeJldOIl
Ps.Sargs.
doCSSGE, os 2°.s.Sargs.,
José.CaJ~llJdedesde
Alexandre João da Cunha, contando a antlgulda .r daS
5/967 e 8/7/967, respectivamente, datas a par~~
quais têm direito aos vencimentos do nOVO pos •
(Despacho de 25/9/967)
e
'
.
"o Dias3/6/
10s.Sargs. do ÇSSGE, os 2°s.Sargs., Narcírl~ Fomadesdes dO
Higino Lagugas' Va.ladas', contando a an.tiguldade cillleJltO
967, data a partir da qual têm'direito
aos ven
novo posto.
(Despacho de 25/9/967)
ti VI'
. "o JoS OB
1
2°. Sarg. Artífice Serralheiro,
o Furriel, seb~st~/4/96~~f
0
tanete 1oucinho, contando a antiguidade ~es eOS do 11
ta a partir da qual tem direito aos venc~ent
to.
(Despacho de 3/10/967

Comando

rerr

t

tcr a: Independente
í

da Guiné
.

def~i
ustO

8 pS

10.Sarg. do Q.S.S.G.E., o 2°.sarg., Garibal6d/19~~gdat:o.
tas Rato, contando a antiguidade desde 3/
OY~ pOS
tir da qual tem direito a9~ vencimentos do n
(Despacho de 25/9/967)

SARGFNIDS

m ClJA[ffi

DE ro.PLEME1'l'IO

Ja. s' ,
"tt.:r
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Quartéis

Generais

Quartel

General

da 3a. Região Militar

20,S

t~d~'

Milo~l ,?_Furrie~, João José Palma Piteira,
qUal a antl.gul.dade desde 31/7/967" data a partir
tem direito
aos venc~ntos
do novo posto.
(Despacho de 12/10/967)

conda

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

20

,Sal'
'
~tl'g· Mllo., o Furriel,
José Carlos Meneses Coelho
to 'iia, Contando a antiguidade
desde 31/7/966. Tem di re iOs vencimentos do novo posto desde 22/5/967.
(Despacho de 12/10/967)
2o•S
do'ii:g· M~lo., o Furriel,
Carlos Piment.a Jordão, cont anillell.tantlguidade desde 3l/7/966.
Tem direito
aos vencrOs do novo posto desde 22/8/967.
(Despacho de 12'/10/967)

2°1l.S
ci.s~rga. MilPs., os Fur rj.é i s , José pedroso Reino, FranFerro,José Coelho Mart.ins , Gi lber-to Dias Gomes, Manuel
~ Vell'a Lopes. Vitor Manuel Palma Mestre, Mário do C r('a Bentura, Victor Manuel Agostinho Mestre e Luis PeJ<"
Pattirata.;, contando a ant guidade desde 31/7/967
dl' da qual têm direlto
aos vencimentos d novo pnstD.
(Despacho d~ 12/10/967)
I

20,Se.

t~~g· Milo" o Furriel,
AntQnio Gonçalves da Cunha,con
cillje a antiguidade desde 31/7/967. Tem direi to aos
.1
nto~ do novo posto desde 5/9/967.
20 S
(Despacho de 12/10/967)
. ar
.
do g. Mll °'. o Furriel,
A 0<1
Marques Ventura, cont an
~l)sadantiguidade desde '3'/7/967. Tem di.rea t.: aos vencineno IlOVO posto desde 1/9/967.
(Despacho d. 12/10/967)

°

<\~
cOIl.!8.M~l0." o Fuzrae 1 Ant6mo Joaquim Marques Pardal.
qUa.landoa aJ1 • gu' dade desde 31/7/967
data a partir da
tem direltu.aos
venClmentos do novo posto.
(Despacho de 12/10/967)

806
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"'Regimento de Infantaria nO, 6
F'
,,
F
'
X'aVle,r d8 'dade
Si120 s,Sargs. M'1
1 ôs., os ..urrlels,. ranca sco
va.

Melo e José Ol ímpaoBebaça

l, .contando a ant~gul.8OS

desde 28/2/967, data. a.partir da qual têm direl.tO

vencimentos do.novo posto.
(Despacho de 12/10/967)
,

,.,.,

OIlt9ll'

2°.Sarg. M1.l~., oFurr i el, AntÓlUO Sqares P:ll)t~,d qual
do a antiguidade desde 31/7/967, data a partlr a
tem direito aos vencimentos do novo posto •
. (Despacho de 12/10/967)

Regimento de Infantaria nO, B

.
. .
. .' bOSIl,AJI
2°'El.;S~rg~.
~~lo~;., ~s ,FulrJ;'~éi~,
Dinis, qe,J~s~s ~j!lrSilva1.
, t6nlQ CaaP,,10 SOjIlresPereua
e Ant6nl.O El1s10 a 28/2/6
.Fernandes Portela, contando a antiguiqade desde
(Despacho de 12/10/967)
.
1
AcíP.'0
2°s.Sargs~ Milos;, os.Furriéis, Benja.nlim..Pasc08"l~8 8Ptl.'
Matias e Alberto Beirão. da Silva PintO, cont~nd~tOS do
guidade desde 31/7/967. Têm direito aos venclme
novo posto desde 23/8/967.
(Despacho .de 12/10/967)
h8 dos
2°s.Sargs. Milos., os .Fur r ié is , 'A\!\tónioPaula CUfguid8de t!f
Santos e José 'Lourenço Borrego, .contando a ~nt'tO 80S"
desde 31/7/961, data a partir da qual' têm dlre1
cimentos do novo posto.
(Despacho de 12/10/967)

Regime~to de Jifantari~ nO,16

tldO

.
lh coP t8
MilO...,"o .F Ur111e
'1 ,~IU.l
D "d
Ca rmo r'ft
va dáo,qUIS1 t~'"
2
Q.
'"":'~.
a anti8ui~de desde 28/2/967, data a partlr
direito aos vencim~tos do novo posto.
(Despacho de 12/10/967)
0

N1l

.•Sa rg.

, t

Bata.lhão

Independente

de Int~ntaria nO,17
h

. dó 9
Cop

taJI tOS

2°.S,rg. Milo., o Furriel, 'Lúcio Cota da Róc a'enci~e~
antiguidade desde 28/2/967. Tem direito' aOS v
do novo posto desde 14/3/967.
(Despacho de 12/10/967)

~a. Sé .

....... !Ie
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20

MirnSaorgs.
Milos., os .Furriéis', 'Antóni~ Inácio Pereira
~is So ' V'~tor Manuel Morgado Mendes Pedro, José dos
reirade So!-lsa, Belmiro da Cruz Soares, João Soares Peão M ' Eduardo Pereira Ferreira de Lacerda, Martuel JoCOnt
orgado Monteiro e Manuel Francisco Simões Aires,
qllal~~o a. an~iguidade desde 3l/7/967., data a parti r da
em d~re~ta aos .vencimeatoe do novo posto.
(Des~~ho de 12/10/967)

Batalhão de Caçadores nO.10

20s

lJ·SargS M'l'
..
m~Uel .. ~ os., os Furr~é~~, Jorge Pacheco.de Sousa~
~1te.MBernardo Coelho Mart.ins, Manuel Al fai ate Pere i31/7/9~~el Soares Moura, contando a antiguidade desde
(Despacho de 12/10/967)

2°4.Sa

1

.,

.

Sq, 9s: ~il os., os Furr iéaa, Bernardino Garcia CardodOJoe~on~mode Portugal Trigueiros de Aragão, Fernan~tose Dlas Pimentel, Jorge Alv~s Pereira e David dos
d~ta. : Antót;tio, contando a antiguidade desde 31/7/91>6,
Vo Po Parta
da qual têm di rei to aos vencimentos do noSto

20

(Despacho de 12/10/967)
a,Sa
~nc!rs:.Milos.,
os Furriéis,
Cândido Vieira e Mário da
Çao Martins, contando a .antiguidade desde 31/7/67.
(Despacho de 12/10/967)

Cavalaria
20~~

~~:l

Regimento de Lancei ros n°.

Milo.., ~ Furriel, Francisco Arll~ldo Caldeira Ma~ttirrd' canta~do a antigUidade desde 31/7/967, data a
to.
a qual tem di re itu aos vencimentos do novo pos(Despacho de 12/10/967)

~

Reaimento de GaY&tB1ia

'1~~8

.

nO,

3

11°., o Furriel, An t6nio Belo de Carvalho, CODdito ~tiguidade
desde 28/2/967, data a partir da cpd.
elto aos venqimentos do novo posto.
(Despacho de 12/10/967)

t~()',
""II)

M'
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s'r i e
3a'."'!"f

2° .Sarg, Mil 0 •• o Furme L. Manuel Augusto Balsa, coot:i.
do a antigvidade desde 31/7/967. Tem direito aoS ve
mentos do novo posto desde 18/8/967.
(Despa~ho de 12/10/967)

Regimento de Cavalaria nO. 6
do

2°.•Sarg, :Mil 0., o Furriel, Rogério de CarvaJ.ho".con:~epa antiguidaQe desde 3l/1/967. Tem direito aos veo
tos do novo posto desde 12/8/966.
(Despacho de 12/10/967)
otaP
2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Manuel da Costa Alves, c~epci'
do a antiguidade desde 2a/2/967. Tem qireito aoS
mentos do novo posto desde 8/7/967.
(Despacho de 12/10/967)

Engenharia
Regimento

de Engenharia

nO.l
s cDP-

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Wilson. Rpclrisues Abra~~~
tando a antiguidade desde 28/2/967, data a par}
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/10/967)

daq~1

No Ultramar
Comando Territorial

Independente

de Timor

-Conpanhi.a de Caçadores nO ..
11

II

ot 30do ~.
2°.Sarg. Milo~, o Furriel, Artur ManJ,lelRamos, coua1 teJll
antiguidade desde 29/2/967, data a'part1r da q
reito aos vencimentos do novo posto.
(De6Pacho de 12/10/967)

111- COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS'
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Armas e Serviços
Mlnist~rio.do Ex~rcito
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3a S' .
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ehe f'

la do' Serviço de Reconhecimento'das

Transmissões

la S

Si~l'g·Mec.W'aterialCriptográfico,Albano de Almeida e
gl'á~~.doQ.G.do G.M.L.;2°.Sarg. Mec.Material Criptori llCo,Jacinto Esteves Lopo,do Q.G. da 3a. R.M. e FurdaeeaGraduado Mec.Material Criptográfico. João Carlos
ven."nc~ição Varela,do Q.G. da 2a. ·B.M •• todos por conlencla de serviço.
.

~a ~epend§ncia

do Ajudante General do Exárcito

~i recção do Serviço de Pessoal
P.epartição de Sargentos e Praças
10 S
.
~e:~g·de Inf , , Francisco Luis Pu.lquér i o,da.fl.M.~.,deVen o ser considerado nesta situação desde lO/9/967~
~i ~~ pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
20 S

l~i~g·de Art.,António Silveira Goulart.do fl.A.P.2 sua
tua ~de Mobilizadora,devendo ser considerado nesta siVen~ao desde 12/9/96(~por ter regressado da R.M.A ••
lei~'~pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Quartéis Generais
Quartel General do

C.1.1.

dos Açores

10
,Sal'
do g.de InL ,Alfredo Cabral Botelho.da B.M.M•• devenCe ~ell'
considerado nesta situação desde 11/9/961.Ven...e a,v.erha 'Pessoal dos Quadros Aprova d os por Le'"
~.

Quartel General do C.T.I. da Madeira
20
,.S~l'
~.q g.Art.,Manuel José de Gouveia Bodrigues,do P.A.L.
967evendo ser considerado nesta situação desde 12/9/
~~s Por ter regresaado da I1oM.A••Vence pela verba ..
, od dos Quadros Aprovados por Lei".
.'
Esc .
Qtas Pr_ticas das Armas e Serviços. Centros de
Instrução e Unidades
lnf antaria
Escola Prática de Infantaria

, 'e
ORDEM DO EXÉRCITO·l'0.29
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1Q .Sarg. Músico "Clarinete Sib", Ant6nio Pedro Corre~:~_
da F.M.A., devendo ser considerado nesta situação' Ade 12/9/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
provados por Lei".
,10 .Sarg. ~e lnf., ~ranciscQ José ~e A,a~unção, da R.M/9~7~,
de:vendo ser consáderado nesta sa tuaçao desde, 10/9 l.éi.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

c. r.

Do'nungos J'ase M'i.rones .R'1ÇO. d o deI.23d/fi
Guiné,' devendo ser considerado nesta ~~tuação deS ados
,8/967. Vence pela verba "Peasoa l dos Quadros Apro",
por Lei".
'" OpllS
. d daS Ir
2°;Sarg. de lnf., João Antunes.EsgalhaJo, V1n o
Pára-Quedistas.
. ,
da
2° .Sarg. Mec. Electl'icista,
Sara fim Fel',reira Sah~~~~ 12/
R.M.A., devendo ser considerado nesta situação,
le.
9/967, data em que embarcou de regresso .à.MetroPo
,

20 • S ang, d e I n.,f

Regimento

de Infantaria

,\

n°. 1

.

't8

-, .
, .
..
Oli..,e~
Sarg. Ajud , Sub-Chefe de Banda de Músü:a, Jose de"pessolll
Rebelo,. do R.I.IS, por pedir. Vence pela verba
\ dos Quadros Aprovados por Lei",
.-'

Regimento. de Infantaria

V'

nO. 3
.

~ sua
20.Sarg. de lnf., Francisco Prata Fialho, do RAI.l t~ si~tl6.
.rridade Mobi l.i zadora, devendo ser' con~;i.<lerado da GUl~:I.l
ção ' desde 1/8/967, por ter regressado do ç.r s por t,e
Vence. pela verba "Pes~oal dO$-Quadros Aprova o

~rs

d

Regimento

de Infantaria

nO. 7

dO
de"eJl l8
10.Sarg. de lnf., Raúl da' Silva Gaspar, da R.M.A·Vence~
ser considerado nesta situação desde 12/9/9~Z'
.
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lea •
bO Vtf
.
.,
de Ca 61.
10.Sars. de Iuf,.,. V1ctor Cemi Io Rosa, doc.T.I.
d 1/9/9 ,!·
.
.
;"" des e V i
d~, devendo ser cons1denado.nesta 81tua~80 dos por
2
Vence peka verba "Pessoal dos Q.tad'r·osAprova
a 1·
do J"
20.Sarg. de lnf., Joaquim.Fernando Neves Severo,
I

h. $' .
••••• :!!e
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Sua lJ .
situa n~dade Mobilizadora,
VencÇao desde 12/9/967,
e Pela verba"Pessoal

Regimento
20

devendo, ser considerado
nesta
por ter regressado
da R.M.A ••
dos Quadros Aprovados por Le i",

de Infantaria

nO. 8

Ç)_

'\Jilr

cona~' de InL,
José Antunes Vaz, da B.M.A., devendo ser
~erbl.d~rado nesta situação
desde 12/9/967., Vence pela
2
a P~ssoal dos Quadros Aprovados por Lei".
0

'Sar

'.

I, a g. do S.S.,

António de Oliveira
Rodrigues;'
do R.A.L.
ta s~a Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesV~cl.tuação de$de 12/9/9670 por ter regressado
da,R.M.A .•
~ade Pela verba "Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos
1'08".

Regimento

o

de Infantaria

nO.16

2 .&e.
~.{@' do Q.S.S.G.E., Rogério_António
'Serrano Velez,da R.
Ven~' devendo ser considerado'riesta
situação
desde 1/9/67.
20
e Pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".

·Sa.r
~~d@' de lnf.,
José António Lopes, do C.T.I.
da Guiné,deCe p\ser
considerado
nesta situação
desde 2S/t/967.
Vene a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",

Batalhão

20

Indepenaente

de Infantaria

nO.18

'Sar

~.L@. de Inf ,", Eduardo ~ lares Fernandes Figueiredo,
~es~ I, SUa Unidade MOb' l í.zador a, devendo ser cons

do

.1.

r'

Venc: S t-uClção desde 12/9/967. por ter regressado
da, ·q:M.A
Pela verba "Pessoal
dos Qu~dros Apro ....dos por ú:,'

~

Batalhão
·Sqr
~~r @. de InL.
~el'bc~siderado
a Pessoal

(\

~.~

Independente

de InfantJr'a

nO.19

Luis Gonça lves de Abre , da B.M.A., de
nesta s ituaçâo desde 16/9/967. Vence pr (
dos Qtladr..--, Aprovados por .e i",

3atalhão

de Caçadores

",n

nO. 10

~~8~. de Inf., Huahercc .. -n-ndea .iqiva, do c.t.1. da
'~~el' e JQb de Al!l~ida Lavrador, da R.M.,L, devendo Ser COIlt~\'íIIrladas nesta
sa tuação desde 1019/967 e 12/9/967, respeclia.. le~te. Vencem pe la verba' "Pessoal dos Quadros Aprovados
el.".

812

sa
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2° .Sarg, de lnf., Abílio Espírito Santo Peixoto Pint~i~:'
fI.A.L.l, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cansado
rado nesta situação desde 12/9/967, por, ter regre:p~'
da fl.M.A.• , Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
vados por Lei".

Artilharia
Escola Prática

de Arti l ha r i a

2°.Sarg., de Art ; Rodério Francisco' Piegas, ~o P'~'~e!~a
s,;,a Unidade 'Mobilizadora, devendo ser conslderap~w..A.:"
sa tuação desde 12/9/967, por ter regressado da ar Lel .
Vence pela verba"Pessoal dÇlsQuadros Aprovados P

Regimento de Útilh~ria
2°.Sarg. Mec. Electricista,
por pedir.

ligeira

p.I»

nO.2

Manuel Moreira Melo,

,

da E••

p A.L.b,

2°.Sarg. de Art., José Félix dos Santos Pal~. dOdo'llesta~
sua ~nidade Moblizadora, devendo ser cOnSlder;.M.A.. vep
tuaçao desde 12/9/967, por ter regressado da Lei".
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
(C/destino

ao C.I.C.A.4)
00
,
,
de\'eP18
2°.Sarg. de ln!., João Batista Cipriano, da fI.M7·AV~llce
~
ser considerado nesta situação desde 12/9/9?,,'
verba "Pes~oal dos Quadros, Aprovados por Lel •

Regimento .de Arti Iharia

ligei

r a nO,3

11

8

S ,
A L. 1' 'til"
2° •Sarg. de Art., Manue], Miranda Canário, do a, ~est8 s}e
Unidade Mohi Li aedara, devendo ser,.considerad~ ft.•• VePc
çâo desde 12/9/967, por ter regressado da fi. I. Lei ".
pe Ia verba ':~e~soal dos Quadros AprovadoS por

Regimento de Artilharia

ligeira

no.4,

.

'~II,1f

fi A.L.5, 'til"
lO •.~r8. de ~J1t, •., ~el
M"rtins da Cru~. do .nestll' S~iJlé.
, rridade Mobili~ad()ra,1 devendo ser c9RSldera~o1.1. ds doS
'ção desde 27/7/961, por ter regressado ~o • elll 81élll
Vence pela verba "P~ssoal de Nomeação Vltalí
Quadros".

.la

~,

.

**~*~;rle

or~E~ ao EXERCITO N°,29
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lo

<;:

B:ÃrE'

va ,

do Q. S. S. G.E., Franklim Geraldes da Si 1
do
nes· • ~, que regressa da R.M.A. deve ser considerado
so a sa tuação desde 12/9/967. Vence pela verba "Pesa dos Çuadros Aprovados por Lei".
.

r

20 ·Sa rg
sua •.dt Art ••. A~gusto António Ferreira,

~o.P.A.L. 1,
MohiLi zador a, devendo ser consader ado nesde ~l tuaçao desde 12/9/967, por ter regressado da R.M.
\'ad ngola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
Os por Lei".
ta

20

~n1cdde

•

À~~~g:Meco Viat. Rodas, Francisco Ferreira·e 2°.Sarg.
\'e ~Ílce Carpinteiro,
José Mendes, ambos.da F\,.tv1.A.
.detan o Ser considerados nesta situação desde 12/9/967. daem que embarcaram de regresso
Metrópole.

Pegimento

lo

de ~rti Iharia ligei ra nO.5

d~rg. de Art., .António RamosJúnior,

da P.M.M., deven~l~er considerado nesta situação·desde-31/7/967 •. Vence
dtoB"verba "Pessoal de NomeaçãoVitlícia além dos Quas •

Regimento

de Arti Iharia Pesada

( C/destino

2

nO.2

ao C.I.C.A.1)

Q

Adolfo Podr igues Moreira,

~~~g. de Inf.,

da FI.M.A.,de·

Venco ser considerado nesta situação desde 12/9/967.

e pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

Regimento

de Artilharia

Pesada

nO.3

S~t

sfi

Ajud. Chefe Mec. I\utomobilista, José Simões Sousa e
COnv~, da C,O.M.~., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser
barSlderado nesta situação desde 12/9/967, data em gueew.
,cou,de regresso à Metrópole.
"

4
~.SQf

(

C/destino

ao C.I.C.A.2)

.

':i..:I_~. de Art., Luís da Silva, da R.M.A. devendo ser coo
ÍI

lllae~'ado neata situação

desde 12/9/9671. Vence pela verba"
'oal dos Quadros Aprovados por Lei
II •

Re~imento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

série
814
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f'··

,
de\'ell'
de Art., António José de Matos" da fI.M.A., Vellce
do se c considerado nesta situação desde 12/9/9~:". (~Q,
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por M1E.)'
1 do' artigo 3530• do Capo. 9°. do Orçamento do . .Si)-

:lO .Sarg.

da
2° .Sarg. Mec. Viat. Bodas, Evangelista Manuel v'lar
1 do sef
eJl
va, ~a C.D.M.M•• su~ Umdade Mobi.!izador~. dev e!l1 que
conslderado nesta sltuação desde 12/9/96l, data
embarcou de regresso á Metrópole.
.
Regimento

de Artilharia

de Costa

L 1 e frallde
2°s.Sargs.
de Art., Fernando Dias Ceia, ,do fI.A: :z8doras. r
, cisco Cosme Torres, do fI.A.P.2. Umdades Moblli9/967.
. vendo ser considerados nest.a situaçiQ d~sd~ 1~ResSo8l o
terem regressado da R.M.A.. Vence pela verb6
Quadros Aprovados por Lei".

ás

Grupo

de Arti

lhar

í

a Contra

Aeronaves

nO

2

o

•
,

I

,

Jose

°

3

r.1

piD
V'

2°s.Sargs.
de Art., Manuel André Eateves,
JOdaquBmA 2! 011'
to Teixeira e Joaquim Guerra Nunes, todos o . e~ta sltc~
nidade Mobilizadora,
devendo ser con.sidtlradoF M.A.• Vefl
ção desde 12/9/967, por terem regresaedo da 'Lei'"
pela verba "pesspal dos Quadros Aprovados por

'"

'

,

Grupo de Arti lhar la Contra Aeronaves
n"
'l de
,
,
fllrrle,~
2° • Sarg, de Art., José Armindo Pint,o da Costa
2, VPdestll
Art., Arlindo de Jesus Almeida, ambos do R·A. '~l1aç80 "e(
Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta Sle~ pel8
12/9/967, por terem regressado da R.M.A:,. VeJlC
ba "Pessoal dos Quadros Apro%dos por Lei".

$

Bataria

de Arti'lharia""de

Guarnição

nO,

2

lJtIid~

1 sus de,o"
10.Sarg. de Art., Luciano Ferreira,
do R.A.~. !tUalfSoI'P$
l
Mobil:i,.udora. devendo ser considerado n~sta
pe1S
12/9/967, por ter tegres~lldo da R.M.A.,. Vednc ".
Pessoal d~ Nomeação Vitalícia
além dos Qua rOS

!

Bataria

'Independente

Defesa

.

de Costa

nO ' 1

"e

'~ 1""Mdo

e 'del"~~,
1° .Sarg. de Art., Manue.l .Evar s to de Azeva do Lima
COJl6dl~,
R.A.O., sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser sado 8'
nesta situação desde 12/9/967, 'por ter regres
í

3a. S' .
......
;!••**.**************.**
18
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.

Vence
dos Qupe.Ia verba "Pessoal de Naneação Vitalícia
adros" •

além

0
2 -Sa

M rg. de Art.,
967 dvvendo ser

Saúl ~rnesto. de Jesus.da Silva, da R.M.
considerado nesta situação desde 10/9/
Por'Le ~~ce 'pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados.
1 •

20 &,Sar

d
'lar gs. e Art., Manuel
de'lesddaSilva, ambQSdo
POren o ser consa derados
aI /erem regressado da
as Quadros Aprovados

.'
Fernando da S lva e Edl11
TaR.A.L.l, Unid~de Moh11izadora,
testa si t;qação dec.de-12/9j9S7 t
ILM.A.. Vences
rerba "Pessopor LeiH•

rIa

Cavalaria
Regimento

de Lanceiros

nO 1

Sal'g. A'
COll,Jud.
do QSSGE. José Car -onha Capela, devendo ser
s
gre lderado nesta situação desde 2/9/967, po ter re<\1~sado de reforço à R.M.A .. Vence pela 've ..ba "Pesso
Os Quadros Aprovados por Lej,",
I

(c/destino ao C.I.C.A.3)
20 -S&r

I

•

vendS, de Cav., Manuel João Dias Berbéa, da. R.M.A. 1 e
Ce paIser considerado nesta situação desde 12;'9/961. eae a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

lo

o rie Lancelf(j
-Sar

~d.g· de Cav., Acác'o dor Santos Clemen e, do B.C.7,por
l.r.

Pegimento

<o_~

de Cavalaria

nO.~

do ~8. de Cav., Pedro da Silva Bonito, da (l.M,A., deyen~laer.cons~derado nesta situação desde 12/9/967. Vence
verba "~essoal dos Quadros Apr~vados por Lei".

~

Regimento

ta.
tI)

A'

de Cavalaria

nO.4

lUdo Chefe Mec. Automob .lista, Augusto do CanDO I)JQe~da RM.A., devendo ser' considerado nesta situação
~le~ 12/9/967, data em que embarcou de regresso A Metr~

eie

()R3E'1 q F.'i,':ITn

~ér i e

3a~*~*~~*

!.Io.L')

*************************~**'**************.****'*
,
da C.
10•oarg, Mec. Vi an, ~odas, ,José Maria da Silva ?l~:' Ma
D.M.M. e 2° .Sarg, Mec , Vi at , Lagartas e EspeclS1 , aS de~
nuel Nunes Pinto, do R.A;P.2, Unidades Mobiliz/a~/~61:da'
vendo ser considerados nesta 'situação desde 12
ta em que embarcaram de regresso a-Metrópole.,
,
,
ua tJtt
2°.Sa,rg. de Cav., Francisco ~onçalves. do B.A.L.I. :itUa'
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesla Vellce
ção desde 12/9/967. por ter regressado da
pela verba "Pessoal dos ,Quadros Aprovados por

r.M·~i".

Fngenha r i a

Escola Prática de En~enharia
D.M.M ••

.

10.!:>arg. Mec.;: Viat. Rodas, José Lindo Honem. da ~i9/961,da
devendo ser considerado nesta situação desde 1
ta em que embarcou de regresso à Wetrópole.

Regimento de Engenharia nO, 1

~
. o e

Sa rg, Ajud ,

lectrónico,
vendo ser
ta em que

, l'ctOC
de
Chefe Mec. Mat , Eléctrico,
Rad,l.oe/ R M.A., d'
Oeocleciano de Castro Navarro, ~/9i961. a
considerado nesta situação desde 1
embarcou de regresso à Metrópole. '

Grupo de Companhias de, Trem Aut~

M.W".

,
.
da C.D• ta
2° .Sarg. Mec. Viat. Rodas, António Alves LU1~, ado Jles5~
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser conslder de regre
situação desde 12/9/967) data em que embarcou
à Metrópole.

Transmissões
"
,
Batalhão de Reconhecimento

. .es
das Transrnlsso

~~~

,
.
do fio sta
2° .Sarg. de, Art., Benjamim.Bodrigues Pires D~z. rado pe ,
, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cond1dâa f!.M·f\Lei"
, situ~ção 4esde 12/9/967, por'ter regressa o doS por
Vence pela verba "Pessoal' dos Quadro9 Aprova

Serviço de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde

I

~~**;2rie
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lo

ç:

R:Ãrg• do Q.S.S.G.E.,
Franklim Geraldes da Silva,
do
nes.L. ~ que regressa
da R.M.A. deve ser considerado
80 fa Situação
desde 12/9/967.
Vence pela verba "Pesa dos Quadros Aprovados por Lei".
.

20

'

~~:rg. ,oe Art., .A~gusto António Ferreira,
~o P.A.L. 1,
ta ~nl<.~cldeMoblll.zadora,
devendo ser cons ider ado nesde Si tuaç;::o desde 12/9/967,
por ter regressado
da R.M•.
\'ado\ngola• Vence pela verba "Pessoal
dos Qeadros AproOs por Lei".
.

20

'

,,,aro
k"
V·lato Rodas, F'ranca sco :Ferrel.ra
.
Art
,": Iv.ec.
e 2° • Sarg.
\'e lÍlce Carpinteiro,
José Mendes, ambos da f\..~.A. ,de··
tando ser considerados
nesta situação
desde 12/9/967,da
em que embarcaram de regresso
à Metrópole.

Regimento

lo

de ~rti Iharia Ligei ra nO,5

d~rg. de Art., ·António Ramos Júnior,
da P.M.M., deven~l~er considerapo
nesta situação
desde 31/7/967 •. Vence
dro:,,~erba "Pessoal
de Nomeação Vitlícia
além dos Qua-

Regimento
20

~~:~g,

de Artilharia

( C/destino

de rnr.,

Pesada

nO.2

ao C.r.C.A.1)

Adolfo

Fodrigues Moreira,
da B.M.A. ,de
nesta situação
desde 12/9/967.
"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei ':

Ve o ser considerado
nte pela

verba

aegimento

de Arti Iharia Pesada

nO.3

S~l'

sfi

Ajud. Chefe Mec• .\utomobilista,
José Simões Sousa e
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser
ha nSlderado nes t.a si tuação desde 12/9/967, data em que em
r.cou,de regresso
à Metrópole.

Co v~. da C,D.M.M.,

,
~.&

( C/destino

ao C.r.C.A.2)
'

.\~t~. de Art., ~uís da Silva, da R.M.A•• devendo ser con
Ilee~_do neaea ai tuação desde 12/9/~67(. Vence pela verba"
II°al dos Quadros Aprovados por Lei".
Rekimento

tie Arti Iharia Antiaérea

Fixa

814
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de\'ell'
2°.Sarg. de Art., António José de Matos, daR.M.A .• VePce
do ser considerado, nesta situação desde 12/9/967:" (N°'
pela, ver~a "Pessoal dos Quadros Aprovados por ~l E:)'
I do ar tago 353°. do Capo. 9°. do Orçamento do'
,)
.
,da
St~
2° .Sarg , Mec., Viat •. Rodas, Evangelista Manuel Vdado ser
va, da C.D.M.M•• sua Unidade Mobilizadora,
deven que
conslderado nesta'situaçÃo
desde 12/9/967. data em
embarcou de regresso à Metrópole.
'

RegImento de Artilharia

de Costa
'.

,

afI'

L 1 e, fr de

2°s.Sargs.
de Art., Fernando Dias Ceia,. do R.A. : doras• r
, cisco Cosme Torres, do R.A.P.2, Unidades Mobil/19,;a967,
dPo.
vendo 'ser considerados neata situaçãq ~sde 12 soai o
terem regressado da R.M.Á.. Vence pela verbal! Res
Quadros Aprovados por Lei".

Grupo de Arti Iharia

Contra ~eronaves
,

nO~ 2

.

,
, p}o
, Jose V
2°s.Sargs.
de Art;:.., Manuel André Esteves, Joaqu~mAP.IZ, !Ir
to Teixeira e Joaquim Guerra Nunes, todos do . ~ta Sltc&
nidade Mobilizadora,
devendo ser considerados MeA.. VeP
ção desde 12/9/967, por terem regreaaado da IL ~i".
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados 'por

Grupo de Arti lhar l à con~ra Aeronaves nO, 3 ,1 oe
.
,
furrle,~~
2°.Sarg. de,Art.,
José Armind~ Pint,o da Costa e. 2,,,,{)JI}e5~
Art., Arhndo de Jesus Almei da, ambos do R.A·~túaç8o d"e(
Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta 51 edl pelEI
12,9/967, por terem regressado da R.M.A:. VenC
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Bataria

de Arti'lharia,

ds Guarnição

'oJ

nO 2

ua {)JIje,de
1° .Sarg , de Art., Luciano Ferreira,
do R.A+'. i, t~8ÇBO
tPS
Mobil,i1,8dora. devendo ser considerado nefita 81pel9
12/9/967. por ter regresaado da R.M.A.,. Vence ".
Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros

"e

Bataria

'Independente

Defesa de Costa nO, 1 'lfsl

~ ~
L' 8 e 'detBoJft··
1° .Sarg. ' de Art., Manuel ,Evaristo de Azevedo lmcotlS~ F'I"
,R.A.O., sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser ado dll'
nesta .si tuação desde 12/9/967, 'por ter regreSS
,

3a s' .
......!rte
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2o~:rg•.do'S.S., João do Nascimento Rosinha, do fl.A.p.2,
SituDn~dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
Ven aÇao desde 12/9/967, por ter regressado da R.M.A ..
f\.adce
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além doo
'<'II
ros".

20

~~r8. do S.S., Joaquim Alves Borges, do C.T~I. da Gui967 d~vendo ser considerado nesta situação desde 10/9/
lérn'dence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia aOs Quadros'",

~erViço
Escola

de Administração
Prática

M.ilítar

de Administração

Militar

20 S

lo

ê.irf· do S.A.M., Armindo António Lourenço Gonçalves, do
desd . da Guiné, devendo ser considerado nesta situação
Pro" edlO/9/967. Vence pela verba "pessoal dos Quadros Aa os por Lei".
1° Grupo de Companhias
de Administração
Mi I itar

~:d8. do S.A.M., Armindo Ribeiro da Silva, da R.M.A .•de- .
~lao ser consiqerado nesta situação desde 28/8/967.Vence
"erba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos QuadreS:

2° . Brupo de Companhias

de Administração

Mil itar

la c.

'''&r

da tgM Mec. Viat. Fodas , Eduardo Jacinto de Oliveira Pires,
. I.Elm., por pedir

Serviço

de 'aterlal

Escola Pr át tca do Serviço

Sq
l'g~ A'
l'a
Jud.

de Material
.'

'.

Chefe Mec. Armamento, Henrlque Frederlco Perel
cIe'ld R.M.A.,
a
devendo ser considerado nestà situação des
2
~.
19/967,
data em que embarcou de regresso a Metrópole.
"'Ir

'

~:' CA~ud. Chefe Mec. Automobilista, António Manuel Moreno,
cler-d.M.M., sua Unidade Mçbilizadora, devendo ser conSl
de r o nesta si tuação desde 12/9/967, data em que embarrou
~
egresso. Metrópole.

'Sar

'.

d'd g. de Inf'.. Abe 1 Fonseca Figueiredo do R. r. 2, sua um·
des~eMobilizadora, devendo ser considerado nesta situação
12/9/967 por ter regressado daR.M.A .• Vence pela

'r ie
3a.",~!..f"
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dos ().xadros Aprovados por Lei".

verba'''Pes~oal

.

'

'd

II M.A·,

2°.Sarg. Mec. Vlat •. Rodas,. José Carlos Cosra,
a.' /961,
devendo ser considerado nesta situação desde 16/9
data em que em~arcou de regresso à Metrópole.

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

u-

ID.Sarg. de. Art., José AUBUsto'Pi.rea, doR.A.~·2. sU~si'
ní.dade MQhilitadol;l:h "devendo ..$r~ considerado ..
,'VfP
taação desde, 31/7/967" por ter Jle8~ado
da R. " daS
ce pela verba "Peasoal de Nanea9ão Vitalícia
alem
Quadros".

n~MtM.

,

Orgãos de Execução dos Serviços a Outros Elemen
.

toS

.

Distritos de. Retrutamento

e Mobilização

üls tr lto de Recru,tamento e r,lobilização nO, 7

,L.

d" F·Afi'

.

10 .Sarg , do Q.S.S.G.E •• Armindo Marques Silvérlod sde lS '
nO. 4,. devendo ser considerado. nesta situação
eades por
967. Vence' pela verba "Pesscal dos Quadros Aprov .
Lei".
.'

Di str itn de Recrutamento
l~.Sàrg.
dir .'

e Mobil iz.açã~ nO,10

pOrpe'

~e Cav • Miguel Saraiva de Sousa, do ~.C.6,

.

Estabc ~r.imentos ~enais

EstabeleQimentos d~ Instrução
lnst tuto de Altos fstud~
í

M-iIHal8'S'
.

.

509

J~.ArLJ,5~

10 .Sarg . de Art .• João. Manuel Mendes P1.Il~o, dd nestll ve~
Tlnidade Mobilizadora. devendo ser conslder
oB.M.A.·
vuação desde 12/9/967,

por ter regressado

d

a·

3a. 8' .

tt".:rle
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~ dPe a verba
aros'.' .

"Pessoal

de Nomeação Vi talícia

819

além dos

Instituto Ticnico ~i litar dos Pupi los do Exircito
2°,Sar

dadeg, d~ ~rt.,
José Rosa Rafael.
do .R.A.L.l,
sua UniÇão dMob~ll.Zadora,
devendo ser considerado
nesta situa~la esde, 12/9/961"por
ter régressado
da R.M.A .• Vence
1 do ver~a "Pessoal
dos Quadros Aprovados por ,Lei"; (N°.
art~go 1630. do Capítuló
3°, do Orçamento do M.E.),

Escola Mi litar de Electromecânica

20 ,Sar
"lia ~•. Mec. Via~. ;flodas,
~t~8n~dade Mob~llzadora.
80 à
desde 12/9/967,
2
etrópole.

Mia

0

,Sar

1.1

.

gd Mec.Electricista,

dElsd a Guiné,
POle~ 27/9/967,

10,Sa

Caetano Abrantes,
. do R.A~L.l,
devendo ser conslderado
nesta
data em que embarcou de regres-

Gaspar Couto Guerreiro,
do C.
devendo ser considerado
nesta si tuação
-dat.a em que embarcou de regresso
à Metre.

Centro de Instrução de Operações

Especiais

do ~~. de ln f. , 'Manuel

Panto , do C'. T. 1. da Guiné. de
nesta sa tuacão desde 10/9/967.
Vence
dos, Quadros Aprovados por Lea •

pelaer cobnsip,erado
Ver a "pessoal

Carreira

20' Sa t-

de Tiro de Espinho

Art.~ António Fernande» de Brito,
<.! R,A.L.l.
Mobilizadol1~,
devend
ser, cons der .do nes",
8
Vell6 Ção desda 12/9/967,
por ter regressa
d B.M.A.
e Pela verba "Pessoal
do •• Qradros ApX'ovados por Le
~~~',de

Sit nldade

Estabelecimentos

~osPltalares

HOSPital rHlitar de DDençl'is r, "lO Contagl

I,

\í~

~,8ddo

í

as

'"

S.S,,,

O1i./" -a, d,,·R,M.A.,
devendo ser
4",~, 11 ?t/7/967. Vence pela"
((!)eação Vll'.aliCla
alem dos Quadros ..

Joaquim

~~~bé
r ~rado MAta s i .açio
Pessoal

de

1

11,~
l'g. do S .S.,

Á; "6!l~n da Silva,

da R.M.A.,

devendoser

;

r ie
3a,_~: •••
I
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considerado
nesta situação
desde 12/9/967.
VenCe d~S:'
verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia
além dos ua

Piversos
Depósito

Geral de Adidos
do

2°,.Sarg. de Inf .• JQsé Boino 'Bento, da F.M~A., devV:llce
ser considerado
nesta situação
desde 12/9/967.
'Lei':
pela
verba
"Pessoal dos Quadros Aprovados por

Depósito

geral de Material

de r.uerra

.
pereira,
Sarg. Ajud. Chefe Mec. Auto, Alberto dos SantoS
er coo'
da C.D.M.M., sua Unidade Mobilizadora,
devendo Sque efll
siderado nesta situação
desde 12/9/967,
data em
barcou de regresso
â Metrópole.
\

5

sua

V,

2° .Sarg , de InL,
João Sobreiro Moreno, do B.C. 'sta s~
nidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
~eM.A.' '
tuação desde 12/9/967.
por ter regressado
da • por Le~
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova d oS

Destacamento

~ISto do Forte de Almada
,

VIIi
1 sua tLl 8
L
Ant6nio José do Ó. do R.A ..
'ta s:i e

2° .Sarg , de Art.,
s
. dade Mobilizadora,
devendo ser considerado
n A.. "Iellc
M
ção desde 12/9/967,
por. ter regressado
da A. ·Lei".
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por

Supranumerários
Infantaria
Regimento
2°

de Infantaria

nO 2

1~
P,.l961,

,
,do
Goulart Jún10r
15/4/ 'f
devendo ser considerado
nesta si tuaç,o des ) do arP s
por ter sido nomeaqo nos termos da alíne~ c aS trO~
3°. ,d~ ~c.
42937 de 22/4/960. para serVlr n
de reforço a guarnição normal da R.M.A••

.Sarg, de InL,

.Iosé Inácio

Regimento

de Infantaria

d

nO

15

~
13 C.3,

pO_(

2° .Sarg. de Ini. (Sap.), Carlos de Oliveira,
d~/9/961~.do
vendo ser considerado
nesta situação
de.sde d art°.3
to er sido nomeado nos termos da alínea c) o

3a S' .

" •••;fle
•• "'*"'
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·~~reto 42937 de 22/4/960,para servir nas tropas de reÇO à guarnição· normal do.C.T.l. da Guiné.
REGIMENTO DE INFANTARIA N°.

16

20

~ar~: de.lnf.,Ant6nio José de Azevedo Chaves,do C.T.da
.fl.ç:ra
da Càrregueira,devendo ser consj.derado nesta situ&1~Q cl~s.qe25j9j96.:~..pq,,;.ter·sidq n~dQ
nos termos da
~~âa c) do DQo.42937 de. 22/4/960,p~r~ servir nas trode. e'reforço à gúarniçãQ normal do C.T.I. de Cabo VerBatalhão

20

de Caçadores N°.

10 '

d~rg. de Inf.,JQsé Luiz Manique da Silva,do·F.I.5,dev~
sid~er co~siderado nesta s~tuação desde 2O/9/967,por ter
4293 nomeado nos termos da alínea c).do art?3°. do Dec.
arni7_de 22/4/960,para servir nas trp~as de reforço à guÇao normal do C.T.l. da Guiné.
Mo Uitramar
Região Mi I itar

~S

de Angola

.

de:tg•

de Inf.;Florêrtcio José Ameixial Peniche,do E.C.12
Porendo ser considerado nesta situação desde 28/8/967,
naq te rsido autorizado a iniciar nova comissão militar
Ctt ue 1
a B.M., por despacho de Sua Exa. o Minis tro do Exér2 o de 3/10/967.

ts~

.

.

~r'~' de Eng. (Mat.Seg.Cripto) ,Manuel Duarte

Bernardo,da
1967et.devendo ser conslderado nesta situação desde 18/9
30 dPor ter sido nomeado noa termos da alínea c) do arte
~ef o Dec, 42937 de 22/4j960,parll.servir nas tropas de
20 orÇo à guarnição norma I.
'~r
~.E

.
.
g. de Eng. (Sap, ),JoaqulIDAugusto
Ferreara
Marques,do
%7·l, devendo ser considerado nesta situação desde 24/6/
30. '~or ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arte.
o Dec. 42937 de 22/4/960,para servir nas tropas à6.ti ••

CORlandoTerritorial
IndependÊmte de Cabo Verde
·Sa
.'
de ln!. (Sap,.),Ant6nio Luis de Bego ~ernandes, do
/967•,devendo ser considerado nesta sa tnaçao desde 25/9
,por ter.sido nomeado nos termos da alínea c} do arte

~o

n.G~f·

822
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3°,do Dec.42937 de 22/4/960.par~ serVlr nas tropas a
guarnição normal.
Comando

Territorial

Independente

de ~oTomé e príncipe

Sar-g.Ajid. do Q.S.S.G.E. ~áriD FCluto Póvoa,doB. t._26,~e
...endo ser considc. do nesta J tuação desde 23/~/9 !
por: ter sido non, .ado para servir em ,~iorço à guarlll
ção normal.
IV

CONCURSOS. CURSOS E ESYib.OS

A - Cursos
Nomeação

E

de Pessoal

B da g.
ncmeado para. a frequência do l°. ano do curso !'nea
C.S.,no ano lectivo de 1967/1968~nos termos da a lA
~) do ar t/", 5°.,do Dec. 4<?423 d~ ~/1?/1955, ~ Sarg~sol
Jud. Chefe Mec.Mat.Eléctrlco,Anlceto VenanCl0 Aio
da E.M.Elm ••

V
1·

DEClARAÇOES

Rectificações
d Art.

Declara se que na parte respeitante. ao 1°.Sarg ~ nO.
José do Lago Queiroz,public~da a pág. 361 da O . coO
12 3a. Sér ie-de 30/4/967, deve ler-se "devendo ser res
siderado nesta situação desde 21/3/967 por ter ~epgu
sado da B.M.A." e'não 2/4/967 como por lapso fOl
blicado.
a pe

Declara se que o 2°.Sarg. de Art.,Francisco de sousA.?
dro do B.A.L.l,tem como T,lnidade.Mobilizadora o/~/'967
2, e não como foi publicado em 0.E.no.21 de 30
a pág. 596.
Em referência

à O.E.no. 21-3a. Série,pág. 582,dec~~ra
se que o 2°.Sarg. do Q.P. de Cav.,Manuel Joaqulo p.
Bandeira,foi promovido a este posto e colo~addo n
C.3,e não no R.C.6,como por lapso foi publ1ca o.

Chama ..se Manuel Be:nl?<:(d~s
Leitão, o 2°.Sarg. de
~Iat Seg.Cripto), e n~o como, foi publicado na O
24 3a. Série de 30/8/967,a pág.699'.

r~~~

li S'

11111;!le
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~

tefer"
.
.
~arg~lencla à O. E. nO. 24 de 30/8/967, declara- se que o ~O.
ten.ci eC.auto,Manuel
Martins
da Silva Pocha.río R.I.1,F"l1'"
693/ ao G.A.G.A.3 e não ao C.I.C.A.3,
como se lê a pág.
~
a referida
O.E •.
eCtif'
Sel~cando a O.E, 3a. Série de 20/10/967,a
pág. 745,onde
tos f que o l°.Sarg.
do Q.S.S.G.E.,António
Nunes dos Sanfoi' p a~i7eu ...em 23/9/967,deve
ler se 23/8/967
e não como
~
u lcado.
tei~r

.

.
Sén.e de 10/?/967.declara
se
~rnpa r. despacho de 13/9/967
foi t.ransfer ido para a ia.
J~lioll~la D~sc~plinar,
onde fica colocado,o
Furriel
do Q.P.
e Ohveua
Robalo,do
R.S.S...
.

q~c p.enc1a. à O.E. nO.25·3a.

~

2

'l'

ulverSQS

clar
ves.~use que o Furriel
de Cav. João da Conceiçâo
Gonçal
Qa Site tem como Unidade Mobilizadora
o F.C.7,transitou
~iÇãouaçâo de reforço
a G.~ormal da R.W.A. I para a Gua»
~ rneslliNormal -Supr-a , desde 30/5/967 deixando de ter desde
a data o R.C.7 como Unidade Mobilizadora.
I

1967
!
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teira~OSto
Dia 12 -P.Sarg.
unes do P I 6

'~67

do~ S
1" etembro
, ·.l.l.

.

do ç.S.S

G.E. Arnaldo

Fer

•

Oia 23

2°.Sarg.

de Inf.,Antánio

Gouve~,

e 24
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o Ministro do Exército

Joaquim da Luz Cunha

Está conforme

o ,Ajudante General

MINJSTt:RIO DO 'EXt:RCITO

Ordem

do Exército'

PUbli ca-se ao Exér~ito o seguinte:
I - O~rRETrs E pnrT~R'AS
A - rondecorações
1 - SAFGHVIU3
Por portaria

de 16 de Agosto

de 1967

"'Ilnd

Ex: o.Governo

da ~epúrlica
Portuguesa,
pelo Ministro
do
dis~:lto"
condecorar
com a medalha de colre de serviços
d~ntos, com palma, por ter sido considerado
ao abrisra/
alínea a) do artigo
1~0 •• com referência
ao par~
tar o 2°. do artigo
510. do Hegulamento da Medalha MUi
Ser' .de 28 de Maio de 1946, o 2°.Sargento
Enfermeiro de
panh~Ço de Saúde Wili t ar ALeI Prandâo da Fonte. da ('Ir",
le771a de ~omando e Serviços
BataIheo de Caçadores nO
~lillist'- ,'fIegl.mento ~e Infantaria
nO, 15
..
do
do Exérci to 16 de Agos to de 1967 O Mtn tS t ro
Xerctto, Joaquim da Luz Cunha

@O

/~to.

2 - ~ ACA'3
~

Por portaria

de 26 de Sete"bn

.
Por tuguer e pelo ry.'plstro
do
~ondecorar
CG~ a cruz
dp duerra de 2a. classe,
lha ~l go dos art i ao 010° ao Regulamento da Meda
do. ~I1Ji tar
dr 28 dp '1,aw de 1946 por serviços
prestaCa~ em acções de ccmcat.e na Províuc ie de ~I'oçambique.o 1<;>
reg o ~o., 3485365 JOSE Conça lves
d, Companhia de Caça'lo
li • l4n
Batalhol
de laGadore:; nO l87C
Pegimen

Ilnd
a o
lxér'
ao

Go verno da Pepullica

de 1967

abl~O

, r ie

E26
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tiO
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.

3a,

~***************************************************
to de Infantaria
nO.1
Ministério
do Exército,
26 de Setembro de 1967
tro do Exérci to Joaquim da Luz Cunha

;!*~*
S

O Mir-.i

r0 d
'
.
. . trO do
'an a o Governo da Bepubhca Por tuguasa, peloflhn1S
1 sse,
Exército,
condecorar com a cruz de guerra de 3a. c ;Ieda
ao abrigo dos artigos
9°. e 10°. do Regulamento da esta
lha Militar,
de 28 de Maio de 1946. por serviços pru~e
dos em acções de combate na Província
da Guiné port
sa, as seguintes
praças
h~
·1 ° Cabo nO. 3038665 ,Graciano
Ferreira
D~as. ~a c~mpr~14
de Caçadores nO, 1549
batalhão
de ArtI1har18 n .
Regimento de Infantaria
r;0. 1.
a~
ro.Cabo nO, 9557065, Florival
Maria da Silva
da Com 5
de Artilharia
nO. 1526 'Batalhão
de Cavalaria
nO
Regimento. de Artilharia
de Costa
"ala
1° .Cabo nO. 82<Xü153, J(,ZO Ulorna, da Companhia de~ando
ria nO, 1483 - Batalhão de Caçadores nO, 1894
Territorial
Independente
da Guiné.
d C~
-So ldado nO. 3911S, Victor Manuel Carvalho Amara~'h ~ia nO.
panhia de Caçadores nO. 1549 - Batalhão de Arfll a
1914 c Regimento de Infantaria
nO. 1.
".
tstrO
Ministério
do Exército,'
26 de Setembro de 1967, OMtn
do Exército,
Joaquim da Luz Cunha.
.
do
· . strO
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mlfi! lssse,
Exérc i to, condecorar corn a cruz de guerra de 4a. de Me0flao ab~i~
dos artigos. 9°: 'e 10°. do Regul8me~tO arestfl
lha MIlItar,
de 28 de W.áI0 de 1946, .por·ser!l~OS
~tugue
dos .em acções de combate na Provfncj,a da GUI~e p~ COmpfl
sa, o 10 .Cabo ·nq• 0987865, Lino Ludovi no Mana,
: '6°,
nhia de Caçadores nO, 1900'-Batalhão
de Caçadore
1877 -Regimento
de Infantaria
nO. 15. '
"nifotrO
Minis tério do Exérc i to, 26, de Se tembro de 1967. O Mt
do Exérci to, Joaquim da Luz Cunho:

f9Ü

B - Louvores
1 -' SAIGNIDS
Por por tar ia de

1.6 de Agosto

de 1967

do
· . st;.ro Je
M
Manda o Governo da Hepúb Iáca Portuguesa.
pelo
IS1viÇO C
.Exé rcj t.o, .Louvar o 2~. Sargento .Enfermei ro do ~~ a ~e o
S,,·'1e Militar,
Abel Brandão da Fonte, da r'omp
~
~e
nando e Serviços

~ Batalhão

d- Caçadores

n".

187

la

n'

~***~;!!e,

op.nm Dn EXERCITO

tiO

39

627
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girnent° de Infantaria
rr'ai
n? 15 porque, desempenhando ha
s
sUa de um ano neste Eatalhão os serviços'
nerentes
a
' l'd1 aoJ e tell1 sempre revelado dotes notáveis
de zespe
1 ela
Clltt"e,o pelo serviço
e extraordinária
vontade de bem
',,1'11'
sernb
most.r an d'o se ainda ex tremamen te da'I' agen te e de
do d:r~ç~d?
e pos suindo em grau. e levado um raro sen ti
~'o
lnlCIativa
Stralldo
"
d e sacrl ' f íLlO e deslnteresse,a
'
qUe
l'
a 1to e5plr,to
a
tai
l~ Um sentimento
de abnegação invulgar,
tem lhe
s
tada atltudes
grangeqdo por parte dos superlores,
cama
naiss e sULordinados
uma admiração e amizade excepCIO
~iet'
di

serno lcO e trabalhador,
poe sempre nLS serviços
que de
fo Penha urna seriedade
e honestidade
tais que o t raus
!'maram ~uYhe 1emento d"
'
' e num
"u)(il'
e pr imord ia 1 ImportanCla
As su~ar llld~spensável
do médico da Unidade, .
testan~ qualldades
foram sobejamente
postas à prova, a
dilas o ° que acima se refere
quando na chegada de
Se rnavagas de feridos
graves em curto espaço de tempo,
llIlindnte~e quase permanentemente
de vela aos doentes,se
criçõo rlgorosa
e escrupulosamente
as indicações
e pres
~ de es ~adas.
.'
Se Sesahentar
que após o intenso esforço di spendi do qua
s"cri~,r~pousar,
mostrando assim o elevado espírito
de
~ais lCl? 'se apresentava
no posto de socorros,
para
e ~on~rndí.a de t raba.lho, revelando assim a sua abnegação
beSt ,él.de de bem servir,
Çiio~ca-se o seu contínuo e aturado Labor na escritura
l~do:speitante
aos serviços
de ~aúde do datalhão,
reve
efici@se,um imprescindível
auxiliar
do médICO, e a sua
~eil(a nà~l.a poderá ava l i ar-ne
se aten~armos que ~erml'"
t de r .quele
apenas a missão especíüca
declínl.co.
Ptofino~ar ainda que, sendo a sua anterior
actividade
lll~gell1
SSlona~ ? r?IDo de ~.aterial
~anit(~no.
e não a enferc~a e', adqUl.rlU a custa de mu+to boa ""I:)' lei pressa.stsi
ltallsf~nteresse
pela espl.!riabdade,
c.n h
I'1f;n"OSn-ie
I:. ai Q rmal'!Il1 num enferme i ro dI' rc~onhp..clda 1mpor lnCla.
,ladoIIs a de salientar
que o ..oJ.\!rido graduado se tem reve
~a t,etnpre extremamente correct0
aprumaoo e leal,
com
~tteplrm~za de ~a1~ er ~ c~nduta moral verdadeiramente
rOl' ,rcen~íveis
li'I~e~
I,\ld
~ •f ica
.
d .') que
refE'''\do e
nda pe 1o~ seus e 1e~a d?s
~'<4S
correcção,
rumo hd o e hane .udade pro.hssl~
S~tge' e destacado' el>pl..::i \;~ de 1em c;erv).", j uldo ser. o 2~
~Cl!nCl nu) Abel Brandão da .l'on~c ~reccdor
de ser apontado
t:I!~ el(:rnplo,
'lstamente c ,dor da ml'"-or estima e con
- ,h. por pal'\
de
Jres e camaradas,
pelo que

série

~!;
••...
*
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, pOrtaJI'

e 1m
considero ~ seus serviços extraordinários
tfO
teso
M' is
Ministério do Exército, 16 de Agosto de 1967. O til
do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

~,ae

Agosto de 1967
do
M'nistro
W.anda o Governo da Fepública Portu~~esa, pelo l'!dO d9~
Exército,
louvar o 2° .Sargento reformado, LeonW,i1itstl6
Silva Correia, do Quartel General, do Governo, o elll, 9'
Lisboa, porque, tendo sido dispensado do servl~s de ~dc
de Maio de 1967. por haver ,completado os 70 a~e ,ser"~~el
de, mostrou sempre, durante cerca de 49 an~s ção do der
que prestou no Exérci to e em especial na Oirec serviu~ '9
viço de Fortificações
e C1ras Militares,
onde c(ll1pete~d
~ , urna extrema de d1.caça,
' '~o e
de a sua o rgam ' z açao
uidos, tellas
b
no desempenho dos cargos que lhe foram atrl
todOS 9
constituido
um exemplo de correcção e apruma a sUss qtJ
títulos
di s.no deste púhl ico reconhecimentO das
do
l'd
1. a d es.
O'Mil'ltS ' ffO
Ministério do Exército, 29 de Agosto de 1967.
Exército, Joaquim da :uz Cunha,
Por portaria de

II - H!STIf'~

F ~1~CIPLl~'~

& - Condecorações
1

SAr!GENTOS

oS dO

s terlll }gB

Agraciado com a cruz de guerra de 4a clas~i~ t:r, pr~~sr~
artigo 12°., do Pegu l ament.o da Meda.lha Ml 146 por fi ,~
do pelo Dec. nO. 35667, de 28 de Maio de 19ell/ Ango~s:JO
cho do Comandante-Chefe
das Forças ArmadasInfantarill ,~
6 de Junho último, o Furriel Miliciano deores nQ• }fI'
Wanuel Muntu Bette, , da Companhia de ~a9ad de AlISo
dO
talhão de Caçadores nO.ll
Região Mllltar
rmoS
,
oS te adO
1 se ri oIIIu}8
)0
Agraciado com a cruz de guerra de 4a. -c ~~'t~r, prdeSpSC'd
0
8
artO. l2 • do Regulamento da Medalha M1.1. por de 2
pelo Dec , "1°. 35667, de 28 de Maio de 1946Guiné,os dO;cr
do Comandante Chefe das Forças Armadas n~ u~ saJlíh80d 5,
Ag?&to último, o, Furriel ~ilic~ano,
IlenOq pat~ I! /.
Re1.S, da Companhí.a de Ar t i Ihar ia nO. 148Ç 1 :i.ge~r _le!'
valaria n", 1897
Regimento de Artilhaol:l
e"eJ1l"
!.J

entO

Condecorados

COlO

a medalha de ouro 'de comportam

~a, Série
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.~ conformidade com as disposições do ..
Regulamento da Medalha Militar,promulgado pelo Dec. nO.35667,de 28/5/946
S Os seguintes sargentos:
.
argento.Ajudante,do QSSGE,Manuel da Silva Fernandes, do
lofl. 1. 8.
.
.Sarg.,do OSSGE,José Pedro Gonçalves,do B.I.l.
2 . mAÇAS

Ag~aciados.coma CrUZ.df. Guerra de 48. clas~,nos termos
o arte,. 12°. do Begulamento da Medalha Militar, proâulgado, pelo Dec. nO.35667,de 28/5/946,por despachos
dO Comandante-Chefe das Forças Armadas em Angola, das
atas que vão indicadas, as seguintes praças.
S
Por despacho de 1,rlt: Setembro de 1967
ol~do nO 4853/64,Agostinho Cardoso,da Companhia de Ar
tllharia nO.792-~.A.P.2.
to
Por despacho de 4 de Setembro de 1967
~:abo nO.2573/65,Alcino Luís de Alrr.eida,daCompanhia de
~andos e Serviços-Batalhão de Cavalaria nO.1863 R.C.7.
Agr

.

aClàdos com a Cruz de Guerra de 4a·•.c Iasse ,nos termos
~o arto.120.do Regulamento da Medalha Militar,promulga
o pelo Dec. nO.35667,de 28/5/946,por despachos do Co~
~andante-Chefe das FOFças Armadas na Guiné,das datas
qUe vão indicadas, as seguintes praças
lo
Por despachos de 28.de Agos to de 1967 .
•ca~o nO. 1479665,José Germrulo da Silva,da Compan~ia de
so~rtllharia nO.1486 Batalhão de.Cavalaria nO. 1897 R.A.L.5
~ado nO.2212565,Alberto Lobo,da Companhia de Artilharia
~ld·1486aatalhão de Cavalaria nO.1897 R.A.L.5~
ado milícia nO.36/66,Ant6nio Sungar Darame,da 18a.Com
ianbia de Milícia,do Batalhão de Cavalaria nO.1897~C.T .
.da Guiné.
.
lo
Por despachos de 25 de Setembro de 1967
êcabo nO.8533565,Francisco António Gouveia Canelhas, da
10sOlnPanhiade Caçadores nO.,6 c.r.I. da Guiné.
M,cabos nOs. 29184~5,Américo ~os~.Ra~oso Pin~Q!2535765
sanuel Torres Camplno.e 7193765,Ciprlano Antonlo de Je
dUS Patrício, da Companhia de Cavalaria nO.l484·Batalhão
to e Artilharia nO .1913-RC. 7. í
~i~o da Polícia ~dministrativa.Beinaldo da Sllva,do Ba
~da ao de Caçadores 0°.1888 C.T.l.da Guiné.
~ dos N0s. 3866366,Adol'fo da Si Iva Seixas, e 2981566,Jo
~ Gonçalves Afonso,da Companhia de Artilharia nO.1661talhão de Caçadores nO.1888-R.A.C •.
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Agraciado com a Cruz de Guerra de ~ a. classe,nos ter:~l
do arte .12°. do Regulamento
da Medalha Mili tar·p~o CO'
gado peloDec. nO.356Q7.de 28/5/946,por despachod 21
mandante-Chefe das Forças Armadas em Moçambique, e da
de Agosto de 1967,0 l0.cabo nO.2700265,José Alves,
Companhia de Caçadores nO.1571 R.I.15.

III - ~UDANÇAS DE SITUAÇio
SAPaNIOS

Ingresso
Quadro

JX) ÇUAIro

Pfff{1ANEN1E

nos Quadros
da Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situ~ção desde 9/9/~6!~~
2° .Sarg. de Cav. Lucio Paulino Amiguinho,do B.L. 'Vefl
Unidade Mobilizadora, por ter regressado da (I.M.M.
ce pela verba "Pessoal dOE Quadros Aprovados P/o9/967,
Passou a ser considerado ne~ta situação desde 11 L.2,
o 2°.Sarg. de Cav.,Manuel Assis Bastos Vieira,do ~'W.M.
sua Unidade Mobilizadora,por
ter regressado da 'or
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados P
Lei" •

Lei",

Quadro

do Serviço

de Material
,

/9/967,

Passou a ser considerado nesta situação desd~ ,12 10.
data em que embarcou de regresso á Metrópole,o , ~oSar g, 10.Mec.Viat.Lagartas
e Especiais,João Josere~
sa,da C.D.M.M.,sua Unidade Mobilizadora,por ter
gressado da R.M.A~ onde serviu em reforço.

Quadro

de Sargentos

do Serviço

'rei tO
Geral do Exe

/e/961,
Passou
ld2e Car
. . . a ser considerado nest.a situação desde
,
o 10.Sarg. de Inf.,Aller~Q Cor~ãQ
Mauf1c10 s QUa
valho, do D.R;M .12.Vence pela verba "Pessoal d O
dras Aprovados por Le:i".
,
'S/967,
Passou a ser considerado nesta situaçüo desde
o 1° .Sarg.: de Inf."Francisco Cardoso Simas,do
17.Vence pela verba ':Pessoal dos Quadros Apro"
por Lei".'
,

12b r.l·
adoS
8/967,

Passou a ser considerado nesta situação desde 1~ / O.fI.~·
o l°.Sarg. de Inf.,Jacinto Carvalho Marques,d
,

~a S'
11**",erie

.
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~ a,Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei..
assou
Sa. a ser considerado

nesta situação desde 12/8/961,0 10.
vet~. de lnf.,António
tv.eneses Gaspar,do·B.C.l.Vence
pelar a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

~as
~~u a ser consigerado nesta situação desde 22/9/967.0 l0.
ba
de Inf.,Eduino
da Fonte,do E.I.I.17.Vence
pela veressoal dos Quadros Aprovados por Lei".

~p

~as
S:ou a ser considerado

nesta situação desde "12/8/967,0 i-.
de Art , ,João Maria Carlos de Jesus Alves,do E.tl.E ••.
nce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados. por Lei" .

V/g·

~as
S:~U a ser considerado
g. do S.S.,Joaquim

Passagem i situação

nesta situação desde 5/8/967,0
de Oliveira,da
B.M:A.

10.

desupranum~rjrios

Quadro da Arma de Infantaria

~'ssou

.

.

d

~. ser cons i der-ado nesta s tuação des e 11/10/961.por
R.I C\\t,accõ.clo para a .R.M.N .• ,fazendo parte da C.Caç.1794/
~ .16.0 IO.Sarg. de lnf.,Aventino
José Neixa Inglês.
ter

í

'ss
te~U a Ser considerado nesta situação desde 11/1C/967,por
~.l embarcado para a l:I.M.M.,fazendo parte do B.Caç.19341
, -16,0 1° .Sarg. de Inf , ,Francisco dos Santos Pisco.

Passagem i situaçã~' de disponibi lidade
Quadro da ~rma de Artilharia

1
'ss
Sq~U a ser considerado
g. de Art.,Pedro

nes ta. situação desde 7/10/967.0 10.
Ventura da Cunha Vasques,do O.M.F.A ••

I QUadro de Sar~entos
ass

do Serviço

~eial do Exircito

~~u a ser consider~do nesta situação desde 10/5/967.0 l0.
g. do OSSGE,João Ernesto da Cruz e Sá,do 2°.G.C.A.&t••

EI
Ilss

iminações

~uadro da ~rma de Engenharia

~~~u.
a ser considerado nesta situação desde 10/10/967,0
r~e1 de Eng. ,José Albuquerque da Costa Barrocas,da

séril

832
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.B.M.M.• Art.", 54°. do R.D.M, .

IV - PRO~OÇÕES E GRADU~ÇÕES
S<\RGENID3 00 ÇUAIro

PER1ANENfE

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Quartéis
Quartel

General

Generais

da 2a. Região P:'cilitar

.
. liveif91.
1° .Sarg. EnI. Hípico,o 2° .Sarg •• Francisco de ~tir dB
c ontando a antiguidade desde 1/4/967,data 8 pI!Vepce
.
do nova postO"
qua 1 tem dia rea to aos vencament.os
Lei' .
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
,
(Despacho de 25/91967) O
s de

Escolas

Prati'cas das Armas e Serviços,centr
Instrução e Unidades

.

II\tJ.,l1·ari~
Regimento

de Infantaria

nO. 15

• <fII~

BPtl~-

20.Sarg.

de lnI. ,o Furriel

José Bamos,contando 8direitOse
a partir da qual teffincontrB
aos vencimentos do novo posto.Este sargentO e
em comissão de reforço ao C.T.l. da Guiné.
(Despacho de 9/10/967) .

-dade desde 30/9/967,data

Regimento

de Infantaria

,

nO. 16

...o \'!.J'BII

20.Sarg. múai co "Cl.avi corne", o Furriel,Manue/~A67 data;
da Cove Io , contando. ii antiguidade desde 30 do n~voP
partir da qual tem direito aos venc~entOS
to.
(Despacho de 9/10/967)
pi'
AlbertOsO/9
2°.Sarg. músico "Clavicorne",o Furriel,Ca~~ded86de
toS
nheiro Martins ~lho,cont.ando
1l anti@uJ. a venc~
/961 , data a partir da qual tel direito aOS
'
do novo posto.
(Despacho de 9/10/967)

3a, ~e'r'
~
'~'iI.~*
re
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Batalhão

de Caçadores

nO. 5

2°~Sar~s. Músicos "Oboé" os Furriéis, Adérito de Jesus
dou~ela ~ F~ancisco José Monteiro Fonte Santana, contan
têm d~nt~guldade desde 30/9/967, data a partir da qual
lrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 9/10/967)
I

Arti Iharia
Regimento

de Artilharia

ligeira

nCl.2

(c/destino ao C. Le.A. 4)
~~·l~jud. Chefe Mec. Mat. Eléctrico, o Sarg. Ajud. Grad.,
loi91no Leitão da Silva, contando a antiguidade desde 26/
do 67, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
li ~ovo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi tame Cl.~ a~ém dos Quadros". Fica intercalado na escala de nona:dao lmediatamente à direita do sargento ajudante, Fel'
nio LO~e Almeida e 8 esquerda do sargento ajudante, Antó ..
U1S Bastos.
(Despacho de 11/10/967)

Regimento de ArtIlharia Ligel ra nO.3
20,Sarg Cl .
.
'A
con'
arlm, o Furrlel,
FranclscO
ugusto Be ilra BarreL0,

r

qu ando a antiguidade desde 31/8/967. data a partir dá
a

tem direito aos vencimentos do nOvo posto.
(Despacho de 9/10/967)

Cavalaria
Regimento

de ravalarla

nO.' 8

10 •Sal'

.
.'
d
g: de Cav., o 20 .Sarg., Manuel Gi l Correí.a, contan o
rA~tlguidade desde 6/8/967 data a partir da qual tem di
"l. to aos vencunentos
.
' pOllto, V ence pe 1a ver b a "P eal"
IiQ 1
do novo
a dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 29/9/967)

ii

Orgãos de F.xeoução dos r~rviçoS
Estabelecimentos

e Outros

de Inst;ução

'scola Mi Iltar de Electrome~ânica

Flementos

10.Sarg. lo.~,t!c. I'adi omont.ador , o 2°.Sarg., t:rLano dOdllta
Santos Lopes, cont~ndo 8ntiguid~cle desde 12/6/967, oP~
a partir da qual .tem direito aos vencimentos do OV por
to. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova OS
'" •
Lt!l
(Despacho de 16/10/967)

d

I

Centro 'ljlitar de Educação Física, Equitaç~o e ~es
.

portO
ustD,

1° .Sarg. Enfermeiro Hípico, o 2° .Sarg .• Francisco A~g da
contando a antiguidade desde 1/5/967, data a paft).~ce pe'
qual tem direi Lo a cs vencimentos do novo posto:;, e
la verta "Pessoal dos' Quadros Aprovados por Le). •
(Despacho de 25/9/967)

Supranumerários

"'0

Ultramar
Região ~il itar de ~o~ambique

Vicetl'

2°s.Sargs. de lnf., os Furriéis, Jó~o Ant6nio da.C~i~ade~
te e Lic íni o da Silva Oliveira, contando. a ~ntl~os '{ellc
de 31/8/967, data a partir da qual t~ dlreltO
mentos do novo po~to.
(Despacho de 4/10/967)
ti;
ha sa~ttl1
20.Sarg. de lnf., o 2° .Sarg. Grad•• Rui AugustO~ parV
go, contando a antiguidade desde 31/8/967., data
qual tem direito' aos vencimentos do' novo posto.
(Despacho de 10/10/967)

SAfUNra5

00 (lJA[ro lE

CIMPI1'MfN1O

Infantaria
Regimento de Infantaria nO.6

~'l~'J,
. s da S ~~

20.Sarg. Milo., o Furriel, Marinho Augusto Me~~l~j'toaO?
>paq~~do a antiguidade desde. 28/2/967. Tem lf
cimentos do novo posto desde 10/6/967.
(Despacho de 23/10/967)

Reiimento de Infantaria nO. 15

·a '"ene.
,
,,;,.
J-"P' ~; EXERCITO pO.3.
, .
**.***.*.***** ••**.** ••*************.*.*.*** •• *~~~~~~
2°~Sal:'g. Milo., o Furriel, Joaquim Manuel Mendes Vaz,col.\ando a antiguidade desde 2[,/2/965, data & partir da
qUal tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/10/967)
2°'~arg.
1"'il 0., o Furriel, Car l os Pedro Teodés io Ferreira,
COntando a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da
qUal ten direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/lf /967)

P.egimento de Infantaria

nO.16-

0

2 ~Sarg. fv1ilo.,~ Furriel, João Augusto Conceição Nascimen0, 'contando a antiguidade desde 31/7/967. Tem direi to
aos vencimentos do novo posto desde 1/e/967.
(Despacho de 23/10/967)

~atalhão

Independente

de Infantaria

nO.17

20 Sa

'
. rg. i\-!ilo.,o Furriel, Ant6nio· Luís Lopes Marques Novo,
COntando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir da
qUal tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/10/967)
..

Arti Iharia
regimento

de Artilharia

ligeira

nO. 1

2°s,Sal'gs.Milos., os Furriéis, Carlos Manuel Marques San~08 Oliveira,José Francisco Alves de Oliveira. Alvaro PauJO Ca~lheirão"Alves, M~rtins, Albano Costa ~ev«;s de Melo 'e
70aqU1m Sorrécio dos Santos, contam a ant1gu1dade desde 31/
d/967, data a partir da, qual têm direito aos vencimentos
novo posto.
(Despacho de 23/10/967)

°

Regimento

20

de Artilharia

Pesada nO.2

't~~8.Milo.,
~

20

o Furriel, Mário Vicente Alves Mesquita,cona antiguidade'desde 28/2/966.
(Despacho de 23/lD/967)
!

os

'

d·Sargs. Milos.,
Furriéis, Artur de Jesus Preto e Arna~
2° Gentilftrreira ~fonso, contando,~ ~tiguidade ~esde 28/
/967, data a part1r da qual têm d1Ie1to aos vené1mentosdo
novo posto.
'

'r ie

EXERCITO 110,,30
aa, S~**.
****************************************************
BSC

ORIlE!IOO

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Diamantino Joaquim dad~~de
ta e Manuel Domingos Gomes, contando a antiguidade 'mefl'
31/7/967. data a partir da qual têm di.rei to aos veJlC~
tos do novo posto.
.
(Despa~ho de 23/10/967)

Regimento

de Arti Iharia Antiaérea

Fixa

reia,
2°.Sarg. MUo •., o Furriel, Manuel Ant.ôni o da Silv~ corllos
contando a antiguidade desde 28/2/967. Tem direltO
vencimentos do novo posto desde 11/9/967.
(Despacho'de 23/10/967)

2° .Sarg. Wil
o Furriel, José Inácio ,~fartinsdas l'I~;esd
contando a antigu~dade desde 28/2/967, data a part1
qual tem direito aos vencimentos do novo posto,
(Despacho de 23/1O/967)
0.

I

Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO, 2

do8
2°.Sarg. Milo,. o Furriel, Tobias Estrada Pires. contaJl
antiguidade desde 31/7/967.
, (Despacho de 23/10/967)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO,7
~8

2°s.Sargs. Milos.. os Furriéis, Sérgio Marques Valenre~re\
nuelEarbosa -Fernandes de Sousa, António da Cos~a o Joseé
ra,'José António de.Figue~redo Fernandes, FranclSCe_ JO~
da Costa Loureiro Teles, José Carlos de Sousa Jorg~io 8
Maria da Silva Barbosa, Vitorino da Luz David e/~7 dll\o.
Silva Guarda, contando a antiguidade desde 28/2 v~ pDs
a partir da qual têm direito aos vencimentos do nO
(Despacho de 23/10/967)
8
I!lIdO,

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Vitor Ernesto Cabeça, ct~eflld~
antiguidade desde 31/7/967, data a partir da qua
re i to aos vencimentos do novo posto.(De~pacho de,23/10/967)

Regimento,
de Cavalaria
.

N°,,8

oJl

, ., c .

,
,
el!'"c~
2°.Sarg, Milo., o Furriel, Car los-Alber to Marl~ peros '1eP
tarido.a.antiguidade desde 28/2/967. Tem direltO a

la ", .

,••• ~;!Ie
9R~P. ~'1 DÇ CITO }!0.3G
237
**************************************************
mento

s do novo posto desde 3/8/967.
(8espacho de 23/10/967)

r'ngenharia
regimento

de Engenharia

nO,l

20s

" ar"s
.l0 s ,, os F"ur ri.e
, i. .s, Antóni
do!:>
:"
1
tania A ugusto T avares
Vena~q~tos, José de Pilliloe Silva e Arnaldo Gonçalino
Part~C10, contando a antiguidade desde 28/2/967, data a
to. lr da qual tem direi to aos venci~ntos -do 1l0VO posi

(Despacho de 23/10/967)
20s ~
n~"'drgs.Milos., os Fur risis , António Ferreira, OctaviaJoã a Conceição t'steves landar ra, João Posado Nabai s ,
Carl António Neto·Baeta, José Carlos Salgado Ferreira'e
7/96~s da Silva Seguro, contando a ant~guidade desde 31/
do fi ' data a partir da qual têm direito aos vencimentos
OVo posto.
(Despacho de 23/10/967)

Cent

tn

Estabelecimentos
de Instrução
de
Instrução de "ar gantus ~,iIicianos de Infantaria

20
~~rg. Milo., o Furriel, Felisbelo Augusto Vicente Cortira Contando a antiguidade desde 31/7/967, data 'a para qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/10/967)

d

20

Centro de Instrução

~B

Operações

Especiais

~~g. Mi~o., o Furriel, Carlos Figueiredo de Campos,conltrn ~.a ~tiguidade desde 31/7/967;· data a partir da qual
lrelto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 23/10/967)

\I - COLOCAÇÕES

E TRANSFERENCIAS

s.\fGFNIQ5 00 (lJArJO rfltI.ANENIE

Armas e Serviços
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Escolas

Práticas

S!!!.

3a.

das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

..........
".

Centros de

Infantaria
Escola Prática

de I dfantQrj~

~1~/e~

2° .Sarg, de Inf •• ~osé Alfredo Ca~deira da Silva, da
devendo ser cons ider ado nesta s i t uaçâo desde 19/9/9."
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le). •

B~~~l

2° .Sarg. de lnf.,
Armindo Santiago Gomes Perei re. do
e
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado/
Yepce
tuação desde 15/9/967,
por ter regressado
da H.M:,,··
pela ve rLa "Pessoa l dos Quadros Aprovados por Lel •
ell!
Vence P
2°.Sarg.
do S.~ •• José Dias Azinheiro,
do R.E.1.
verba "Pessoal àos Quadros Aprovados por Lei"',

.

2° .Sarg. Mec. Armas Ligeiras.
Orlando Posado Correla,
M.M., devendo ser considerado
nesta situaç~o desde
data em que emLarcou de regresso ~ Metrópole.

Pegimento

da F·

11/9/61,

nO.l

de Infantaria

dII

.

.
No"a)s, /
2° .Sarg, 2° .Mec. Viat. Bodas, Carlos José Baptlstci
de 16/9
s
F~M.A., devendo ser considerado
nesté situação
le
967, data em que embarcou de regresso à MetróPo e.

Regimento

de Infantaria

nO.8

~r
Ilda

trJ1eS tO

2Vs~Sargs. de Inf; , Ernesto da Silva,
do R.I.16 e s de"eJTI
nandes da Silva,
do.fI.L15,
Unidades Mobilizadorao~ teredrcP
ser considerados
nesta situação
desde 11/9/961 , {dOS QuI!
regressado
da P.M.M•• Vencem pela verba "Pessoa
Aprovados por Lei".
da
ll

.

'd

R M.M.,

de\'e

lO.Sarg.
de lnf.,
Antónlo Esteves Perelra,
a • V~lCe
ser conside;rado nesta situação
desde 5/10/9?~.
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel •

Regimento

de Infantaria
,

n", 10
"

relI!

VIIi'

sul!

I .15~ çgo

1° .Sarg. de ln!.,
Manuel'Mana
de Almeida, do fi. ta sltUIl,4Pr#
dade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nescuadrOs
desde 12/9/967.
Vl;nce pela verba "Pessoal dos

I

la S'"

"',.erie
ORDEM DO.EXÉRCITO
N°.30
839
.**************************************************
dos

Por Lei".

Regimento
20

de Infantaria

~~wrg.2°.Artífice

lii,M, , .devendo
9/967,

data

Serralheiro,
José da Costa Sousa,da
ser considerado
nes ta si tuação desde
em que €mbarcou de regresso
à WetrÓpole.

Pegimento
20

nO. 11

c

de Infantaria

nO. li

~

Ô~~r? de InI.,
Francisco lIi1aria Monui':l,
do P.L16,sua
tlll.dade Mobilizadora,
devendo ser consideradc
nesta ,si·
c açào desde 11/9/967,
por ter regressado
da R.M.M•• Vene pela verba "Pessoal dos Quadros Agrovados por Lei".

P.egimento de Infantaria
10

nO.13

~:':b~g:
de Inf , , José Maria Lemos, do R.I.16,
dO 1.11zadora, devendo ser considerado nesta
~

b: ~/9/967,

Pessoal

sua Unidade
situação
d~
por ter regressado
da R.M.M. ~ Vence pela verdos Quadros Aprovados por Lei".

20

D~~rg~de lnf.,

Alberto Martins Videira,
do H.L15.
sua
tlll.d~de·M9bilizadora,
devendo ser considerado
nesta
sic aÇao desde .15/9/967,
por ter regres sado da, R.1v1.A.~Vene pelq verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

,

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO,18

20

~Sarg..de lnf., José Silveira de Vargasl da n.M.A.,
decendo ser considerado
nesta situação
desde 19/9/967.Vene Pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

~atalhão

de taçadcr es n°. 3

20 S
~ 8r~. de lnI.,

Teodoro do Nascimento Canelha, do P.L15,
lnidade Mobilizadora,
devendo ser con~iderado nesta
V tuação desde 15/9/967, por ter regressado da B.M. A••
enCe pela verba "Pessoal dos Quadros' Aprovados por Lei".

S{8

(O

i~..g.

de Inf , , Manuel do Nascimento Parreiras,
do R.I.n~
~ua Unidade Mobilizadora,
devçnde SIild' considerapo
rles~
V ~ltqação desde 8/9/967, por ter regressado
da B.M.M.•
I!l\ce pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei
~I

li.

Patalhão

de Caçadores

nO, 8

, ie

3a, S!!f'
*****************************************************
840,

nR~E"

~O EXEr.CITO ~oo3n

fI.M.!: \rtde'

1 0. Sar g, de lnf. ~ António Cândi?o Barreiros,
da
ll'
vendo ser cons i der-ado uesta sa tuação desde 16/9/96, ,"
ce pela verba "Pes soal dos Quadros Aprovados por '''l
~ •

Uti Iharia
Escola Prática
l°.Sarg.
Unidade
tuação.
ce pela
dros ",

de Artilharia

de ArL, Diamantino Toureiro rul.i.o , do ~~A·C.'i~8
Mol.i Li zadora , devendo ser consi de rado ..nesta ~ell'
desde 19/9/967, por t.er vregr es sado da, PJ\.A.· QuI!'
verba"Pessoal
de Nomeação Vi tal {cia além doS

2°~Sarg. Mec, Viat. Fodas , Pedro Custódio GaIvão, do p~~~l,
sua Unidade Mobilizadora,
aevendo ser considerjido ne reS'
situação
desde 15/9/967, data em que embarcqu de reg
so à r,:etrópole.

~egimento

de ~rtilhaiia

ligeira

nO.2

de'
2?.Sárg. Mec. Radiomontador, António Torres" da- B.M.A. til
vendo ser considerado nesta situação desde 19/9/961. a,
em que embarcou de regresso à Metrópole.

d

(c/dest.ino, ao C.I.C.A.4)

'V,

:i~U8'

de Inf.,
Egídio 'Isidro de Sousa, do 13.1.15,
mdadeMobi Li aadora, devendo ser considerado nest nce
ção desde 9/6/967, por ter re~res~ado- d~ R.M~A.. e QUII'
pela-verba
"Pessoal de Nomeaçao Vl.talíCla alem dos
dros" •

1 0. Sarg.

v

Regimento,de

Artilharia

~igei ra nO.5

a.c.s,

2°.Sarg. CI~~im, .Franci.sco Ferraz, do
sua Uni~~dde5'
Mobilizadora,
devendo ser .considerado nesta situaÇ8
de ,23/8/967, data em que embarcou da R;M.A••

Pegimentq

de ~rti Iharia Pesada nOo3

(c/destino
.

ao C.l.C.A.2)

.

U8

V11"0~'

l°.Sarg.
de lnf.,
Josué R,ibeiro Coelho, do R.L15, SitoaÇ8
dade Mobilizadora
devendo ser considerado nesta S pelB
de~de 15/9/967, p~r ter regressado da R.M.A,. Vence

ii, Sér'

11***t!!",
verba "p

ORDHl DO EXÉRCITO N°.30

essoal

por

·Lei".

~eronaves

nO,3

dos Quadros Aprovados

Grupo de Artilharia

[e ~_
''''Ir

841

"'**************c********************e**********

Contra

nida~~~ A:t: .Almiro Zeferino Pereira, do R.A.C., sua UaÇão d lâblluadora,devendo
ser considerado
nesta situPela ve\ e 19/9/967., por ter regressado
da R.M.A.. Vence
dros", er a "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Além dos Qua-

1e

Bateria

de Arti

Iharia

de Guarnição

nO,

r

,Sal'g d
do se; e Ar~~ ,Francisco
da Fonte Melo,da R.M.A. ,deven·
Pela v cbonslderado nesta s i tuaçâo desde 2/10/967. Vence
er a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

CaValaria
~

Escola

pritica

de Cavalaria

.

~~~

~ildo.d • Chefe Mec.Aatonohi.Hata.Caetano
Jesuino Qae ide~de ~IR/,.MoM.
,devendo ser considerado
nesta situação
tróPol
9/967, data em que embarcou de regresso à Me-

lc

e.

'Sal'

c~st;~e

Cav.,José
Lopes Martins,da
R.M.A.,devendo
ser
)etha "pado nesta aí.tuação desde 19/9/967. Vence pele . :
assoaI de Nomeação' Vitalícia
Além dos Çuadroa'l

Regimento
(c/destino

(C'Se,

de lanceiros

nO. 1

ao C. LCoA. 3)

y~~rgo de Ca
A d
flQQ S
v. ,João Maria Pedro Saldanha,da
RoMo ., e~~~e
considerado
nest.a situação
desde 23/9/967.
~'.
a verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por

~í

h,~

Regimento

de Cavalaria

~,o:3

~~hi Ca.v.,José

'
Un'
Ant6nio Ferre1ra,do
F.L.2,sua
. 1~~~dl~zQd9ra,de~endo
ser con$iderado ne&ta Sltu~
e 3/10/96~,por ter regressado
do C.T.~.
de
~ l\léll1et)ce pe,la verba "Pessoal de Nomeação Vl.ulídos Quadros o

di._i'S·de

ti ~\v

l\

rg.de Ca

v .• Francisco·José

Eorralho

Arv>'llla,da E.PoCo,

e42

OROEM

no

EXÉRCITO

, r ie

t~0.3n

**************************************************.

aa,.;! ••*
À

por pedi r. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros P
dos por Lei".

rova'

Regi~ento de Cavalaria nO,7

f E V·,
2°.Sarg. de Cav., Adriano Augusto Tadeu, .do C.M.E. ;"p~ova'
por pedir. Vence pela verba "Pessoal -dos QuadroS
dos por Lei".

Engenha ria
Escola Prática de Engenharia
,

.

do~'

20• Sarg, de Eng. (Sap.}, Júlio Fodrigues de Olive~~:;sdo f

f'

E.l, sua Unidade Mobi.lizadora, devendo ser cons do C·
nesta. si tuação desde 22/9/967, por ter regressa ~o Vit8l
1. da Guiné. Vence pela verba "Pessoal de NomeaÇs
cia além dos Quadros".

d

.
10

Regimento de Engenharia nO,l
,'

1

S118,
B

.Sarg, de Eng;" Tol ent.ino António Martins, do F'~~a' sitll
Unidáde Mobilizadora, devendo ser considerado Âe "ell~
ção desde 15/9/967, por ter regressado da A.M.
Ql8 ,
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além

d~s

Qrupo de Companhias de Trem Auto

~

cilllellg?

Sarg. Ajud. Chefe Mec. Automobilista, Joaquim do ~:~$it,tl~Jf
Miranda, da R.M.M., devendo ser consi~erado n::o A Met
desde 11/9/967, data em que embarcou de'regre
le.

Transmi ssães
Regimen to de Transmi ssães

do G.C'

od igues,

do

1 0. Sarg •. de Eng.• José Hilário dos Santos ,R tr onsidefllfl.M
T.A., sua Unidade Mobilizadora, devendo ser c ado ds (.t~'
nestasituação'desde
24/6/961" por ter regre::dos por
A•• Vence pela verba"Pessoal dos {),tadros Apro

Batalhão de Telegrafistas

sl~o~

.
.de ()t~ttl9Ç
2°. Sarg. Mec. Electricista,
José Inácio Vl.e3as esta s~trlf
do C.T.I. da Guiné, devendo:ser considera o ~sso à
desde 22/9/967, data em que ,embarcou de regr

3a S' .

.

,.~.*;.fI
e
OPDE~: DO EXERC I TO "°.30
843
**************************************************
le.

Servico de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde
2 do
Sarg
d
~
s'
o ~.S.• Artur Luis das Neves, da
0

•

B.M.A., deven-

~l er considerado nesta situação desde 19/9/967. Vence

dtoa verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
s.

Serviço de ~dministração

além dos Qua-

~ilitar

Escola Prática de ~dministração

~ilitar

2o'S

M. ar~.

2° .Mec. Viat. Podas, Manuel Pereira Eessa, da P.M.
data evendo ser considerado nesta-situação
desde 10/9/67,
em que ~mbarcou de regresso à Metrópole.

1° .~ruro
r.
de Companhias
20 ·Sarn

de Administração

~il itar

'

do S.A.M., Albano Te.ixeira, da I1.M.A., devendo ser
"pderado nesta situação desde 19/9/967. Vence. pela veressoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
.

c~s ",.

ha

S~r~iço de jaterial
Escola Prática do Serviço de ~aterial
la c,

'''Ilt

g. de Art., Fernando Artur Baptista Parente, da R.M.A.,
~n~o ser considerado nesta situação desde 16/9/967.Vendtos~ a verba"Pessoal de NomeaçãoVitalícia
além dos Qua~v
Ce

Ora~
.aos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
~istritos de recrutamento

e uobil ização

~ístrito de r,ecrutamento e r}.obilização nO. 16
la.Sq

.

b\1~8. de Cav

José Luis Ramalho do R.C.3, sua l~idade M~
lZad
•,
'.
~ d es d e 19/
91967 ora, devendo ser considerado nesta satueçac
'1 d • 'por ter regressado da R.M.A.. Vence pela verba "Pes5O'
e Nomeação Vitalíria
além dos Quadros".

Estabelecimentos

de Instrução

844
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Academia

Mi litar

lO~Sarg. de Art., Leopoldino Augusto Rodrigues,
do B.A.L.
1, sua f!nidade Mobili~adora,
devendo ser cons'iderado fi.
nesta s~tuação desde 15/9/967, por ter regressado d~
M.A•• Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talíCla elém dos Quadros".
'
2°.SarS'
de Cav,." António Agostinho Bodragues , do R.e. ~~
sua Unidade Mobili~adora,
devendo ser consaderadc neS ,
situação desde 6/9/967, por ter regresasdó
da R.M.M.Í..ei~1
Vence pela verha "Pessoal dos Quadros Aprovados pord )01.
ON°. 1 do artigo 63°. do Capitulo 3°. do ~çamento
o

E.).

'

Escola Mi Iitar de EI~ctromecâniça
U i"

10.Sarg. deA;rt .• Manuel João daCruz,
do Ii.A.P.2, s~a a~80
dade Mohilizadora,
devendo ser considerado nesta SltU pela
desde 12/9/967. por ter' regressado
da RoM.A.• Vence "
verba "Pessoal de Nomeação Vi talicia
além dos QuadroS .

Centro de Instrução'de

Sargentos

Mil icianos de Infantaria

,

V"

2°.Sárg.

de Inf., Alfredo Gaspar dos Reis, do R.I.16'S~ua, . ni.dade Mob~lizadora, devendo ser. considerado nesta' s~e
ção desde 8/9/967, por ter regressado
da F.M.M.• ,~en
pela verha "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lea •

.

r

2o.Sa~8. do S.S., Joaquim de Almeida e Silva~ do:H.M·~i!'~~
,ped~r. Vence pela verba "Peasca.l de Nomeação Vl talíc
lém dos Qcadros",

Centro de Instrução

de Artilharia

Antia~rea

de Gosta
•

2°.Sarg.

d C.O-

:d

2°.Mec. Viat. Rodas, 'Manuel Ferreira
Lope~,
o
M.M.. sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser consl.def de re'
nesta situação
desde 12/9/967., data em que embarcou
gresso à Metrópole. .
"

Es.lab.•ltciIQ8ntos
'~osp ital ares
,.
Hospital

MilltarAe

2°s.Sarbs,', do S.S., J'OSe
e Mário Nunes Victorino

Doenças Infecto Contagiosas
Mont.ea'ro P'
-ant.o Fer rea.ra, doI B.C~
veJV'
Rolo, do B.C. L Vencem pe a
.

!:......................................................
Série
ORDEM.DO EXÉRC1TO'N~.30
'845 .
. "Pessoal dos Quadros Aprovados por'Lei".

Hospital

Mi I i tarPri.nci"al

Y~~rg.

do 5.5., ~t.ónio.Ferreir~,Sal~aterra.
da .EhM.A.,
~"endo ser ccaaideradc nesta "sl~aç~
desde 16/9/967.
\'ence pela verha "Pessoal de NOIIIe_açãQ Vi talícia
:além
d08 ~adrostl.
.

20

.

.

-

·.Sar88. do 5.5., ·Jaime doa Santoa, <kd!.C.10 .. ·José M8P
~:~unes,
do:;Col. M~1itaD, Delfim. Periira"Antunes,
a E.P.S.M.,. Jose .Francjecc-Carval bo, do I. T.M.P;E~ ,MaD::~
da·Sil~a Cortes, ,do D.M~F.ALmada•. Fernando·Pereira
ln~s.
do ~.A.C., Joaquim ~erreü-o'Peréira,
do ,R;I.

1, .J03e Monteno de, 'Sousa lCa,seuQ,. do .C. LA.A.C.,
Joa-'
2~lDl Pereira Mendes da."~aça, do H.M.R.3. erDiamantino
~\'es, do COI. Mi.lita~. Ve,ncempe Ia verba "Peseoe l dós
~adros Aprovados por Lei
\I •

20

Hospital
.

Militar

~.'

Regional
n6• 1
..

.

v~Sa,rgs. do S.S." Ant60ip da 'Costa:' Soares , .do .R. I. 19.,
1IIi!~:8í.-4~José A~v~s.Correia, do R.A.~: 5, Joa9uim, de Al- '

3

lda.S11va, do C.I.S~.I.
e José Mar18 Corre1a. do B.t.
Vencem pela verba "Pessoal dca Qqac:JrosAprçvados por'

I ",

l.IelU

.

,

Hospital
20'

Militar

Regional nO. 2

,

p.Sargs. do S.S. " Valdemar da Silva Guerra; do 11. 1.121 e
Bulino Gonçalves de Carvalho, do R.I.10. Vencem pela
~erba "Pessoal ,dos Quadres Aprovados por Lei
1.1.

Hospi tal

Ir I i

ar pegional

~o.

3

0

2 •Sarg, do S.S., Victor da Costa Silva, da E.P.A •. - Vence
~la verba "Pessce.l dos Quadros Aprovados por Lei
11 •

Hospital

2q

".

Militar

Regional n°. 4

.

de S.S •., João' Isidro 'Murta, ~ ·CI,S.M, II<, por
~l.o>
Venc~ psi. vQrba "P,s$~l doa Quadros Aprovados
Po~ 'Lei".
·~~8.

Supranumerários
Infantaria

646

POEr' 00 EXEPCI TO

~O,

sa

30

',I'
S:•••

*************.~.~*********************************•••
~egimento

de Infantaria

nO 16

lO,,,,arg, d~ InL
Manuel .Jesus Palma, do t;.L3, deVeJIa~er
ser, cons i.der ado nesta sa tuação desde 11/10/967
POM Ir
s'ido nomeado para servir
em reforço a G. . da fi.M •• ,
zendo parte da C, Caç .1793F 1.16.
I

J

~i~6~:'

:i_v.Sarg. do.Ç.S.S.G.E,;
Bernardo Silva Vassalo, da
devendo 'ier considerado
nesta situação
desde U/1 da
por
sido nomeado para servir
em reforce
a {I,N•.
r:.~í.,fazendo parte da
1934/P.I.16.

ter

p.

c.c.s.za.cse.

dOl'í~i

2°.Sarg.
de InE., José dos Beis Fe r.re i ra 1ravado,
10. devendo ser considerado nes ta si tuaç ão desde / do ar
961'1 por ter. sido nomeado nos termos da a líne~ c s trO
tigo 3 0. do Dec. 41~37 de 22/4/960,
para servv" na
pas de reforço a G.N. da R.M V ..

~rti Ihari a'

ser
d vendo 'do
da Cruz, do f'H\1 6, e ter 61
considerado
nesta si tuação
desde 11/10/967,
por fazeJldo
nomeado para servir
em reforço
a G r', da P.MJI"·'
parte dó Comando A~rup, 199Q/PALI
.
d 11 f._cf;1J
2° .Sarg
de Inf ; João Alves dos '_ ;HOS leixelra,
JoãO ()8ott
::'.p.; .. E. e 2°.Sarg. de Eng (Mat .... eg CrlPto)'d~ ser'do
niel Lança de Sines Fernandes
do E M E I deveu retJl 51 o
siderados
nesta si ruação desde 11/10/967 J por ~e {)ecret.9
nomeados nos ·termos da alínea c) do arto. 3°
~efo~o
e
42937,d~ 22/4/960.
pal'a.:erv~!'~m nas tropas
•
ue
guarm çao norrnaI da. He 1aO tvh1 tar de Moçamt1Q

1° .Sarg, do

<.SSGE, Cl udi no

1

Cavalaria

re 'imento de Cavalaria
l° ~ar~.

de Cav.,

Aanuel António

nO 3

Gonçalves.

la ",e r i

I .. ~

--**>1",,*;

aRDE'" ee t"XERC I TO

fOl'ç
tran~f a ~.N.

da R.r.' .M. desde 11/9/967, por ter
para a C,C"~./F.Cav. 1879/~,C.~.

erl~o

lo

847

!,IO, jt1

********************************* ••************

regimento

de ravalaria

,Sal'
terg:

sido

nO,7

deCav"
José 8uarte ~steves,
do?_L.2.
»o r
sldo t rans fer
/B Cav
O C 7
emrefo
eu id, o_para a C C
rço a guarm çao normal da B_M :.. desde .1,°/67

s.

Ire '"'

(ngenharia
Re~imento
P~rri' .
€cset] de l'.ng.

nO 1

de rn~enharia

Arnaldo Franci sco Corda Caxias e Domin
ambos da E.P:E., devendo ser considera
~ns no~ta SHuaçzo desde 17/5/967,
por terem sido nomea
~22/: termos da alínea c) do ar t ? , 30 do [lec. 42937
n~Ção /96C, . para servirem nas tropas de reforço aguar
ormaI da r~.f\LA.
n·
I

(!os n~aves Çruz,

1VerSOS

Gepósito
lo

(C./dest·

~eral de l.didos

lno ao Lar dos Veteranos

,Sar,

Wi I i tares

em Puna

'

~e\'e~dodelnf.,
~\ntónio '·erI'é.lnd7s da acha, da 1-).'
::'
ence p fel' cons iderado nesta s i t uaçâo esde 1'0 8/?6t.
e a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i "

"o

I'

'Itramar
? e g I ;;o

lo

'4 i I i t a r [e • n g o I a

·Sq

v~nt'g·
t')
1
t ~o s de A'rt .• .Ioaquirn das f)ore Fatada,
do "i'" II P .<.,
(e
~,~t'tl'a~r, considerado
nesta ai tuaç o desde 25, 9/967 t po~
.
Sl.tado da Sl tuação de re orço a (J • pa ra a de li

!IS

ill'

lO
g, do Q .....
<. S GJ.',
f
" {lor

n,{ "G
1'10

t

,t.'5

'

~
raO

I rar(o
. ,

d_o

I r- •

ç~o ter sido nom~..cto par' - n' (' f'm CO,!)} ~sã() cor i lp _
I~%tq P~ra a guarni~
() norrr" 1 r.ev do St'!' ('l'ns' dt"rad
81 tuação desde 11/10/067
ln!.,
o ( ..

~E:

L

Antón~o Joaquln, Eustáqulo,
G. E. José (_ ,e da~;
a

do f:;.C. J ; Ps.
do n A G 2,Jo

Ie

no N':'.30 *****.** •••••
38. s:!"•
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.

.

gi-

:sé AU3U.~to l.ope~ de .Almeida Morais,. do.R.A.P.3 edos
-tel Ai1d~é Vieira, do B.C.6, devendo:ser con~ider:rneanesta:sltuação
desde 11/10/967, por: terem sldo,n .
dos para servirem em' re!orço' à ·guarnição.normal•

'VI'- CONCURSOS. CURSOS E ESTÁGIOS
.A ,- Cur.sos
1 - Alterações na Frequência
. .

Abat.idQ ao QuaQro. 4e ,U,unos

,.'

/10/961

desde 15
ência
POf.·".J.~. t.el' s·ido_;~daa
des~stJ$ncia da ireq~tolii.do Cur,s.o_Ada.,E.C.S., O 1~.Sar8.'. de Cav~, FotttUl,
'
lário dos Santos, do.R~C.6,
Q,a.,Â..-Q...&.",

VII - DECLARAÇÕES
1:- Pensõ~s de Reforma
I'

. ....

.

".

d

am;ita-.
Que a partar d~ 1 d~ ~tubro do. corrente ap?, :~~pagoS daS
. ram para. a' $l..tuaçao de refQUJla ~$1do'
Ii ser . cotl{ot~
SUIlJ. pensões. pela"Cai:y.'~ral
de,~en~açõe5s. -Il Sé~
me-vem.-publicado f!Q'. lliál:io. do Go,!el1l0n~, 22
cuja
de 26/9/967. os. mlll.t.ares a 'segq1r menclon~~'d' duádO.
pensão ànual a cada' um se' indic~, .estálldo J an..~reto·lP
dc.deaccntc a~ue::-se'"refere
o·artO. 13°. do u<'
nO, 39843 de 7/1O/9S.{.:
, cfJ

-'

~

83DS

. An'OO'
d IV"A
~ .28,
- Sa rg. Aj l.!.d do ncc:Y.:'t'-J
~oaquam
t
10" O ~"','
, . cfJ
- ""
"."
-Agostinho G.Retnédi()~da
.
'
F.O.M •••••• ,;., •• '
, ••. ,. 27 .Ol2f()Í1
- ""
""
-Jorge Durand, da Q.A•.4 •• ··:· 2'l.o~ZfcfJ
,-Sarg. Ajud. -José Augusto Belo do R.~. 10.:·,··· Z4.15~~
. -1 o .~arg, do Ç6Sffi~JQsé Vi~irt.\" da Fi.P.C, ... •·•• 24.15 cfJ
:-lo.Sarg.-Raul
Lopes Fradjque, do.fl.I.~Q~"·'·'··24.~
- ~ Q .Sarg.
do C,SSGE-João Lui$ MedÚla do 1lM 17 22.~
_li
,"
"
"~Francisco
A PeJ!1.\do Q:i 3a.·
,MO
-Ant6nic de Jesus Queiroga;do.22.264'~
:lt.I.13 ..
····IO .. 0-'
efcfJ
"-OIiQar VaJ.en4Ím Barrei'ra do ~21.D'
Ft.M,1 19..,;•• '••\.,.,
,. 'd'" ~
. 5~
-Amadeu Pi.~
dQS; ~tos
o•. :14,B~
I .. 13
,'
25,0
: :'2~~Sa'tg. do ~~Carlos'J3aptista::
do D=G.M·M~··· """cfJ
-l~:Cabo 4371JRd·-'José'D
Pereira do'Cl1 de a~.13.~
cau
~
,
.

o.~·~7.m2fcfJ

ii.t'

_"

"

"

11

1 ••

c

_Ii

~_.,

~,'.'

"

,

"

"

11

r ••,·"

••

'

2

Pensões de Invalidez

tUe no D'

r

dsram larl~ dQ Governo n~ 225 .2a S~rie?e
26/9/967,
didas PUch~a?as as pensoes anu~ls de wvahdez~ ~once
lida aos rm li t ares abai xo menc i onados estando Ja dedu
to ~. do desconto a que se refere o ar t .l30• do Decre.
<10 De I nO. 36610 de 24/11/947, esclarecido
pelo artO. lU'
abat.cret.o Lei nO.39843 de 7/10/954,pelo
que devem ser
ano Idos aos efectivos
das suas Unidades desde 1/10 do
l(aGem Curso, desde quando passam a ser pago~ pelá Cai
disper~l de Aposentações e ficam sujeitos
a todas as
OSlções
Pu" .
<r1el rv.ilo• Carlos Alberto P.da Silva Neto,
do~.A.L.1.
.. ....•• , 16.884$00
"
Jos~ Ligeiro Silveira,do
R.A.LI 13.080$00
Alvaro Casimiro P.de Oliveira,
lO,cal:.
da E.~.I
3.696$00
o nO.54e/61 Joaquim (parneco da Silva,
.u
do-r.'.I.16 .•.•.••.....•••..•••.
14.628$00
H31/63 Hermínio F.de Carvalho PiSQ1d.no
nho,dn R,.C 3
• 14.628$00
.2063/64 A,rtur Hosa da Silva,do E.C.lO 14.628$00
3466/63 José da Silva,do B C 10 ••
14.628$00
45/64~)anuel Luis Alves,do R.I.15 .. 14.628$00
2088/63 David de Sousa,do "E-.A.P.2 •.. 14.628$00
21/66 Francisco
oares,do ~.I.14 •. 12.492$00
7418/65 Ovídio rosa de Araújo,do
h.A.C
. •. .•..
..• • . . . •. • •. 11. 772$00
424/61 José Vent~ra dos Reis Neves,
"
do I-.C. 7
•••
8. 4CC$CO
" 1145/63 Manuel Décio Barros,do R.A.L1 6.936$00
2785/65 Moisés Carvalho da Silva,da
E.P.I. ••
6.7eü$OO
353/63 ·Fernand Hamos da Silva,do
"
B C.10 •.. ....••....
..••....•
6. S04Soo
759/63 Apgusto faria,do R.A.P.2 •...
6.060$00
l6C7/64 João Fe n nde de Barros,do
11.C.3 ..•..
.••...
5.58($00
"
840/63 Apolinário FIlipe Earreto,do
5.400Soo
R.I.I5 •..•....•.....•...•....•
" 2465/63 Albano ~'~/tr1ue.Pinto,do
1 1,,710$00
2551/65 Manuel Fernandesvdo R.l. 5 •• , 3.924$00
?

h

I.

I,

"

r

"

1

I.

II

'1

n.r.

t

3 ~ nes~raduações
~~
graduado do posto de Sarg.Ajudante,para

o posto de

e 5Q
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° 3°'
1°.Sarg. de Eng., desde 25/6/967, nos termos do ar~ .de
do Dec. nO. 45972 de 17/10/964, o Saru.Aj udante Gra .
Eng. ,José Pinto Queirós Mar inho,do li.E.!.
~~

~ desgraduado do posto de Sarg.Ajudante,para o pos ° 3~
1°.__arg. de Art.,desde 25/6/967,nos termos do ar~ 'de
do [lec.no.45972 de 17/10/964,0 Sarg.Ajudante Gra .
Art. .Armindo dos Anjos Neto,do R.A.L.l.
~~
É desgraduado do posto de Sarg.Ajudantevpara
o PO\o.3°.
r
P.Sa,rg. de Art.,desde 25/6/967,nos termos do Il d de
do Dec.no.45972 de 17/10/964,0 Sarg.Ajudante Gra .
Art.,Abel Seco,do F.A.L.2.
,
de
~
.
L desgraduado
do posto de Sarg, ~Judante,
para o p~~tO 3°'
1°.Sarg. de Art.,desde 11/8/967,nos termos do ard"de
do Dec.no.45972 de 17/10/964,0 Sarg.Ajudante Gra •
Art. ,Agostinho da Costa Bomão,do C. I.M ••

4 - Pectificações
Declara-se que fica sem efeito a colocação no ~ar~~6_
Veteranos Militares (Run'a),do l°.Sarg. de ln '3a Sénio Fernandes da Rocha,publicado na 0.E.no;28· •
rie de 10/10/967',a pág~78e.
•

Carna-

Declara-se que o l°.Sarg.Fernando Pires de BrltOda O.
cho,do F.E.1,em serviço na ItW.A. e constante e aO
E.no.l3-~a.Série de 10/5/967,a pág.376,perlen~alaQuadro da Arma de Engeharia (Construções e1,nsU
ções),e não ao QSSGE,como por lapso se pub lCO .
,
' a d8
Barre),r 1
Oec 1ara-se que os 2°.s Sargs.de lnf., A rtur
nO. 2
Silva e Jql>é Posa Serrenho.ccnscentee na O·~~s nO ,F·,
3a.Série de 30/9/967,a pág. 757, foram coloca
1.6 e não como se publicou. i
.

a O.E.no,

Declara-se que o 2°.Sarg. de Art. constante n AmSdeU
24-3a.Série de 3O/8/967,a pág. 70l,chama·~e c~o
Martins Moreira e não Amadeu'MartiQ$.perelr~a 8~'
por lapso se publicou. Este Sarg. embarcou P
M.A. em 18/2/967.

Em referência

à 0.E.no.21-3a. Série de 3O/7/i~!'Âf~~
583,declara-se que o 2?Sarg.do S.A.M.,çar omo~idO
so Pires de Almeida Santos,da R.M.A.,fo1 pr

~a '.

'.~*",~rIE

9RrE',~ no EXÉRCITO N°.30
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13i~~;
posto contando a antiguidade
desde
-67,como por lapso foi puLlicado.
a

~
.1)'.

31/5/967

I;!

1l.P

adi

e à ~a~ento li C.•~ .no.34-3a.~érie
de 10/12/966,8 [JéÍ~.1219
qUe J.E• :.24-3a.3érie
de 30/8/967,a pág.695,declara-se
'ur .oaqulm ~anuel Pafael Candeias,é 2°.Sarg.Grad.e
não
f-';I ~.~el COitO se publ icou.Est.e Sarg: Grad. e'_lc~ntra-se na
~,A,p:2~esde 5/f/967 tendo como Lnldade Moblllzadora
o

f'~ec'

s~~~a-se que os 20s.~args.~~ilicos.
Jorge Pacheco de Soure' a~uel Eernardo Coelho Martins,Manuel Alfaiate PereiPOs~ ';anuel Soares Moura,do ,P.C.lO,promovidos ao, actual
tem ~ na ~.~:no.29-3a.Série
de 2O/10/967,a pág. S~,con31/10; antlguldade de promoção desde 31/7/966 e não desde
967,como por lapso foi publicado na referida O.~ ••

te:

!lecl ra
-se que o Furriel

de Art •• ~anuel Miranda Canário.
Lnidade ~'~obilizadora o ~.A.L.1 e não o F.A.P.2,
lO/11Por lapso foi p~blicado na OAE.no.31-3a.Série
de
965. 1965.8 pág. l053.Encontra-se
~a P.M.A. desde 21/8/
COlnoCQJlO

VIII

-

O~IT~1RIO

1967 •

qUe Junho - dia 26 - 1° .Sarg.
S

1967 •

do QSSGE;João hocha Mar-

de ·-ousa,do C.l.S.Carregueira.

te 1\ Agosto - dia 12 - 1° .Sarg,
Unes.do ~.I.6.

1%7

do QS...."GE.ArnaldoFerrei-

l0.Sarg.do

QSSGE,António Nunes

~~ ~te~ro
_ dia 10 - lO.Sarg.
errelra.do
O.G.do G.M.L••

do QSSGE,Manuel Joa-

dOs·~Agosto - dia 23
~antos,do ~.I.14.

1%7 •

, rte

852
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O ~inistro

do Exirctto

Joaquim da Luz Cunha

Está

conforme

o

Ajudante

~eneral

/

MINISTERIO DO EXERCITO

do Exército

Ordem
No, 31

10 de ~ovembro

de 1967

~~~=========================
PUblica-se ao Exército

o seguinte

I - DECRETOS E PORTARIAS
A - Condecorações
- SARGfl\l1OS
Por portaria

de ] de Outubro de 1967

Manda
,
~, o ,Go verno d a P epub I' ica P ortuguesa/pe 1o M'
.inistro
do
aoe~hi~o,condecorar com a cruz de guerra de 3a. classe
dalh ri~o,dos artOs. 9°, e IO~.do Regulamento da Me
cç' a ~ilit.ar,de 28/5/946,por serviços prestados em a
l'i~is ~e comhat.e na Provfnc í.ada Guiné Po~tuguesa, o ruI'
nhia mi hnano
enfermeiro,João de Jesus Sll~aJda ,Comp&
1914 de Caçadores nO.1549 Batalhão de Artilharia nO.
Nilli
F.. L 1.
E:t;;é~to do Exército. 3 de Gutubro de 1967,0 Ministro do
ct to,Joaqutm da Luz Cunha
r

2 - PMÇAS
Por portarta
~

de 3 de Outubro de 1967

~~l'o,Governo da República Pçr tuguesa, pelo Ministro do
tob C1tQ/coodecorar a título póstumo,com a medalha de
~ l'e de valor militar,com palma,nos termos, do arto.7~
l~ l'tferência ao parágrafo l°. do arto.510. do Pegu47ainto da Medalha Militar,de 28/5/946,0 soldado nO.
~ç 66,Luís António da Cruz Valverde,da Companhia de
adores nO. 1609 ..E.C>\,- .'lt~') - [\.1. nO.'16, por,
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em combate, ter demonstrado excepcionais qualidades de
coragem, desprezo pela vida e nítida compreensão do seU
dever de soldado,norteado par elevado amor PA1FIO,
.
l-'
~uando a coluna de que fazia parte foi emQoscada e o
nimigo,tirando partido da surpreza e agindo com grand~
potencial de fogo,em tiro rasante e quase à queima ~ou
pa,resoluta e destemidamente saltou da viatura reag1fl
do e combatendo com serena bravura,
Localizado,vários tiros o atingiram mortalmente no ver.
tre'hlobo ocular e cabeça,mas o soldado VALVEBDE ainda
pôde ver que elementos inimigos agarravam um seu cama
rada para o capturar e,numa chamada às suas já muito
ténues forças,conseguiu lançar uma granada de mão ofen
siva na direcção, libertando o seu camarada,negando uma
das finalidades do escal~o de assalto do inimigo e ~~8
posterior ex~loraç~o,num gesto que tanto tem de herOlco como de extrema abneg&ção.
[ia sua dádiva total,do seu heroísmo e valor,bem merece
da Pátria o seu reconhecimento.
.
o

(

Ministério
do Exérci to, 3 de Outubro
~xLrcito,Joaquim
da Luz Cunha

de 1967.0

Por por tc.ri:a de 3 de Ou tubro

!flinistrO

cio

de 1967

Wanda o Governo da fepúllica Portuguesa,pelo Winistro do
Fxército,condecorar com a cruz de guerra de 2a. classE;
ao ab ri co dos art°:" 9°. e 10°, LO Pegu Lament.o da ~'eda lr a 'ilitar,de 2f/5/9:16,por serviços prestados em a
ecoes
ele con.hat.e na Província da Guiné Portuguesa, o
soleado 1.°,5330565, Avelino da Costa Catalão,da Compao
I hia_!e íaçador es U .1501
'Batalhão de Caçadores n
O

I'·L , 1"l'v ~'7
{I.
~Jinistérw
do Fxérci
Fxé rc i to Joaou.ic

toB
(00

..'

de Outubro

de 1967.0

Mtntstr

o cio

Luz Cunha

~.anda o Governo da Pepúl.Li ca Portuguesa, pelo Ministro d~
~'xército,condecorar com a cruz de guerra de 2a. cl~sS
ao abr igo dos artOs. 9°. e 10°. do Regulamento da l\'le'
dalha Militar,de 28/5/946,por serviços prestados eJTI8
cç(íes de combate na Província da Guiné Portuguesa, o.
so~dado nO.3728065,João Maria Galvão Raposo,da Compao
nhia de Caçadores n", 1567 Bat.a lhão de Caçadores O'
1876
P,I.2.
_ . trodo
J:.mistério
do Exército;3
de Outubro
Fxérci to, Joaquim da Luz Cunha.

de 19G7.G

J

mtS
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Por portaria

de 26 de Se tembro de 1967

~anda
.'
. tro
~é o . G'overno da Pepública Portuguesa, pe 1 o I~hnls
do
ao rCl~o,condecorar
com a cruz de ~uerra de 3a. classe,
lhaa~:l~O dos artOs. 9°. e 10°. <;loPegulamento da ~;:e~a.
d ~llltar,de
28/5/946,por
serVlços prestados
em ac~es
n~ Combate na Província da Lui né Portuguesa, o 1° cabo
de'5484365. ManueI Augusto Podr i gue s f\c.iranca , da Comoanhja
~ lCaçadores nO. 1501
Eatalhão de Caçadores 11°.1877 .
!1i~'. -15.
•
9
O'Ministro
•
dotst·
perto., do Fxército.26
de Setembro de 167.
.Xército,Joaquim
aa Luz Cunha
f'

Louvores
- Praças

Por portaria
de 26 de Setembro
de 1367
"and
~: o. C'ÜverIJo da ~epública Portuguesa, pelo ~linis tro co
~.rClto.louvar
o lO.cabo nO.5484365.~anuel
Augusto ;0
tQ~f~es r,':iranda, da Companhia de Caçadores n? ..1501 ~ Bá'
~
I~O
de raçador~s nO.le77 - f~1.15.pela
maneira corro
Pa tem comportado em todas as acções em que tem tomado
do:te, acorrendo pron t amente aos locais em que j,á feri·
ele"é\ assistir,não
se poupando ao' perigo desde que o
A ercício da fu)~ão da sua especialidade
assim o exija.
çoeste.escrupuloso
cumprimento do dever alia desembarh
~,reSlstência
física
e grande ser~nidade debaixo de fL
c\t~qU~lidades estas que muito tem cont.r i.bu ído para
o
~rPrlmento da sua missio~
P~ ante a ope raç ao "VlJTAÇAO"den:onstrou qualidades
de
te~sença de espírito
frente ao inimigo,deslocando·se
á
to aguarda da coluna para prestar
os primeiros
socor
Po: a Um ferido grave,ev:i.tando com a sua i.nt.ervenç. o o
g~ tUIla que o mesmo continuasse
a perder sangue, cc.
Iliei"erisco de vi da.De salientar
o lacto de ser c p·i •.
~q ra operação
em que tomou parte.
~iso~eraç;:;o "A!:SWIO", Logo que teve conliec imen to ca ede tellcia de feridos, imediatamente
se deslocou del.e ixo
t~ofoe;o inimigo para o meio da clareira
onde as nossas
r~t~íts es tavam a ser emLoscadas.O seu desei i.araço, ~t:!
çq l~dade, di nami smo, total dedicação e excepcionai
pre senOs / ~spírito
tJ-,rmitiram~lha assistir
sõz in 10 a todos
cq endos.'I.'o regr easo, a sua notável r es i s têuc a fí",i
~;qllC 011 t.ri.Lui u para que prestasse
uma assistência
per
elite, duran te várias horas do deslocamento, aos ferií

'[ie
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e OS
dos que eram t ranãpor t.ados em macas, conseguindo
' ~ qlld
S e
mesmos c hegassem ao quartel
em razoáveis
condlÇOe
serem evacuados.
ere
Mais uma vez, na operação "Açoite 10", a sua acç~o,!1lllci3
C1e
ceu ser citada no relatório
da·operação,
pela efl
demonstrada na assistencia
a um ferido.
c~
Mercê da sua coragem, valentia
e solidariedade
par !lloi
os camaradas, o 1° .Cabo Miranda tornou-se
credor
e_nhia.
ta es~im~ eo admiração de todo o pessoal da su~ CoJ1l!tY
cons t.i tuindo a sua presença
um elemento morahza~.' t 'stra
Ministério
do Exército
26 de Se tembro de 1967, O Mtn
. do Exérc i to, Joaquim da Luz Cunha
Por portaria,de

3 de Outubro

de 1967.

, trO do
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo MinlS 1 Ilvor
Exército, 'adoptar
pára todos os efeitos
legais,
o ~o de
conferido
em Ordem de Serviço nO. 36, de 10 de AgOS So~
1967. do Comando Territorial
Independente
da Guiné~a~hi.~
dado nO. 5330565, Avelino da Costa Catalão,
da COIIlP
1811
o
de Caçadores nO. 1501 - Patalhão de Caçadores nO,
Pegimento de Infantaria
nO, 15, ,corr. a seguinte
redac13~
"Porque, numa emboscada sofrida
pelo seu pelotão
o
Junho de 1~66, como visse que não podia ut;i lizar c tJ'~'
máximo rendimento a sua arma, subiu para uma..automeadode
l1coper
dor a , debaixo de violento
fogo frontal
inimigo
menos de 50 metros, donde; de pé'e totalmente
a eSlIlelltO
to, bateu com tiros de pontaria
bem ajustada 05 de sj.s
inimigos.
Durante a operação "Inquietar"
revelou, JIlcof3
uma vez, nos vários contactos
com .o inimigo, a sua coper
S
gem e valentia,
Iançando-se
prontamente a peito de ell e
to sobre os elementos. inimigos e' arrastando
com o SIIlpre
xemplo os seus camaradas. Em presença do inimi~o se sereJ19
e
demons trou extraordinário
desembaraço,
iniciatl
"a, 1 O!l4
energia debaixo de fogo, aparecendo sempre no l~ca e lO
a luta é mais acesa para, de pé, como é seu hábl~O a $~8
diferente
ao perigo, utilizar
com maior eficiênc1a
,
arma.
1 p~
O seu elevado espíri to de so.l.i dar iedede e exc~pci~t1ade ter
jança física
tornaram o Soldado 2836/65 um camara spD CO
dos os momentos e os \ seus valorosos
actos credi taJ1l~
dO
mo um bravo combatente e Soldado ímpar".
. . strO
l
Ministério
do E~érctto~ .. 3 de Outubro de 1967. O Mtn
Exérci to, Joaquim, da, Luz Cunha
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(U/\DPO PI .... , III

n s ~uadros
c!

f.rma oe (rtilharl

PaBROl i C, r cons i «raoo nesta s i tuaçâo desde 15/9/967,'
2~ lrf; de Ar r
Lu i s fi or-ea r a l\>!adlado, do P \ P 2 sua
t'n. .ade Mobi l i zudorpor ter regressado
da '~~
Ven
ce pela verba . e s s oa cios, !.cuadros Aprovados por lei
T

Í

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser ('onslder do nestd situação
desde lS/9/S67,o
2° Sar-g de blg (Sap ), Joaqu:im da Costa e ..,i l va , cio fi
!. I, SUé< Unidade Mobi l i z ador-a , por ter re.~ressado
da B
~~A
V nce peja ver-La 'Pessoa l dos Cuadr os Aprovados
por Lel

~uadrJ de Sargentos

do Serviço

Geral do ExérCito

Passou a ser considerado
nesta s i t.uaçâo desde 1/h./967o
1" ~arg
de lnf
José Rodrigues.
do l I I 19, nor ter
mos da alínea b) do artC
2° do Der. lei nO. 45733 de
27/5/964
Vence pe 1'1 ve! l a 'Pessoa I dos Quadros Api ova
dos pnr Le.
J

Passou a ser cons i der-ado nes t.a si tuaçf'o
desde ::51, 12 ljfí.A
lc <'::arg de In f
~\h18.10
Duar+.c de Ol i vei r a uo
lO,n'lstermosdaahnec!()doal
2
dr,occ
L. 11
45733 ,I, 27 5,064
Vence .,e l a er l <J. "Pess ~d l dos (,
Aprovados ,or L~ i .
v

Passaram a ser cons ide rad s ne s ! SI tua',<\O desde l/lu Oh'!
Os lOs Saras
de Art,
Al » 1 ..!C', <I,) k A P 2, Agos t.i nn
da ~!lsta f<omãoI do D l=<M
t' ~I·-l'lt..~ I. Co rea a Pi CfI,
do C
I r,' , 110:;; termos da li 1 ne.i c do a rr
2" do Dec 11>1
n- , 45733 de 27/ J/G64
Ve~rem pela velha "Pes.<,oa; Jos r va
dto" Ap"ovados por l
I

I

l1asSL~ i:I scr cL,ns...derado uesta situaçãn
desci: l/e/965,o
lu,
Sc\rg. de ( V., M:i.gl'_l S1ralva de ::'ou!,>
a , do B (6. nos ter
lTlo,s da abuea
c) do ai'
2" do Dec Le, li
4.5733 dE' 27;
·Vel1.('e,leIa verbo
.le$:'o·' do:; Otla~"os Aprovaat . por

t~6~.
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Passou a ser considerado nesta situação desde 31/12/965,0
l°.Sarg. de Eng., ArmandoTeixeira Alvarenga, do F.1.,
nos termos da alínea c) do ar t ", 2.~. do Dec, -Le i nO. rO;
45733 de 27/5/964. Vence peja verha "Pessoal dos Quad
Aprovados por Lei".

1.

Passou aiser considerado nesta situaqão de~de 1/10/967+
1° .Sll~g. do S.A.M~. Francisco Perdisão Gaspar ; do C ~e
da GU1né, nos termos da alínea h) do arte. 2°. do Dec 1
t.o-Lei nO. 45733 de 27/5/964. Vence pela verha "Pessoa
dos Quadros Aprovados por Lei".
Passou a ser considerado nesta situação desde. 12/9/96'l.
2° .Sarg, Clarim, 'Amilcar Augusto Perna, da R.M.M,•

,

Passou a ser considerado nesta' situação desde. 5/9/967,0
Sarg. Clarim, JoséLu~s de Medeiros, da B.M.M
..

Passagem
,,
üuadrcna

â situ~ção

o

2"

de supranumerárlos

_rma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situaçio desde 17/5/967, o
20·.sarg. de Cav., Car Los Roinão'Vicente, do R.C.7., p~r do
ter sido nomeadonos termos da alínea c) do .ar t ?.•. ;3.: for
Uec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de re
ço à guarnição normal da R.M.A..
\

Passagem

à situação

de disponibil idade

Quadro da Arma' de Engenhar,i..a (Ramo Ferroviário)
Passop,a ser cons~~erado nesta. situação desde 17/10/96~~/
2?.Sarg , de Eng. (RamoFerro.viário), José WUluelCor
ro Soares Gomes, do B.S.C.F ..
Passou a ser considerado nesta situação desde 19/10/967'd~
1°.Sarg. IO.Mec. ~adiomontador, Victor Mar1nho Bocha
Silva, do R. T..

Eliminações
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 25/10/961; o
2°.Sarg. de Irif , , José dos Santos Oliveita, do R.I. 1 '

~:, Série
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~rto. 54°. do R.O.M .. (Despacho de Sua Fxa. o Ministro
o Exército de 25/10/967).

II I - PRO~OCÕES

E GRADU~ÇOFS

S<\RGENros 00 QUADro PER1ANEN1E

~rmas e Serviços
~inistérlo

do Exército

Estado ~aior do Exército
10
.Sarg. do QSSGE, o 2°',Sarg,, Augusto Ferreira Viegas,
COntando a ant~guidade desde 1/8/967, data a partir da
qUal tem direito aos vencimentos ,do novo posto. Vence
~la verba "P~soal dos Quadros Aprovados por Lei .Nos
ermos do arto. 5°. do ~c. Lei nO •. 45733 de 2l/5/64).
(Despacho de 19/10/967)
i.'

Ma Dependência
Direcção

do 2uartel ~estre
do ~erviço

General

de Intendência

10
~Sal'~' do QSSGF, o 2° .Sarg., Damasceno Luis Pereira, con,ando a antiguidade desde 3/8/9q7, data a partir da qu~
dem direito aos vencimentos do qovo posto. (Nos termos
10 artd• 5°. ~o Dec , Lei n", 45733 de 27/5/964y.Vence pe
a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 19/10/967)

DirecÇão do ~erviço

de Fortificaç~es

e Obras Mil itares

lo "
~~arg. do QSSGf. o 2°:Sarg" José Correia da Costa, con
tQndo a antiguidade desde 3/8/967, data a partir da qual
m
&..eodireito
aos vencrmentos do novo posto. (Nos termos do
./t • 50, do DecvLe i .°.45733 de 27/5/964). Vence pela
erba "Pessoal dos Qu idros Aprovados por Lei". .
(~spacho de 18/10/967)

lt

cSa.l'fJ. do OSSGE, o 2°.Sarg., Victor Nogueira &m~alves.
q:nrando a antiguidade desde 1/8/967, data a partir da
~
tem direi~o aos vencimentos do novo posto. (Nos ter
Ile do arto., 5°, do Dec . Lei nv, 45733 de 27/5/964).Ven:e
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 19/10/967)
.

~uart~tS

lia I t e I

~enarals
fi

e n e r a I do

r O ver

no"

I

I I t a r d e L I S bo a

ntaO
2" "arg,
'-'
h.
co
S,
r r-anca sco uom.ngo
. u:d
ao a ant.i gu i dade desde 1/1Qi967. data a par ta r da q as
(Nos ternJ
t ern di.1 re .• to "lOS venca'dmentos
o Ti ~.to pOS to
. e f
c
o a r-t.? 5" oo Dec , Lei n" 4.5733 df' 27/5/964).Ven
a verLa 'Pessoal dos Gua res Aprovados por 1 i'
(Despacho
19/1O;Qt7)

,
.1" ,~aí

.

rscola:

c:;:.rE
? r'<',:CU

I

Práticas

o

~6S Armas e Serviços
InstruGao
Un.ldades

CentroS de

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO
, rS~

2° ~arg,. n Furrleie I Me'
6s1cn ".dlxa', J'naqUlw Fernan do
~ Ml
'3~
da Caí.ne ta con tando a antiguidade
desde 31,1( 9úl, vpo'
a partir
da qual tem direito
aos venc:imentos ,d°\'o
o n
to
(Despacho de 23/10/967)

Regimento

oe Infantaria

nO

cc~
1" Sar g do QSSGE o 2° Sarg
Arnér:ico Pereira da, 5i~~a~o~
tando a antigu dade ne sde 1/lC/96'l,
dar.a a partH -mos d,
ter di re it.o ,os vcncj.menr.os do novo posto
tNn' tel pel
artO
5. do Dec Lei nO 45733 de 27/5/964;
Vence
verba

"Pcnsoa l dos Quadros Aprovados por Lei "
(Despacho de 19/10,96'7)

natalh~o

Independente

de

Infantaria

nO 16

pe)

Furriel
Corne te i ro , o 10 "abo, Raul Manuel Vitorino, ?~s d1j
contando a antn gui dade desde 23/6/967, data a parO ce pe
iment.os xí o novo posto
ven
qua 1 tem dilrelt.o uos venClmentos
verba "Pess 0<.11 dos Quadros Aprovados por Le i '
tD ::pacho de 20/10/967)

Arti lnar i a
Escola Pr5tlca
10,Sarg,do

oe Artilharia

CSSQ~ o 2° Sarg , José Augusto Baleizãol

gJl
C011t

3a.

érle
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do.a antiguiéfaêé desde 1)L8/%1, data à part-ir da 'qual
t~ direito aos vencimentos do~ovo posto. (Nos termos
do ar t.? , ,50. do Dec .....Lei noo 4573?-de 27/5/964). Vence
pela verba "Pessoãb-dos Quadros AprElvadospor Lei 'r.
(Despacho'de 19/10/967)

Cavalaria
Re.gimento d:e lance-iras nO._2
1°-Sarg, do~,
2°~Sa"l'g.f. J,oaquim..Abrantes Dias, contando a antiguidade desde 1/8/967, 'data.a par-t.i.r da qual
tern direito aos vencimencos-dc novo poat.or {Nos termos
ddart?
5°, do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964). Vence
'pela verha"Pessoal
dos Qoadi-osAprovados por Lei".
(Despacho de .29/10/967)

Regimento

de Cavalaria.

nO.3

.Furriel Clarim, o l°.Cabo, José Lúcio~de Oliveira.Zagalo,
Contando a antiguidade desde 23/,61-967, dátaJl partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence ·pela verba "Pessoal dos 'Quadros .Aprovados por Lei".
(Despacno de 20/10/967)

EOir,enharia
Escola P-ráticâ de Engenii_aria
Furriel Clarim, o l°.Cabo, Adelino Valada flanaia, contan~
do a antiguidade desde 23/6/967 .. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos 'do novo posto; ,Vence pela
verba "PessoaL dos Quadros Aprovados por Lei.",
(Despacho de 20/10/967)

8atalhão

de Sapzdores

de Caminhos

de Ferro

Furriel de Eng. (Fer-rovi.ár-i o) , o 1° .Caho, António Ribeiro,
contando a antiguidade desde 17/10/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
.
(Despecho de 17/).,0/967)
,

Serviço

de Saúde
Regimento

do Servi~o

lO.Sarg. do QSSGE,o 2°,Sarg.,

de Saúde

Gaspar Pinto de Carvalho,con

862
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tando a antiguidade desde 22/9/961, data a partir ~
tem direito aos vencimentos do novo posto. (Nos te c~
do arte. 5°. do Decr-Lai nO, 45733 de 27/5/964) •. u eIl
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le1 •
(Despacho de 19/10/967)

v

Serviço de·Administração

'-iiitar

Es~ola PráticJ de Administração

Militar

1°~.S~rgs. do OSSGE, os 2°s.Sar8s., Ilídio Marques'C9~
.e João do Nascimento, contando a antiguidade d~
tI" !P
967, data a partir da qual têm direito aos venc~~A51j3
novo posto. (Nos termos do artO. 5°. do Dec, -Le1 p. APfC'
de 27/5/964). Vencempela verba "Pessoal dos Quadros
vados por lei Ij •
(Despacho de 18/10/967)

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros ElementoS
Estabelecimentos

de Instrução,

lc.a.dem ia ~ i I Ita r
lO.Sargt do ~j,
o 2°.Sarg~, António dos SantoS, ~
a antiguid!i~ desde 1/8/967, da ta a partir da quado jJr~Jrei to aos vencimentos do novo posto. (Nos termOs
go 5°. do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 19/10/967)

dO

" Ccrnet.ei.ro , o 1° .Cabo, Eduardo de Jesus Tavares,
Furnel
a~ P..I.l, contando a antiguidade desde 231-6/967, da~to.v~
tir da qual tem direi to aos vencimentos do novO Lei",
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
(Despacho de 20/10/967)

Estabelecimentos

Hospitalares

Hospital Militar de Doenças Infecto Contagiosas
,

Furriel
antig
reito
soal

,

~o~

do SA S., o 1° .C~,. José Dias Lourenço, c'i r.".rJ ;:,
..i~de desde 12/6/967, dat.,a a p8rtir da ~ua..etbB"
aos vencimentos do novo posto. Vence pe a
de NomeaçãoVitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 29/10/967)

'1" ............. *......................
Ir!e
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.

Diversos

to s.

Inspecção ~eral

de ~ducação Física

do Exército

o 2° .Sarg,
Joaquim Marques Lopes, coadesde 9/8/967, data a partir
da qual
arte ~~el.to aos vencimentos do novo posto, - (Nos termos do
topO,do Dec,·Lei nO, 45733 de 27/5/964). Vence pela
a
essoal dos Çuadros Aprovados por L«;.i",
(Despacho de 19/10/967)
~g,

~o~,

tl!ln ~,a ~tisuidade

~erb'

Supranumer á r i os
ln tan ta r i a
~egimento de Infantaria
nO. 1
20 -:Sa
"":~ de lní.,
o Furriel,
Alexandre Augusto Teixeira dos
til' d ' contando a antiguidade
desde 31/8/967, data a par~saa qual tem direito
~in,l'gento encontra-se
e,

aos vencimeptos'do
novo posto.Esem comissão de reforço no C.T.I.da
,

(Despacho de 23/10)967)

=0

UJtramar

~

r.egião ~ilitar

de Angola

"-l'g, 1\'
L;it)Ud,

",

Grad. do çs.sGE., o 1° •Sarg, , Jose Domingos Correie
6/3/;°, da a:::s/do 00 da AVIA, contando a antiguidade, desde
~o n 67, data a partir
da qual tem direi to aos vencament.os ,
POsto.
.
~
(Despacho de 11/8/967)

°"0

~l'

g, A'

,

.

~il' Jud, Grad. do QSSGE o 1° .Sarg.,
Ermlno Batuta
Banl/V;' da a:s/ do ÇG da
contando a antiguidade, desde
~no67. data a partir da qual tem dire~to aos venC1meDtos

ftM,

"o posto.
(Despacho de

negião Mil itar

l~~

11/8/967)

de ~~aabiQue
y.

().SSQ;, o 20 .Sarg >, Francisco SaYedra Ro~rlgues,
~ cti o. a an tiguidade desde 1/8/967, data a part1r da quà
\tte l'el.to aos vencimentos do novo posto. (Nos termos do
,~do

, 5°,

do Dec.-Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 19/10/967)

2° .Sarg. de InL, o 2° .Sarg. Grad., Dirnas Pereira fr~z,da
r
contando a antiguidade desde ,3)j8/967, data fi partl.
qual tem direito aos vencimentos "do novo posto.
,
(De~pachode 13/10/967)
, I'g'

2o'.Sarg. Músico ~"Flis~ôr~e'j_ b:_ ,!}:r~eL :José Tavare: ~3r
mara, contando a ant,~gu~4aCâeêsde 31/7/967, data tOtir da qual t.~,mdireito aos venc.irâent.os"do nova poS
(Oespacn6-de 2'3710}967)
\._

I

.f' ......

1.

. . a doS
2°.Sarg. Grad. do S.S., o 2° .Sarg, Mil° o', João Vl.el.r II '
Sant.os, contando a antiguidade desde 12/6/967 datapDS'
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
to, por ter tido passagem ao O.P. do S. Satde.
(Despacho de 12/6/967)
I

c
M'l°- ., J ose' S'l.mç
"'eS
_.,-,arg.,~
.. pp'
doa
20 •Sarg. Gra.d do S .•S 'r Q~2°'
~ta"Por ter tido pa,ssagen:ao Q:~ do SASaude"conta~lfIdi
antiguidade desde-J2!6/967~ -daY!\ a partir 'da ,qual t~
reito aos vénc'imentos do nôyp p'pst,ô.
..•.
,
(Despachõ dê 12/6/g6T)

/~:

'20.Sarg. de InL, o furHel, OaÍi~~g~sGome~rv'orei~a,
tando a antiguidade desde 31/8/967, data a partl.T a
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2,1/J9/967)

oJl'

Furriel do _S.S., o 1~.Cabo, Ant(),!li? da Concei ção ~ild:'~~81
tando a antiguidade desde 12/61967. data a ,'parUr,
. tem direito aos vencimentos do DOSO. posto,
- (Despacho de 12/6/967) ~

Comando Territorial
Independenfe'~e
S. Tomé e Pr.~n~í~e~~
2°.Sarg. de Eng.._ (Sap.}, o Furrael , Alexandre Jeró01tJI pa!
sento, contando a ant-iguídade a~sde 30/9/967. data o,
tir da qual tem direitp aos vencimentos do novo pP
(Oespacho de 16/10/967)

:t

~1OS
I nfantari

00

OOÂmfbE

âM>LEMf.N1O

a
Regimento.de

Infantaria

nO. 2
.
d~
r
'20s .Sargs , Mil°S'••--"9~ Fu;t'iéis.
Manuel Pi beiro Perei. : 9l':
Si I va .e Lauriano Augusto Preto Fernandes, contandolfl dite'
t~guidade desde 31/7/967, data a partir da qual tê

:!. sé r ie
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to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/11/967)

Regimento

de Infantaria

nO.7

2°.Sarg.Mil0. o Furrie~,An~ónio Marques Ameixieira Borges,
contando a an~isuidade desde 31/7/96~.data a partir da
qUal tem direito aos yencimentos do noyo posto.
(De~pacho de 2/11/967)
I

Pegimento

de Infantaria

nO. 10

2°.Sarg.Milo.s.,os Furriéis,José da Silveira Queir6s,Ange~o Simões de Almeida,Ant6nioArmindo.Campos
de 01i\'elra e José .de Miranda Melo,contando a antiguidade des
de 31/7/961.
(Despacho de 2/11/967)

Reiimento

de Inf~nt3ria

nO.14

2°.Sarg.Mi1°.,o Furrie1,José Franklim Coimbra de Al~eig~
COntando a antiguidade desde 28/2/967.Tem direito aos
\'encimento~do novo posto desde 11/7/967.
(Despacho de 2/11/967)"

Regim~nto

de Infantaria

nO.15

2°,Sárg. Milo.,o Furriel,Carlos Maria Fi1ipe,contando a
fj.n~iguidadedesde 28/2/967,data a partir da. qua l tem
(hreit.oaos wncimentos do novo poste, '.' ..
(~spacho de 2/11/967)
r

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

2°,Sarg. Mi1°.,o Furrie1,Carlos Alberto Machado Aires,
COntando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 2/11/967)
2°,Sarg.M,i,lo.
,o furrie ,Antó..ioda C~a
de A1meida,cmtando a antiguidade d ':~e 3!/7/967,dAta a partir da
~1 tem diraito a~ venclmentos'do'noyo posto.
(Despacho de 2/,11/967)
~odSarB.'MÚ 0., o F~ri:ie1.Ro8éri~ Duar-te Pi.edade,contano a antiguidade desde .31/7/967.
.
(Despacho de 2/11/967)

666
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2°.Sarg. Milo., o Furriel, Fernando Adriano Alves, cont~ndo a antiguidade desde 31/7/967. Tem direito aos venc1mentos do novo posto desde 5/8/967.
(Despacho de 2/11/967)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO, 3

,2° .Sar~. Mil 0 •• o Furriel, Manuel Rodrigues Du~rte de fre\
tas, contando a antiguidade desde 28/2/966, data a part1
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/11/967)

~egimento

de Cavalaria

nO, 7

2°s.Sargs. Mil os., os Furriéis, José Augusto dos SantOS e
Vitor Manl}el Cabeciuha Fe i te i ra , contando a antiguidade
desde 28/2/967, data a partir da qual têm direito aOS
vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/11/967)

Engenha r ia
Regimento

de Engenharia

nO,1

2°.Sarg. Milo.,o
Furriel, Ernesto José Mota de Almeida,C~~
tando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir da qU
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/11/967)

~erviço
1°

de Administração

Grupo de Companhias

~~llitar
de Administração

~il.itar

2°.Sarg. Milo., o Furriel, António Fidalgo da Silva Earb~'
'contando a antiguidade desde 31/7/966. Tem direito aOS
cimentos do novo posto desde 1/3/967.
(Despacho de 2/11/967)

2°. Grupo,de

Companhias

da Administração

"1lltar

~
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Dom'ngos Gonçalves Pire~do
pírito San to e António Maria Lima da Gosta Leão, cont.rnai
a antiguidade'desde 31/7/967, data a partir da qual te
reito ao~ vencimentos do novo posto.
(Despacho de 2/11/967)
.

la
tt~",

s'erie

,
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ORDEM

Estabelecimentos

Penais
Presídio

Militar

20
~~arg. W-ilo., o Furriel,
r .Salema. con tàndo a ant
el.to aos, vencimentos do
(Despacho

IV - COlOCACãES

SARefl'\lTOS00

~ra~cisco Pinto Cardoso da Co~i.gui dade desde 28/2/967. Tem dl.novo posto desde 3/8/967.
de 2/11/967)

E

TP~~SFER~uCI~S

QUADJ()PEH!.ANffllE

~rmas e Serviços
~inistirio

do Exircito

Estado Qaior do Exircito
2~:,S~rg. de ln!.,
António Podrigues Miguel, do P..I.1S,sua
tnl.dade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta si~
~U~Çãodesde 4/10/967,
por ter regressado
do C.J.I. da
ulné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Por Lei".
(Serviços

Cartográficos

do Exército)

Sarg. Aj ud , do QSSGF, José Joaquim de Ascenção, da ,R.M.A.,
~evendo ser considerado
nesta situação desde 11/10/967.
ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei~'

~a Depenu~ncla
Chefia do Serviço

do Vice Chefe do Estado Maior
de Reconhecimento

das Transmi~sões

l~dSarg. de Eng., ~osé Augusto Bi be i ro Earros , da fU1.A. ,
lieVendo 'ser cons u .'ado nes .., sa t.uação desde 16/9/967.
r,ence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos
wadros" •

~~

hSarg.

de Eng.(Trans.),

Fernando da Costa Soares,

do

B.

l·~. Vence pela verba 'Pesssoal dos Quadros Aprovados por
el" .

~a ~epenLincia
~irecçiD

do Ajudante

General

do Exircito

do Serviço de Pessoal

868
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Repartição

de Sargentos

, .e
se!!.

••

e Praças

.
.
..
de'
2°.Sarg.
de lnf.,
Leopoldo Custódio Bento, da B.M.A.,
vendo ser. çonsidera,~o nesta situação. desde 2/lÜ/967í.ei~
Vence pe l,a. verba"Pessod
dos Quadros Aprovados' por

R~M.M61.1

rsr..

2°,.Sarg. de
Carlos' Albertp Pina, Galego_ da
devendo ser considerado
nesta situação
desde 25/9/9Lei~
Vence pela verba"Pes~oal
dos Quadros Aprovados ppr

"

v·

2~S~re· qe l~:," "António,.Jor~
.Fer re i ra, do R.~.15,su8si'
ni.dade Mob~J..lZadora, devendo ser ccnsdderado nest
da
'tuação desde 4/10/967.
por ter regressado
doe. T. ~05
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro\'
por 'Lei".

, Na Pependência
Direcção

do Quartel

do Seryiço.~e

Mestre

Fortificações

!

General
e Obras Militares

. a'coe-

lO.Sarg~ l~.",eç. El ect.r ic is ta, Manuel Brandão Fer~elr aO
lho" da-R.!yhM.. devendo ser, cons iderado nesta sltr~etJ'o'
desde 24/9/967,'data
em que embarcou de regresSo
pole.

Quartéis
üuar tal

I

senerais
General

do Governo

Militar

de Lisboa
GIlJ"

2? .S~rg. 'de ~nf. (CI Op. lní. das T.r~ns.)., João Ped~ouaçíío
ruo, 'da R.M~M.. devendo ser consáde flido , nesta s!d OS A'
desde 25/9/967 . Vençe pela verba "Peasoe.l dos QQ ,r
provados por Lei".,
'

Quartel

General

da 3a. Regi.ão Mi I i tal
.

O rd·'

2~.Sarg.
de Eng. (Sap, )" José Maria Erneato, da O.s.f·~i'"
Vence pela verba'Tessoal
dqs Quadro$ Aprovado~ por·

üuar t e l Genera!

do C. T. J. 'da Madei ra

c;: A lA
A_'·
~-11 .'
2q·~1'8·
C;\P~ •• ,... ! ~ton~OUUII:I
f'.l'\\OS_ p••rea ra, da-~,M·~V~
/0/961. B'
devendo: ser coosJ.derado nesta' s1tuaç,o, des?e 3 ~ doS QO
ce pela verba: "Pesscal de Nomeaç", Vitalína
alem
dros",
'

~a ". .
"'.\lerI8

,. '.
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ESColas Práti~as das -'rmase Serviços, Centros de
Instrução e Unidades
Infantar i a
Escola Prática de Infantaria
2Q~ S

.

. ar8~. de In~." Manuel Bodragues ·L~r.enço·e Rui RodriNo~ueira, amb~ da-RoM.M., devendo ser consi~erados
~l t~ situação.desde 10/9/967. Vencem.pela verba Pessodos Quadros Aprovados por Lei".

::s

20

iSarg
•de
da

Ini., Ricardo Ferreira Simões da Silva, do C. T.
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde
!lo 0/967. Vence pelá verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
r Lei".

Sil

Regimento de Infantaria nO. 1
l' ~

d,arg. do nSSG~, João Perei ra-Rodrigues, da F.M.M., deven~l ser considerado nes ta-ai tuação desde 12/10/967. Vence
a verba "Pessoal .dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento de Infantaria nO. 2
<o
~~rg. de ln!., Celestino Tobias Moedas, do R;I.lS, sua Uç~dadeMobilizadora, devendo ser considerado nesta situaV:o desde 5/10/967, por ter regressado do C.T.I. da Guiné.
nCe pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento de Infantaria nO. 3
<o
~Sarg. de. Jnf', , José Cavaco Peres, do C.T. I. da Guiné, de~~do ser considerado nesta situação desde 5/10/967.Vence
<o a verba "Pessoa I dos Quadros Aprovados por Lei ",

~rrg.

de Inf., Manuel António Ma~rílio, do R.I.IS, sua Ud,dadeMobilizadora, devendo ser considerado nesta situ~o
~Sde 5/1Q/967. por ter regressado do C.T.I. da Guiné.VenPela verba, "Pessoal dos Quadros Aprovados por.lei".
<o
;~ ..g. Mec.· Viat. Rodas, tdmundo Bodr i gues, da ~.M.A~, de~o ser consideredc nesta situação desde 19/9/967,' dat.a
qUe embarcou de regresso à Wetrópole.
r.egimento de Infantaria nO, 4

87~
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s~r!:

'2°oSargode Info,Orlando terreira da Silva,do B.l.5,por
motivo disciplinar, desde 6/9/967 oVence pela verba,'pes
soal dos (;uadros Aprovados por Lei",
2°.Sargode Inf',,José António da Conceição Silva,da fI.rr
A.,devendo ser considerado nesta situação 'desde 2/10/
'967;Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Regimento

de Infantaria

nO.5

2°.Sarg.do S.S.,Francisco Duarte Siopa,do P,A.L.1,sua
Unidade Moh1ízadora,devendo
ser considerado nesta 1
si tuação desde 11/10/967. por, ter regressado do C:T - .
da Guiné.Vence pela verba >lPessoal de Nomeação V~ta
lícia Além dos Çuadros"

Regimento

oe Infantaria

nO,6

2° .Sarg. de InL ,Abílio dos Anjos da Silva Ribeiro,~do
B. 1.16) sua Unidade Mobilizadora, devendo ser cons~de
rado qesta situação desde 6/9/967,por ter regressad~
da HoW..M••Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apr
vados por Lei" o
\

~eiimento

de 'Infantaria

nO.7

2° Sar-g, de InL ,Octávio Pereira,da f1oW.A,.,devendo ser
considerado nesta situação,desde 8/10/967 Vence pela
verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

Ce~imento

de Infantaria. nO.l0

2°.Sarg.de InI. ,José Vaz Martins,do ~.1.15,sua Unid~de
~!obilizadoI'a,devendo ser considerado nesta situaç~o,
desde 5/lQ/967, por ter regressado do C. T. L da Gu~~e
Vence pela, verba "Pe~soal dos Quadros Aprovados po
Lei",

Regimento

de Infantaria

nO 12

de
2° .Sarg. de lní., José Joaquim Domingues, da fULA.
pa'
vendo ser considerado nesta situação desde 11/9/9 l/d~
ter regr~ssado da Bo~.M
Vence pela verba "Pessoa
(\ladros Aprovados por Lei",

67

~egimento

de Infantaria

na 1~

~!*~érie
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20

,Sarg. de InL,
Wanuel José Marçal Gabriel,
do t',.L IS,
s~a Vnidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
~l~uação desde 5/10/967,
por ter regressado do C.T.Lda
u1né. Vence pela verbal/Pessoal
dos Quadros Aprovados
Por- Lei".

~atalhâo

Independente

de Infantaria

nO, 17

lo "

~o.)arg. do OSSGE, Cesário Ferreira
das Neves, do Ll. I.de
eicau, devendo ser considerado nesta situação desde 26/
967, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
P ar Lei",

20

~Sarg. do Q6SGE, Armando Coelho, do C.l.I.
da Guiné. de~
cendo ser considerado
nesta situação
desde 2/10/967.Ven
e Pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

~atalhão
20

Independente

de Infantaria

nO

19

~Sarg. de Inf. I João de Gouveia, do C.1. L de r·,acau, de
cendo ser considerado
nesta situação
desde 26/8/967.Ven
e Pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

Batalhão

de Cacadores

nO

3

20~~arg. de Inf.,
Antero Augusto 'le ixei ra, do S.C 5, sua U~
ç~dade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta situa
V~o desde 1/e/967, por ter regressado do C 1.1 da Guiné.
ence pela verba "Pessoal dos Çuad ros Aprovados por Le i "

~ata~hão

de Caçadores

nO" 5

20
dSarg• ~~úsicoClarinete
Sib", Francisco Amaral Vedicas,
là/~·M.A., devendo ser considerado
ntsta situação
desde 2/
c 967, data em que embarcou de regresso
à Metrópole.Ven
de Pela verba "Fessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Oua
tos"

lo .S:
a~rg. Músico "Sax Ione ', ~,~-Inud
Gomes, da H,M.A., devendo
~ considerado
nesta situação
desde 8/10/967,
data em que
arcou de regresso
a Metrópole
20

~atalhão

Q8 Caçadores

nO

6

~~rl-,. de ~n~., ,r,'anuel Martins Fevere~~o, do fi I 16, '.sua U
litdade ~oblll.Zaaora,
devendo ser cons i.de rado nesta s r tuaçjo
b Sde 6/9/967,
por ter regressado
da l~.tyI.M
•• Vence pela ver
ii "O
."
.essoal
dos (-uadros Aprova d os por L el..

872
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2°.Sarg.
de Inf., Joaquim Vaz Sarzedas,
do F.I.2,
sua lnidade Mobilizadora,
devendo ser considerado.nesta
situação desde 23/9/967, por ter regressado da P.M.A•• Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2° .Sar~. de Inf., .Iosé S~do
Louro, da H.M.A., devendo ~S'
cons1derado nesta s1tuaçao desde 11/9/967, por ter regrA_
sado da H.~.M••. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
p rovados por Lei".

2° .Sarg. de Inf., João Manteigas Carracão, do F. I.15, ~U8~
n:i.dade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta s1t~8,
ção desde 4/10/967, por ter regressado do C. T. I. ,da Gu~~e.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por ,Lel •

Batalhão de Caçadores n°. 8
2°s.Sargsó
de InI., Joaquim Ant"ónio Pimenta Carvão,' dOP.~~.
A.F -. ~ Manuel José Mestre Bemalho, do R.I.15, Unidades Ide
bilizadoras,.devendo
ser considerados
nesta situação desdo
19/9/967 e 15/9/967, respeétivamente,
por terem regresds8s
da B.M.A.• vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova o
por Lei".

~t

2° .Sarg -. de Inf.,. Franc;isco Wexe Carat;>uça, do C.1'. I. da
né, devendo ser cons i.derado nesta' s i tuação desde 5/10/, ~"
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros "provados por Lel .

2°.Sarg. 'Corneteiro,
JO<:lOJosé Jesus 'Correia,
do fi.I.15"d:·
vendo ser considerado nest.a si tuação desde 5/10/967" d~~.
em que embarcou 'no C. T. I. da, Guiné, de regresso à Metro .,i~
le. Vence pela verba "Pessoal dos Quad~os Aprovados por

Batalh&o de Caçadores nO. 9
1° .Sarg, ,1° 'Mec. Viat. Rodas, Francisco
.R'~'·.A., devendo ser considerado nesta
967, data em que embarcou de regresso

Madeira Clemente5,/~i
situação desde 1
à Metrópole.

,~rtilharia
Escola'Prática de A~ti Iharia
l°.Sarg.
do,QSSGE, José Maria, do C.T.I. da Guiné, devend18
ser considerado nesta situação desde 5/10/967. Vence pe
verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

t:_

Série
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0

2 .Sarg• de Ar t.,.; Joaquim António Mirador l-at.a Iha , do ((.
~.P:2, sua Unidade, Mobilizadora,
devendo ser considerapO nesta situação
desde 15/9/967. Vence pela verba"
e,ssoal dos Quadros Aprovados por Lei".
0

2 .Sarg• de Art.,

Manuel António Silvério,
da R.M.A. ,devendo ser considerado
nesta situação
desde 11/9/967,por
~~r regressado
da ,11.M.M
.• Vence pela verba. "Pes soa I dos
'<'Uadros Aprovados por Lei
/I •

~e~imento

de Arti Iharia Ligeira

nO,l

lOs.Sargs. de Art., António Horácio Leitão,
da E.P,A.e Alexandre Rodrigues,
do G.A.C.A.2, ce vendo ser considera
dos nesta situação
dtsde 10/967, de acordo com o adita
Mento nO. 3 à nota Circular
n", 4357jR11 de 11/8/967 doE.

1.'E<l

iii'

negimento
o

de Arti Iharia Ligei ra nO,2

2 .Sarg•

de Art~, António das Neves fatista,
do f!.A.P,2,
s~a nidade'Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta
Sltuação desde 15/9/967,
por ter regressado
da F.M.A ••
Vence 'pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei':

Regimento
tO ·,;"arg.
ç;;
Clarim,

de ~rti Iharia Ligeira

nO 3

.'

José Vilhena, da «.M.A., devendo ser cor"
blderado nestâ situação
desde 2('/9/967,
data em que en-arcou de regresso a N,etrópole. Vence pela verba Il~ esso
el dos Quadros Aprovados por Lei".

P.egimento de ~rtilhafla

Ligeira

nO,4

lO.Sarg. do QSSGE, Garibaldi
Augusto de Freitas
Rato, do C.
1'~.I. .da Guiné, devendo ser conai derado nesta situação desdde22/9/967. Vence pela verba "Pessoal dos Guadros AprcvaOs por Lei".

Regimento

de Arti Iharia Ligei ra nO.5

l\Sarg.
de t\rt.,
Amàndio Augusto Mota Saraiva,
do fí • .A.C.,
s~a Unidade MQbilizadora,
-:ievendo ser considerado
nesta
Sltuação desde 19/9/967,
por ter regressado
da ~·.M.A•• VenCe pela verLa "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Qua
dros".
'
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'Regimento

de Arti Iharia Pesada

, 'e
~:r!*

nO.2

2°~Sarg. 2°.Mec. Viat. Hodas , Jo~o Gonçalves da Si~va ~e
a
2° .Sarg., 2° .Mec , Electricista,
.Iosé Eugénio More).r s
Almeida, ambos da P.~.M." devendo ser çonsiderados n~e
ta situação desde 2'4/9/967 e 30/9/967. respectivarnen •
data em que embarcaram de regresso
Metrópole.'
I

Pegimento

de Arti Iharia Pesada

nO.3

s~i·

20.Saq,.
de Art., Manuel Simões Ribeiro, do R.A.L~ 1~\
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado neslaventuação desde 15/9/967,
por ter regressado da I'.~.~i'"
ce pela verba "Pessoal dÇ)S Quadros Aprovados por
(Com destino

ao C.l.C.A.

nO. 2)

da fi·
2° .Sarg, Grad. ,de ln!., Rui ..Augusto Rocha Santiagode 10/9/
W.M., devendo ser considerado nesta ,situação des doS pOf
967. Vence pela verba "ressQal dos Quadros Aprova
Lei".

PegÍlilento de rr tt rnar ta Antiaérea

Fixa

do sef
1'").Sarg. do QSSGF,' BoIdão da Cunha, da R.M.A., devenela '
:onsiderado nesta situação desde 2/10/967. y~nce p
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le i .

Regimento

oe Arti Iharia de Costa

. a do fl"
2° .~,é1.r'. de Art . Hermínio Cae tano da Cruz Ferrelr iderado
t' .L~ 1, sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser cds da fI,~:,1
nes ta ~tuação desde 15/9/967, por ter regress
o pOr f.,e~'
A•• Vence\pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprova oS
I

d

\

Gr~~

de Arti Iharia Contra

'-aronaves n~2

~'

-.
deve
20.Sarg. de Art., António Gonçalves Pinto, da F'~7A'por ~fe
do ser considerado nesta situação desde 11/9/9~ dos QU~
regressado da R.M.M•• Vence pela verba "Pessoa
Aprovados por Lei".

G~~po de Artilharia
20.Sarg.
A.P.2,

Contra

Aeronaves

nO

3
dor.
uerque,
00
de Att., José Alberto,Cardoso
de Alb uq sidera
sua' Unidade Mobilizadora,
devendo ser con

Ja ~' ,
,
***.
,er) e
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815

•••

~:Sta situação
desde 15/9/967, por t.er regres sado da R.M.
o Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Qúadros AprovaOs Por Lei'.
0
I 2

'ç-

~?~.
de ArL,
lO/~e, devendo

Alvarim:de Jesus Hos inhas , ~o C.T.I.
da
ser'conslderado
nesta sltuaçao
desde 11/
67. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados

Par lei".

Cavalaria
lo

Escola

Prática

de Cavalaria

. Sarg ' , 1 ° ,Mec. V'Ia t ; ,Ro d as, .Ioão
~ bat i.st.a
,
Bernardo

$0

~ei5/da R.M.A., devendo ser considerado
nesta
9/967, data em que embarcou de regresso

20

~:rg. d~ Cav., José Mexia Loure i.rp,
'ierbconslderado
nesta situação
desde
a "Pessoal dos Quadros Aprovados

20

bar-ro~ituação desa Metrópole.

da R.M.M., devendo
10/9/967. Vence pela
por Lei".

~~~g. de Cav.,

Joaquim Dias, do R.A.L.l,
sua Unidade Mo3/1Ô~/adora, devendo sef considerado
nesta situação
desde
~es 967, por te,r regressado
da R.M.A•• Vence pela verba"
SoaI dos Quadros Aprovados por Lei".
20
'
~~ar~. de Cav., Mariano da Costa Nicolau Dias, do R.C. 7,
~nidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nestasi
Qr Çao ddsde 22/9/967. Vence pela verba "Pessoal dos Qua
Os Aprovados por Lei".

til:

20

'~ar
~
~er g. d~ Cav., Angelo '~uis de Almeida, da R.M.A., devendo
'ie"hco,nslderado nesta situação
desde 23/9/967. Vence pela
~
< a "P~ssoal
dos Quadros Aprovados por Lei".
Qrr'
'ie~dl de Cav , , ,Fernando VictorinoFerreira,
da R.M.A., de>
~l o ser considerado
nesta situação
desde 3/10/967. Venee
a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

r.egimento de lanceiros
20

,(Q>m ~~ino

ao C. LC.A.

nO
11':3)

~~~rg. Mec. Viat. ~o.das, Manuel 'l cr res Cabace ir a .Di as., da
967.M., devendo ser considerado
nesta situação
desde 13/9/
• data em que emLClrcou de regresso
à Metrópole.

~egiruento

de Lanceiros

nO 2
e-

2° .~aql:. do QSsr...J:,~'ário AlLerto Marcelo, do O. t., ~~/lO/
dir, devendo ser considerado
nesta situação
desde
967.

Pegimento

de Cavalaria

nO.3
devetl'

2°.Sarg.
de C~v., Francisco ~eraf~
Góis, da B.W..M·'yetlce
do ser cone iderado 'nesta sa tuaçao desde 10/9/967,:"
pela ver-La "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le}. •

Regimento

de Cavalaria

,

nO ~

"

A.MY·'

2°.Sar~.
de Cavo, Jo o Jose dos hea.s Gonçalves, da i961.veJl
devendo ser cons i.de r do nesta situação
desde 18/9 Lei".
ce pela verLa "Pessoal dos ruadros Aprovados por

Engenha r ia
r.scola Prática

de Engenharia
sua

20 •. ar g , de l:.n~. (Sap , }, ~'!ário Hosa Pebe Io, do P.E.;;.
nidade MOL~1~zadota, devendo ser considerado
nes
çâo desde 15/9/967 .. por ter regre'ssado
da fI.M.A.
pela verba "Pessoal dos Qqadros Aprovados por Le

V

sitU8
yePCe

i".

(Com destino

ao

r·.F. N° 3)

do'

fl

,
"
0l'veira"df8
(Sap ,}; rllall,dllt1.nO de Sousa
1. oPSl.e P
• nO. 1. sua Lni.d ide Mobilizadora,
devendo ser c ado da !
do I es t a si t.uacão desde 15/9/967" por ter regres~adoS pO
o
i' r • > Vence pe la veria "Pessoal dos Quadros Apr
Lei".
M·A·'
da A.' r
2'0.Sarg. de Eng.(ap),
Vanue l de Oliveira
Març~)io/961'~8
devendo ser consaderado nes ta si tuação des?e
1 '(TI doS
ce :pé Ia ve rLa "Pessoal de Nomeação VitahCla
a e
dros ",
20. 'arr•

.
de til.

Regimento

de Engen'iar la nO,l
d

(l

de
M, A veIlCe"

19i9/961.

2° .Sarg.' de Eng. (Sap.),
Eduardo' Rpsa Martins,
,dfo;'
vendo ser considerado ,nesta situação
de~de I'
doS (}l~
pela verea "Pessoal de lomeação Vitalícla
a em

f':-

.

...

*.,,**;;'.~p,
nr-OE' ~n f.XE.hC1B ;'°.31
~
..*u~***•••*******~~~**********.oc.***~*
••~*~r*u.*
""I

20

;~~~14.Jt.!
\,

~ng,(.::ap.),
~arciso
.;t;.sé de.tv:edeiros,
da ~
10/9' devendo ser cons i.ce.r ado nesta S1 tuaçâo desde
2/
do 67. Vence pela verLa "Pessoal
dos Ouadros Aprova
S por lei"

Grupo de Companhias

de Trem Auto

20

~~~r,g .de ['ng (Pod.),I.anue1
~1ícioVarela,
doIU~.l,
ta i:t :n1dade ~obilizadora,
devendo ser cons ider'ado nesÂ Slluaçro
desde 15/9/967,
por ter regressado
da PJv.
L~i,,\t:!llce pela verba ..ressoaI
dos (,!,Iadros Aprovados por

2° rnellto'
Sarg 20 :~1ec. V'i a t Podas, GU1
'1 !'er'!le .Augusto d o N
.
- ~SC1.
o

Ção " da R M.A ; devendo ser cons i.de redo nes t a S1.tua
Met .~esde 12/9/967,
da ta em que. embarcou de regresso
à
ropoh

Ttansm issões
Regimento

de Transwissões

.
~lÂJud,

Sar

Chefe Mec, ~lat Eléctrico,
Radio-Héctrico
~,~C~~ónico, Jo~quim ~odrigues
de Oliveira
Miranda,
. m, desde 13/2/967,
por pedir.

~atalhão
20

e
da

de Telegrafistas

,

de Fng (Trans

A..~I'g.

), Manuel da Silva Mendes, da B.M.
nesta situaç~o
d7sde ,2/10
verba "Pessoal de Nomeaçao VltahC1.3 a

967 devendo ser conslderado
lé ' VenCe pela
ln dos Çuadros"

20 ...arg

20' I,~ec V·i a t J:l.oaas
,
c:
d"\I
Jose ' d os ~antos,
.
o- de sr
d endo ser cons i. d erado nesta Sltl1aça
étt
a em que embarr-ou de regressn
a \'letrópole

I)atalh~o de P.e onhecimento
20 •"<t r

da

J:I

lA

'VI

'4
!~.

"5
~ 9/'967
I

,

'

.. s Transmissões

Tran::.. I Antómo da Silva
Ar t (Op
Inf
das
ser cOllúderado
nesta
si
tl1a ~ lh.l, da R MM, devendo
pela ve rbu -Pessoul dos Çua
drQ~6~ desde 11/9/967
Vence
prOvados por Lei"

Carv:'

d

20 Sa
~

1

de En~. (Pi:àIJO Tran~ ), \i~~lio
na sl.tuaçeo de Jlsf>on 11hdade

rernandes

Jorw·::,IÜ

~erviço

de ~a6dB
Regimento

do Servi~o

de Saúde
'e-

1° .<,1'1'-,'

do S.S.,
Laurent ino JQ.!?é Correia,
da R.M.M. -7 ~el1'
vendo ser con&iderado nesta situação
desde 31/7/96 •
d
ce pelo. verba "Pessoal
Nomeação Vitalícia
além os
Çuaor oa' •

de

'rO e
2°s.S~rps.
,do :'.S., Romero de Assunção Coimh,ra Palme
do
Jose r-rfi1da Is teves , ambos da R.M.A.; 2° .:::larg. Gra do
~.S.,', Florêncio
Orlando Gonçalves,
da R.M.A •• devej9/67
ser considerados
nesta situação
desde 16/9/967,
p23 soaI
e 2/10/967,
respectivamente.
Vencem pela verba"
es
de Nomeação Vitalícia
além dos C~adros".
,
~il"II,
2° .Sarg., do ~• ._., José l'enriq~e
l\ogueua
Fst~ves ~a desde
da R..~,.A., devendo ser cons ide rado nesta Sl tuaça~"erbll
11/9/967,
por ter regressado
da ~.M.M •• Vence P~ a
"Pessoal
de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros' •

d.

Orgãos'de

Execução

Estabelecimentos

dos Serviços

e Outros

Ele~entoS

Penais

nepósito

~iscipl inar

devendO
2° ,._' rg. de Cav., Joaquim José Colaço,
da P.M.M.,
e pe~
ser considerado
nesta si tll<.ção desde 10/9/967.,
~enc
la verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lel

[stabelecimentos

de Instrução

Inst tuto Técn ico "i I ita r dos Pup i los do Exérc ito
í

, .. dll

elrp, /
Gomes fe~~sde 11
2° .Sar,..;. Mec,. vi.at , Rodas, .lor,o Dionísio
nes ta si tuaçao,
ale,
1~M.M. devendo ser cons iderado
(_lata em que embarçou de regr.esso
à MetfOP
°/967,

Colégio

Militar

A ~.

do B- do
1° .Sarg, de Art., José de Almeida Mesai.as Albano, f1side'p, [I!'
nO. 1, ,,"<.Ia Llni.dade M"Lilizadora,
devendo se r COdo da i"rn
nes La si tuaçâo
desde 26/9/967,
por ter ~egf~SSricia
II e
A •• Vence pela-verba
"Pessoal de Nomeaçao Vlta
dos Quadros".

I

;84**:!!!
8'
o
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Escola

Central

de Sa.rgentos

lo ."

'~ar
H.r\l.t

10 {,
"~ar

do ~"),~., Agostinho
2, por pedir.

Joaquim

dd

h,reirct

Cunha,

do

tanJ~: Wec. Viat. Hocias, ol i car..o dos Fe s 'antas
ta
tuaç 1ra. d \ ~, .A •• devendo 'ser cons i der ado ues t a si ..
à.'I'e~o,desde 2::'/9/067,
data e: que e 'arcou de rt:eresso
ropole.
•
í

r

,entro

de

lnstruc;e

de sar gentus

i I lct anos de Infantaria

2°,Sar

vend~: de lnf.,
Aloísio
~mídio ~ertrudes,
da li ..• A"
dece pel ser considerado
nes la si tu ção desde 3/1( /967 . \en
20
a veria "Pessoal dos Cuadros Aprovados por lei".

,Sar

v!::ltd~'de lnf.,
José Lopo Pentes,
do C.1,L de limor,deCe pel ser considerado
nesta s itueção
desde 17("/%7. 'ena verba "Pesso~1 dos Cuadros ' ,:,c>vudospor I i".
»Ó,

~amro do Instruç50
20

"

Ui litar

de ~anta ~argarida

•

'~ar
do s:' de (c.v~, Amadeu'" .es Ferreira,
da p,r,! .A., (!evenPela r consl.neT'iiPO nesta situação
desde 23/9/967. Vence
verba "Pessoal dos (\.ladras Aprova'dos por Lei".

Centro

20

oe Operacões

de Instrução

Especiaic

'~ar

verb~'"ge Cav., António Jos~ Amar aL, do O,', .. Vence ,eb.
~
.essoal
dl.s Ç.\Jadros Aprovudos por Lei" •

...en t r o 'A.. I I I t a r d e Edu c a ç o F í s i c a J:' ~ i ta ç d o e I' e spo r to
,Sa
~I.A~f:;· de Cav., Adelino .Lanuár io ~larques Mandriana, da .•

20

o

o

ã

9ó,?

• devendo ser considerado
nesta situação
desde
~oai ~or ter regressado
da f .M.: .. \ence pela verba
Os Quadros Aprovados por l.ei".

<~'Sa.

"Pes-

rampo de Ti ro de !.Icoc'lrte

D~i~:dde A::t~,
çQO

11/9/

Eurico

Germano do l'OI1S~Cc,
do Fl.A.~.l! sua
devendo ser ccw:1lder~do nesta ~ltua:
/1 /967
por ter r""ressa
o da r"r,.. A•• Velce pe
J
-.:o
l ."
e~soal dos Çuadros Aprovudos por ~i •

d~: ~ 01" a.Li zadora,

1'1 v

de
erh. to
a

Centr

l.

Instrl

Lo de Condllç~O

:l to

nO

5

.

.

'" l-'J

t

2°.=dr~. de Art.,
Ldué1:do Pirnent.a Con9alve~ P~na, (!~t;' 0/
, v »
devendo ser con s ide r ado nes ta sa tuaçr o desde L / ~r
967. Vence pela ve rr a "r essoal dos Çuadros AprovadoS
le i "
,

o

Estabelecimentos

Hospitalares

y o s p ita I

~q I i t a r P r in c ip a I

2°.Sarg.
do 3....., Francisco 80sa Polido, da P.M.!.>., dev~~
do ser cons~derado nesta situ~ção.des~e.2/10~967.
V~~a
pela verla
Pessoal de Noneação V~t.al ící a aletTI dos d ro s ",

:lospital

'ti

l ltar ~egional

n", Z

2° ,::'arg •. do S. _., David Pereira de Figueiredo,
da p.M}"
devendo ser considerado nes ta si tuação d t!sde 9/1O/?67 dos
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
aleID
(\ladros".
2° .Sarg, .do S.S., Ant.óni o da Silva, do B.S.S .. Vence
verba "Pessoal dos Çuadros AProvados por Lei".

r.iversos
Depósito

r-eral de ~.didos
tiO

2° ,Sarg. de Il'f., José Antunes Wartins de Oliveira,
:va~es
do da P .1'v'.A., devendo ser considerado nesta situa$aQtllgO
de 14';10/957, da ta em que teve alta no lU!, P. e fOl J pO!
do apto para todo o serviço.
A sua comi.ssão foi dad~05pC!
finda,' Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova

L·"
e~

•

M Moi
2° .Sarg, de InL. 'l<rancisco João Fduardo Mimoso, da
devendo ser considerado nesta si tuação desde 24/9/9. ,.
ce pela verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel

r67ve~

Depósito

de Indisponíveis
.

:.l

reJldo

2°.Sarg
do Q.SSGl:., Fernando doe Oliveira,
da h.~: A., -e\p~lo
ser cons idé rado nesta si tuação
desde 23/9/967.
\lellCe
verba "Pessoal dos Quadros Aprovado.:: por Lei",

SUjJranumerários

~:****************
Série
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Infantaria
Regimento

de Infantaria

n", 2

Purriel de Jnf"
Isidro da Fonseca Almeida, do R,I
14.
devendo ser cOllsiderado nesta situação desde 18/8/967,
Porter sido nomeado nos t.ermos da alínea c) do artigo
3° elo !Jec, 42937 de 22/4/960/
para serviJ: nas tropas
de reforç o à guarnição normal da R.M"A.

qegimento
2°s,Sargs.

de Infantaria

nO.l0

de Info'

João Sin fróni.o Valentim, do O.J., Jo
do F.L 10, Jos~ Alfredo Cer de i r. ,
o H.I.5ó
(Trans.),
Eduardo Rodrigues Ferreira,
do 8.:
8; (Sap.), António Manuel Paco, do R.I. lO, devendo ser
C?nsiderado,s, nesta si tuação desde 11/10/967,
por terem
sldo 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.N••

~é Manuel Fernandes.

Batalhão

de Caçadores

nO. 10

o

2 s.,Sargs. ~rec~ 'Viat. Rodas, Custódio ~lanuel Rosado W:inistro, do C.I.S.M.I.
e Domingos Francisco Gálhanas Adagas,
do R.L.li
2°.8arg.
Corneteiro,
José António Correia,
do
C.1.0.1:,. ;f<urriel
Cornet.e i ro , José Oimas Branco, da E. r.
I., devendo ser considerados
nes t.a situação desde 11/10/
967, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do
arte. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960,
para servirem nas
Nropas,de reforço à guarnição normal qa Região Militarde
IOçamblque, .

Cavalaria'
r.egimento de Cavalaria
2

0

S

.

nO. 7

s: arga, de Cav., João da Costa de Carvalho, do B.C.4, CaSl.rniro dos Santos Piçarra,
do
LM., José Laureano Videira Candeias, do C.I.C.A.3.
António Marques das Neves, do
~.~.2, M~lluel António Soare~. d~ LP.C.!
~tónio
.Ior ge La··
elras Pi.çar r-a, do 0.0., J080 Di.ogo Fe l iemino, do ~i.C. 8 e
o ,Furriel de Ca~.,Fr~ncisco da Conceição Nunes. do QrJ/3a.
l:1.~I•.• devendo 'ser considerados nesta situação desde 17/ 5/
967, por terem s i.do momeados nos termas da alínea c) do clrr.
l~do Dc(,.41~yrde22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à guarnição noru.a l d~ ~.M A. ••

c..

,

88~
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2°s.Sargs. de Cav., Carlos Alberto Rodrigues, do R.C.6 ~
Joaquim José Drogas, do R.C.4, devendo ser consider~
nesta situação desde 11/10/967, por ter sido nomeado~
nos termos da alínea c)'do artO. '3°. do Dec. 42937 ~
22/4/960, para servirem nas tropas de reforço à gua~~
ção normal da R.M.A..
.
No Ultramar
Região

Mil itar

de Angola

2° .Sarg , de Art. (Mat. Seg, Cr ipt.o), António de Freitas ~o
dinho, da CHERE1, devendo ser considerado nesta s~tuaii
desde 11/10/967, por ter sido nomeado nos termos da a f
ne~ c) do arto. 3°., do Dec. 42937 de 22/4/960, pa(a se
vir nas tropas da guarnição normal. ,
• II

2° .Sarg
de Eng (Mat Sego Cripta), António Nunes NogueJ.~e'
do B.R.T., devendo ser considerado nesta situação d s)
, 11/10/967, por ter sido nomeado nos termos da a1íI_lea~IIS
do artO, 3°. do Qec. 42937 de 22/4/960, para servJ.r
tropas de reforço a guarnição normal.
Furriel do S.S.(Enfo.), Manuel Andrade Moreira, do H.S ~.,
devendo ser êonsiderado nesta situação desde 11/1d/~6~
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do art.l.8°
G
do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de

N ..
~egião

MIl itar

de Moçambique

Sarg Ajud. do Q.S.M, Alfredo Freire, do R.A.A.F., deve;!
d? ser considerado nesta situação desde 22/3/967, pore,;:;
sJ.do nomeado nos termos da al~nea c) do artO. 3°. do ar
creto 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de gU
nição norma 1.
do
2° .Sarg. de Art .• José dos Santos, do qj/ 3a • .R.M., dev~r
ser considerado nesta sltuaçã0 desde 11/10/967, po~ oec
sido nomeado nos t.ermos vda al ínea c) do art.o, 30 •. o"'OJlOf
42937 de 22/4/960, par-a ser ir nas tropas de guarn1ça
mal
I

Comando Territorial

'Independente

da Guiné

Furriel do S S (Enfo ), José Orlando de Sousa Gouveia,

do

fi
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S.S., devendo ser considerado nesta situação desde 10/
10/967. 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.

v Pensões

DECLARAÇÕES

de Reforma

~e a partir de 1 de Novembro

do corrente ano, transitamm
Para a situação de reforma passando a ser pagos ,q~s suas
Pensões pela Caixa Geral de Aposentações, conforme vem
publicado no Diário do Governo nO. 249 2a. Série de 25/
10/967, os militares a seguir mencionados, cuja pensio a
nual a cada um se indica, estando'já deduzido o desconto
a que se refere o ar tO 13°. dq Dec-Lei nO. 39843 de 7/
10/954.
.

·Sarg.Ajud.do ~~
"

"

António Famos, Vicente,da
CSVCIA, •.•••••••• •..•• •.•••• 27 .012S(l)
-Ant.éní.o A'lgusto da Costa Go
mes, do'IRt. 13 .••. ,
27.0l2Ja)
" Augusto de lVlouraStof fel , do
lJl\1
27.012$00
Humberto Gonçalves de Amorim,
do EC 9 •••.••.•••
' ••••••••••
' 26. 3~
"José
Gonçalves de Sousa, do
bEeF. .... • ••.•...•.•...•••••
25. 656$(X)

ti

I.

2.............. '

"

2

Pensões

de Inval

idez

Que no Diár'o.
Governo nO. 249 2a Série de 25 de Outu
b~o de 1967, foram publicadas as pensões anuais de inva
lldez, concedidas aos militares abaixo mencionados estan
do já deduzidas do desconto a que se refere o art 0. 13"
do ~c.Lei nO 36610 de 24/11/947, esclarecido pelo artO.
11°. do Decreto Tp, nO. 39843 de 7/10/954, pelo 'que devem
~r abatidos aos fec:tlvos das suas Unidades desde 1 de
ovembro do ano em curso. desde quando passam a ser paga>
Pela'Caixa Geral de Aposentações e ficam sujei tos a todas
as disposições'
~~ldO
Ramos oares Ferreira, 2°.Sarg.Milo.do
J. ... 1. . . ... ..... . .: ..
. ... o· . . . . . . . . . .. .
22. 512$00
~oeo Augusto Franco Parreira, 1~ Cabo nO 9895265
o ~ A. C. . . . • . . .. . .....
• • . . • ... . ... ".. . ... 14.628S(X)
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sérl;

Dominuos Ant.ón i c ~~ec, l° Cabo nO 9318765 do
LI 15.
hino Rodrigues ~'achado, 1° Cabo n? 1069/65, do
14. 628ScC
li I n? L ..
Au~usto da Cruz Palhais, Sold nO SOQ/65 do P
14 628$~
I nO. 2.' ....
~ ~
.
Di.ni.z de Almeida SoId n" 1006/63 do RI 16 • 14 628$
~Francisco Maduro PinhPHo, Sotd 'no 352/64 do
PI.
1
14. 62e$CO
-José Faustino Teles Ferreira,
Sold n". 20328/65
fj$CO
do c..c. .A.... ,. ..
. •• " .••••••
. •.•• 16.62
-Va Idemar de Amorim Grilo, Sold .. no. 54072/64 do
. 8$CO
r,.co 7 ..
"'.t
• ..,14.62
-Ili amant ino Hosa I.!aptista, Sold , nO. eC4/64 do H
S$CO
A.L. nO.
•
,..
. .•••... , ••••• 14.62
·Jos{ António oMartins de Amorim, Sol~ nO. 51335/
'2S$dJ
64 do P.I. n • 15....
•• •.•
•
14.6
-José Manuel Sara iva Gaspar, Soldo nO. 2791/62 do
8$6)
B.C. n? , 10. ••• .• ••••• .••
...:
•••.••••.••
14.62S$dJ
-José Ferreira,
SoId , n", 51282/64 do 1'I.C.7•••..• 14.62
-Fort.unat.o liodrigues Lopes, Soldo nO. 643/59 do ~~ (X)4$dJ
A"P .. nO. :!.a
.,
"'" ••••••
o •••••. n.
-Serrai I Marques Ferreira,
Soldo nO. 1169(62 do
. '86O$dJ
R.C. 3
7~
-Manuel Fernandes de Almeida, Soldo nO. 1425/63 do f:I1$dJ
P.~C. 7
"0" ..
6. O
-Amândio Ventura Mendes, ·Sold. nO. 376/64 do R.C •. ()6O$CO
n? ..
O.o.;.;
.........
6.
-Ant.órrio Ferreira Nunes ~ibeiro, Soldo n'? 58083/
. OIScO
0.

00

....

" .......

;0

~

...

~.,

•

(I

••

(I

7.GflOÕlO

...

(I

••••

0 ••••••••

~I

II'

oo'

••••

••

I>

....

<I

"

•

...

OIJ"

...

~

J

•••

•••••

"

"

••

CIO

•

"

•••••••

0 •••••

o o ........

0.

" '"

~

(I

•••

OI

65 do p.I. 15e.~ oo~ •••• ~.~ ••• o••••••••••••••

..

~.~. 5.82
352$00

-M~nuel Pereira .Lopes, Soldo nO. 71622/65 do R.I.
n
15
-José Moreira da Costa, Soldo nO. 44725/65 do R.
C. nO. 7 .. ~.....
-Severino Antunes 'leimão, Sold. nO. 643/64 do fi.
C. nO. 3
o ••••

I)

I)

••••••

.,

c .....

" " ••

" "

•••••

o •••

o •••••••••••

I)

•••

"

ou

••••••

••••••

".o

' .....

iii

•••

".

:

•

••

•••

~

~

5.

32$00
4.6

3.9Z4$dl

•••

3 - Rectificações
.o'

Declara-se .que na parte respeitante
danteRamo Auto do 10.. Sar$. Meo.
de Jesus Martins ~~calhel.ra,
da
73}., dll·O.E. nO. 26 de 20/9/967,
e não "Promoções" como por lapso
Declara-se

que na parte

respeitante'

a promoção a Sarg· ~1
Viat. Lag., Luis MaIlP~g'f
to,p.C .., publicadd / açõe5'
deve ler-se:
"Gra U
foi publicado.
.o'

à promoção a Sarg· AJ

~a, SérIe

ORDEM DO EXERCITO

MO,31

885

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

dante RamoAuto do 10.Sarg. Mec. Viat. Lag., José Dimas
Rocha de Carvalho, do R.C.4, publicada a pág. 731 da O.
E. nO. 26 de 20/9/967', deve ler-se: "Graduações" e não
"Pl'<XTlOções"
como por lapso foi publicado.
Declara-~e que na parte respeitante
ao 10.Sarg. de lnf.,
Laureano José da Çost.a Nunes, publicada a pág. 768 da O,
E. nO, 27 -Sa, Série- de 30/9/967, deve Jer-se:"
do.B,
A.A.F. sua Unidade Mobilizadora" e não R.1.l, como por
lapso foi publicado.
Declara-se que o 10.Sarg. de Eng., FelecianoJosé
Duarte,
da E.P.E., constante da O.E. nO. 27 -3a. Série- de 30/
9/967, a pág. 772, foi colocado na R.M.A. e não do R.E~
1 como por lapso foi publ'icado.
Declara-se que a transf~rência
do 10t~Satg. 1° .Mec. Radiomontador, Victor Manuel Paiva de Almeida Santos, na situação de disponibilidade,
constant.e da O.,E. n", 20 -3a,
Série- de 20/7/967, pág. 550, é para o'B.M.M.A. (ASM) e
não para o R.!. :ie Luanda.
'
'
I

Declara-se nula e sem efeito a colocação do 2°.Sarg. de
ln;t;., Romão.Franci sco M~ques Clero, do CoI. Militar~conIo.rme consta na OAE. n? .24 -38. Série- de -30/8/967, pág•.
658. Que sej a rectificado
para 18/7 /967 a' data constante'
da mesmaO..E. a pág. 667.
Declara-se nula e de nenhum efeito a transferência
do 2°.
Sarg. Mec. Mat. ~iptográfico,
Jacinto Esteves Lopo, do Q.
C.' da 3a. R.M. para a QiEBET, conforme consta da O.E. nO.,.,
29 -3a. Série- de 20,'10/967, ..a pág., 809.
Oeclara-se nula e de nenhum efeito a transferência
para o C.
l:O.E. do 2°.SarB. 2~~Mec. Radiomontador, Manuel da Conce~
Çaó Joaquim, do B..A.P.2 que pela O.E. nO.24 -3a. Série- de
3<?/8/967, transitou para a situação de d~sponibilidàde.
A
Cltada tr~sferêncla
é tambémobjecto da O.E. em questão.
~cl~ra ..seque a antÍ8Uidad~ dos Furriéis. 2°s.Meo. Viat •. de
, ~a$ .. Alvaro ~o
Co~reia Tavares e José Vonseca
Deis
~ches,
do C.T.I~ da ~iné é a cQUstante da O.E. nO. 22 ~~. ,série,- de 10/8/967 e', não a cMstante da O.E. nO.20 -Sa,
~rie- de 20/7/967.,
I."
•

dos

tleclara-se

que ficam ~ulas e' de nenhum efei to as graduações,

!
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constantes das págs. 637 e 638 da O.E. nO. 23
3a. Sé
rie . de 20/8/967, dos militares abaixo mencionados, em
virtude de já terem sido promovidos à Furriel pela O.t
n
22 Sa , Série - de 10/8/967:
.
-1° .Cabo Mec, Viat. Rodas, Ant,ó,nioPf1ariaSilveira, do ItC,
n~. 8•
..1 ° .Cabo Mec , Vi a t , Bodas ..Ricardo Proença Robalo Pedro,do
F~C.8.
~1 0. Cabo Mec. Via t , Podas, Joã" Baptista, da E.P,C ••
? ,

Em referencia à O.E. nO. 25 -3a. Série· de 10/9/967, pág·,
723 rectifica se, para 1 de Setembro do corrente anO a
data em que são abatidos ao efectivo das suas Unidades,
passando, na me sina data, a serem pagos das suas pensõdes
de invalidez, pela CG.A., os militares nela menciona os'

4-

riversos

Decla~a -se que o 2° .Sarg, de lnf., A1merindo Alves da fioo
cha Eorg~s, que t~m co~o Unidade Mobiliz~o:a_ o R. I,
7, trans~tou da s~t~a~ao de reforço à guarn~ça~ no~ma do
P.M ..
A. para a Cuarrrição Normal desde 17/1O/967,de~"do'
ter desde a mesma data o R.!. 7, como Unidade MobibZ~2/
ra. Encontra'se na R.M.A. desde 28/4/965. Nota nO, 3~
1 de 17/10/967 da h.M.A ••

1~

Declara·se que o 2°.Sarg. Meco Viat. Rodas, Manuel de Oli'
veira Lopes Mourisca, do R.C.3, promovido ao actual pos
tQ pela O.t. nO.24-3a. ~ériec de 30/8/967. pág. 670,sef
ve em reforço à R.W..A••

r

Declara se que o Furriel 2° .Meco Electricista, Baúl da Jl
ceição Ferreira Dias, promovido ao actual posto na O. ~s
nO.24 3a. Série- de 30/8/967, serve na R.M.M. nos tef[ll
da alínea c) do Dec. 42937 de 22/4/960.
A

~:.. Série
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~inistro

.do Exército
"

Jpaquim

da Luz Cunha

tSt'a conforme

o Ajudante

General
/

MJNJSTI:RIO DO ExERCITO

Ordem

do Exército
3.·

SÉRIE

20 de Novembro

PUblica-se

ao Exército

de 1967

o seguinte:

I - PECRETOS

E PORT~RIAS

A - Condecorações
1 - SAFGNIOS
Por portaria

de 14 de Outubro

de 1967

Manda o Governo da ~epública Portuguesa, pelo Ministro do
Exército,' condecorar com a medalha de, mérito militar de
4~. classe, nos termos do 'artO. 52°. e do~, parágrafos únlCOS dos artigos 28°. e 29°. todos do flegulamento da
Medalha rY.ili
tar, de 28 de ~~aio de 1946, os seguintes sargentos'
·20:Sarg. 'de Art., Adelino Gomes, da Companhia de Artilharla nO. 701 _ P.egimento de Artilharia Pesada nO. 2.
Furriel Miliciano do Serviço de Administração Militar,J~
ge da Conceição Podrigues, da Companhia de Artilharia n~
1540
Iatalhão de Artilharia nO. 1885 ,Regimento de Artilharia l. "e ::canO. 1
Furriel ~.ili~iano de Cavalaria, Joaquim Manuel Vicente bi
randa, da Companhia de Cavalaria nO, 1509 . Batalhão de
A ,C~valaria nO. 1880
~'egimento de Cavalaria n? ..~ ,
.1trns t ér io do Exerci to 14 de Ou tubro de 1967 O Mtn tS tro
do Exérc i to Joaquim da Luz Cunha
Por por taria

de 17 de

{iI.;

tubro

de 1967

Manda o Governo da HepúLlica Portuguesa, pe.lo Ministro do
~ército, condecorar com a cruz de guerra de 3a. çlasse,
ao abr i go dos 'artiF!0s'
9°.' e loo. do HegulameI_ltoda ~'e~é!
lha ~~iliLar de 28 de ~laio de 1946, por serva cos pres ta
I

·

onDE'
rt

'I')

E'·I·".. tiu.
nr.!T.rt·o
~.

:J

.
v:'"

.

3a

<l

~prl'
i'#
..
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dos em acções de combate na Pr ovfnc i.a da Guiné Portugue
sa , ? 2° Sarg, de ln i. , João rtanteigas Carracão,
da Co~'
panh i a de Caçadores nO. 1501 - Batalhão de CaçadoresP
1877
t eginento de Infantaria
n? 15.
!dinistério
do Exérci to 17 de Ou tubro de 19ô7 .. O MwistrO
do Exérci to, Joaquim da Luz Cunha
Por por tar io de 25 de Ou tubro

de 1967

o Governo da, Bepúb l ica Por tugue sa, pelo MinistrO do
~x:rc:ito,
condecorar,
a título
póstumo, com a cruz de
guerra de 4a. classe,
ao abrigo dos artigos
ao e 10~do
t<egularrento da r'1eda":'ba~'ilitar,
de 28 de ~~aio de 1946,.
por serviços
prest ...'O" em clcçres de combate na ProY~l1oada
de l~nFola, o Furrid
iliciano
de Infantaria,
Jerón1mO
ilva i\'ourao, da, Con.panhí.a de Caçadores n? 16'J9 .Bat~16
lhão de Caçadores n? 1895 -, Regimento de lnfantana
J' do
A·inLstério
do Exercito
25 de Outubro de 1967 O MinistrO
Fxército
Joaquim da Luz Cunha
I

landa

Manda o Gü erno da {t:l-'.íbl-ica Portuguesa,
pelo Ministro dOu;
xé rc i to, cundecorar COITa cruz de guerra das classes
q"tl
lhes vão indi.cadas , ao al.r igo dos artigos
9°. e 10° .do ~r
gulumerLo da ~r,edalha MiLi tar , de 28 de ~faio de 194?i
~a
servi.qos prestados
em acções de comLate na Províncla
luiI~é Por tuguesa , os seguintes
sargentos
3a classe
31:1'
Furriel
iliciano
AJitónio ~'anLlel ~'onteiro fliLeiro, d~ o~
Cornpanhi.a de Con-andos
Regirhent-o de Ar-t.il.har i a Ligel.ra
L
40, classe
coe
-Fur r ie l Mil i c iano de infantaria,
Vi Ison Ponácu Io Galaz (JItlho da Companlri a de Caçadores nO. 1498
Batalhão de
dOres n°'- 1876
f'egimento de Infantaria
nO 2.
.
o r:Jo
wistério
do Exército
'e)
de Cutul)ro -de 1967 O Mintstr
Fxérci to JIJaquinl ao Luz Om
I

,I

por portar.ia

de 14 de & ..tubro

de 1967
F

.'
o do
Manda o Governo da República Portuguesa,
p~ lu M~n~str de lU
xército,
condecorar CO!lla m~d'Jlt a de mént~ m~hta~ ic05 ..
classe,
nos termos do artO
52° e aos paraj.\fdfos \ln1baP
dos artigos
28°. e 29°. todos do ~!egulé:lmento d... ~ edu

t:,'****************************************************
Série
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l~itar, de 28 de Vaio de 1?46,. a~ seg'!intes
praças:
.
d·Cabo n", 2442/64;
AntÓ01.0 Vi e.i ru Pi.nt o, da Companln.a
; Artilharia
n? 1409
batalhão
to Ar t i.Il-ar-i a n~H33S
lotlegimento de Artilharia
t ige:i.ra n" 1
.
,Cabo Auxiliar
!:nferrneiro nO. 4483865, Agost inho ~.rardues ~!.oita, da Con.panhi,a de Arti lhar.i a nO. 1452 Bataliío
te Artilharia
nO. 1864
8egimento de Artilharia
de Cos1a
..
o'~abo nO. 70981(;4, Flávio Fer re i ra .íos Santos da Compa
~~a de Caçadores nO 723
Batalhão de Caçadores
nO.
lo S
IJegimento de In Iant.ar-i.a nO, 'IS
I\hÇabo UO Q606765, Mário leixeira (Jonçalves, da Compa
1a1a de Caçadores nO. 1470 bat a Ihâo de Caçadores n'"
S0170 hegimento de lnfantaria
nO. 1
1\1 ~ado n". 5300/64, Joaqui. TI Lartin.s da Silva,
da Compa
s 11a de Artilharia
n'", 7Q'] - hefimento de Artilharia
P
S ada nO
~tdado. nO. 163/65 /1\" ~oão n ont.e i ro ~ da ~orrpanhia de ArSodhana cC>. 791
Regimento ce Ar t.i Ihar i a Pesada nO. 2.
d ado n? ('6796913, Isídro Paiva 'Juarte,
da Companhia
pe Artilharia
n?
1409
Fat.a Ihao de rtilharia
nO 1853soigimento de Artilharia
Ligeira n? 1
ç ~ado nO. 83978, José de Carvalho, da Cornpanl.s a de Ca
~ ores n? 723
Batalhão de Caçadores nO 72'"
~Iegi.
~~int~ ~e Infantar~a
nO, 15.
"Sterl.O
do Exér c i to Lã de Outubro de 1967 Ot..intstroáJ
I:t'
erCtto, Joaquim da Luz Cunha
s

For portaria

II

de 17 de Ou tubro

ele 1$ô7

'ilttd

€l(~ o. C"()verno da nepúblicd

Fortuguesa,
pelo
inistro
dQ
com a meda~L I e cobre de valor r;ir
d" art
~u
termos ,o
, I com re f'erenCia
Mi ~arágrafo 1Q, do artO 51°., do egulamento dd edruha
~ htar,
de 28 de Maio de 19·16, o Sol~ado nO. ?Oj7Q?4,Au~
l~o W:anuel buoho c.areto
da CompaJibl.i.lde Artl. U ana nO.
til'
Bata lhão de Artilharia
nO. 1853 . Het~i"e o de Ar
lIe l)"r~a Ligeira
nO, 1., porque, ao longo dos seus 21 me
N. S de
comissão por imposição> no Norte de Angola e em to
\Iii!;
•
••
f
te as operaç()es em que tomou parte C0'1 t 1'11 () l.nir;ii~O 01'~irn:n~e organizaào na Serra Mucaba, se revelo'! um extraoI'
Qel\ano
elemento comtatente
Po/';suidor A€, rara~ qualidocles
!(CJ llct'?ísmo
aLne~a-::':-o, valent:.ia,
coragem e GrPor ao ye1'i
i~ ~hadas à su ... alta c lLpreensãoe
dever. llJilitar
e Cl:l
ilna,
são ::le >..alientdr,
entre cutrq_,!;. ;;,s suas acçãe:;
eVdlltes
a~ oper ç-es "Segunda Dose" I "Valverde D"e"Sen»
I

t erCi to, condecorar
a1' com pa 1ma, nos

~

I

I

r~t~l

e92

·,

~ 'r i e
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••

. d os " , nas quaa. s , com rlSCO
.
d a proprl.
"
a vida,
pre Det.ernuna
.
foi sempre o primeiro homem a, debaixo de fogo inlW}~~.
par t.i ci par no assalto e distruição
dos "quartéis"
de e
'bula" Quiminongo e Qui.bengui , ficando a dever-se-l~~
de
morte e captura de vários elementos inimigos e a Vl. a~o,
um guia na ti vo sobre o qual se lançou. a tirando-o. aO qUe
para evitar que ele fosse atingido par um bandolelro
se'
a pouca distância
o. visava com uma arma, tendo,logO a
guir perseguido. este,
IIte,
Pe Ias suas excepcionais
qual idades de militar combatela
pelo seu a1 to sentido. de disciplina
e camaradagem! ldado
sua correcção. e apresentação
impecáveis,
ho~ra. o ;:,0 qUe
Careto a farda que veste e a Unldade e o Exerclto a
pertence. "
, . tro()Vlo
Minis tério do Exérci to, 17 de Ou tubro de 1967. O MtntS
Exército,
Joaquim da Luz CUnha

do
Manda o. Governo da hepúb l ica Portuguesa,
pelo Ministr sse,
Exército,
condecor-ar com a cruz de guerra de 2a. c asialb8
ao abrigo dos artigo.s 9°, e 10°, do P.~gulamento da ~os e~
~/,ilitar,
de 28 de'Maio de 1946, por' serviços presta 110'
acções de _combate na Pr?ví~cia
de Ango l a, o 1° :Cabo Mt~'
1732/65, Fernando de Ohvena
Lopes,da Companhi.e de f<e8~'
lharia nO. 1450 - Batalhão de Attilharia
nO. 1863 men to de Cavalaria
nO. 7.
, ' trotP
Ministério
do Exêrci to, 17 deDu tubro de 1.967. O MtntS,
Exército,
Joaquim da Luz CUnha.

dof

Manda o Governo da Fepública Portuguesa,
pelo Minisrrose,aO
S
xército,
condecorar com a cruz de guerra de 3a. c a 1b8
e
abrigo dos artigos 9°. e 10 • do Pegu Iament.ç da Med~ose~
Militar,
de 28 de Maio de 1946, por serviços presta aS se
acções de combate na Província da Guiné Portuguesa,
guin tes praças'
.
allbi8
-So ldado nO. 2467665, Delfim Hodr-i.gues So~r2s, .da ~(){llf914
de Caçadores n", 1549.- Batalhão de Art.i Ihar i.e n •
iJl
regimento de Infantaria
n", 1
anhi8
-So ldado n", 3874465, António Tomé Alexandre, da owf4 "e
C~çadores nO. 1549 ~ Ba t.al.hão jde Ar t.i'Ihar i a nO, 19
(Ii
glmento de In Iant.ar i.a n'". 1.
' istrO
n
"Ministério
do Exér ai to 17 de Outubro de 1967 O'A1L
Exército
Joaquim da Luz Cunha

c

Por portaria

de 25 de Outubro

~1ahda o Governo da Pepúb.l i.ca Portuguesa,

de 1967
, . trO

pelo tvh.I11S

dO t

!a. Sirie
ORPEM DO ExfRCITO N°.32
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Xércitó,condécorar
com a cruz de guerra de 3a. classe,
ao abrigo dos artigos 9°. e 10°. do R~gulamento da Me.dalha Militar,· de 28 de Maio de 1946, por serviços prestados em acções de com~ate na Provínc~daGuiné
Portuguesa, o 10.Cabo nO, 4465165, Joaquim Pires da Costa Lin~, da 3a. Companhia de Comandos - Regimento de Artilh~
M.r~a.Ligeira nO. 1.
l.Iltstério do Exército,
25 de Outubro de 1967. O Ministro
do Exército. Joaqu im da Luz Cunha.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
'~ércitQ. condecorar com a cruz de guerra de 4a. classe,
ao abrigo dos artigos 9°. e 10~.,.do Regulami:';1toda Meda
lha Militar, de 28 de Maio de 1946, 'por serviços prestados em acções ~e combate na Proyíncia de Angola, o Solda
do nO. 1163766, Manuel Rosa Gonçalves, da Companhia de
~çadores nO, 1609 ..Batalhão de Caçadores ilO, 1895- Re~
M.g~mento de Infantaria·no, 16.
tntstério do Exército,
25 de Outubro de 1967. O Ministro
do Exército, Joaquim da Luz Cunha.

8 " Louvores'
I -

PRAÇAS
Por portaria

de .17 de Outubro de 1967

Mélrldao Governo da República Portuguesa, 'pelo Ministro do
EXército, adoptar para todos os efeitos legais, o louvor
donferido em Ordem de Serviço nO ..60, de 28 de Julho de
1967, da Região Militar de Angola, ao 10,Cabo nO. 1732/
6~,'F~rnando de Oliveira Lopes, da Compan~~a de Artilharl.anO. 1450 -'Batalhão de Artilharia nO. 1863 - Regimen~o de Cavalaria nO. 7; com a seguinte redacção:
IPOr.~ encontrando-se integrado, nas funções de apontador
d~ Morteiro 'O, nos elementos das nossas tropas que, no
~l.a22 de .Mauço de 1967, consni tui.aoa escolta. ~ brigada
"Il Junta Alltónana das Es ~l'3d::\s
de Angq~<%, em obras no in,~~rário
Lumha Ia - Car ipanda, na tarde do mesmo dia,
qUando já de regresso em viaturas, durante a forte emboscalda sofrida e observando que na sua frent.e se movia um
e ~nto
inimigo p~eRª~~dq-~e
Rara O lançamento de uma
8ranada'de mão, depois de t.er a~çiPnado a pistola,que não
f~cionoQ, no gesto do maio~'arrojo e mais completa:dici&Ilq, cOO! grave risço da vida, .se ter lançado'sobre'ele,a@l'edindo-o com o' tubo. do, morteiro, .ao mesmo' tempo que-Ihe
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capturava não Só as granadas de mão mas ainda uma.espirr
I!arcl", semi vaut.omá t ic a com que este se encontrava armado.
Pos t er i ormenr.e , pare executar
tiro de morteiro afim de
interceptar
a retirti~~
inimiga, e não possuindo'nas
pr~:
ximidades senão já urna granada, debaixo de fogo e aux1b .
ado por outro camaradf).,dirigiu-se
à viatura
que se enc~
trava no meio da picada afim de transportar
um cunhete
granadas,
prosegu indo em seguida o respectivo
f~go.,
[et'i!.!4
sua conduta demonstrou. o l°.Cabo Lopes nao so e
vada serenidade,
"as, particularmente
críticas
situações.
du c on.bat.e, como ainda um procedimento
tal que, enfreflc1l'"
tando o inimigo com extraordinária
coragem, não só se h a'
fOU perante
aquele, como o Exército e a Pátria que devot
. emente serve".
d
Ministério
do Exerc i to . 17 de Outubro de 1967. O /rJinistrO o
l:xérci to. Joaquim da Luz Cunna .

~ - Gon~acorações
1 - PRAC!~ .
s do
Agraciado com a cruz de guerra de ,ta. classe,
nos termr do
artigo 12°. do Hegu l ament.o da l'i:edalha Militar,
prornu g;a.
pelo Decreto nO; 35667, de 28 de Maio de 1946, por des de
cho do Comandante-Chefe das Forças Armadas em Angola, ali'
20 de Üu cub ro finde, o Soldado nO, é93/64, Manuel Fer~o dl
des Pinto, da Corrpanhia de Caçadores nO. 723 - Batalha
Caçadores n", 725 - Hepirr.ent.o de Infantaria
nO. 15.

II I ~ ~U· ~~C.SDE SITUACAn
SAPCENlOSI

Ingresso
Quadro

(UN)!{)

Pr.PMANEN1E

nos QuadrD~
oa.~rma

de Infantaria

zO,

Pa~sou a ser ?onsiderado
ne~ta ~itl_lação desde 12/9/96:~~ V,
Sarg, de Inr •• Jorge Garcl,~ .da Si.Iva, do B.LI.17 ..
ce pe'
ni.dade Mohilizadonl:l, por ter regreaaado da R.M:~._. Ven
la' verba. "Pe$~(Jal dos Quadros Aprovados por Lel •

Zo,

Passou a ser considerado nesta situação' dasde 12/9/96~,Opor
~arg. de lnf.,
José Nunes da Mata Joaquim, do R.I.1 ,

~~*Série
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ter regressado

da R.~j.A•• Vence pela verba "Pessoal

QUadros Aprovados por Lei",

dos

3uadro da ',rma de ~rtilhari::l
p
a~~o~a ser considerado nesta situação desde 8/10/967, o
L ·~arg, de Ar t , I Luis Euséb.i.o Podrigues Ovídio, do '-LA,
• 1, por ter regreasado da I-'J\LA., Vence ~ela verba'T'esSoaI de Nomeação Ví t Hc.i a além dos Cuadros",

Quadro da ~rma ~e C!!vsl r i:
p

~~~oua ser considerado nesta si tuacâo desde 3/l0/có7,
o
,Sarg. de Cav., Humberto Jorge Mota I-ogue i ra, do n.C.2,
~ua Unidade Mobilizador",
por ter regressado ca 'M.I\'.,A ••
ellce pela verba "Pessoal dos (uátlros Aprovados oor lei".

~uadro

~~ Sargentos

do ~erviço

~eral do Fxército

p
ai~ou a ser considerado nesta situação desde 31/12/0,64, .Sarg. de Inf ; , Salviano Lluarte ue Oliveira,
do ~:.I.li).
~os temos da alínea c} do urt°. 'O. do Oec.-lei
n;>457~J
'{e 27/5/964. Vence pela verba "Pes soa l dos Çuadros Aproados por lei".

Ingresso

nas Filei ras

Quadro do Serviço

de ~aterial

p
a~~ou.a ser considerado nesta si tuação desde 3/6/967, com
t~r~lto
aos vencimentos do actu~l ~os~o desde a mesmada'20
aluno do L T.M.P.E •• a segua r lJIdicado.
oi~arg. 2°.Mec. Aadiomontador, Carlos All:erto Gonçalves
~lve.ira, do O.G.M.T.. Vence pela verba "Pessoal de Norrea·ç~o Vi ta l íc i.a além dos Quadros"; Fica na escala de premo~a.o.colocado imediat~mente à direita
do 2o.~~rg.2°.
Mec.
a.Q1omontador, Francisco Manuel Castelo dos ~antos.

Passagem
~uádros

l situação

de supranumerdrios

da ~rma de Infantaria

hq

ssou a ser
~~r~. de 1
(>-do nor.ea

-leIo

de

I

~ do nesta
situação desde 27/9/S67,o l~
., Américo l\ji:;.ria Filipe,
do r.o L 15. por ter
Ü para
s e rv i.r em reforço à guarnição norma I do
COI Sl

l1iné.
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Passou a ser considerado ~esta ~ituação desde 11/10/96~J
o 1° .Sarg. de Inf ,, Jose Bodr i gues Cabral, do B.e 1 J
por ter embarcado para a B.M.M. fazendo parte do comd·
do B. Caço 1935/8.C.I0.
Passou a ser considera~o.nesta si~uação ~esd~ 5/8/967'1.
2°.Sarg. de InL, ,1eoblo .Ioaquim da Sí.lveí ra, do B'
d
I. .17, por ter sido nomeado nos termos da a l ínea c) o
artO. 3°. do ~co. 42937'de 22/4/960, pa~a servir nas
tropas de reforçc .:à guarni.çâo normal da R.M.A •.

Quadro da Arma de Arti Iharia
Passou a ser' considerado nesta situação desde .11/10/96~:.
o 2° ..
Sarg, de Art., Arnaldo dos Santos Bapt.i st.a, do
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~
tropas de réforço ~ guarnição normal da B.M.A .•

1:

Passou a.ser considerado n~sta si~ua~ão ~esd~ 11/10/96
o Furnel de Art., Franclsco Claudl.o Fl.guel.ra,do G'
C.A.2, por ter sido4nomeado nas termos da alínea c) d o
artO. 3°~ do Dec. 42937 de 22/4/9~, para servir nas.
tropas de reforço ~ guarnição normal da B.M.de Angola.

Quadro dcrArma

de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 1l/10/967,~.
2° .Sar g, de C~~., Ant.ónio Manuel Azenhas ~rolino, do ar~
C. 7. por ter s i do nomeado nos temos da ahnea c) do o'
tigo 3°. do Oec_" 42937 de 22/4/960. para servir nas tr
pas de reforço
à guarnição normal da R.M.A ••

Quadro do Serviço

de ~aterial

Passou a ser considerado nesta situação desde 11/10;'9f?'e~
l°.Sarg. l°.Mec. Via~. Rodas, Jaime de Sousa Maia O 111,
ra, da C.D.M.M., por ter sido n~do
nos termos da ser.
nea c) do artO, 3°. dG·Deq. 42937,de 22/4/96Q. ~
s
vir nas tropas de reforço à guarnição norma I da R.M.A.·
Passou a ser considerado nest;,'~sitQaçio-desde H/lBI~~~~
~'l,,~r8, 2° .Artífi~ MetálicQ,' An~hal da Concel.'çio.lI" s
ro Matques, ela'C.D.M,;M." por ter sido nomeado nOS te~.
da:alínea C) do.artO~ 3°. do Dec..' 42937 de 22/4/9r:IJd,fi.
ra servir.nas tropas de. reforço: à guarnição' normal' s·
M.A •.

~: Sirie
ORDEM DO EX~RCITO N°.32
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Passou a ser considerado nesta situação desde 11/10/967,
o 2°.Sarg. Mec. Auto Rodas, José Leitão, do F"I.16,por
sido nomeado nos termos da alínea c} do arte. 3<'>do
c. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de raforço à guarnição normal da R.M.M .•

f;:r

Passou a ser considerado nesta situação desde 15/7/967,0
2° Sarg. 2°.Mec. Electo. (Comandos), Mátio Cunha Pimentel. do R.A.L.1. por ter sido nomeado nos termos da
alínea c} do arto• 3°" do Vec. 42937 de 22/4/960, para
serVir nas tropas de reforço a guarnição normal da F.M
de Angola.
.
Passou a ser considerado nesta situação de~de 11/10/967,0
2o.Sarg.2° _Artífice Metálico, Fernando Nabais Eer re ira,
da C.D M.M." por ter sido nomeado nos termos Gel alínea
c} do arte. 30. do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir
nas tropas de reforço á guarnição normal da F ~. de 4n
gola.
Passou a ser considerado nesta situação desde 23/9/967, o
~o.Sarg ..Carpinteiro, José Ascenção batista Freitas, ,de
ll:l" por ter sido nomeado nos termos da alínea c}do ar
tigo 30, do Dec,' 42937 de 22/4/960, para servir nas troPas ~e reforço a guarnição normal' da R.M,A.,

Passagem

a situação

de disponibi Iidade

Quadro da ~rma de I-rtiIharia
Paslsoua ser considerado nesta situação desde 1/11/967, o·
° Sarg. de Art. da Rep. de Recrutamento da D.S P., Má,
rio Jorge Moreira Aguiar, devendo os seus documentos ser
t~~etidos para o &.A.L.1 .•

Quadro do Serviço

de ~aterial

p~u
a ser considerado nesta situação desde 30/8/967, o
~~.Sarg. 20.Mec. Radlomontador, Alfredo W.anuel Monteiro
uat'ista, do E. T ••

Passagem

à situação

de licenciado

Quadro da Arma de Infantafia
Paa
.
.
~.
sou a ser conslderado nesta sltuaçao aesde 2/11/967,0 I?
Sarg• de lnf., José Pereira Fernandes. da.Acad. Militar,

C1Q~

<.;.:.....

.
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devendo

Os

seus documentos

ser remetidos

para o F.c;5.

Desgraduações
Quadro da Arm~ de fngenharia

(Transmissões)'

e
Passpu a ser considerado, nest.a situação de 1.".' Cabp dejd
1/10/966,
o Furriel Grad. de Eng. (Trans.),
,August~ o:
sé W.adureira Bessa, da CHEREI, por. ter passado à diSPO
nibilidade.
.

IV - PROMOCÕES E GnADUJ.~ÕES
SA.I1GEN1OS 00 (UAlT-.Q PFWANmIE

~rmas e Serviços
'~inlst'rio
~a Pependãncia

do Ex'rcito

do Vice Chefe do Estado ~aior

Chefia do Serviço de Reconhecimento

das ,Transmissões

2°.Stirg.2°.Mec.
Mat.' Criptográfico,
o Furriel.
AlbinQ/o~'
arte Apolinário,
contando a antiguida~e
desde 30/9 ' p~,
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do 8'
vo pos to. _Vérice pela verba "Pessoal dos Quadros AproY,
dos por Lei",
. ,
(Despacho de 28/10/967)

~a Dependência

do Ajudante ~eneral do Exjrcito

Di recção do Serviço de Pessoal
,Pepartição de ~argentos

e Praças
do

Sar~. Ajudo do OSSGE, o l~.Sarg •• Eduardo Silva, contaOtem
a ant igui dace desde 1/10/967, data a partir
da qual 8!:
direito
,JQS vencimentos
do novo jJosto.(Nos termOS cl°peI0
tigo 5°. do í'ec. -Lei nb o 45733 de 27/5/964),0' ..VencE;
verta "I'es soa I dos Quadros Aprovados por Lei" °
(Despacho de 12/10;967)

[seolas Prãticas d~s ~naas e Serviços,
l ns t rut ,u e Unidades

CentroS

,l~

u<
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ln fan ta r ia
Escola Prática

da Infantaria

Furriel de Inf ; , o 1° .Cabo, Joaquim Garcia Gaspar, contando a ?I1tigu{qade desde 23/10/965', data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados pou Lei".
(Despacho de 25~10/967)

Regimento

de Infantaria

nO.6

2°.Sarg. Corneteiro, o Furriel, Sebastião Esteves Ribeiro,
contando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo 'posto.
(Despacho de 3/11/967)
2°.Sarg• 20.Mec. Armas Ligeiras, o FQrriel, Serafim Alves
Ferreira, contando a antiguidade desde 31/1/967, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos-

~.

'

(Despacho de 7/11/967)

Regimento

de Infantaria

nO. 16

Furriel Grad. 2°.Mec. Viat. Rodas, o l°.CaboAjud.,
Victor
Manuel Terramoto Vilar desde ll/1/967, data.a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence p&
la verba I'~essoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros;'
(Despacho de 28/10/967)
Furriel Grad.2° .Mec ..Viat. Podas, o 1 .Cabo Ajud., José
Porfírio Pereira Francisco, desde 11/1/967, data a parttt
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela ver La "Pessoal de W""'iac.io Vi ta l( c ia além dos Quadros".
.
(f'espacho de 28/10/967)
Q

Ratalhio

de Caçadores

la .,t-'arg.
<;:
r t If.i ce Carpinteiro,
Contelll
'qual t.
la veI

nO, 6

0.2°. Sarg •., Luis Alves l"eis,
a .antibuidade desde 1/10/961\.,.'
data a partir
da
direito aOs vencilT\entos do novo posto. Vence pe'
"Pessoal ";os'Quadros Aprovados por Lei""
(r'-2.spachode 27/10/967)

Ca .1] r i a
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~egimento

de Cavalaria

nO,4

20 •S arg. 2° .biec , V'a at , Lag , e Especa"aa s , o F'ur rae 1
i , Jero
/9'!li
61,
mo Joaquim Gamboa, contando a ant igni dade desde 30/9 OVO
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do IIpl!
posto. Vence pela verba "Pessoal, dos Quadros Aprovados
Lei",
(Despacho de 28/10/967)
,
Furriel
Cl ar.im, ? 1° .Cabo, José Manuel Rebelo Hel~odoro'~~1
tando a ant~gu~dade desde 23/6/967,
data a partir
da q
tem direito
aos vencimentos do novo posto,
(Oespacho de 6/11/967)
,

Serviço

de ~aterial
Escola Prática

do Serviço

de ~aterial

Furne'I'

2°.nlec. Vi at , Rodas, o Fur r i, e I Grad",
doso, contando a antiguidade
desde 2/1/967,
da qual tem direito
aos vencimentos do novo
escala de promoção colocado imediatamente
à
Furriel
2° .Mec, Viat. Hodas , Manuel Adelino
esquerda do Furriel
António Maria Wemede
(Despacho 'de 28/10/967)

Orgãos

de Execução

dos Serviços

I1istritos deRecrutanento
0istrito

de Recrutamento

e Outros

(;ar

Benj' anuim tiJ
data a ~ar !la
postO.F1C
do e 8
direit~
o
Carmebn

ElementOS

e Mo~ilizaçâo
e ~oDi I ização nO.8

Sarg. Aj ud , do (f.;~,
o 1° .Sarg.,
~:arlUel f<ibeiro de SOUS~8f
Torres,
contando a antiguidade
desde 1/10/967.
data a VeJ'
tir da qual tem direi to aos vencimentos do novo pos~~' (~Os
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le614)
termos do artO, 5°. do Dec,-Lei n? 45733 de 27/5/9
(Despacho de 12/10/967)

Estabelecimentos

de Instrução
,Academia Mi'litar

caP
Sarg, Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg.,
Ant6nio Nunes da SilvlI~08J
, tando a antiguidade
ddsde 1/10/967,
data' a partir
da dO sr
tem direito
aos vencimen~os'do
novo posto. (Nos' termOS

3~. Série
,OrOEr~
ce EXERCITO HO.~2
' .
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tigo 5°. do Dec , -Le i nO. 45733 de 27/5/964), Vence pé:
la verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei" •.
(Üespacho de 12/10/967)

ossz,

Sarg, Ajud, do
o 1° ,Sarg., José Viegas Hranco, CO!:tando u antiguidade
desde 1/11/967, data a pctrtir
dd
qual t21l' direito
aos vencimentos do novo posto, (Nos
termos do artigo 5°. do Decreto-Lei nO. 45733 de 27/5/
964).
(Despacho de 8/.11/967)

Estabelecimentos
Hospital

Ilospitalares

Mi I itar de Doenças

Infecto

Contagiosas

Furriel do S.S., o l°.Cabo, Jo'sé Dias Lourenço, contando
a antiguidade
desde 12/6/967, data a partir
da qual tem
difeito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba
"Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
(Despacho de 29/10/967)

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

2°s. Sargs. de InI.
os ,Furriéis,
Alexandre Augusto Teixeira dos Anjos e ~ui Alface Gouveia, contando a antiguid&
de desde 31/8/967, data a part~r da qual têm direito
aos
vencimentos do novo posto. Estes sargentos encontram- se
em comissão de reforço no C.T.I. da Guiné ••
(Despacho de 23/10/967)
I

Artiilílria
!'egimento

de Artilharia

Ligeira

nO, 1

2°.Sarg•
Inf., o furriel,
José Branqueiro Marques Mole~
ro, con t=udo a antiguidade
desde 31/,8/967" data a partir
Ju qual t em direito
aos vencimentos do novo post o, h.st e
SargenL" cncont.r a-ae em reforço lia C,T.!. da Guiné.
,
(Cespacho de 14/10/967)

eiJD ~il itar de Angola
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l°s,Sargs.
do <..;ss:,t., os 2°s.Sargs"
João Leal Pereira,}\Iltónio Bodr i gues Abana, João Octávio Henriques' de Sousa;
e José I unes Madeira, contando a antiguidade
desde 1
8/967, data a partir
da qual têm direito
aos vencimen:
lOS do novo posto,
(Nos termos do art.? , 5°. do rJ€G-Lel.
nO. 15733 de 27/5/964),
(Despacho de 2/11/967)
20S.~déS.
oe Inf.,
os Furriéis,
António dos Santos Gar~
de c e Arn.Pllio de Jesus Cachão, contando a. antiguidade
des. é 31/~/067, data a partir
da qual têm direito
aOS
vencimentos do novo posto.
(['t;spacho de 16/lújl'67)
l-urri';~s (,racs,
'-'~.~ec.
iat. f odas, os l0s.CaLos .AjudS;
I'enj"rrirr Moi..:és Fu l i ca e anue I l-Ler ~larinho, desde 11
1/967, data d partir
da q.... ~ têm aireito
aos vencimentC6
do novo pOSt.o,
(Despacho de 28/1Q/967)
Furriel
2°,~'ec. Vi at , Bodas, o Furriel
Grad., Manuel Ade~
lino Larme l ino , cor t ando a antiguidade
desd» .2/1/967, d9"
ta a partir
da qua I tem di r ei t.o aos vencimentos do novo
posto. Fi ca lia escala de pr-omoção imediatamente
à esqu2~
da o Furriel
Penj amim Cardoso e à di rei ta do Furriel
•
r. eco .i at , Hodas , Joaquim f'arroso.
(Despacho de 28/10/967)
Furriel
2°. 'eco Vi at., Hodas , o lb.CaLo, António AugustO ~
S
ves da Cru'i.., contanco a an~i· llidade desde 21/1/967, d O\
a partir
L >
qual t e« irei to aos vencimentos do nov<;>p
to. Fico. I ii esca.l a de p romoç io imediatamente
à direltSde
do Furriel
,~o. lec, Vi at., _odas, Egas Moniz Guimarães
I-cs ár i o e à esquerda do Furriel
José Lousana,
(Despacho de 2P/10/907 )

Furriel
2°.Mec. Viat. Podas , o l°.CaLo Ajud., Luis Henri-II
at
ques bento, contando a antiguidade
desde 21/1/967,
d :o•
partir
da qual teu, direito
aos venc irnent.os do, novo ~s J~'
Fica intercalado
na escala de promoção imediatamen~:J6reita dO'Furriel
José Lousana e ~ esquerda do Furr1e
lia Maria 'Perea ra,
\.
(Oespacho de 28/10/967)
Furriel
2° .Mec. Vi at ,
to de Abreu Monteiro

r
~_.as, o 1° .Cabo Ajud., Carlos Al~$"
\.a Costa, contando a antiguidade

,
~~. Série
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d~ 4/2/967,' data a.pa~tir
da qual tem direito
aos venC~mentos do novo posto. Fica colocado imediatamente à
~l~eita do Furriel
2° .rv1ec. Viat. Hodas , Luis Alberto
e1xeira, e à esquerda do Furriel
Pernardino Ferreira
d a Silva.
(Oespacho de 28/10/967)

~~
.
1'1'l·el 20.Mec. Viat.

Hoda" , o 1° .Cabo Ajud •• Luis Alberto Tei~ira,
contando a antiguidade
desd~'4/2/967,data
a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo
Posto. Fica colocado na escala de promoção imediatauell
te à direita
do Furriel Joãu da Silva bula Pinto:!
à
esqUerda do Furriel
Carlos Alberto de Abreu Monteiro de
. aStro.
(Despacho de 2( /10/967 )

c.

rll1'~iel 20'Mec. Viat. {'adas, o 1° .(ao
Ajud ••
1'~CQ,contando a an igu~dade desQê 13/1/°67,
i~r da qual tem direi to ao'. vell~irr.el tos do
F1ca .na escala de promoção ame 1 t arnent.e
Urnel 20.Mec. Viat. Podas, I> .ro '~fredo
esquerda do Furriel Manuel AILertQ \ edina.
(Despacho de 2(/lf / S7)

J c o J redeQat~ a ~arn?vo. posto.
dí re i t,a do
Hehe l o e d

ruI'r1el
.
20.Wec.

\licit. Podas, o 1° .Calo I\jud.,
António Gil~erto f.reitas
d Ar aúj o Sol, cont.ando <. ant i gui dade dese 11/1/967, data·e partir
da qual tem direito
aos venci~n~os do novo posto. Fica na escala de promoção 'coloca~ 1mediatamente à direita
do Furriel
eco Viat. RoS, Joaquim Marques Courela.
.
(Oespacho de 28/10/967)

2~.:

Regiã.o

~Hlitar

de \!oçambique

~1'g. Ajud. do çSSGE, o 1° .Sarg; , Virgílio
Artur Aljustrel,
Cantando a antiguidade
desde 1/10/967, data a partir
da
qUal tem direito
aos vencimentos do novo posto. (Nos terIllos do art 0. 50. do Bec , -Lei nO. 45733 de 27/5/(64).
(Despacho de 8/11/967)

lo .

~~arg. d r;:'3SGE, o 20 .Sar~., José da Mota, contando u ",ii
tl.gUidane desde 1/8/967 I da t.a a partir
da qual t en. direiQ aos venc irnentos
do novo posto. (:jO~ termos do art 0. 5~
o kc.-Le_;_ 110. 45733 de ~7/5/964).
«(\espacI10e
3/11/967)

lO.Sarg. do ç,sS(-E, o 2°.Sarg.,
José Mendes, contandO a &
ant.i gu idade desde 3/8/967, data a partir
da qual tem frei to aos vencimentos do novo posto. (Nos termoS do a
t igo 5°. do Dec, -Le i na. '45733 de 27/5/964).
.
(Oespach? de 3/11/961)
2° .Sarg, de In f , , o 2° .Sarg. Grad , Dimas Pereira Pf~ZIda
contando a antiguidade
desde 31/8/967, data a paft~r
qual tem dir.eito aos vencimentos do. novo posto.
(Oespacho de 23/10/967)
2°.Sarg.
de lnf.,
o,Fu~riel,
Domingos Gomes Morei~~,
tando a antiguidade
desde 31/8/967, data a partlf
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de '21/10/967)

iz

Furr~el ~o .tv'ec. ,V~at. Bodas, o 1 ° .C~bo. AjQd., Egas M,°1/961,
Guimarães I'osár i o , contando a ant i gui.dade desde 21~ pOvo
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentOS .0tarneJl'
posto. Fica intercalado
na escala de promoção 'imed~\ e~
te à direita
do Furriel Hermenegildo Duarte Nobre e
querda do Furriel
António Augusto Alves Cruz.
(Despacho de 28/10/967),

,Comando Territorial

Independente

da ~uiné
.,., e

sebast1aO

fi;A)'

lOs.Sargs. do QS~,
os 2°s.Sargs.,
António
1/8
varo Cândido dos Pe is , contando a antiguidade
d~sde tOS dj
967, data a partir
da qual têm direito
aos, venc~me~.4513
novo posto. {Nos térmos do artq. 50. do oec.-Lel n
de 27/5/964).
.
(~espacho de 3/11/967)

aJldO
2°;Sarg.
de lnf.,
o Furriel,
João Lopes Teixeira,
c°rtteJ11
a
a antiguidade
c'esde 31/8/967.
data <1 partir
da qu
direito
aos .veuc imen tos do novo post,o,
(Despacho de 23/10/967)
,

'LirrítfJrial

Independente

de~"

C11

.r

e

Tomá e prín

, . o r;loo .
f
2°.3«1'(!. de 1:.1I!," (Sap.}, o Fur r ie l , Al exand re .Jeronl~ li pa
CCl!
t.an+o
a
antiguidude
jtsde
30/9/967,
delta
-tO'
santo,
t i r da quu':" tem li.reí to ao s ver' cimentos do noVO p0:>
COI
1° .Sarg.

:l'IUO

Te,rritoii<ll

do ÇSSGE, o 2°. Sarg.,

I, G8poíltiente
Francisco

de

TíIIO!'

Ferreira

J

e

·cafvD
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l~o, contando a antiguidade
tlr da qual tem direito aos
(Nos termos do arto. 5°. do
964) .
(Despacho de
SAffiENTOS 00

desde 1/8/967, data a par~
vencimentos do novo post6~
Oec.-Lei nO. 45733 de 27/5/
2/11/967)

(lJA[F.O

DE arvIPLEMENro

Infantaria

•
RBr,imento

de Infantaria

nO. 3

2~.Sarg; Milo., o Furriel, Manuel José Magno, contando a
antiguidade desde 23/5/966. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 12/7/967.
(Despacho de 13/11/967)
Regimento

de Infantaria

nO. 4

2°.Sarg• Mil~." oFucr i el., João Manuel Coelho, contando a
antiguidade desde 31/7/967, data a partir da qual tem,
direito aos vencimentos do no.vo posto.
(Despacho de ,13/11/967)
Regimento

de Infantaria

n",

5

2°.Sarg. Mi1°., o Furriel, Joaquim de Almeida Ferreira da
Mata, contando a antiguidade desde 28/2/967. Tem direito aos vencimentos do novo posto desde 23/9/967.,
(Despacho de 13/11/967)
Regimento

de Infantaria

nO.15

2°~Sarg. Milo." o Furriel, Fernando Manuel Rodrigues
ge, contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 13/11/967)

Jor-

2°s.Sargs. Milos., os F~rriéis, Afonso Marcos de Jesus AlVes e Victor Manuel Coelho Nunes, Ribeiro, contando a a~
t;isuidade desde 31/7/967, data a partir da qual têm di~eito aos vencimentos do novo pos~o.
(Despacho de 13/11/967)
Regimento

de Infantaria

nO,16

2o.Sarg. Milo., o Furriel, João da Silva Marques Costa,owr

o
o Q;- :') : n E 'f" I"'"lo. H o .~'
3,- sé r i e
*~**.*.**~.***** ••**~**~•• ******.** ••******.******** ••• '
J

V

I'

tando

qual

,J

_.

$~

a antiguidade desde 28/2/967" data a partir
direi to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/11/967)

da

t err

Miilo_, o Furriel, Alfredo Antero R.ibt.iY"o
Fi
<-ueiredo, contando a antiguidade desde 28/2/967, Tem
~ireito aos vencimentos do novo posto desde 1/7/967 •
. (Despacho de 13/11/967)

2°,2.ar~.

2°,Sarg, ~1.l0'J o .Furr i e l, Amilcar Augusto Ferreira FaU7
tino, contando a antiguidade desde 31/7/967. Tem dire1
to aos vencimentos do novo posto desde 14/8/967.
(Despacho de 13/11/967)
Batalhão

de eaçadores

nOo 10

2° .Sar g, Mil 0. o Furriel, Manuel Augusto Pinto PiresjcOrl
tando a antiguidade desde 28/2/966.
(Desp~cho de 13/11/967)
I

20s.Sargs. Milos •., os Furriéis, Elmano Sarabanda Simões e
António Joaquim Ferreira, contando a antiguidade desde
31/7/966,
(Oespacho de 13/11/967)
,

o

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Zeferino dos Santos Afons'
Car los Manuel de Araúj o Tavares e Armando Euclides' Vas;a
ques A~faiaJ contando ~ a~tiguidade d~sde 31/7/966, dSos
a partlr da qual tem dlrelto aos venClmentos do nov0 P
to.
(Despacho de 13/11/967)
2°.Sarg. Milo., o Furriel, FranClSCO ~lê,J1uel
Car lâo , Con~~l
ClO
do a antigui.dade d- sde 28/2/9,~7
[em di re i t.o dOS ven
tos do novo posto ~esde 28/t/ 07
(Despacho de 1);11/967)
~o

o Furrrie l ..~;ário Aí ves dos ~antos
e desde 28/2/~jó7
(Despacho de 13/11/G67)

' .. r
"lO
a dntl, ln.

2° :'::an
v es: cor

'i 1
ld.\

J

1

o t-urr i ,t . .João

Ilti[,ui11,,'
(l1l's}!dCIW

~ri

i lhar i ,

~'dllUÚ

31/7/967
lJ/ll/967)

1~.:5

ti

I'er-e i ra ('eis (.oIlÇ

~l

,

t; ,,8tf
ie
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Jo

egi'Jento

de ~rtilhari:1

Ligeira

Q

na 1

20~:Sargs, ~'~los~, os l-u r r i i s , El i seu Pedro,da.Silva
e
d lC~or Jose Clal.\dio r,tartl!_ls, contando a a,!n~ull1.ade des
~ 31/7/'67, data a part1r da qual t~m d1re1to aos ven
Clmento~ do novo posto.
(Despacho de 13/11/967)
é

Regimento

de Artllharia.resada.no

2

2°·"'arg.
Q.
"'10 • o "':"
•
d alva,
S' 1
I ':l.
rur ra e 1 .rT oaquirn
con t.ari do
~ntiguidade
desde 31/7 /Q67, 'l em direito
aos vencimentcs
o novo posto qesde 1/E/967
(Despacho de 13/11/967)
I

2°s •Sargs
~"lO s , , os F'ur r i.e"i s , A"
.1 L arange1'.
11,1
caC10 P'a re s ae
r~ e,Paulo Augusto Heis Pereira Gerváslo,
COlltdllQO a an
!1,U1dacte desde 31/7/967, data a partir
da qual t~m di
elto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/11/967)

~egimento

de Arti Ihari~

Pesada

n° 3

2°•Sarg ~!,ilo. o Furriel,
A l l.er t.o ~ ar i.a Bocha Pinheiro
l~rre~,
contando a ar.tiguidade
desde 31/7/967.
(Despacho de 13/11/967)
I

Regimento

de Arti

Iharia

de Gosta

2°s,Sal;'gs, l\I.ilos., os Furriéis,
Manuel Oiogo Pacheco Gui
~arães. António Manuel de Almeida Veiga e Victor.~anuel
'-Uarte Oui.nt.as, 'contando a antiguidade
desde 31/7/967,
I<>t l\ a
imen tos xl o ne
,e;
rtir da qua 1 tem dia rea to aos vencarnen
vo post,
(Lespacho de 13/11/967)

f:av

.íiél

~~.r

20 "é!r"
l~IIJ~;
t<:!l!

'10
D

di.r

I~ .'fctica

o ,o

dd favalaria

José Aristides
Fernandes , COll
data a par t i r da nal
io ..• venc .u.entos do novo posto.
(~~ ~_ .cho de 13/11/967)

t. i 'i. 11~

. e',i

ld<-

H'~,

-sde 31/7/967,

e .,0 ue Cavalaria

nOo 3
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2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Cassiano José R,osadoRijo d~
Oliveira, contando a antiguidade desde 28/2/966.Tem dI'
reito aos vencimentos do ?OVO posto.desde 2/12/966.
(Despacho de 13/11/967)
Regimento

de Cavalaria

nO. 7

2°s.Sargs. w'ilo$., os ,Furriéis, Marílio Riça das.Neves,
Armando de NJouraNoya, José Ilídio de ..
Faria, João Martins Lopes Marce.Ia, Carlos da Silva Tinoco e Jorge Tor/'
res Fernandes Bibeiro, contando a antiguidade desde 28
2/967, data'a partir da qual têm direito aos vencimen·tos do novo .post.o,
(Despacho de 13/11/967)
T r an sm i s sõ e s
P.egimento·

de Transmissões

2° .Sarg. Mil 0., o Furriel, Joaquim Angelo Pereira de Jesus, contando a antiguidade desde 28/2/963.
(Despacho de 13/11/967)
2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Joaquim da Silva Olivei~3
Figueiredo, Joaquim Bento Ribeiro Machado, Jorge perer
ra de Almeida e António Jesus da Silva Branco, contan o
a antiguidade desde 29/2/964.
(Despacho de 13/11/967)
2°s.Sargs.·Mil os., os Furriéis, Moisés Francisco Martin~s
dos Santos, António de Almeida'Amaral, Adriano Guimarr
Vieira Leitão, Francisco António Fern~des, Alvato Jo~
da Cruz Dias de Oliveira, Germano de Castro Lopes, AIJ
do Costa Pereira e Manuel dos Santos Oliveira, contandO
a antiguidade desde 28/2/965.
(Despacho de 13/11/967)
2°s.Sargs. Milos., os ,Furriéis, Humberto da Silva Rpdri~
e João Alberto Machado Ribeiro, çontando a antiguidade
desde 28/2/966.
(Oesp~cho.de 13/11/967)
"1 'ls.,os FurI'~e~s,
o,.
L'uís,'Ca r1os Neves. P'ares~o'
2°s.Sargs',I~J~
'ei'
norato Abreu .Fernandes'e José Ant6nioda'Conceição'Per
ora Neves, contando a antiguidade desde 28/2/967 •.
(Despacho de 13/11/967)

~~ 8ér i e
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2°.Sarg. Milo •• o Furriel,. Manuel José Delrisco Brás, contando a antiguidade desde 31/7/967.
(Despacho de 13/11/967)

Serviço

de Saúde
Re~imento

do Serviço

de Saúde

2°,S~rg. Milo., o Furriel, Carlos Luís Pereira Pinto/con
tando a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da
qUal tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/11/967)
2°,Sarg. Mil 0,. o Furriel, Nicolau Fernandes Cabral, con
t~do a antiguidade desde 28/2/967. Tem direito aosven
C1mentos do novo posto desde 31/e/967.
(Despacho de 13/11/967)
2°D·S~rgs. Milos., os Furriéis, José Gomes dos Santos e
dan1el Artur Gouveia Félix Velha, contando a antiguida~
ve d~sde 31/7/967, data a partir da qual têm direito aos
enclmentos do novo posto
(Despacho de 13/11/967)

rerviço

de AdmInistração

2° Grupo de Companhias
20

~I I itar
de Ad~inistração

Mi I itar

dSa1g,

Milo., o Furriel, Manuel Delgado Pereira, contan
o a antiguidade desde 28/2/967, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. '
(Despacho de 13/11/967)

Serviço

de ','ateria!"
Escola Prática

do Serviço

de ~aterial

20
~~rg., Mil 0., o Furriel, António Rafael, contando a an t~~idade desde 28/2/967,' data a partir da qual tem dielto aos vencimentos do novo posto.
~ .(Despacho de 13/11/967)

20

COmp~nhia

Divisionjria

de Manutenção
'

de ~aterial

.Sa:g, Milo" o Furriel, Diamantino Cahra l, contando'a
~tlguidade desde 28/2/967. Tem direito'aos vencimentos

do novo pos to desde 3/7/9ó7.,

(Despacho de 13/11/967)
2° .Sare , A'il 0., o Furriel,
José lv1achado Miranda, contan~
a antiguidade
desde 31/7/967. data a partir
da qual tef1l
direi to aos venc irnen tos do novo posto.
(Le spacho de 13/11/967)

t'o Ultramar
Região Mi litar de Angola
-E'>ltalhão de Caçadores

nO.13

(ces)

20s.~ar,7S.
,'iI os., 0;:;1 ur r ié i s ,, {'ernaudo de Ca cv a Iho Call1a'
efi'
rate e !-erlla"':I0 .Ioa. uim de Campos Amaral, contando a d"
t i gui dade c!tsje 31/7/967,
data a oar t.i r da qual têm
).
reito .. 02 vencimentos ,do novo posto.
CDes}Jl:lcho de 13/11/967)
-tl"tallú)o

de Caçadores

n? .443 (a:s)

2_0~;:-;arÍ'í~
l}~l.o:. o Fur..ciel, Leon!'>~P.amos,Gonçal-~es •. ..coot~'
.c
ant.i gui dude desde .31/7/967, cat.a a partfi
da qua
tein c.i r ei to aos venc iment.os do novo posto.
(!'espacho de 13/11/967)
C'

2° .Sa rg , ki1" •• o I urriel,
. adeu de Oliveira
Sillgens,con:
n
tando a antlf.'uiddde desde 28/2/967. Tem direito
aOS ye
cimentos do novo posto desde 28/3/967.
(Despacho de 13/11/967)
-Agrupan.ent.o

de E,llgenharia

de Angola

2°.s.Sargs. ~lilos.,
os Iurriéis,
Guilherme Joaquim Hele':1°',
r:'organheira e Celerino Pereira Dias, .contando, a ant~g~
dade ddsde 3~/7/967. d~ta a partir
da qual têm direltO
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/11/967)
-Depósito

Base de Intendência

20• Sarg, Mil°., o Furriel,
Gerardo de Almeida Santos fe~;,
re.i ra , contando a ant.i gui fade desde 28/2/967, data e. pil

tir

da qual te~ ·direito
aos vencimeCJtos do novo posto.
(Despacho de 13/11/967)

Regi~o

'(,:
-~cursal

Mil itar

de

da 1>:anutenção ~'ilitar

~oçambiQue
de Lourenço Marques

0

2 '''''>:a
~"lo ••. o TO'
'
G'u r ao,
~ .contan d o a
rg. 1:1
rur rxe 1 , ~IOSf''l/ 11.,ore1rd
an~iguidade desde 31/7/90, data a parti!" da qual tem direlt!l aos venc iu.ent.os do IlOVO posto.
(C\:spacho de 13/11/9(7)

Comando Territorial

Inde"enctente

da

-Companhia de Comando e' Serviços

do

nuinf

c..~,.

0

2 ·,-,arg.
ti
M'l
11 0,.,

D'
,
o rur
ra e 1i , 'vld',y ,-:~ ,,'é.,sUS ,eV':6,
_cota! ~'u
a. antiguidade
desde 31/7/967,. data a partir
da qo , , t, Ir.
dlreito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 13/11/967)

-Bat.a Ihão do Serviço

de ~'aterial

o

2 •Sarg• Milo.,

o Furriel,
ManueI (Marte ~erna.l\-des,.;cont.ando a antiguidade
desde 31/7/Q67, data a ct~.tir da qual
tem direito
aos vencimentos do novo ~osto.
("espacho de 13/11/967)

Comando Territorial
-Centro
')0

Indepenuen

t e de Timor

de Instruçzo

o.,

- ,Sarg. Mil
o Furriel,
Jorge Gomes Ferreira,
contando
d.an~iguidade
de~de 28/2/967, data a partir
da qual tem
lrelto
aos venC1~ntos
do novo posLo.
(Despacho de 13/11/967)
V -

~rmns

2

C~LOCACÕES E TRANSfEPt'CllS
Serviços
inist~rio

do Exército

912

ORDP,' DO

EXÉRGI TQ

~IOo

Chefia

do Serviço

de P.econhecimento

!

3élo Séri

JL

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

das Transmissões

2°.Sarg. de Eng. (Trans ,}, Manuel Pinto Carneiro, da p..MJv1 ..
devendo ser considerado nesta situação desde 25/9/967.
Vence pel a verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos
Quadros" •
2° .Sarg, de Eng. (Trans ,}, .Fernando Tavares F,.i,beiro,do B~
R.T .• Vence pela verba "Pessoal dos QQadros Aprovados P
Lei".

~a Dependência
Di

do Ajudante

recção

Beneral

do Exircito

do Serv·iço de Pessoal

Repartiç~o

de Sargentos

e Plaça~

ID .Sarg, de Cav; , Edmundo Brandn Lsmae.I , da fUI..A.,de,ent~
ser considerado nesta situação desde 8/10/967. Vence p,e
verba "Pessoal de.Nomeação Vitalíc;ia além dos QQadros
•

i

1° .Sarg. de Cav. Barnabé Gaocho Saúde, ,do H.,C.3, sua Uni ííJ
dade Mob'iLi zador a ,,devendo ser considerado nest.a situai..
desde 19/9/967, por ter regress~do da ,R.M.A.. Vence p~
verba "Pessoal de Nomeação Vi t.alfcia além dos Quadros'
I

2° .Sar'g, de InL
José Vicente R.oberto Trindade, do R)'Z,
sua Unidade ~obilizadora, devendo ser considerado nest
situação desde 5/10/967, por ter regressado do C~T.I. 8
Guiné. Vence pela verba "Pessoal dos QQadros Aprovadospd
Lei" •
I

d

?epartição

de Mobll izados

QSSGE,

lo.Sa~g. d~
Filipe José Barbosa da Silveira'Concei&
ção, do C.T.I. de Macau, devendo ser considerado nesta 8
tuação desde 26/8/967., Vence pela verba "Pessoal dos OU
dros Aprovados por Lei".

Escolas

prátcas das Armas,e Serviços; Centros
Instru~ão e'Unfdades
.

de

Infantar,ia
Retimento
):t

de Infantaria'no.

1

tÓ>

l°.Sarg. de lnf:, Francisco Vieg~s, do R.I.16, sua Unidade

3a, ~éria
OP.nEM ro EXERCITO
N°. 32
913
*******c'~~*.************.*.*********************·*·****
Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 2/10/967,
por ter regressado
da R.M.A•• Vence
pela verba_"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei" •
.lo..Sarg. de lnf.,
David Prates Coe lho, do C.T.I.
de Cabo Verde, devendo ser considerado
nesta situação
desde 13/10/967. Vence pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".

•

20..Sarg. de lnf.,
Alexandre de Almeida Par r et.o , da P .1\'••
A., devendo. ser considerado
nesta situação
de~de 16/
10/967. Vence pela verta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
20..Sarg. Músico "Cornetim Sit",
des, do ~.1.15,
por pedir.,

Régimento

Penato

de Infantaria

Hi Lei ro Fernan-

nO.6

10..Sarg• de lnf.,
Oami50 Oias Cardoso, do h.I.2.
sua Uo::
nidade W.obilizadora,
devendo ser considerado
ne s t.a situação desde 2/10/967,
por ter regressado
da H.M.A••
Vence pela verba "Pessoai dos Quadros Aprovados por là~

Regimento

de I'nfantaria

nO.7

10..Sarg• do QSSGE, Manuel António Pedrosa, da F.M.A.,de, vendó ser considerado
nesta situação
desde 8/10/967.
Vence pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por lei~'
20..Sarg• de Inf.,
Manuel Soares de Oliveira
Gaspar, do B.
I,. no..1, sua Unidáde Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta situação
desde 14/10/967, data'em que teve
alta no fL~'.P., e foi considerado
pronto para todo o
serviço,
foi evacuado do C. T. I. da Guiné e a sua comiss~o da.! , por iuda, Vence .pe l a verba "Pessoal dos Quadros /lr rov ados ror Lei".
í

20..Sarg• de lnf.,
~einald~ Carreira
Ferreira,
do B.I. 15,
sua Ulli"ade ~:o1iIii.aJora,
devendo ser cons i danado nesta
situaçf.o desde 18/10/967,
clat:.al.em que teve alta__no H.M.
P: . e Lo , considerado
pronto para. todo o serviço.'
A SUa
comi as..c foi dada por finda no C.'Ii.I. da Guiné. Vence p..._,
la verr, _j "f-essoaI dos Çuadros Aprovados por Lei".

Regiíilent~ de Infantaria

nO, 10

fi.Mi

de r..r., rI anue! Cardoso Pinto da Silva,
da
(-\., dever.uo ser coneí.der-ado nesta situação
desde 8/10,d
967. Vence pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados F

1" .~drg.

Le~".
P-egimento de Infantaria

nO.ll

1 ° .::<.Ir:.-. de Iuf.,

Olegário José Carretas,
da P.M.M., devenlo ser considerado
nesta si tuação desde 11/9/967. ."
Vence pel a verbaPes soa l dos Quadros Aprovados por [.el·

2°.Sarf . de lnf.,
Domillgos Fi co Lampreia, do B.1.1.17,s~
Unida'.!':! ~roLili zadora, devendo ser considerado
nesta sltuacão desde 12/9/967,
por ter regressado
da R.M.A.· ."
Vence pela verLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le~'

Pegimento

de Infantaria

nO.13

2° • .':arg. de In f ; , .António Cerva lho Cruz, do [<.1..15, sU~
uidade lv,otilizadora,
ção desde 23/10/967,
pe I a verba "Pes.soal

0:

devendo ser considerado
nesta sittJI
por ter regressado
da P.M. <\." Vence
dos Ouadros Aprovados por Lei".

Re~imento

de Infantaria

nO.16

2° .Sarg , rV:ec. Vi at., Rodas, Joaquim António de Aires, doe.
'I. L de Macau, devendo ser considerado
nesta si tuação r:~
desde 26/8/967,
data em que embarcou de regresso à W.et
pole.

ratai hão Independente

de Infantaria

nO.18

lO.Sarg.
de Inf.,
João I:lotelho [Vaniz, d a fo • .':.r\., devendo,
ser considerado
nesta situaç~G desde 8/10/967. Vence pe
la verba "Pessoal uos 0uadros A~rova<;los por Lei".
10.S2.rg, " Iu I •• José ~'oniz Le i t,e de I, elo, do l<.I.16,s~~
í '1 idad; ,\d i l i zadora, devendo SLe ccns i.der ado nesta sj.
tllaçiio jt_(~e' 13/10/967, por t e r r,=,:.,!é::<i:.:doda I'.~J.,Â.· :",
Ver-ce I e I , v er l a"Pessoal
dos Cuad ros AprovaJos ~)or L'·'
I

:-tnl

(,O

1 ° .~~l:lrl:' ~:úsic(.

li1dEpen'lBnte dI; Inf ant sr i a :1('.19

/81

"(.orIJ'etltn" j Leonel Cipriano Vieira,
;:H,
,'.A., devendo ser con, :~d:.r..tJc nesta si Luaçào desde
te'
967, ~ata em que lLe 10i dada por finda a co~issio pi ,
.
'1
.r.O~
ferida 1:-""" •• por ter oS:" ~o JU gado apt,o para os servh

.rl!

ORCE"

~a, _ ri:
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mOieradús,

2° .Sarg. Crad. de In I,.; .José Manuel Agrela Freitas
br anco , da .li.M.A., devendo ser considerado nesta si tuaç2'-'
desde ,:>/10/967. Vence pela verba "Pessoal dos vuadrc::;
Aprovados por Lei".

..

Furriel ,'éC. de Amas Ligeiras,
Faustino de Carvalho ~'alheiro,
da R.M.A., devendo ser considerado
nesta sitUação desde 8/10/967, data em que embarcou de regresso
à
Metrópole.
2°.Sarg• ~:úsico "lrombone", Fe ruando José
I, por conveniência
de serviço.

~atalhão de Cdçadores

nO,

Pires,

do LI.

5

2°.Sarg• de lnf.,
Francisco Gonçalves Vent.ura , do LI.15,
SUa Unidade Mobilizadora,
devendo ser co~~i erado nesta
situação desde 12/9/967, por ter regressado
.::01 R.M.A••
Vence pela verba"Pessoal
dos Quadros Aprovados por Lei".

~atalhão de Cnçadores nO, 8
2° -Sarg,
Unidade
tuação.
Ce pela

de lnf. ~ António ~~ru1UelMelo Ralo, do R. 1.15, sua
~~obilizadora,
devendo ser considerado nesta sidesde 15/8/967, por ter regressado
da R.M.A. ,Venverba "Pe~soal dos Quadros Aprovados por-Lei".

2° .8arg. de lnf.,
João Galo Ferreira
f1,E\Ínho, da f- .lY...·A.,
deVelldo ser considerado nesta si tuação. desde 8/1O/967 •.
VenCe peld vt.rLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por Leí".

~ntalh~o dR Caçadores nO.10
2° .Sarg.
In í; , Jo.,,{ \lves Teixeira, . da F.M.A., dever:do
ser coJ."'~ ;:ra00 p~~L~ situação del'lde 8/10/967. Vence pela ver l. "\c.;so 1 I, os Cuadr os Aprovados por Lei".

~r'

i : 'Ir i 2

"-'1'".

Aj ,

,j.eL

t

A..

.venuo

.~I••

~.ec. _,e Armament.o , .Fe rnando f'odrié;ues,da
se r considerado

nesta

situação

deSL1e 23/

Q /967,

data

em que eml.arcou de regresso

à Metrópole.

10. Sarg, de Ar t , , António Joaquim de Sousa Amorim, da f~'
A., àevendo ser considerado nesta situação desde 2/1
967. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi ta1ícia além dos (...uadros".
'
2° .Sar~. de A,rt., Artur dos Anjos Afonso, do R.A.P.2,su~_
Unidade Mcbilizadora,
devendo ser considerado nesta
t.uação desde 25/10/967,' data em .que teve alta no H.~· .
e 10i julgado pronto para todo o'serviço.
A sua com1Ss50 foi dada por finda e foi evacuado da ~.M.A•• Vence
lJela verba "Pessoal dos QUadros Aprovados por lei".

sp

~egimento

de 'rtilharia

ligeira nO.2

1° .Sa rg, de Art., José August.o Domingues, da R.M.A•.., devendo ser considerado nesta situação desde 7/10/967. d()$
Vellce pela verba, "Pessoal de Nomeaçâo Vitalíçia
alélll
Quadros" •

P.egimento de ~rtilharia

lígeira nO.5

20.Sarg.
de Art., José Augusto Monteiro, do P.A.L.l,
su~_
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nesta S~
tuação desde 16/10/967, por ter regressado da B.M.A· :,
Lei
Vence pela veroa "Pessoal dos Quadros-Aprovados por
l° .Sarg. de Art.,
por pedir.

Damião Fernandes

Pegimento

Fontes,

do G.A.C.A.3,

de Arti Iharia Pesada nC.2

F<.~~.".. ,

20.Sarg.
de Art., Abel Freitas,
da
devendo sef
cons iderado nesta situação desde 8/10/967 .. Vence pela,
verba "Pe ssoa I dos Çuadros Aprovados por Lei".

~e~imento

de ~rti Iharia Pesada nO.J

,,~1

10. Sarg. do ')~,%l. ,Acá~io Pereira da Silva, do C. T. J,d/~;
cau, devendo ser considerado nesta situação desde 26 ~of
Y\J7. Vence pela verba "Pessoal dos Cuadros Aprovados
Le i" .
(c/àestino

ao

(.I.C.A.

2)
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2°.Sarg. de Cav., Rogério Casimiro da Mata, do C.l.Lde
Maca~, devendo ser considerado nesta situação desde
26/8/967. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Artilharia

Antiajrea

Fixa

2°.Sarg• Mec. Viat. Podas, Joaguim José Pamos, da ~.M.A.,
devendo ser considerado nesta situaçãô desde 23/9/967
data em que embarcou de regresso à Metrópole.
J

Regimento

de Irtilharia

•

de Costa

10.Sarg. de Art., António de Oliveira Tavares, do r.~,l.
2, sua Unidade Mobili7adora, devendo ser consideradc
nesta situ~9ão desde 8/10/967, por ter regressado da
M.A •• Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vt t.al cialém dos Quadros".
í

Grupo de ~rtilharia

Contra

~eronaves

nO.3

l°.S~rg. de Art., António Martins dos Santos, do fI.A.L.!,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta
situação desde 1/10/967, por ter regressado da R.W..A ••
Vénce pela verba "Pessoa.lde Nomeação Vi talícia além dos
Quadros".
.
10s.Sargs. de Art., José António Ferreira Júnior e Lauro
baltazar da Costa, ambos do R.A.P.2, Unidade Mobilizadora, devendo ser considerados nesta situação desde 8/10/
Q67, por terem regressado da R.M.A., Vencem pela verba"
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".

Bataria

de Artilharia

de Guarnição

nO. 1

10&.Sargs. de Art., João Artur Gomes Tadeu de Amaral,do ~.
A.P.2 e Manuel da ~osa da Silveira Outra, do R.A.L. 1,U~
nidades Mobilizadors&, devendo ser considerados nesta situação desde 8/10/967 ~ 16/10/967, por' terem regressado
d~ fi.M.A.,.Vencem pela verba "Pessoal de'Nomeação Vitalícaa além dos Çuadros",
2° -Sarg , Clarim, ~~anuel Vieira da Conceição, do 8.1. r. 18,
Por conveniência de serviço.

~aval(Jri<l

Escola Pt~tica

de favalaria

lOs.::iarp:;. de Cav, , Avelino José leitão
e António Perico
iVartins, amLcs do 8.C.3. sua Unidade W.obilizadora,
devendo ser considerados nesta situ~ção desde 16/10/967Me
19/9/967, respectivamente,
por terem regressado da.fI.,':
A.•• Vencem pele' verba "Pessoal de Nomeação Vit(alíc1a a
lénl' dos Çuadros",

°egirnento de Cavalaria

0°.3

2°.::iarg. de Cav., José Vi~ira de Castro, do C.l.1, de li/'
mor, devendo ser c01)siderado n~sta situação desde 17/~
967. Vence pela verba "Pessoal dos Qaadrcs Aprovados r

Lei".

,

V'

lo.~arg.
de ça~.: Manuel Posa de Freita~,
do P.C~7, su~ Illl'
nldade Moblhzadora,
devendo ser conslderado nesta s).t
ção desde 11/9/967, por ter regressado da ,P.MJ{ •• Vence
pelá 'verta "Pessoal dos' Çuadros Aprovados por' Lei" o

A~ve~i~i

l° .Sarg, Mec. Viat. Laj,; e I:.speciais, João Calado
~.~I.A., devendo ser considerado
nes ta si tuação desde
9/967, data em que embarcou de regresso à Metrópole.

de Cavo, Cipriano da Silva dos Santos, do C.1.1'261
de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde pOt
8/967. Vence pela 'verba "Pessoal dos Quadros AprovadoS
Lei".
.
d~
2° .Sarg. ~ec. Viat. Lag. e hpeciais,
.José N'aria l)abÇ8, II ,I
C.O.M.1v'., por conveniência ci~' serviço. \ence pela vert
Pessoal dos Çuadros f\provados por Le i ",

20.Sarg.

regimento

de Cav?lnria

nO,

7

:'0o;-ar,C{c , ,,tec Vi at., Rodas, Mário dos :_'dIltos ~~acário, da/~61:
situação desde 11/9 .
.. • , devendo ser considerado'nesta
à ,\'ftrópolc.
Ucttél em que eml arcou de regresso
o

'O

eJ1ó
J c",é (<tIl, ei ro, do C. T. L de ".i.1cau, de\,el~
ser cous.i.c er ado nest;a situação desde 26/2/967. Vence
verta "I'es soa l dos Quadros Aprovados por Lei".

10 .':;:àl'{.!.

Ct. (av.,

3a. ~9 r i e
nDE~' rll EXEP.C I TO :~o.32
*******************************************************'

Engenharia
Escola PrGtic~

de En~enharia

l~.Sarg. hec. Viat.· flodas, Álvaro Se l gue i roFer rão , da .li.
M.A., d~vendo ser considerado.nesta
situação desde 15/
9/967, Jeta em que embarcou de regresso à ft!,etrcSpole.
2°.Sarg• de Eng. (Sap, ), .Francisco Hor t.eâse Palminha , uo C.
l.l.
de Timor, devendo ser considerado nesta situaç~o
desde 17/8/967. Vence pela verLa "Pessoal de Nomeação Vi.talícia
além dos Cuadr os'".
2° •.Sarg. ~.':ec. F-adiorr.ontador, Joaquim mar-ecos Pedr , da h.M.
~., devendo ser' considerado nesta situação des 'e 12/10/
967, data em que embarcou de regresso 'à ~I.etrópole.

~atalhãu

oe Sapadores

de Caminhos

de Ferrn

l~.Sarg. do ç.&",,{;f, João Lopes Posado, do P.A.P.2, que regressou Cd B.M.A., devendo ser considerado nesta situação
desde 8/10/967. Vence pela verba "Pes soa I dos (uadros Aprovados por Lei".
10.$arg. ~~ec. Viat • Podas , ~!.anuel Joaquim Gonçalves, do C.T.
1.' de Cabo 'Verde, dever:do ser considerado nesta situação
desde 25/10/967, data em que embarco~ de regresso à Metr~
pole. Vence pela verba "Pesaoa I de Nomeação Vitalícia
Além
dos Ouadros".

Transmi ssões
~egimento
Sar~~. Ajt".

de Transmissões

de Art •• Carlos

Dias Fer re i ra,

do P.A.C.,

por p::-

(.lrc

LIJ~,.('Irans.),
Jorge António Dias, do C.T.I.
de
.::v-'D'o ser considerado nesta situação desde 26/8/
Q67. V I ce pe La verl I "Pe ssoa l de Nomeação Vitalícia
além

2°."ar~.

r\]<lC6U,

oos

CcUd

~e

L

(LS"

o

2°":larg.
o ~l.
} rman o Pereira,
da R.M.A•• devendo
LonE~de4 o ~:va sit ação desde 2/l0/967. Vence pel
Ln '\.le~.:Jv~l dos '_uadros Aprovados por Lei".

ser
ver-

nROp· no

"LO

ÇXÊtC IV1

IlO

3a,

J~

sér'i;

************************ ••• ********* ••*************** ••f

~atalhEo

de reconhecimen10

das Transmissões

2°.~arg.
de Cav •• Francisco dos Anjos Nunes Borralho,
da /
~.M,M." devendo ser considerado
nesta situação
desde 24
9/967, Vence pela verba. "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei",

~erviço

de Sa6de
Regimento

do Serviço

de ~a6de

2° .Sarg, do S.~., José Rui Mendes Pere i ra, do C. r.i.« 1/i
mar, devendo S~ r cons iderado nesta s i tuação desde 17/8,
96':l. VenCE pela ve rl a "Pessoal de Nomeação Vi talícia a~
dos ()u~lcros".

~erviço
1°,

de Administracão

~i I itar

r,ru~o de CO~lj;ánhias de ~.dl11inistraç~o ~~ilitar

Sar g, Ajud. do S.A.M., Alfredo Ferreira
Alves, do ÇG/G.~.~·
elo .3arg. do S.A.M., António da Cunha Lima, do 2° .G.C, .
lV1., por pedirem.

~erviço

de ralerial
Escola Prática

do Servico

de Material

10.<';aq,. ~ec. Viat. Bodas, An t óni o An tunes Dias e 2o•Sar#;,\oI
Mec, Via t , focas, Manuel Afonso Quaresma, ambos da [<.M· dsdevendo ser cons i derados nesta situação
desde 23/9/967,
ta em que eml.arcaram de regresso à ~I_etrópole.
10. 'aq,. Grad. Artífice
Carpi nteiro,
José Maria de Andrad:.si'
Hui.ve, do C. T. L, de ~'acall, devendo ser ccnsiderado
nest 9
tuação desde 26/8/967,
data em que err.barcou de regre!>so
w'etrópole.
.
.

2 0. S arg,

d E: I n.,f

~1
1 F ranca . sco R"a c ea ro VI'
I' anue
a entam, d o O;G'
A·

M.G•.,' por pedir. Vence pela
provados por Lei".

Companhia

Divisionária

verba

"Pessoal

.de·~anutenç&o

dos Ouadros

de Material

p.

10 .Sarg. Mec, de Viat. hodas ," Graciano f~cdrigues Massa, 1r;61,
M.A., devendo ser considerado
nesta situação
desde 15
data em que embarcou de regresso à ~.etI·ópole.

~2. I".~rit
~pnf.~~ '0 Ey.~rClTr~ :°.32
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c!.
2°.Sarg• "~eco Vi a t , Bodas, 'ntóniol·enQ(·s~.arqut.s,
1.15, s.a Unidade ~.obili.zadora,
devendo ser cons i ccr e.do nest.i .. situação
desde 5/10/967,
data em que embarco.,
de r egr e sact
tl-Ietrópole. Vence pela verta "Pessoal o os
Cua ro", AprovaJos por Lei".
à

~rgão-

de Execução

istritos
ri~trito

dos Serviços

da recrutamento
de ~ecrutamento

20·.Sarg. ~ e Art.,
de Nova Lisboa.

Distrito

e Outros

..

Elementos

e ~oLilização
e ~obi Iização nO.

~~anuel Si1 ve i ra Carvão Júnior,

de Pecrutament:j

e IIobilizaçf:.o nO.

de O. f·.~1.

L

(,0 QSSGl, Agostinho
da Costa Romão, do C. ;.tI.., devendo ser considerado
nt;sta situação
desde 23/10/967.
Vence pt:la verba"Pe~soal
dos Cuaéros Aprovados !-lor Lei".

1° .Sarg ,

EstcDelecimentos

Penais

la. Companhia

Discip.1 inar

20.Sarg. de Inf.,
Júlio Gonçalves War:tins, do C. T. I. de 1imor, devendo ser considerado
nesta situação
desde 17/8/
967. Vence pela verba "Pessoal dos Ouadrcs Aprovados por

Lei";
QeDósito

Disciplinar

2°s.'-d.rgs.
Je Cav., António Luis bonito ,Favita, do C.1.I.~
I itror
e
r c os tvanuel Carvão Tendeiro,
da H.M.A., devendo
~-_r cor
raclo ne st.a situação
desde 17/8/967 e 15/10/967
respec têll
te. Yencem pe Ia verba "Pessoal dos Quadros
provaoo.
or Lei".

fi:

res ínin '!ilitar
l°., - r g ,
dade

MOl;

\;:1:;

t'

4/

verr

<.l

"

~st

/

J

r ., .lqT'uel Oliveira
Gome~, do R.A. Lv L, su« Uniz Ioru , I~vt!lldo ser considerado nesta si tuação
I,
l.or t e r cegreasado
da h.M.A •• vence l.1_lét
o 1 ue ',r açâo Vitalícia
além dos Quadros,",

lec.i';;,rtos ue Instrução
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IJ

II i t a r

lO .Sarg. de Cavo, PaÚl Ser rano Pires Ribeiro,
da' BoM. A.,
devendo se r cons ideraco nesta ai tuação desde 11/9/967,
por tu: regressado
da f'..'Mo~1.. Vence pela verba "Páva·
tiva da Ac ademi a ~i.litar".
1° .Sar g, de fn~"
fugtnio Moita Aurélio,
da H.~~oAo, de·
vendo ser considerado
nesta situaçf:o desde 23/9/967.
Vence pela ve rba "Privativa
da Acaderr.ia Militar~'

Escola ~i Iitar de Electr~mecãnica
Fur-riel ~,li:c. Uectricista,
João jéê!llUd Ccn.es de Oliveira,
va !,.~,."o, de vendo ser cor s i der ado nesta situação
desde
23/S'F'~ i. data em que errLur cou C!C; cegres so à ~~etrópole.

~:r;tro de Instrução
~o.

de ~arZf:ntos '.!ilicianc.s de I~fantaria

Sar~. de lni., Germano Salrino Dias Silvestre,
do C;'f·l.
de (I,'acau, c'evendo ser considerado
nesta situação
desde
26/8/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AproV!l·
du,:; por

Le.i ",

r.ampa de Instrução

~q I itar de Santa Margarida

2° .Se cg, de ruI., Joaquim Gil Vieira Morgado, do p.1.15,
SUE! Unidade
!\'obilizadoréi,
devendo ser considerado
nest!.l
situação
desde 12/9/%7,
por t er reures sado ua f{.,y.•A. :"
Vence pe l e ver'La'Tes soa l dos Cuae ros Aprovados por Le>
,

Centro

du Instrução

oe O~erações

Especiais

de Lav; , José ~<udri.gues da Fonte, do C. T. 1. de Mi'
devendo ser cons i cíer ado nesta situação
ddsde ~6/1J1\
9670 Vellce pela veda "Pe~soal de Nomeação Vita!íc).u
dos Quadros".

10 .Sarg.
CEU,

2° .S81'I-.. de InL, Carlos dos Santcs Vieira,
da ,R.MoA." ~:~
vendo ser considerado
nesta situação
desde 16/1O/96?;,
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le). •

Centro

de Instrução

10.Sarg. de Art.,
pedí r,

de Artilharia

Francisco

José

Antiaérea

da Silva,

Ó~

costa

do ~.A.L.1,

pO!
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Estabelecimentos

~ospitalares

Hospi tal

'~i I itar

Principal

10~~arg. do S.~., Mtóuio Figueiredo Fcdr-í.gue ; , do CoI.
Ml.litar,
develldo ser cO!lsiderado nesta.situação
desde
. 8/11/967.
0
2 .Sarg• do S.S.,

Bonifácio ~ias Correia- Ferro, da t'.M.de
Âpgola, devendo ser considerado
nesta situação
desde 8/
10~%7. Vence pela verla "I'essoa l de ~corr.eação Vitalícia
al;:>wdos Ç"'adros".
110

S pi

t <11 11 i I i t ~ r Ve t e r i n cÍ r i o

10.Sarg. f'.nfO, I1í[Jico, Sel.ast.i ãc ~'eria ~!esguitá.
ela P.IV.·~••
Clevendoser cons i.de rado nesta situação
desde 25/9/967.
V ence pe Ia- verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei".
~ O S Pi

Sarg. Ajud.
dir.

t a I ~!
i I i t ar

de lav.,

José

II O S P i t a I

r e f, i on a I nO.

Antó1lio Correia,

"i I i t a r ~ 8 ': i (J n .: I

do

«.e. c, por

PE)-

nO. 3

0
2 .Sarg.

do S.S.,
.Toaquirr. 'lavares Correia de Larva lho, da
devendo ser cor.si.der aoc. nes ta SitUdÇF.:O desde 24/
10/967. Vence IJda verba "Pessoal de [\omeação Vi talícia
além dos Quadros".

P .M.M.,

Hospital

'.Hlitar

Regional

nO. 4

20,Sarg;

do 8.S., Nicolau ~.anuel GuioII,ar, da p.~'.rv!., devendo Ser ccnsiderado
nesta situação
desde 25/9/967.\'ence
Pela verba "Pes soa l de Nomeação Vitalícia
além dos ç,uérln:s:'

!liversos
Depósito

~eral

de ldid~s

2°~.:~aI'gs. de Inf.,
João de A.lITleidaNunes, do C. I. L de limOr e .Joâo Eoi çe , do C.I.I.
de tvJacau, d~vendo_ ser consi~
r..dos ne s t a situação
desde 17/8/967 e 2o/fJ/9t;{. !cspectl.Vltl),ecltC. V':!ltceu •..ela ve rl.a "Pessoal dos Cuadrcs Aprovados
Por Lt_:i.",
•

r:,

ós i to Cenll

de 'later:aLde

Guerra

drf;.
ALeI Fonseca de.Figueiredo,
da E.P.SJ.·:
. de lnf.,
y.
por peoi r , Vence pe Ia verba "Pessoal dos Ouadros Apfo
uo ..' por Lei".

,,0.'

"cpósi to Qeral de ·"a\er.ial 'de Transmissões
20.Sarg. rl'ec. Padiomontador, José Inverno A!tladQ,da' I1.M,~~,
devendo ser considerado nesta situação desde 8/10/967 ,
1
ta em que eml.arcou de regres so à r etrópo1e. Vence pe ~
verba "Pessoal de Nomeação Yi t al ci'a além dos QuadroS '
í

Serviços

rarto~ãficos

do Exjrcito

~.M.A.~

20.f'arg. de Cav,.; Wário Ferr andes dos Sant.os , da
vendo ser considerado nesta situação' desde 16/10/96?;,
ce pe l a verba "Pe.ssoa l dos Çuadros Aprovados por Ler •

Destacamento

~isto do Forte de Alm~o~

L ),
10.Sarg. de Art., Joaquim l-endi t,o Vaximittiano, do R.A. '3
sua Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado nest~.
situação desde, 8/10/967,
p~r ter _reg:ess~dC? da f;.M.i\· 'O'
ce pela verl:.a 'Pes soe I de Nomeação Vlt,allCl.a alem dos
dros".

~epósito

de Indisponíveis

20.Sarg. do S.S., Alcino W.oraís da Silva Duarte: do c.1d·~1
e
de Timor, devendo ser considerado nesta situação des. •
8/967. Vence pela verba "Pessoe l de .on~ t;f.o Vi talíc~
Iém dos. Quadros".

Sur r anune fJ r i os
Ir Iant ar l e

1.. José Batista
cnca Ive s , do (.1J ,/\.S.
considerado r.est,a situação des L 1 /1.0/9u : ,
unos t_mos
1\ al ínea c) .o rt.? ,
2/ /=- /.J, 'r" se rva r n 1S r ro ,t':;
cti
ço

U

~J,

Série
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2°,~arg. Corneteiro, José Pereira Lopes, da Academia Militar e 20.Sarg. Mec. Viat. Rodas, Carlos Domingos Pau~
la, do B.C.3, devendo ser considerados nesta situação
,desde3/8/967, por terem sido nomeados nos termos da alínea c) do ar~o. 3°. do Oec. ~2937 de 22/4/960, para
Mervirerr.Ilas t.ropas de reforço a guarnição normal da P •
•M ••
Re,imento

de Infantaria

nO. l

lO&.Sargs. de In f ; , Abel Luís Vi naare , na t .P.I. e Alfredo Pinto Cundeias, do F.C.6; l°.Sarg. do OSSGE, Antón~
Paiva, Jo P.~,1J..
2, dev.endo ser considerados nesta 'situa.
ção desde 11/10/967, por terem sido n~Eados paro serv~
rem em reforço à guarnição normal da R.M.M., Iaz.enc'o par'
te da E.Caç,. 1937/P.1.2.
2°s.Sargs. de lnf., Fernando José Lope e , do D.1., José
~rtez Ve rdasco , da Acad, ~ilitar, I\-Januel
Ánt.óna o r{artins
Pinto, do 0.0., Virgílio António Tavares, do [:.1.1. 17
~?sé Avila de Cliveira, do B.I.I.17, Alfredo José Araújo
P1ntQ, do E.C.3 e Carlos Alberto da Cunha Redondo, do R..
I. 10, 2°. iar g, Corneteiro, Antóni o keganha Pic.a, do C.
I.S.M.l., devendo ser considerados nesta situação desde
11/10/967, por terem sido nomeados nos termos da aI ílled
c) do arte. 3°. do Dec 42937 de 22/4/960, para servirem
nas tropas de reforço a guarnição normal da p.1 '.iv, ••
I

P.egimento

de Infantaria

nO.15

lCs.Sargs. de'lnf., Agostinho de Azevedo Carvalho, do P.C.
5, Alcino Manuel Pires, do B.C.8 e l°.Sarg. do ÇSS:;F,Fre
derico Augusto Gonçalves Godinho, do O.P.M.ll, devendo
ser considerados nesta situação desde 27/9/967, por terem
sido nomeados para servirem em reforço à guarnição llounal
do C.T.1. <iaGuiné, fazendo parte do E.Caç. 1933/R.1. 15.
2°s:Sargs. de Inf., Jose da Silva Teixeira, da E.P.I.,Antánlo Marques de Almeida, do R.l.4, Fernando Augusto dos
Santos MoreÍI;a, do R.1.1Q, António dos Santos, do (t. r. 5,
JOsé da Silva Nogueira, do B.LS, Fernão
MagalhãesOli\leira de Morais Antaa, do 8.1.6, João Silvestre Martins,
da E.P.l., Ant6nio Ramos ~onísio, do R.I.I0, Júsé Alberto Hodrigues Costa, do R. J .10, devendo ser considerados ','
nesta ,situação desde 2e/l0/967, por terem sido nomeados
nos temos da alínea c..) do arte. 3°, do Dec. 42937 de 22/
4/960, para servirem nas tropas de reforço à guarnição lQ'

If<ll do C.1.Io

da (,ui.né.

é;.

:::o.::-i:l~g.

lornet.ei:o,
Joaquim Aug~sto da~ r-.ev~s, da F.p.l
2° .Sar~. 'tc.
\'l.at. Hod~s" Jose Lande i ro Mlguel, do fl·til
8; 2° ~':::an. de In f; , M01SCS Fernandes,
do R. I. 2, devefl
ser considerados
nesta situação
desde 27/9i967,' por te~
rem si do nomeados nos termos da alínea 'c) do arto., 3°,
Uec , 42937 de 22/4/960,
paru servirem nas tropas de refor-co ~ f:;uarnição normal do C.l.I.
da CJuiné.

2°

/'~;1/

.~aH.
ae ln±.; ·r·'.anuel António Pinto, do C..I.C.A~2/r
fi.,). cevendo ser considerado
nesta situação
desde 16

~,

967. i:.or ter sido nomeado nos termos da alínea c) do ~,
t.i go 3°. do Dec, 42937 de 22/4/960, para se,rvir n~s ,t
P>;IS de reforço
à l-;ul;lrnição ncrma I do C.l.I.
da GUlne•

~aiimento

dê Infantaria

nO.16

2° .Sarg. Ccmete.i rc, António Guerra~ do B.C.9, dever.d~ se!
o
considerado
nesta situação
desde 8/4/967,
por ter sld
Q
nomeado nos termos da a l ínea. c) do art~. 3 • do Oecre:C:.
42937 de 22/4/960, 'Rara serVlr Qas tropas de ,reforço
N. do c.1'. L da <:uirié.

~atalhão

Independente

de Infantari

a nO.17

20s.Saf~s.
de In í, , José Pereira
Leal, do B.LO.C.1 e ~;
tll
nuel Aldeias,
do F.I.3,
devendo ser considerados
nes o5
tuação desde' 5/8/967,
por terem sido nou eados nos terP!.
da alínea c) do art.? , 3°. do Dec, 42937 de 22/4/960, Pi.\'.
serva rem nas tropas de reforço
à guarni ç".o norrna l dJ .
de Angola.

,rj!

In I,.; filúrio Hemos Vi ei.r a, do ~ .1.:) e 10.:-drt-·,,!
I af'ae I da Concei ção rI ar qu ....
6, do r .Cs l , c.eve'lCO $)
ra os nes ta si tuaçâo <iesé< 11/10/967, por tc:rc!Jl',
do non c os "ard -servi ren. eu. reforço
à guarn i.ç '0 nO:
.~. ',., fá'.:endo parte do Com. F<.(.aç. 19.36/ .r. F .
l ° . .:)a~A' de ln!.,
!f:itor Arn,an 'o Dias, I f .1.15,
ser COI::;i~ C<";O !1t:sLa .."iu ..a·
d s3e 1l/10/96i,.
o nCll,8il
() r d
en ir 00'), re:!:urço à. G.1 • da B.,',

._..

". 1i96/ .Ci:!I.:.P35/

•. 10.

~.

'
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r

lO',Sarg. de In f ; , Diniz de Jesus Ferreira,
do 1-,1.1. 1F,
oevendo ",er con::iderado nesta situação desde 11/10/67,
por ter .sido nomeado para s~rvir em reforço à C.~.
fI.t... r'Ii,', fazendo parte da (,~aç,
1797/B.Caç,
193,,)/-.".

10.
lO,Sarg.
e Inf , , Abílio de .Iesus Fra t\ cisco, do f. L 5,
devendo se r consiaerado nesta situuçãe desde 1l/W/"G7,
por ter si do nomeado para servir eu, re forço à G.:'T, / d"
?,~~,M.,
az endo parce da C.Caç. 1798/i3.Caç. 1935/1:<.(.
í

lO,
lO.Sarg. de In f; , João da C~nara Li r a Fe rnanc'e s , do 1. 1'.
M.~.E •• devendo ser cons i cer'ado nes ta situação desde 11/
10/967. por ter sido nomeado para servi, ,"u reforço 'a G.
N. da H.~\M., fazendo parte da C. Caç, 17U)/['.Caç.1936/

e.c.io,

çs....~:,

10.Sélr~. do
Manuel João Guerrél, do GG/la. f,.~;.,devendo ser considerado nesta situação desde 11/1C/967,
POr ter sido nomeado para servir em reforço à (';~" da f.
~.fI.., fazendo parte do 01'0 do !:l.Caç. 1:>35/«.(,10.
2°a.Sargs.
de In f , , Manuel Alves Paiva Cue i rés , do ~.A.P.
2 (C.Le.A.l),
Oscar de Jesus Pimenta e Pinto, do L.c.
3, devendo ser considerados nesta situação desde 28/10/
967, por terem sido nomeados nos termos da alínea c} do
art°. 3°., do Dec, 42937 de 22/4/960,
para servirem
nas
tropas de reforço à G.N. do C.l.I.
da ~,iné.
2°$:8args.
de lnf.,
Joaquim Garcia do Carmo, do P.I.13,~
vao Rosa Pereira,
do E.e.5, Miguel António de Araújo, do
f'. 1.13. -. nuel Cordeiro Valente, do fi. ,I. 2, Luis Joaquim
Pereir~.1.)
( .. J .p.r. , Américo Nunes Pimenta, do C.LO.E.
Frd.lJci, c osé Gonçalves, do B.1. 8, Henr i que Esteves de '
\'0".,11
, cL r .1.1.. António Carreira Coelho, do E.~~.E.
c Jo~o
UlH' 'o
sper t o Folião, do R.1.14, devendo s e r cort es é: si tuação desde 11/10/967,
por terem s irb
J r, os da alínea
c) do ~rto. 3°. do Dec, 11°.
,/ /
: par a servirem nas tropas. de reforço à
el •••

·•

.1'

4

_

e ,

. i1 vério

Pires

r}ias, do (_o ' . lilitü

~
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José Gonçalves Vargas, do B.I.O.e.l, devendo ser oonsi~
derados nesta situaçpo desde 28/10/967, por terem sido
nomeados nos termos da alínea c) do ar t.? , 3". do Dec !I~
429~\7 de 22/4/960,
para servirem nas tropas de reforÇo
~ G.N. do C.l.I. da Guiné.

Regimento

de Artilharia

li~ei ra n005

~í-

2cs.':'args.
de ~rt.,
Ap~ónio da Silva e Sousa, do !:l.f\.P.
Manuel Fe ri ei r a da.Si Iva, da E.P.A .., Manuel Cunha da S:l
va, do H.A.P.2, Milton t.steves Ferreira,
da C.R.;2a. ~.rt.,
António Pereira ~I:artins. do R.A.P.3, .Iosé Fat i st a Maoa,
da E. P.A., Joaquim Fernando lé~À<:ira Lopes , ::0 LX (I,? P
20 .Sar,('. ~.....
c , Vi e t., Çloda~;, José Pereira
r.larques, do D.GI1Í1
M.G., cevendo ser considerados nesta situação desde ll/y
967, ~JOr terem sido nomeados nos termos da -alínea c) do
ar t? , 30. do Oec.429 7 de 22/4/96C,
para servirem nas tJ1Y
pas de reforço à G .f'. da 8. ~ •A••

!

~efimento

de Arti Iharia

Antiaérea

Fixa
do

20.,Sarg. de An.,
Armando ~endes Neves , do H.A.P.3, deve;')
ser considerado
nestd situaçãG desde 28/10/967,
por ter
sido nomeado nos termos da alínea c) do ar tO .( 3°. do ~e~'
42937 de 22/4/960,
para,s~rvir
nas tropas de rcf~rço a •
N. do C.T.I. da Guiné.

~rupo de Irtilharia

Contra

Aeronaves

,

2 .Sargs.
0

nO.2
Al'

de Art., Jaime dos Santos Jesus, do F'.A.L.4 e -~,
berto Manuel de Jesus 'Ior res , do C.D.M.M. ; Furr ié.is de rÍ9
António Manuel Carrajola
BamaIho, do O:G.M.G. e .Iosé ~aIl9'
.Ius t ino , do R.A. P. 3, devendo ser considerados
nesta slt à9
ção desde 11/1C./967" por terem sido nomeados nos termOSe!'
alínea c) do arto. 3°. do Oec.42937 de 22/4/960,
para S
virew nas tropas de reforço à G.N. da R.M.A••

20.Sarg.
de Art., Francisco
da Silva Mateus, do D.G.lVJoE.'~~'
vendo ser considerado
nesta situação
desde 11/10/967, ~o
ter si do nomeado nos termos da a.l ínea c) do ar t, 0. 3 ° • o ~
QeC; ~ 42937 de 22/41960. para servir nas tropas de re forÇ
G.N. da B.M.A.•

Cavalaria
qegillJento de Cavalaria

nO. 6

~A

~2rie

ORDE'.l
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2° .:::'ar .de Lav , ; Miguel das Dores Godinho, da E,PuC. .d~v",ndo
ser considerado
nesta situação
desde 28/10/967,por
ter sido
nC'lteado nos termos da alínea c) do ar t? , 3°, .do Oec.42937
de 22/4/960,
para servir
nas tropas de reforço à G.N~ do C.
T.I. da G iné,

'EnLellharia
Regimento

de Engenhar.ia

nO,l

2°.Sarg.de
I::Ig.(Sap.),
José Manuel Dini;,
da E.P.F.(E3.E.3)
e
FUI;:l;iel de Eng. (Sap, ) .Manue l Fer re i ra Cunl a Soares,
da E. P.
E. (8.E e '3), devendo ser cons i derados nesta situação
desde 9/
8/967, por terem sidc ncme.ados nos termos da alínea c) do
art°.
3°. do Oec. 42937 de 22/4/960,
pata ser\lirem nas tropas de reforço à G.N. da B.M.A••

Serviço
Companhia

de ~aterial
Oivisionãria

de ~anutençfo

de

~aterial

10s.Sargs.los.~ec.
Viat. Rodas, José Avelino da Silva Mct:ra,
da E;.P.S.M. e Nicolau Luis de Melo, do 8.1.1.18;
2°. Sarg.
2°.Mec. Vi a t , Bodas, Augusto Jorge Faria Cardeal,
do fI.A.
A.F.; P.Sarg. lO.Mec. Viat. Lag , Especiais,
José Maria Bernélrdes, do R.C. 7; 2°s.Sargs.2°~.Mec.
Viat. Rodas, Abílio
Fatista
Gonçalves,
do G.A.C.A.2,. Manuel ,Franciscc
Hos a Di '
as, do R.L.I e ~tól\io
Ml\ria Rato, do R.I.l1; 2°s.Sargs.
2°8. Artífices
Metálicos,
Marcelino José Pinheiro .Rodrigues,
do fI.C.3 e José Ant.óni.o Vieira Correia, da E.P.S.M., .devendo
ser" considerados
nesta situação
desde 11/10/967,
por ter.err.
si.do'r.aneadós
nos termo~ dt. alínea c) do artO,
3°. do Deco.
4293~·de 22/4/960,
para servirem nas tropas de reforço à G.
N. da R~M.A.•

~o Ultramar
~egião ril itar de Angola
10.Sarg.do QS...<'::(;E,
.José Augusto da Fonseca, do ,R. I. 2, devendo ser considerado
nesta situ~ção
desde 24/10/967,
por ter
sido nomeado para sE.rvil' em reforço ~ G.N••
20.•Sarp , de InL, Manuel.Ant6nifl,Ved$s~mo
Di re'i t.inho , do B.
R. Too, devendo ser cor.sl.det:ado nesta aí.tuação desde 28/10/
967, por ter sido nomeado nos termos de alínea o) do ar tv,
30., do Oecre,to nO. 429?,7 de 22/4/960,
para servir
nas tropas de reforço à guarnição normal ~

930
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2°;Sarg.
do S.S., Celestir.o
Sezinando'Wonteiro
Batist8,do
CoI. ~:ilitar,
devendo ser considerado
nesta situação l'
desde 11/10/967.
por ter s ido nomeado nos termos da 8 rneu c) de arto. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960,
para ser'
vir nas tropas de G.N ••
II'

I

Furr ie.l do S.:~., Alvaro da Graça Ventura, do O.G.A.,deve
do ser cons ide rado nesta s i tuação desde 28/10/967,
pO~o
ter sido nomeado nos termos da .el ínea c) do artO,. 3°· _
~ec. 42937 de 22/4/960,
p~ra servir nas tropas de refor
co ~) (JClNo ..

~:e~i 50 "i I i ta r de '~oç(l,r.bi que

:

2°

,...,

"t:S1CO

'

LU'L,)

err f""
Xl,

-ernan d o

AI ves P erel.ra,
.

de/
P.l.IS, (!even'_'o 3<' c cons ic s r ado I: "''' ta si tuação desde ~
10/:'67,
['or ter si,)() noireado nos t rmos da alínea t)
o
ar t?', 3°. do r~ec. L 037 de 22/M~)C:', par~ servir nas trO'
f:):....,s ~e t_c\oo

lo .:::-er~'.

['

1'.

• de Iní.,
lernando Vences Ccrde'i ro, da R~,P/OSP~1,
('~venc! o ser cons iderado nesta si tuação desde 13/~/30
por ter sido non.eadc
nos termos da alínea c) do arto., N·'
do L~~c. 'L2t,c'{ de 22/4/960,
par a servir nas tTopas 'de G.l·
.~:c'.f;.(

L'.,

I.c.A~;

I

2° s , Sari'.s. de ier., 'Joaquim da Los ta Lande i ro , 'de C.
e t-\ntónio August;o ~arnéjal Far-inha,
do P..I.14,
devendo 5,_
cons i de rudos nesta situação
desde 13/1/967,
por terem ~~e'
do momeacc-s nos Lermos da ,l. 'i,eE c) do ar t.", 3°. do :Je
to 4.2937 d e 22/4/96(.,
,arw &;:;.1 vi rem nas tropas de G~t~··

2°s.Sr.,rgs.
de Inf; , .Icuqu im I'er rei ra, do R.I.12
e Augus~OLl~'
~r.ates Vaz, c«. 1 J .•6, devendo s e r considerados
nesta S:ltd9
çã~ desde 11/1/%7, púr u:rem sido nome,ados nos termO~ gJ'
ah.!ta
c) do artO•
3°. ~o Dçc. '12937 de 22/4/960; para
vire.r n ~s tropas de G.:· .'.
2° .Sa!'A' Woec. nato Cripto, f.:':anuel ela Co&ta LOUIQ, da QJff~'
'"'evendo ser cor.siderado nesta situaçã,o desde 4/6/967, ~o
'-t~r sido lI(n;cado, nos ternlos da alínea c~ do artO. 3°· rÇo
:.;~c. 42937 ce 22/4/960,
para servir nas tropas de refo
ti G.N ••

remando Territorial
20.

Independente

da '.\uiné

8arg. de ln!..
Antóf,io (.~n~t1el Pinto, cio ')~ 1.1. ,(levendo se~
considerado
ne,=:,ta situaçâo
ce:sde 26/6/967,
por l.er si,.,ro '

~~, ~érie
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meado nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Qecreto
42937 de 22/4/960"
para servir
nas tropas de G.~..

VI - e"'IC!'~SO~, CIIP.SOS E fnf.~ln~

t. - Cursos
- lltera;5es

na Frequência

Con,cedido o adiamento de matrícula
do 10.Ano do Curso A)
da E.C.S.,
no ano lectivo
de 1%7/Gf., nos termos ca alínea a} do arto., 7°. do Dec. 40423 de 6/12/955,
ao l°.Sargento do S.S., António de Castro ~'':Iciel, do p,r,. r,.,
Concedido o adiamento de matrícula
do l°.Ano elo (urse A)
da E.C. S., no ano lectivo
1967/68, nos termos dd a i íne,.;
a) do ar t", 7°, do Dec. 110423 de 6/12/9:i5,
,W 1o _~11r' • ce
(av., Joaquim de Gl i ve i re., em serv icc na I-.~'\.;j..
C.oncedido o adi ament o de matrícula
de l°. Ano do Curoi""\')
da E.C.S., no ano lectivo
de 1967/68, nos termos C:tl dínee a) do artO. 7°. do Gec. 4Cf:.23 de 6/12/Q55,
ao l~~arl-(.
de Lé.v., Joaquim Pedro, em serviço
na ,,;\'.1: ••

2 - resistências
Abatido ao Çuadro de Alunos d-, I.r .:::•• desr'e 15/10/967, por
lhe ter sido concedida
a deústêllcia
da iYequênci",
do
Curso A} da E.C.S., o JO.':',·rt-. ele Cav,.; i'':ll!uel j\',aria Pinto l.elte, do ç-c da la. f..~I..

VII - n~CL~rÂcãE~

1 - nectificações'
Declara-se
que na O.E. nO. 21 de 30/7/967,
pái~. 578, onde SE'
lê: "Passou a ser considerado
nes.t a si tuação desde 1/7/967
o 10.Sarg.
de Inf ; , do,D.G~A., José Viveiros
dos Peis" de.Ve le.r-se "Passou a ser considerac!o nesta sÍLué:.ção desdE 1/
7/967 O 10.Sarg.
de lnL,
doD.G.A.,
José Ví ve i r os do", '&Õls
develldo os seus documentos
s er
yt,l.-::tidos para '
o fi. L 1 onde fica colocado".
'eC1élra-se
(j .! o :"0, S'.lrp.
de In,L, AníLJ! : ...nde i r a Correi", de
f'liv<:..iro, '0' .. ""./\1m",, 0, deve .;t f' cc.is i.der ado 1 ~st,1 sitUdção de s.te i'A/",)7, e não úesce 25/5/9_7,
con orme !JuLhcado em O.!;, l'~p -~ ... ?riede lC/7/967,
pág. 539.
í

"3'
OR ['1 roo D.i:I'(!lO . o s:
3~L ~ér 1:
** ..*** * *""'_'<J.~~~ >I * .,t.*.~** ~"':r ,J." , * _," ~,~
.., ~**,:' * **~ * * *******>i'~*
r

nEclara se nul a e de nenhun e Fei t.c a colocação no R. I.7, .d~
2° .Sar g, de Inf , ~~anud Soares de O:iveira Gaspar,con~,
me public.adc err C.E. nO.14-3a. Série· de 20/5/967,pág·
1

Dec l er a-se

que se charr.a Florentino Pereira' dr, Silva, e naco
Florentino Correia da Silva, como foi publicado na o.E.lld~
23-3a •• _,érie- de ?fJ/8/967, pág , 649, o 2°.Sarg. de lnf.,
C.I.M., que em 8/7/967 emtarco~ pare a R.M.A••

í9/

Dec l ar a-se C;Uf.' o cer.stante de O.E, n", 26-3a. Sér-ie- de ~/,el
967, páz, 737, respei tant e ao 2~.Sarg, de .rsr., João rb~80
F'€ rnand:s, d~ve consi~~rar-s~ c<;>mo
mudança de si tuaç6PI~1.
ccIocaçâo', V1StO que J a per tencaa ao antecedente ao B.

19.'

•

Oecl~ra-se que o 2° .Sarg. de rsr. José :J<;>aquim
Campos dOSág.
Fe i.s , constante na O.E. nO, 27 -3a. Sár ie- de 3/9/967, P
755, foi colocado no B.C.6 e não corro se publicou.
C nes,
Declara-se que c 2° .Sarg. de Inf', , José Car l os Antunes.' ;ade
pertencia ao R.I. '10 e foi colocado no R.I.15 cor.o UlUda '1)'
Mob~lizadora' em 20/9/967, dat.a do seu embarque para o
da Guiné, e não cerno foi publicado na O.E. nO.29 de 20/
pág. 802.

~io/~

, csP"

Declara-se que o 2°.Sarg. de lnf., Olinto Gonçalves, .coniocJ
na O.E. nO.24-3a. Série- de 30/8/967, pág. 684, fol. CO
nc R.I. 13 e não ccrno se publicou.
1(6

Declara-se que o 2°.Sarg. de InJ., José dos Reis Ferreira foi
, vado pertencia à E.P.I. e não ao B.C.lO, cerno por lapsO
pullicadc na O.E. nO. 30 de 30/10/967, pág. 846.
_36'

Declara-se que o 20'.Sarg. de r-r.. cor-s t ant.e na O.E. no~Zro,e
Série- de 20/8/967, pág. 648, charna·-s€Alfredo Luis Séf
não como por lapso se publiccL,
,

te

d9 C

Declara-se que o 2°.Sarg. de lnf." do 1:3.1.1.19, constaO Joéo
E. nO. 23, 3a. Série- de 20/8/967, pág. 650, se chama c~
nue l l-a t ist;a har re to e não José Manuel Batista Barretf6 e
publicou. rnoontra-se (:resentemente cclocado no 1~.I.
reforço à (.N. da R.M.A••
e

é
i.t;~J

Dec! arà, se que se eLamd Carlos
Vicente
f<omão
los HomãoVlcenle, conforme publicado em O.E.n~31 de

3a. Sirie
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pág. 858 -3a. Série- o 2°.Sarg. de Cav., do R.C.no. 7,
que errbarccu para a H.W..A••
Oeçlara-se que o 2°.Sarg. de Eng., do Q.G. da la. ~.~.,António Mário Pibeiro Pinte, perter:ce ao f.arr.o
de Transm:isSc.es e não <;00.0 foi puUi,cado na O. E. nO. 25 -3a. Sériede 10/9/967, pág. 72. Fncontr~-se colocEdo actualmente
na B.W..A ••
Oeclara-se que o 2°.Sarg. de Eng.(Sap.), Joaquim de Jesus
Salvador bruno, ccns t.ante na O,E. nO, 28 -Sa , Sé rie- de
10/10/967, pág. 778, era da R.M.A. e não como par lapso
se pu~licou.
DEclara-se que o 2°.Sarg. de l'nõ" Al exandr e Soar-es de Oli,
veira, da E.P.E., pertence ao PErr.Ode Sapadores e nf,o como foi publicado na O.E. nO., 24 -Sa , Série- de 30/8/967,
pág. 696. Enccr:tra-se presentemer:te colocadc no ~.Eql,em
reforço à G.N. da P.M.A..
'
Para os devidcs efeitos se declara que o 2°.Sarg. Mec. Viaturas Podas, Albano-Cruz
~amos. pertencia ao P.,E.1 e, não
ao R.I.l, conforme consta da O.E. nO.26 -Sa, Série- de 20/
9/967, pág. 740.
Declara-se que 0·2°.Sarg. Mi19., do 2°.G.C.A.M., pr~ovido
ao ac tua I posto ne O.E. 31 -Sa, Série- de 10/11/967, a páginas 866, se chama António Waria Luna da Costa Leão, e
não António Maria Lima da Costa Leão, como por lapso foi
publicado na referida O.E ..
neclara-se que ingressou nas fileiras do Exército desde 3 de
Junho de 1967, com ~ireito aos vencinentos do posto desde
a mesma data (2°.Sdrgento~, o aluna dc r.T.M.p.E., João EugÉnio C:uintela Leitão, da E.M.Um., e não desde 3 de Julho
de 1967 corro por lapso se;pubJ icou na O.E. nO. 28 -38. Sé.
rie, de 1O;'IC/967, pág. 779.
J

Declara -SE que o furriel de Art., constante da O.E. nO. 24
3i:1. Série de 30/'8/967, pág. 696, se chama João Serra Amaro
e não Jo ...
o Se rra Amado como se publicou. Encontra.se ccl ocedo nq,C
C.A. 2 e em reforço no C.T.r. da GLiné.
Para os aLvi os efeitcs se declara que o n~rr.~do Furriel Grad,
Mec, Ar.I.lO:;
Li ge I as, Lur ico da Conceição Lourenço, éolocado
no Q.G •
(;.1'.1. dos Açores pela O.E.. nO.2~ -3a. Série pág
616, é ( rIcu Io da Conceição Lourenço e não corro foi publica
í

..1(1
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0.1<'.,

à O.E. nO. 25 -Sa, Sé r i e- de 10/9/967, pág·
712, declara se que o FNrriêl do S.S., Luis Francisco
Ferreira
da Silva,
doH.M.P.2,
chama-se Lino Francisco
Ferreira
da Silva,
e não corro foi publicado.

Em referência

hect.i ficando na O.,E. n'", 28 -Sa, Sér e- de 10/10/967.
pág·"
779, onde se lê "Augusto Pinto Ca.talhão" deve ler-se:
Augusto Pinto Cat.al.ãol'
í

2 - Oiversos
Declara se que o 2° .Sar g, de Cm'., Anti.t;lio Marn.el Ol~veir a , tendo como Uni dade IVlot:ilizadora o P. C. 6, t.ransx tOU
para a '_,.
do C. T. I. da Guiné em 1/11./967, conforn e ~ota n", F068/ O Proc , Ind., de 17/10/967" do CI.1.
~_
Guiné. Este sargento encontra se no C.1.1. da Guiné d~~
de 20/4/966,
deixando de ter o A.C.6 como Unidade Mob1
lizadora
desde 1/11/067.
I

Declara~se que o 2°.Sarg.
do S.S., ~el
Erandão da Fonte,
tendo como Unidl;.c:~eMohi Li z adora o .R.I.15,
t;ransitou pa'
ra a G.N. dc C. T. I. da Guiné em 5/10/967, .conf'orrre n~t~
nO, 17939/A, po. Ind., de 11/10)967,
do C.T.I. da ~ln/~i
Es.t.e sargento encont.ra-se sio. C.l. L da ~il'lé desde 13
966, deixando de ter o R.I.15 como Unidade ~obilizadQra
desde 5/10/967.
1ara-se que o 2° .Sarg.
-,
" .Fe 1"lClano fre~
Pe forma do, .Ioaquim
"o
re , es teve na s:i tuaçâo de aguardando passagem à si tuaça
de r-eforma de 30/3/965 a 31/12/965.

n_
Ut'C

VI I I - ORITui.p.ln
1967 - Ühtubro
mos Ribeiro,

- Dia 10 - 2°.Sarg.
de Cav., José
dc R.I. 1, em reforço à P.M.A ••

"'oIU'
Assunça

~a Série
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Ministro

do fxércjto

Jo acuim da Luz Cunha

Est6 conforme

•
o ~judante ~eneral

(!
/

•

•

. MINfST~RIO

DO EXERCITO

do Exército

Ordem

3.A Sd:RIE

30 de Novembro
Publ ica-se ao Exército

de 1967

o seguinte:

I - MUDANCAS

DE SITUACAO

Abates
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 16/10/967,0
2°.Sarg. de Inf ; , José Maria Lourenço, da R.M.M..por ter
sido julgado "j.noapaz do serviço activo" pela J.H.lo,
em
sua seSS~0 de 16/10/967.

Ingresso

nos Quadros

Quadro da Arma de Artilharia
nesta si tuação desde 4/11/967. o
2° Sarg de ArL, Modest.o Viegas da Silva, do R.A.C., SL'a
flnidad€ Li j lizadora,
por regressado do C. T.lo da Guiné.
\ence pel& verLa"Pessoal
dos Quadros AprQvados por Lei",

1\ ssou a ser considerado

UU~'ra da Arma de ravElaria
Passou a s er considerado nesta ~i tuação desde 16/10/967, o
!o • ..:larg 'e Cav,.; .1arjanoJoséGanhão,
doR.C.3,
por ter
regress.
ú da 11.\1./'..,
Vence pe Ia verba "Pessoal de N("mea
ção Vit ~ ;cia além (tos ('uadros".

Qual

f

oe Sal~entDs

Passou a ~ .r consiàerado

do Serviço
nesta

Geral do Exército

situação

desde

31/12/9~';, o

ORDE~. on. OPC!"!"
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10,Sarg. de Cav" José António L~i, da E,C.S •• Vence pela verba "Pes soel dos Cuadros r'.provados por Lei".
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 2~/10/967, o
2°,Sarg, de lnf.,
Albano Fern~des,
do R.l.2,
de reforço
ii p',M,~l" Vence pela verba "P~ssoal dos Quadros Àprovad~
por Lei",
Passou d 2er consideraco
nesta situação
desde 25/10/967, o
2° .Saru de InL,
Justino de Sousa, do R. 1.6,' Vence pela
verl. ,_ j':'e:;_,;oa1 dos (uaoros Aprovados por lei"
Passou a ser cous iderado nesta situação desde 16/10/(j67, o
20.Sarg. ce In f
ranc isco Fl~fael Rodrigues,
do l1. L 14
Vence pe a vert..,
s soa l dos Qui.dros Aprovados por Lei",
J

Fnssâge~

a

situação

Quadro do Serviço

de disponiJl Iidade
de Administração

Mi Iitar

Passou a ser consiJerado
nesta situaç::'o desde 20/8/966,
20 Sarg , do S A ~L, Car Ios Alberto ~ladeira Tones,
do
G,C.A.M, .

.o
2°'

Passou a ser' cons i derado nesta situação
desde 23/6/967.
o
20,Sarg, do S_A,~í"
Carlos Manuel da Silva MQdesto, do
2°.G_C.A.M

Quadro do ~erviço

de "at dai

cons iderado nes ta si tuaç 50 desde 4/5/967, o 1°,
l° i\'ec, Viat. Podas , António Luis Sanches, da LP.
", transferido
desde a rre sma data para o R.L 12.

['as sou a ser

Sarg,

S.M.,

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 22/7/967~ ~
20,Sarg.
2° .Nec Madiomontador, .Ioaqu im António Mbi"eHa
Afonso, da E.r".- , " ~. transferido
desde d mesma data pa~
ra o P,A,L. L
Passou a ser consigerado
nesta
Sarg. 2°.Mec, Hadicmontador,
do LA.E.M••

situação
desde 6ill/967,o
2~
Afonso José da 'Rocha Guerra,

Passou a ser considerado
nesta situação desde 31/10/967·!_ o.
20 .Sarg, 20 ;,Mec. El.ect.r icj.at.a, Manilel José Correia de !:iam
paio ~:onteiro •. É transferido
desde. a mesma data para o ["

~;

Série
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,assou a ser considerado nesta situação
desde 1/11/967,0
2° .Sarg. 2° .~~ec. Viat , Pac as , Manuel f10drigues Lourenço,
da C. D.M.M••

ppo~~Cnf~ F nRAOUAçOES

II -

SAFGEN1DS
00 Cll\:iro

Armas

e Serviços
~linistério

Escolas
Arti

PEfW!Â\í·~\T:'

Práticas

do [úrcito

das Armas e Serviços,
Instrução
e' Unidades

CentrD~

de

lha r ia
rscola

PrcÍ1.ica

dr.

r t i lhar i a

Serralheiro
o 2° .::->arg ,10sé fel'
10.Sarg. l0.Artífice
reí ra, contando a an t iguidadc de s Je ;:':".-j')ó7. data
partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo pos
to. Vence pela verba 'Pessoal dos Cuadros Apr-ovados
por Lei"
(Cespacho de 16/11/967)
Q

~rupo

de Artilharia

Contra

~aronaves

nO

2

!O.Sarg. Clarim, o 2°.Sarg , Manuel :;ol::alo Nunes, contan
do a antiguidade
desde 1/8/967, data a partir
da qual
tem direito
aos vencimentos do novo posto
Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 14/11/967)
Furriel 20.~~ec. Electricista,
o 10.Ca,bo Aj ud , , ~1i1rJUelFe
lizardo Curtinha,
contando a ant.i gui dade desde 28/R/67,
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do ne,
vo posto
Vence pela verba "Pessoal dos (,uadros ":'rova'
dos por Lei".
I,
•
(f'espacho de 21/11/967)

Pegimento

ue C~valaria

nO. 4

s ",

"

,'1

rn ~,i~'rI rn

·~o

aa siri6
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furriel Clarim, o l°,Cato, José Manuel Rebelo Heliodoro'a
do F, L, L contando a antiguidade desde 23/6/967. data _
partir da qual tem direito aos vencimentos do noVO pOsei
to • Vence pela verba "Pessoal dos Ouadros ~rovados P
Lei",
(Despacho de 7/11/967)

Fngenharia
Escola Prática

de Engenharia

Sarg, Ajud_ do QSSGE, o l°,Sarg., Acácio Augusto'Cae~and~
cóntando a antiguidade desde 1/11/967, data a partlr
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence s
." (No
pe 1a verba ','Pessoaldos Quadros Aprovados por Le i ./5/64)'
termos do artigo 5°, do Decreto-Lei nO. 45733 de 27
(Despacho de 11/10/967)

Regimento

de fngenharia

nO: 1

Alye&
1°.Sarg,19.ArtLf1ce Serralhelro, o 2°,Sarg., AntonlO
~
da Silva, contando a antiguidade desde 2/9/967, data aV&
t ir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos:;i'!
ce pela verba' "Pessoal dos C~adros Aprovados por
, (Despacho de ~6/11/967)
I

Orgãos

.'

"

de Execução,dos-Servlços

~stabetecimentos
Instituto'Técnico

e Outros

ElementoS

de Instrução
Mi Iitar dos Pupi los do Exército

, 1'0

, ie~
l°.Sarg,l°.Mec. Insto 'Precisão, o 2°.Sarg., .José Amel)( a ~
dos ?antos, contando, a ~ntiguidade ?esde 1/5/967 da~?t~
par ta r da qual tem di re i to aos vencm.ent.os do noVO Pr_,ei'.)
Vence pela ver l.a "Pessoal dos (,'adros Apr-ovados por do I'.' f,
(N°. 1 de Ar Li?:o 164°., do Cu['ítu10 111 do Orçarnent.o
('Jespacho de 15/11/967)
J

GOP

lO".~aq~"10Ye(;.Jn8L
Precisão, o l°.Sarj<? Greô., Amilcrd~tO
çal ves ! r iandc , CDJl t.ando a ..in ti r~uidade desde 16/1/96 p' ostoJ
'd
a par t i" r oa nua 1 ten. da' rea, to aos vencament.os
o 11 aVO"pe5Sv,.~
Passa a ver.cor .es~.' a J:tl
o '~;.":".!cl'o
pela verba
di' (,1
dos Ç,'uu r os provados por'
iii. ( ~.1 Jo ar t.? , 164°· ãO CO
d Orç, do ""';"
,. I') ~ r"a ca na esc ..
Y'OIJlCÇ
p , tu 1o, 111 ~ü
:1a d,e P.....
oJ,leC.
locado lmechatarnente à d'ire i t,a do actual 1°.Sarg.1
I

í

Inst. de Precisão, l!umberto.FranklimHenriques

Moita.

2a•
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(Despacho de 15/1/967)

'Escola

Mil itar

de Electro~ecânica

,~lIrriel 20 .Mec, Elct.r ic i st.a, o l° .Caho Ajud., Luis Filipe da Conceição Par-rança,
do .R.I. 2, ~ontando'.a antigu:i.dade desde 22/8/967, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pesso.al dos Quadros Aprovados por Lei".
(~spacho de 21/11/967)

Diversos
Depósito

Geral

de Material

de Guerra

!0.Sarg.10.Mec.
Viat. Lag. e Especiais,
o 2°.Sar~.,
José
António Ferreira
Correia de Oliveira,
contando a antiguidade desde 5/8/967, data a par~ir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pe ssoaI dos Quadros Aprovados por Lei".
(Despacho de 21/11/967)

SARGENIOS 00 OOADPO DE cnPLEME1\1'JO
Infantaria
Regimento

de Infantaria

n", 1

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis,
Alvaro Martinho Meneses Oliveira,
Henrique Manuel dos Santos, Tasso Manuel Alves
Caio, António Brandão Nunes, José Antunes Pereira,
Antó,
nio Nuno de O1i vei.ra Serra, Nelson Duarte Ribeiro e :José
de Lar va ho Pereira- Carneiro,
contando a antiguidade
des
d~ 31/7/967, da ta a par t i r da qual têm direi to aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/11/967)
.
í

Regimento

de ln-faa-taria

nO. 5

2°.Sarg. ~lil
0., o Furriel,
Joaquim ~d~~' Pi~~~a Gomes,con~
tandoa
o.it i gui dade des:k 2e/2/96v.
rem di rei to aos vencamentos de :IOVO posto de sde 27/9/967.
(Despacho de 22/11/967)

~e&i;nento
~n
'.~arg.

Milo.,

o Furriel,

de Infantaria
Severo Vaz

nO. 7

Pinto, contan do ;a aIJ-

942
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*******~**~ ~#~***~"J..
L*~*~.~~~
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"1:

tiguitl?':::
novo posto

de sue
desde

_I

",)6".

tê,,:

,;·i.reito

aos vencimentos

do

2' f./,;Ói,

(.6 'dcho

d~ ~~/11/967)

n_

20 Sar-g ;: :.,iJ_o , o ~urriel,
.ue I de Jesus v ar t ins LoureW
CO, co-, t é",IO:
• ti
. 'úJe:':esde
31/7/967
Tem direito
aos vencimen tos do 0'10 pos to desde 7/11/967,
(í..Z;,p 110 de 22/11/967)

InfantariJ
2" Sar ,
"ando

'i.to
o í..,7"riel.
!,t~i_ui <o. C es
J

men t.os

te

.Jo âo de Ilevedo i'.unes c,il<o,coll.
ó
28/2/967
Tem .Ii.r ito a03 ven

.... Il0VO pos t.o aes.,e

(eesPdc
2°"~ar,

i1°,

nO 15

5/,1/967
jl1/9(7)

.0

o Furriel

l:el. er Alves Peres, contando 8
Teli' direi to aos vencimentOS

28/2/ .'-7
do novo fJosto d sde ';O/8/?,,7

an t i.i.u i

ide

~S

(

,at"l

spacLo de 22/11/067)

'0 lnGGpeulente

de

í

n tant ar l a nO.17

20 •~r~.~il
° ., o t' urr i e L, rancisco Vieira,
contando a afl
t.i guidace
€sdel/7/967,
Tem ci re i to aos vencimentos
dO
novo post.o
s .. e 1/2/967,
(Lespacho de 22/11/=167)

3atalhdO

de C~çadores

nO.

5

20 .Sar,.
Mil 0•• o Furriel,
Ar tónio do Rosário Anselmo C8r~
conto .u a cntiguidade
Jes_~ '2f:/2/%7. Tem direito
aos"
cimentos do novo posto eles
17/8/',,7,
(Despacho

Batalhão

_é

22/11/'m)

de Caçadores

n°,10
(o

20s.Sargs.
MilOs., os Furriéis,
Lui.s António Bravo e Lud~e
José H05i.1 ~1iguel, contando a antiguid;ade desde 28/2/96 ~o
data a partir
da qual têm direito
aos' vencimentos do OD
.. posto.
(Qespacho de 22/11/967)
20.Sarg. Milo., o Furriel,
José António Teixeira
contando a antiguidade
desde 31/7/967.

de Freit651

~
~:*
~érie
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(Despacho de 22/11/967)
2°.Sarg. Mil 0., o Furriel,
José Ver ss imo Lei tão Pereira,
Contando a antiguidade
desde 31/7/%7, Tem direito
aos
vencimentos do novo posto (esde 8/9/967.
(r;es pacho Je 22/11/96"7)
í

'rtilharia
Regimento

de 'rtilharia

ligeira

n° 1

2°s.Sargs. MilOs I os Furr i i s , ,~u usto
e, Ol ive i ra
Comes,
Azemiro Jorge Carvalho '.guiar e An.tánio Luis '::<u'!ch,s Luis,
Contando a antiguidade
0esr!e ::.i/7/9)7
_'atd i:l. "lrtir
da
qUal tém direito
aos ver-c in-ent.os dc; novo I-'JS o
(Bespac:
e 22/11/,.)67)
é

P. e g

i f,1 e n to (,, 'r t i III ar i 1 d e Co <'

•

....
ousa,ca
2°.Sarg Mil ° , o Furriel
.Ios
s tr-v-s ;\1arti 'S
tanào a antiguidade
des
31/7/"167 cata a Pd!'ti "'<. qual
tem direito
aos vencimentos do "ovo posto
(Despacl,o de 22/11/967)
ç

Cavalaria
Regimento

de Clvalari

'1°

7

2°,Sàrg. Mil 0., o Furriel,
Domi.npos José da Silva
tando a antiguidade
desae 2~/?/96
(Oespacho de 22/11/967)

Coe lho .con-

Engenhar i a
Grupo de Companhias,"

Trem ~lIto

~Or despacho de 22/11/967, contando a anta . au iJ
. d e desde 28/
2/965, 20.Sarg. MiI? •., o Furriel fllecânico de Viaturas Bod?s, Pedro Alfredo Rebelo, por se ter verificaoo
que reu~
~lU todas as condições de promoção, exipidas na lei,
em 28/
<./Q() 5, portanto
antes do seu ingre;ss~' no Ouadro Perrnanent.e ,
q~... eve lup,ar en: 13/1/967. Tem di re i to aos venC1me~ltos~de
~ '. árg.
iI 0. e sr'e 28/2/965, nos t.ermns da ~terllUl!açaO 4)
CíaO.E. UO
~rie' de 1959 e despacho ~ncerto na O.
~
10.9
l'
Sér~'
e 1959. Fica Graduado desde a data
<h
lll"resso no Quadro Permanente

'1.:.t
"p.~~:~ilO DÉr.CIP) N0.33
aa. ~éri!
.***•••*~*****.*********.*******.******* ••*.*******.***~.

Transmi ssões
Regimento

de Transmissões

2°.Sa,rg. Milo., o Furriel,
Ra~l Jorge Novo Pereira,
do a antiguidade
desde 31/7/967.
(Despacho de 22/11/967).
..

Serviço

de Administração

2°. 6rupo de Companhias

contaJY

·,liI itar
de ~dministração

Mi litar

20. Sarg. Mil 0., o Furriel,
José Boavi.da Milréis Caldeira,
contando a antiguidade
desde 28/2/967, data a partir
d3
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(lJespacho de 22/11/967)

Serviço

de ~aterial
Escola Prática

do ~erviço

de Material

20.Sarg.

W,il0., o Furriel,
Ilídio Manuel Eatista EarqueirO,
contando a antiguidade
desde 31/7/967,
data a partir d3
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Despacho àe 22/11/967)

niversos
~epósito

Geral de Material

de Guerra
• ii'

2°s.Sargs.
Mil =s., os Furriéis,
Francisco José ronteneg~~ll,
r:ício e Jorge António da Bosa Tibério,
cor Lem. o a aJlt).' c
de desde 31/7/967, data a partir
da qua 1 tem c irei to !l0vencimentos dO'novo posto.
(Despacho de 22/ll/9(7)

Re]ião ~il itar de Angola
'-(JUartel Genara l

.
:c'r
11'"
0
2 .Sart,. r.iilo., o Furriel,
~',;'i','jio i\.;tÓ!lio r.onteiro
de A ";eJl'
contando li ant.i guidade J~ ..,Ut;; 31/7/967. Tem direito
a05
c nneutos do !lOVO posto .-.:"üe 9/ !";~7.
(Despacho de 22/11/967)

3a. Série
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Coma.nd.o'Terri ter ial

Independente

de Timor

-Quartel '~neral
2~,.,SaI:-s
•.Milo." o Furriel, CâDdido GQn9dves de Campos,
contando a'antisuidade desde 31/7/967, data a partir da
qual tem direito,aQs vencimentos do novo posto.
(Despacho de'22/11/967)
2°s.Sargs.'Mil<:>s.
, os Furriéis, João Francisco Borges Pires e Fernando aarrento Monteiro, ,contando a antiguidade desde 31/7/967.
'
(Despacho de 22/11/967)
-Centro de Instrução
2o.~arg. Milo., o Furriel, ~osé Oliveira de Matos, contando a antiguidade desde 28/2/966,' data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo PQsto.
(Despacho de 22/11/967)
-Companhia de Caçadores nO.10
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Joaqu~ Manuel do Nascimento,
contando a antiguida~e d~sde 28/2/967, .data a·partir da
qual tem 'direito,aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/11/967)
-ComPanh1a de Caçadores nO.12
2°.Sarg'.Mil 0., o Furriel, Júlio Ferreira Daar te, contando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir da qual
tem direito aO$. vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/11/967)
.:.Companhiade Caçadores nO.U
2°s.Sarg~. Milos., os Furriéis, João Bosco Ga~ucho Soares
e Silvéuio Alves dos Santo. Cá?ceres. contando a anti-.·
SUida4e desde 28/2/967, data a partir da qual têm dire~
to aoa vencimentos do novo poato.«
,
(Despacho de 22/11/967)
I,.

I

-

-Destacamento de,Engenharia
2°.Sarg. Milo., o Furriel, José-C4rlos-Fernand~s, contando a antiguidade desde 31/7/967, data a partlr da qual

946
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tem direito aos vencimentos do novo po~to.
(Despacho de 22/11/967)
2~.Sarg., Milo., o Furriel, Ant~io de Barros Costa, coo
tando a antiguidade desde 31/7/967.
'
(Despacho de 22/11/967)

III

COlOCACOES
ro

SAPGNTa3

E TRANSFERENCI
(lJAJ:R)

AS

PmMNENTE

Armas e Serviços
Ministério

do (xército

Estado Maior do Exército
(Conse Iho Adnurri s t rat.i vo )

l°.Sarg. de Inf , Faust9. Virgí110 Ferreira Rocha, do R.I.
14, por fledir

Na Dependência
Chefia do Serviço

do Vice Chefe do Estado Maior
de Reconhecimento

das Transmissões

lo.Sarg. de Eng ., João Gomes da Silva, do C.T.!. de Macau,
devendo ser considerado nesta situação desde 26/8/967 ,
Vence pela verba 'Pessoal de Nomeação VitalíCl.a além'd ~
Quadros'

1 u .Sarg. Mec Mat Criptográhco, M.anuel da Ascenção ,~oduJ1I
da R.MiA , devendo ser consj der ado nesta situação des e
16/10/967. data em que embarcou de regresso à ,Metrópo~e.·
Vence pela verbaP essoa 1 dos Quadros Aprovados por Le).,

.üuart

é

r

s Generais

Quarte!

General da 3a DiVisão

coP
l~.Sarg. do QS..%E, José Cardoso, da R.M.A., devendo ser tl1'
siderado nesta sltuação desde 31/10,967 Vence pela ye
"Pessoal dos ().ladrosAprovados por Le

Quartel,General

do C T I da Madeira

!:'******************************************************
Série
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2°
c;
.
,'~rg.
do QSSGE, Fr&nclsco
Norberto dos S~tos, da R.M.
A., devendo ser considerado nesta situação desde 30/10/
967. Vence pela, verba ;'Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".

Escolas

Práticas das A~mas e Serviços,
de Instrução e Unidades

Centros

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

2°.Sarg. de lnf., 'Oomingos Mar~jo, do R.I.2, sua Unidade
MQbili~adora, devendo ser cons~derado nesta situação
desde 31/10/967, por ter regressado da R.M.A. Vence pe'
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le:i

Regimento

de Infantaria

nO 4

2°:~rg. de lnf., Fernando dos Santos 'Rodrigues, do R.I 2,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado 'l\esta
'Sltuação desde 4/1l/9ó7, por ter regressado do C.TI. d&
winé. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
Por Lei <
'
2°,Sarg, de ln!., .Ioaquun Amante, da R,.M.A , devendo ser
ronsiderado nesta situação desde 31/10/967 Venr.e pela
verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei',

Regimento

de Infantaria

nO,5

c
2 ,Sarg de lnf., Aventlno dos Santos Bodrigues, do E.C.Pa,
raquedlstas nU. 21 (Angola), devendo ser considerado nes
ta sl.tuação desde 17/5/967
Vence pela verba 'Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei

Regimento

de Infantaria

nO,6

20.Sarg. de lnf , Joaquim Ra

IaS, do R I '15,'sua Unldade Mo
blJt zadora devendo ser c nS1derado nesta si tuação desde
4/11/967, ~or ter regressado do C. T. r. da GUl né Vence pe
la verba ,Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel

regimento

de Infantaria

nO 8

20 Sa,l'g de In I . Manuel da Bocha, da E.P.!., por pedir.Ven
Ce pela verba 'Pessoal dos Quadros Aprovados por Le "

2°.Sarg.
do QSSlE, Joaquim .Bodrj.guee , do ,C. T. lo da ()1Ín~,
devendo' ser considerado
nesta .ai tuação desde 18/10/96
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por' Lel '

,:r

Reglmento de Infanta[ia nO.l0
1~.Sarg.Qe.lnf.,
José de Paiva Linhares,
do R.I.I,
sua.~~
.ni.dade Mobili,~~or~ ..,devendQ' ser conaiderado, nesta 51 ~
çãp desde 16/10(967, por 'ter regres.ado
da R.M.A~. Ven
pela ver.ba "Pessoal dos ()1adros Aprovados por'Lei".

Regimento de Infantaria nO.12
, 20 :Sarg. de Inf.,. Manuel Marques, do ·R.A.e., sua Unidad:ieS"
Mobilizadora"
devendo ser considerado
nesta ,situáÇá'V II'
de 4/11/967,
por ter' regressado
do -C,T. lo da Gliné •.
. ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados Por Lal .

..e

Regimento de Infantaria nO.13
, o

2

'...

,.'

Unida'

.Sarg .. d~ Inf , , Iliamant.mo relXel~a,. dq,R.J.2,
sua
80
de. Moblhz~dora,
devendo ser conai der-ado nesta Sl.t~a~ ,Verr
desde 4/1l/967~
par ,·ter .regsessedo
do ,,C.T. 1. da Gul~~'
ce pela verba "Pessoal dos Qaadros. Aprovados por Lal .

Regim~nto
de infantaria nO,16
.~
lo.~rg.

de Inf:,
Antón~o Lourenço Menino", do H.I.15id.a~::
de Inf. ,Manuel Jose Fern~des,
do R.I.2, ;,Un ''''o
Moblhzadoras.
devendoiser
c,onslde:ados
nesta sltuaça re'
desde 5/11/967 e 4/11/967r. respectavanente
, por ter~81'
gressado do e. T. I. da Guiné. Vencem pela verba "Pesso
dos <)ladros Aprovados 'por Leiu•

saX:~'.

,

Batalhão Ind~pendente de Infantaria nO.17
,

GJi'

2o,.~rg.
de lnf.,
Ilí?~o.Sequeira
'~Ji~O,
~do ,C. :r.1·/1!/961"
ne r 'devendo ser, cons iderado: nesta :slo tuaçao" desde 5 Lei ".
Vencepe,la
verba "Pessoal dos Qaadrcs Aprovados por

Batalbão Indepandente.Jie Infantaria nO.18
,'

1?,~r8. Mec. Viat •. RPdas, Apt6nío·Getaldes.Freire,
1.17,

por'motíwo

disciplinar.

Batalhão de,Caçadores.no.5

\

do 13.1·

l° .Sarg.

José Augusto Carneiro,
da ! ,~,l,
nesta situação desde ?fJ/IO!
em que embarcou de regresso à Metrópole.

\'llsico

"Pequinta",

~., devendo ser considerado
-67, data

2°.Sarg• do QSSGE, Francisco Rodrigues Voctorino,
do E.L
S, deveLlo ser considerado nesta situação desde 2/10/67,
por ter re!.:ressado de reforço à B.M.M•• Vence pela
verba
"Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei".

Batalhão

de Caçadores

n°,6,

10.Sarg.

de Inf.,
Domingos Ramos, do R.L15 e 2°.Sarg.
de
João Tomé Frederico,
do R. I.2, Unidades Mobilizadoras, devendo ser considerados
nesta situação
desde 5/11/
967 e 4/11/967,
respectivamerlte,
por terem rel-,ressado do
C.l.1. da Guiné. Vencem pela verba "Pessoal dos (\ladros Aprovados por Lei

Inf.,

II •

Batalhão

de Caçadores

nO.8

2°.S~rg~ de Inf., Procópio Tinta Fina Taniças. do R.I.15.
s';l~'UÍlidade Mobil.izadora,
devendo ser considerado nesta
S~tuação desde 4/11/967, por ter regressado
do C.T.lo da
Guiné. .Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
'

Batalhão

de Caçadores

nO, ln

2° •Sarg. do S.S., Salvador .Rodrigues, da R.M;A., devendo ser
considerauo nesta situação .desde 31/10/967.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia'além
dos Quadros".

'rti I'iar a
í

Escola Prática

de Artilharia

2°':,drg.,
Ar t , José Luis Dias Merca, do R.A.A.F., sua Unidade ~:o::i.lizad~r~, devendo ser considerado nesta .s'i tuação
d~sd~ 6/11/967,
por ter regressado do
da Gliné. VenCe pela v~rba "Pessoal dos Quadros 'Aprovados por Lei".

c.;r. r.

'aginento
lo -Sarg,

de ~rtilharia

ligeira

nO.2

c. l\rt., Afltónio dos Santos Pereira,
da H.M.A., devendo St _ COllsiuerado desta situação desde 16/10/967.
VenPela ver i a "Pessoal de l"orneação Vitalícia
além dos Ç\.tadros'~

IJ 5 Ct

O R OE1\ D...: f Y c ~ ~-:] \~J 3.]

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

***:! '; '",t

Regimento
2° .Sarg
de ArL,
sua Un'i_':~ :: \o:
si tL
o desde
Guin?
\ en c-, pe
por ~,,,-i '
I

ri';

k*" ..', '''':''''i,

,~ilíl;ãris

3 ;.1

Si I i o

"'*********':'******~:~'***'"

Ligeira

nO,3

['(lh..rio Lourinho Alves Diniz, do ItA.C .•
~1;LzaJora devendo
ser considerado
nesta
4/11/967,' por ter regressado do C '\ L da
I ii verba
'Pessoal
dos Quadros Aprovados

n2~imBntn

J9 Artllharia

Pesada nO.2

t Ar t ; Vasc c ',taíde
Rodrigues,
da R ;1; A ,deven
ser (:,),,5-: e rado r.es t,a s i tuaçâo desde 30/lG/967
\e!l~,
pela verba 1'&88'')<\1 J i'omeação Yi t.a l Ica a alén dosÇuactcs

1°",.

"'0

(~/ dpstino

ao

C

1)

2° ....arj,

U: Ar t
"\,:,;nl.n .\u, '1 "o Ma uro , do fl l
sua I
n iua e l'oLih ,,,(01'_
devenc» -e r cn s i.de r ado nes r.a- situe;
G " o desde .1/11/96í
por ter regressado
do C, 1.I . da Gu~?e
ver.ce pela veria
t -ssoa l dos (.uadros Aprovados por Le). .

2° :;., r,C. de ,- r t , João l\loreira Coelho, do fLA.C ; sua Unida
devendo ser considerado
nesta situaçãO
J", ~iol.i ti z a ío rz
, r ter regressado
do C. T. L da (JIj iné VeJl
de sde 4/11/~':;7
e sso 1 dos ru
'r-os .vp rovados
por Lei
ce pelu v :~

l°

Saro
de 1n1., Ade l iuo .,\rrt'r:iru ~,al'çai '''eves, do
1 };,e
2° C,Mg' de Ar t , JOflô Malv'iro.
f' ra-Io , do li A '"
!,n~,
UIl
dades ~loLili zador as deven
ser conai der-ados nesta slt
ç.'O desde 5/11/067 e 4/11/"67" res! ~c .i. V <lI ente,
por terer
re !_ressado do C '[,1. da (lllJl'
Vencem pe lu verba "Pessoa
d,)s Quadros ,\provados }Jor Lei"

°

~rupo

de Artíl~aria

Contra
,

Aeronaves

1,°

3
8

?,S~

2° .Sal'~' ,de Are.. Albano Fernandes Teresinho,
do R.A.P.
Cni:dade Aoilizadora,
devendo ser considerado
nesta slt'foi
ÇZIO desde 11/11/967, data em que teve alta
Il,O H.M.P. e ~
considerado
I'pronto pata todo o serv:iço". A sua comissa_~19
foi ~be dada. por finda e foi evacuado da B.t\'.A
Vence j-V
verLa /lPessoa 1 dos Quadros Aprovados por Le_,_,

o.

~
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Cavalaria
Escola. Prática

de Cavalaria

2°.Sarg. Mec Viat Lat- f- Lspec i ai s , .Ioaqu i. ~rardo Fer
reira, da FI M» M , deven Io ser cons i.cer ado nesta situa
ção desde 30/9h\. 7 cata em que embarcou re gre sso ;;"",
trópole
Vence ce l.a ver Lu . Pessu.l
UL.S .,··üdros
Apr.....
dos por Lei".

lancei

Regimento
{c/ destino

ao (

ros nO 1
1

C.

3)

10.Sarg ~l·C
Viat
Rodas "eLler Men lonça Lopes
A , devendo ser consider do nesta .sitlàaçâo .i.
967, data em que embarcou da fi ~_;~, Vence
Pessoal de Nomeaç~o V~ta 'ria al~m ~ ~ ~uaur s

fi ~:

11/9/
ve r l, 1.

2° ~
.
....al'~ de Art.
Eduardo 1~}rrJl}gos I'eruan es
r,'
A L ?,
SUa Unidade Mobi l i zudora c e vendo . e'
..s·~·'t.rado. es t.a
si tuação desde 5/11/967
por ter n: . r- ssado do (Ilda
Guin~. \ ence pela ve rt.a
['essoal dos ( iadros .1Pl·OL1.!O<Por lei"

2° Sarg

de Cav , Leopo Ico Altniü
Sardinha i\:exia do fl C
3, Sua l.rri c'ade ,\ol.il:il.a 01';-' devendo ser cor.s i.de r ado nes
ta situaç~o de sds 2/11/[,67
data erro que t., ve alta n o r!.~I,
P. e foi ccnsic!er 'o . prcn to .nar-a tojo o serviço'
A 'sua
cOmiss~o foi dada por f i.n, e fui evacuado da!
. A•• Ven
ce pela verba "Pes soa 1 dos ( ua.rros \.rovaàos
por Lei"
I

Pegimento

de Cavalaria

nO

3

.
\..
1 Tl-' cm or , da
",-,;:trg de Cav
1!0ml1' -os I rmau t.n 10
devendo ser consiLerqdo nesta siLUaç-Q desde 1/11./"67 \e--.
Ce pela verta "Pessoal de Nomeaçf.o Vi t a l Ic a aI·'"
O~
ua
dros ',

[o ~

I

í

~a~imento
c

~e Cavalatla
Armando elos '-untosiha.do,
de, P.
verba "Pes.soa I dos Quadros Apro

-la

P
n

GJ

avolaria

nO. 5

"'I
~:. 0). _"

";t;', ~}:~!!)': .~:•

"::~:'

:;_c...

J"

r ",

:.

.', ';; :~':" .;~~:::-':':~~ ~~..

o',

~~. ~'::'

•

,;

L

r ie

!= ':: ,,::' ~'N

de Engenharia'

de ,ll~., Frederico Barreiro"
da 11.M.M., devendo
cons i,' er ado nesta s'i tuaçêo desde 25/9/967 •
veda "Pessoal de Nomeação Vi ta l íc i a além dos Ç\Ja

'c.rF'

':,"1'

.
~!.

•
z:

Escola Prática
1".

"

;;.t -','I: ~.~ ,~•. , ~;;~ .:. :;t~; t,: >:,: * * * !.:~.:~ ~

~ av , , Nelson
Duarte dos He is , da OlEl1El, der considerado
nesta ai tuação desde 17/.fl/967.

â,:','.

vc.i.so

,

vence;:;':

T r ,.rlS" i ssães

Catalllão de Telegrafistas
}o.::arg.

de hl~., \'é!1c\emar ,'.'.lrtins

~i

íe Azevedo C~rdoso,
situação
desd: 'II
de Nomeaçêo VitahcJ.

F.M.~l., devendo ser cons i ceraoo nesta
10/967. Vence pe l a verba
além dos Quadros".

~atalh~o

II?essoal

dE Recon~ecimento

das Transmissões
de'

n.r..

l° .Sarg. de
Belmiro Augusto ~:artins,
da 14.M.M,." Vellvendo ser considerado
nes ta si tuação desde 24/9/967: II
l •
ce pela verba "?essoal
dos Quadros Aprovados por Le

Serviço

de Saúde
Pegimento

2°.Sarg.
do
I'lza dora,
31/10/967,
ba "Pessoal

de Saúde

, I ~:oli'
S.S., Manuel Pedro, do P.I.2, sua Unlda~e ,
sdt
devendo
'
.
d
,~
ser cons idera o nesta s i tuuçav de,verpor ter regressado
ti..! fr.~;.,"... Vence pel~
de Nomeaç.::o \italícict
al(.m dos ~'Uadros •

~ e r v i~
lc'.

do Serviço

I

{r'

n i s t r ii ç .,o "i

I i1a r

rO~lpanhias de ',dmini5tréç~o

~ir':

,

.,

l!jlitar
9

' Si1\,8,d

/

hat. (todas, Jorre il.anuel ~!arques da de 24
~í.;\i.r", dev '1,10 ser considerado nesta situação dei
Ve11'
9/<)(/-; ,.':ita
e' que 'cn Larcou de re~resso
à Metró~O
(}Js'
ce iJela v€rL", "Pessoal ~:<.. ,\üi'lcação Vitalícia
e.!,,,rn
dros" •

2" .~;.')r.,'o

,_<:'.

,',dr.1Í

d~s

Serviço

de Material

la s'
••
,••:!ie
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"EScola Prática do'Serviço de Material
2Q.$arg
.,
.' da Graça
Ser " MA..c. V'aac, La g. e Es pecxars
, Se venno
~enda B~8~lhQ, do B.l.2, s~a Unidade Mobilizadora, det~ o ser cons.ide rado nesta situação desde 4/11/967, da~erh: ~ue embarcQu de regres$O'à Metrópole. Vence pela
Pessoal dos Cuadros Aprovados por ,Lei".
20,Sa

I

'

,

M.M~g. M~c. Torre,

Valter .F~u~tino Rodr~~es Lola, da.R.
<lo C T 2 • Sarg , Mec. Electrlclsta,
.Etel vmo .Caet.ano Dias,
Ção .1. de Timor, devendo ser considerados nesta situaqUe ee&de 8/10/967 e 17/8/967, respectivamente, datas em
ha ",P.mbarcaram de regre~s«;>,à Me~lIópole. Vencempela ver',essoal de Nomeação V;L
ta lí 01. a além dos Qladros".

d

Companhia riivisionária de'Manutenção~e

Material

lo ,Sar

'
~idg. de Eng., Eugénio Martiniano Leonardo, do R.E.l,sua
Çãodde Mobilizadora, devendo ser considerado ne~ta sit~a~la esde 16/10/967, por ter regressado da R.M~A
•• Vence
dl'os,,~erba "Pessoal de Nomeação'Vitalícia' além dos Qua-.

Orgãos de Execução dos Serviços e Outros Elementos
E~tabelecim~ntos

de Instr~ção

Colégio Militar
~

,

À~g.

de Art., Francisco José dos Remédios Diabinho,da
devendo ser conside~ado nesta situação desde 5/
p ',67. Vence pela verba "Fessoal. dos Quadros Aprovados
t~r
(N°•. 1 do artigo 155~. do Otpo. 3°. do Orçare»
o M.E.).
.

Ii/t."

l.ei",.

Escola Militar de Electromecânica

~Frg.suaMec.Unidade
Ra~ar, José dá Conceição Gonçalves, ~o R.A.
Mobilizadora, deveneio ser conslderado

~o'

l\ -

'h

l'~ta situação d~de 6/11/967, data em que embarcou de
rn:gt~sso ,à Metrópole. Vence-pela verba "Pessoal de NoétQaoVitalíqia além dos Qladros".
~

.

d~T'g. Meo. Radar António Pinto, do R.A.A.F.·, sua Umdad ~bilizadora,.devendo
ser considerado'nesta
sitúação
te~de 31/10/967 data em que embarcou de regresso.·à ,Mel'0pole. Vence ~ela verba'''Pessoa1 dos Quadros'Aprovados

954
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por Lei",

'Centro de Instrução

de S~rgentos

Milicianos

de Infantaria

2°.. Sarg, de Inf , Manuel António Teixeira,
do R.A lo 1,sua
Unidade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta sl~
tuação desde 5/11/967,
por ter regressado
do C T;I. da
Guiné. Vence pela verba "Peasca l dos ()ladros Aprovados
por Lei' ..

Centro Mílltar

de Educação

Fisíca.

E~ultaçãn

e Desporto

2u.Sarg.de
Cavo i Augusto José Paul ino Gordo, do B.C.5,sua
Unidade Móbi Ii zadora, devendo ser considerado
nesta Sl
tuação desde 11/9/967,
pnr t.er .regressado
da R M.A y~n
ce pela ve rha 'Pessoal
dos Quadros Aprovados pOI' Lel '

Estabelecimentos
Hospital

HospItalares
Militar

Regional

nO 1

2° Sarg do S S , José Ribeiro Alves dos Santos, do R.l.2,
sua Unií:lade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesr
situação
desde 4/11/967,
por ter regressado
do.C.T.J:
a
Guiné Vence pe I a venba "Pessoal de Nomeação V1talíCla a
lém dos Oradros '

Diversos
DepÓSito

Geral de Adidos

l° Sarg do QSSGE, Duarte Correla Pessoa, da R MA ,deven:
ser r,onslderado nesta situação
desde 26/10/967.
Vence P
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le)"

Destacamento

Misto do Forte de A~~ada
'da

2° .Sarg. de Art.
João Barbosa Alves, do R A.C. sua Un!o
de Moblli zador-a, devendo ser cons rder adc nesta si t,!a~aVeJl
desde 4/11;1967 por ter regressado
do C" T. L d,a Gtn.~·
ce pela, verba Pessoal dps Quadros Aprovados por Lel •
I

I

Supranumerários
Serviço

de ~aterial

I

!a. 'Sirie
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Companhia

Divislonária

de Manutenção

de Materíal

2°.~rg.
de Inf.,
JÓlio Nunes de Azevedo, do R.I 2, sua U
n~dade Mc.hilizadora,
devendo -ser considerado
nesta .situa'
Çao desde 4/11/967,
por ter regressado
do C:T.I.
da Gui
né Vence pela verbr
Pes<loal de Nomeação Vi talícia
além
dos Quadros".
(N°. 1 do ar tO 360'"'. do Capo 9°. do' Orça
mento do M.E.).

Estabelecimentos
Instituto

Ticnico

de Instrução
Militar

dos PUpl lOs do Exirclto

2° .Sarg 'de InL,
Ví.rg í.lio Hodr i gues da Fonseca Raimundo,
do R.I.2"
sua Un:idade Mobil17.adora,
devendo ser cons i de
rado nesta situação
desde 4/11/967,
pnr ter regressado
do
C. T. L da Gulllé
Vence pc la verba
Pessoal
dos Quadros A
provados pOlOLei"
(N° 1 do ar t? 164u do Capo 3°.doÜJ
çamento do ~~.E )

ColéIt,io 'Allltar
2° .Sarg, de InL,
José da [<osa Cc.elho, do P.A C .. sua Unids
de Mobilizadora,
devendo ser oons ide rado nesta situação
desde 4/11/967,
por ter regressado
do CT I. da Guiné.Va1
cê' pela verba "Pessoal
dos Quadros Aprovados
por Lei
(N°,
1 do artO. 1550. do Cap1tuJo 3°. do Orçamento do M E.).
I.

EstabeleCimentos

Produtores

~anutençio

~I

litar

2° . ",aJ,'g
~
do SAM, José todngues
Cortez,
da R ~.1.A, devendo
ser considerado
nesta si. tuação' desde 31;10/967
Vence Fe
la verba "~rlvF\tiva
da Manutenção Mi.litar

~o UIUama'
Rejlâo H1i itaT de Aniola
F'llrrie 1 de Eng (Trans ,'}, José Luis Fernandes,
do B. R T e
Furriel
r.1er 'lato
Lag. I Ad,rião Rpdnsues
~;endes, do R
C 4, devendo ser'C";ons~aerados
nesta ntuação
dec;de 5/8/
967 e 16j7/9óG,
respectivamente,'
por terem sido nomeadas
nos termos da ~líJ;lea c) do a rt;". 3°. do Dec 42937 de 22/
4/960, para' servirem
nas tropas de reforço à G.N

9fi6
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IV - DECLARAÇÕES

1 '- Pensães de reforma
Que' a partir de 1 de Dezembro do ,corrente ano, transitaram para a,situ~ção de reforma passando a ser pagos das
suas, pensões pela,Caixa Geral de Aposentações, coriforme
vem publ~ado nq Diário do Gov.erno nO~ 274 - II Série de 24/11/967, os militares'a ~8uir mencionados, cuja
pensão ~ualo a cada um se indica, estando já deduzido o
desconto, a que se refere o, ,aI!to.,13°. do Déc-Le i n~'
39843 de 7/10/954:
'
,
-Vitoriano Evangelistk de Oliveira, Sarg. AjQd. do
CS3:'iE do D. IndisponÍveis ••••••••• ,,,,,,,,0, •••
.27.012$00
-Alexandre Ferreira'Fontes, Sarg. Ajud. do QSSGE
roo

do H.M.P ..••

"I~"""

fI •••••••

.',

r',.."

It

,

••

026.3"00

-João Barbo&B\Guimarãe~ ..~rg., Ajud. do QSSGE; da

'

li.Çabinete;M.E ••••.•••

, •.••• ; •••••••.•••
~•••••. 26. 3~
-Armando Alves, Sarg, Aj ud, do QSSGE do R.L. 2••~25.656$00

-Jaime Coelho, Sarg. Ajud. do QSSGE da E.P.E ••••25.656SOO
-José Marcelino, 1°.Sarg. do QSSGE do R.S.S .••••24.1.56$OO
-An tónio Rodrigues Teotónio, 1°:.Sarg. do QSSGE do
', o,
H.M.R. 2••• "
24.756$00
-Cárdos Inácio Martins, 1°•Sarg. do C$SGE da 'E. .
'
C'

'P.I ••••.••..

e ••••••

"0

'.0 • '"

_j' •• ~ ~ , ..", •• "',.'"

•••••••••

'Avelino OH ve i ra da -Cos ta. 1°.Sarg. do QS.$E
Q.G./la.

R..\M~::.

~I.l •••

'·0

•••

'O

~.

24.144$00

do',

••••••••••••••••••••

~.

-Manuel Fernandes Peres'; 2° .SIl;rg.do ÇSSGE do D. .
Adidos

de Angôla ••••••••••••••••

ii • ~ •••••••••

' •••

"~O

'

s:2()SCX)

"

22. 512SCJO

2 - Pensães de Inval idez
Diário do Governo, nO. 274 -II ~rie- de-.24 de~overnbro de 1967, foram publicadas as pe~~ões~anuais de'1fiva~
lidez, concedidas aos militares aba~o mencionadas, est~
do já deduzidas do desconto a que se refere o artQ• 13 '0
do Dec, -Lei nO., 36610 de 24/11/947, esc.larecidc pelo art.
11°. do Dec.-Lei nO. 39843 de 7/10/954,.p~10 que devem
ser abat~dQs aos efectivos'das'suas Unidades desde 1 de
Dezembro do ano em curso, desde quando passam a ser pagCS
pela Caixa Geral de Aposentações e ficem sujeito~ a tod~
as disposições:

Qae-no

-Jaime.&dl'igues· Belo, 2°.Sacg •.Milo. do ItC.·8..•••22. S12$CP
-Joâo Vítor da Silva' Alves, 1° .~bo'·tlO;
3851/63
asa:>
do R.I.l ••.••.•...•.....•.•.•
~.••...•....••..•
".14.62

~: . sé r i e
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.

Fernando da Si 1va Simões, to .Cabo n? 440/65 .
~o ~ ~ L 5
.'
"
. . " ..
11 628$Cü
Jaslm~ro, l°.Cabo nO 17064 do GACA 2 .
7668$Cü
loaqUlm Elislário
Pere1raFerreua;
l° Cabo nO
627463 do R I 2
6 ~4$Cü
~Qão Mendes da Silv~, Soldo'no
1919665 do _fi
J. nú
l'
14 628$00
~cindo'Cardoso
Pimentel
Sold nO. 3578663 do
c I 15
IIl;gusto da Anunc i ação de Jesus, Sold n64'do'P C. 7
J
- An t.éru o Gordo 'Cachucl.o
dOao
Sold n? 857/62
..
.14 628$00
o R A.L. 1
.
.
~ilhenne
dos San tos Parado , Sold n? 2112/63
14.628$00·
R.A.P 2 •.
~tónlO da Costa Corre1a Sold nO 42'l1>165 do
I 21..
"
. .,
../
14.628$00
A alue 1 WJendesDUarte, 50 1 d n-' 1675/63 do b
Jo~ .1 d
J.4.628$00
qUlm os Santos -Loure i ro So l.d n? 589865
.
I
do ff • I 15.
An
. . ..
•
14.628$00
C tónio Pires CarrlJho, ~old nú 71/63 do P

°
M'

.i~~;·A~~U~~~;,

i!:~~~:~

So~d., nO 21.13/64 do.OC 10.
Fonsecq Sold 'nO, 5967465,
,E'~ fi 1. 1
,.'
~.. . ... 14.628$00
M -mando Jose V18na, Sold n? 246/63 do CIMC 7 668$00
p~Qel Neves Silvestre,
Sold nO 964/65 da E
,
'J -.E. •
•••
•.
•
4.632$00
C9sé de Oliveira t'olim, Sold. n? 1662/64 do E
. nO 7...
4. 188$(XJ
d Se Manuel de Jesus

3

Rectificações

~
<I~aOs devidos e fe i tos se declara qu~ o Sar~. Aj ud de
~e Mec. Automobillsta,
Caetano JesulnoQuelmado,
da ~
·.M., fo:i colocado na E.P.A. e não na K P.C r-orno fo i
~~~licado n ~ O f. nO. 30 3a. Série
de 30/10/967
pág
,

J

~eCt'f"
';:'1 va Fona,
d 1 lca se que o l0 Sarg de Inf., J ose' da ul
~o.R C 6, fo i colorado no ,B.C.5 em ::e:orç? à G.N. da
1\01.1 A desde 12/6/%7
e não como f~l pubhcado na O. E.
19 3a Sér1e de 10/7/967, a pago 541
~clara se que o ~o ~3rg. de Inf.,

José Inácio

Sobrinho,

!

853
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do C.T, L da Guiné, constante na O. E. nO. 27 -s«. Sériede 30/9/967, pág, 757, foi colocado no F.I.S e não R.I.
15 como por lapso se publicou.
Declara-se que o 2° .S!1r.g•. de lní., José dos Reis Ferre/il~/
. Travado, do R.l.16,
que embarcou p~ra a R.M.M. em 11 ~~_
967 pertencia
à E.p.I. e não ao S.C.10, como foi publ1
do em O.E. nO.30 -3a. Série- de 30/10/967, pág. 486~
Declara-se que o 2°.Sarg. de Inf., Ernesto da Sil~a, colo'
cada no R.I.8, constante na O.E. nO. 30 -3a. Série- de6
30/10/967, pá~, 838, pertencia à B.M.M. e.não do R~I.l
como se publicou.
Declara-se
que o 2° .Sarg •. de Inf , , Francisco Maria Mon~~'
ro, colocado no B.I.12, constante na O.E. nO. 30-3a: aO
r.i e- de 30/10/967,
pág. 839, pe-r tenc ia à R.M.M. e oaO
P.. r. 16, como se publicou.
Declara-se ..que o 2°. Sarg. de, Art., Luis da Sil va, co,Pst~:
te na O.E. nO. 29-3a. Série- de 20/10/967, pág. 813, e
do R.A~P.2. sua Unidade Mobilizadora E: não R•.M.A. cotn0p..
por lapso se publicou. F~tá presentemente colocado nO
A.P.3 (C.I.C.A.2) •.

vie~

Declera-se que o 2c.Sarg. de Cav.! Mamre l dos ~aJ_ltoSqe10/
ra, do R.C.4, constante da O.E. nO.16 -3a. Sérlec~o
6/967, pág. 467, foi colocado em 17/5/967 no R.C.6,{ ~e
Unidade Mobilizadora em reforço à R.M.A. e não cOO o
foi publicado.
,

pãO

Dec~~:a-se que se <;h~a Mário Augusto L~itão ~anuel, eO.~~
Mano Augusto Le i t âo Antunes, como f01 puphcado 08 dev
nO.25 -se. Série- de 10/9/967, pág. 721, o 2o.~rg~~1.M.·
val ar.i a, da E•.P.C. que em 3/8/967 embarcou para a . . /
de
n
if'iacando a pág. nO.832 da O.E. nO. ]),-3a.;:::e C::'rie-iro
I,ectl
..1,
10/967, se declara que onde se lê 2° .Sarg, Enf~rme de ali'
pico, Franci sco de Oliveira,
deve 1er-se,Fran~lSCo
veira Esperto.
fJ1ll
' 1V8 U'" • ,
Decl ara-ee que o 2° .Sarg •. do S.S., \Valdemar, da ..S1 . Sérlj.
col ocadó no H.M.'R.2, constante na O.E. nO.
80 fi·
de 30/10/967, pág. 845, pertencia.ao
R.S.S. e pa
12. cerno 'se pub l icou,

t,.

.

r..:e

so- ~:

3a.

Série
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Rectificando a pág. Mr2 da O.E. nO. 30 -Sa, Série -de 30/
l~/?67, se declara que o lO.Sarg. de Eng., TolentinoAr.ton10 Martins, foi colocado QO E.E. nO.3 e,não no F.E.
nv , 1.

Em referência à O.E. nO. 17 -3a. ~rie- de 2O/6/965,decl~
ra-se nula e sem efeito a colocação no'F.I.7j Unidade
M~Qilizadora, do 2°.Sa~g. 'Corneteiro, Antóriio VicenteMat1as, conforme consta, a pág. 498, da O.E. referida.
Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação no C.LO.E.
do 201.Sarg.20.Mec. Radiomontador, Manuel da Conceição
Joaquim, do R.A.P,.2, que pela O.E. na,_ 24 -3a. Série-de
30/.8/967, transitoú para a situação de disponibilidade.
En.referência à O. E. n? .13-3a. Série. de.10/ 4/967, dec Iâra-se que o Furriel de ~ng., Manuel João Sovela Couto,do
B.S.C.F. pertence ao Ramo Ferroviário e não Rodoviário,
como por lapso se publicou.
4 - ~iversos

POr.despacho,de 27/10/967, deixa de ter averbada a especiahdade de "Operações de Informações das Transmissões" regressando
sua anterior escala de mobilização o l°.Sarg.
de Cav., do B.fI.T., Nelson ruarte dos Reis.
.
Dec~ara-se' que é 20.Sarg. de Inf., o 2o.Sarg.~ Manuel ~tón10 Teixeira, do R.A.L.l, que em 1/8/967 f01 transfer1do
de Unidade Mobilizadora no C.T.I. da Guiné,a que se refe
re a O.E. nO.30 -3~. Série de 30/10/967, pág. 846.

4

Declar~-se que pertence ao Ramo d~ Transmissões'o 2°.Sarg.
de Eng., João Daniel Lança de S1Des Fernandes, do F.A.L..1.
que em 11/10/967 embar'collpara a R.M~,M'I'a que se refere
a O.E. nO. 3O-3a. Série- de 30/10/967, pág. 846.

Em aditamen to à O. E. n? •. 31 -3a••Série- de 10/11/967, declara-se que o Furriet de Eng. (Ferrovi~ri9)' António Ribeiro,.vencepela verba "pe,ssoal dos Quadros Aprovados por

Lei".
Deulna-se que pertence ~ Ramo de ~apadores', o Furriel .de
Filg.; Arnaldo Francisco Corda Cauas, do.R.E.1, emcom1s~
são de reforço à G.N. da R.M.A.,·a que se refere' a O.E.n •
30 -3a. 'Série- de 30/10/967.
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Dec l ar a 'se que.pertence
ao kamo de Sapadores,
o F~rr~elre
de Eng • Domingos Chaves Cruz, do R,E 1, em comí ssac
re Iorço a G N da R,~l A, a que se refere a O.E. nO.3O
3a Séne de 30/10/967
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27 . 2v.Sarg'

de lnf., António

ooooo~ooooooooooooo

,0000000000000000000
0000000000000000000

.lo aqu ur da Luz Cunha

Está conforme

o Ajudante

/

GomeS

General

•

MfNfST~te 00 ,ExERCiTO

d o Exército

Ordem

10 de Dezembro
Publ ica-se ao Exército

de 1967

o seguinte:

I - MUDMICAS DE SI TUAcAO
SAEGNIOS

00 (UA[J() PEW.ANEN1E

Abates

•

3uadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 2/9/967, o
2°.Sarg• de Inf., 'António Baúl Guedes Vaz, da Casa de
Reclusão da la. Região Militar, na situação de desertor

Passagem)

situação

Quadro do Serviço

de disponibil idade
de Administração

Mil itar

Passou.a ser considerado nesta situação desde 17/11/967,0
2°.Sarg• do S.A.M., António José Freixo Corado, da E.P.
A.M ••

Quadro do Serviço

,

de Material

Passou a ser considerado nesta situação de'sde 21/11/967. o
2° -Sarg, 20.Mec. Viat. Rodas, Fernando Gabriel Pi.scanreta, do C.I.C.A.s.
transferido desde a mesma data para
o R..I.4.

t

I I - PROMOÇÕES

E GRADUAÇÕES

SARQMOS 00 (UAIJ() PERt1ANFNIE

._ . r'
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Escolas Práticas
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Cavalaria
--

--'-.:iI:~,..-t:

-

. ~-=--=--~U-"1i'J~:

=·.,...~a-=;,-.."».:n ...::-7·_--'

"~.a~'1-t,,'--'n~.-4J

,""_.::;-~
~_ ..

Furriel 2° .Mec. Electricista, o 1° .Cabo Ajud, António M!I~o
ria Cláildio Di as, na situação de disponibilidade, cOlltr
do a antiguidade desde 2B/8/967, data a partir da qua ~
tem direito aos ver.cimentos do novo }:osto. Deve mantef'~
na mesma situação.
(Despacho de 28/11/967)
I

Regimento

de Cavalaria

nO.7

Furriel Grad. 2°~Mec" Viat. Fodas, o l°.Cabo Ajud., Máriom
Graci as Lopes, desde 11/1/967. data a partir da qual te"
direito aos"vencimentos do novo posto. Vence pela verba
Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
(Despacho de 28/11/967),

Serviço
Companhia

de Material
Divisionária

de Manutenção

de Material

.
Olv
Furr~~l 2° .Mec , Armas Lig., o Fu~ri~l Grad •• Joaq~lm d dgV~lra Mendonça, contando a antlguldade desde 28/4/96 'o'
ta a partir da qual. tem direito aos vencimentos do n~v a"
posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí~laimelém dos Quadros". Ei ca na escala de promoção coloca o Lig.'
diatamente à direita do actual 2°.5arg. ,20.Mec. Arm~s
António de Jesus Pereira.
(Despacho de 27/11/967)

S

Supranumerários
No U I t r ama r '

Região Mil itar de Angola

3a. Série
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2°.s~~g.2o.Mec. Viat. Lag., o Furriel,Adrião Rodri~es
Mendes, contando a antiguidade desde'31/10/967, data
,a Pa~tir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Despacho de 29/11/967)
SARiFNIOS 00 çuAIro DE CXMUMENIO

Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO. 1

2°s.Sargs. Milos., os furriéis, F,ernando José Fernandes
Baiãõ, Manuel Ar.tónio Moreira Gúnçalves, Virgílio'Martinho, José Manuel Leitão de Campos, El~o Vieira Rodri·
gues Valgode, Orlandc Gomes Semedq, Carlos da Silva
CarneirQ; Manuel Soares ,Fontes, Mário Augusto Marques
Machado, Abílio Lourenço Cunha Monteiro, António Carlm
Dias Zilhão, Carlos Tavares Si Ives t.re, José'Carlos Dinis Martins, Domingos Portela Queiróz Mesquita, Emídio
Artur An tunes Martins, JOã0 Manuel Perei ra de Figue i redo Galrão, ,Álvaro Cristiano Malheiro de Melo Machado' e
Rui Calvário da Paz, contando a antiguidade desde· 31/7/
967, data a'partir da qual.têrr.direito aos vencimentos
do novo posto.
(Despacho de 4/12/967) .

Regimento

de Infantaria

nO.5'

2° .Sarg, Mil °~, o Furriel" Américo Inácio W.orgado Fialho"
contando a antigu~qade desde 31/7/967.· Tem direito aos
vencimentos,do novo posto desde 16/S/967.
(Despacho de 4/12/967)

Regimento

de Infantaria

nO. 16

2~.Sarg, Mil 0., o furriel, José.Maria Carrapi ço Pinhe i ro,
con~ando a antiguidade ddsde 28/2í'966.;T,emdireito aos
vencimento~ do novO posto desde 7/5/967.
(Desp~eho ~ 4/12/967)
2°.Sarg.•Milo., o ,F\1rú,el,ManUel Neves Carva lho, cont;u:'do a ~tiguidade d~sde 31/7/96 .• Te~ d~re1to'aos,vencl~
mentos' do novo posto ,desde 9/9/967.
(Despacho'de 4/12/967)
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Artilharia
Regimento

Oe Artilharia

nO.l

ligeira

2°s.Sargs.' Milos'j os Furriéis, Jacinto António Bexiga N~codemos, José Augusto Fontaínhas de C~rvalho, Alexandrl'
no da Palma Bonito, Armindo José Verdelho e Avelino Ce'
rejeira Marques, contando a antiguidade desde 31/7/967"
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do nO
vo posto.
(Despacho de 4/12/967)
;

Cavalaria
Regimento

oe Cavalarià

nO.3

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Celestino Tavares Frazão, conlt8~
do a antiguidad~ desde 31/7/967, data a partir da qua te
direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4/l~/967)

Engenhar ia
Batalhão

de Sapadorés

de Caminhos

de Ferro

2°s.Sargs.Milos.,
os Furriéis, Carlos Nelson Fernandes M~'
chado, Fernando Simões da Costa, Miguel Afonso Pera MO~~
teiro, Luis António da Silva Caiano e António da Silva c'
renço, contando a antiguidade desde 31/7/967, data a pS
ti'r da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4/12/967)

Transm issães
Regimento

de Transmissões

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Teodoro da Silva Soares e
Adelino Paiva dos Santos Silva, contando a antiguidade
desde 31/7/967.
(Despacho de 4/12/967)

Serviço

de Saúde
Regimento

do Serviço

de Saúde

20 .Sarg. Milo., ,o Furriel, Américo Augusto Qui1ntas, contBII'

~a. Sirie
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do a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 4/12/967)
2° ,Sargs. Milos.; os Furriéis, António Jorge Ferreira Te.es e José Segurado Rosado, contando a antiguidade desde
31/7/967, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4/12/967)

i

'No Ultramar
Comando Territorial

Independente

de Timor

-Centro de lnstruçã~
2°.Sarg• Milo., o Furriel, António Maria Magro Rosa, contwp
~? a.antiguidade desde 30/4/967, data a partir da qual bem
1relto aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4/12/967)

III - COLOCACÕES. E TRANSFER~NCIAS
00 (lJADOO PmMNENIE

S\IGNfQS

Armas e Serviços
Ministirio
Na Dependência

do Exército

do Ajudante General do Exército.

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição

de Sargentos e Praças

lO.Sarg. de ln!. Artur Peres da Silva, do COI. Milltar,por
l;dir. Vence p~la verba "Pessoal de Nomeação VitalíCl.a aem dos Quadros".
20.Sarg• de ln!. António Ramos Pereira, da R.M A., devendo
considerad~ nesta sltuação desde 31/10/967: "Vence pea verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel •

'ier

Repartição

de Recrutamento

lO.Sarg. de Art
José Fernando Rodrigues Ribeiro, da R.M.
A., devendo s~~ conslderado nesta situação desde lQi~/67.

ó
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Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
Quadros" •

Na Depend@ncia

do QuartJI

Mestre

Di recção do Serviço

além dC1'

General

de Material

2°.Sarg. de lnf., Mário Mendes do Carmo, do R.l.2, sua U~
nidade Mobilizadora, devendo se~ considerado nesta sit~
ção desde 4/11/967, por ter regressado do C.T.r. da GU1~
né , Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por
Lei".

Quartéis

Generais

fi u a r t e I

G en e ra I d a 1a. R eg ião

t"

iI ita r

(c/ destino ao D.L.R.T.1)
l°.Sarg. de lnf., Belmiro Augusto Martins, do R.B.T., deveV
do ser considerado nesta situação desde 25/11/967.

Escolas

Práticas

das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

ln f an t a r i a

Escola

Prática

de Infantaria
V i-

l°.Sarg. de lnf., José da Silva Lourenço, do R.I.2, ~ua ~o
dade ~obilizadora, devendo ser considerado nesta sltuaçia
desde 16/10/967, por ter regressado da R.M.A •• Vence pe
verLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
de
2° .Sarg , de lní.. António Carlos Antunes Gomes, da R·~1.~~ce
vendo ser considerado nesta situação desde 6/11/967•
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Infantaria

nO. 1
deveJl'

10.Sarg. de lnf., Esequiel Rodrigues Diogo, da R.M.A., pce
do ser considerado nesta situação desde 11/11/96?~ Ve
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lel •

Regimento

de Infantaria

nO.2

3a. Série
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l°.Sarg. de Inf., António José Pessoa Dinis, da R.M.A.,
devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei".

Regimento

de Infantaria

nO.6

2° .S~rg. de Inf ., Manuel dos Santos Fernandes, do R.L16,
sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967, por ter regressado da R.M.
de Angola. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Infantaria

nO, 10

10.Sarg. de"Inf., João Pedro Vennncio, do R.I.15, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 4/11/967, por ter regres~ado do C.T.I. da
Guiné. Vence pela verba "Pessoal. dos Quadros Aprovados
por Lei".

Regimento

de Infantaria

nO, 11

2° -Sar'g, de Inf , , José Trindade Rodrigues. do C. T. L da
Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 5/
11/967. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

8atalhão

de Caçadores

nO, 3

10.Sarg. de Inf., Wanuel dos Santos Pires, da R.M.A., devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967.Ve~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão

de Caçadores

nO, 6

2°.Sarg• de Inf., José Vicente Gregório, da R.M.M.,devendo ser considerado nesta situação desde 7/11/967.Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",

Artilharia
Escola Prática

de Artilharia

2°.Sarg. de Art., Virgílio Guerreiro, da R.M.A., devendo
ser considerado nesta situação desde 31/10/967.
Vence
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pela verba "Pessoal

Regimento

dos Quadros Aprovados

de Artilharia

Ligeira

por Lei".

2

110•

1° .Sar-g, de Art., António Bos .do Pisco, da R.M.A. de",'endo ser considerado nesta situação desde 6/11/Sl67. Vence
pela verba "pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros",
I

Regimento

de Artilharia

ligei ra nO. 4

2°.Sarg. do S.S., José 'Marques Costa, da R.M.A., devendo
ser considerado nesta situação desde 3l/l0/967.Vence ~
la verba "Pessoal de. ~ c r t:: ; "o Vitalícia além dos Quadros",

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

10.Sarg. de Art., António José Luis, da R.M.M., devendo,
ser considerado nesta situação desde 5/11/967. Vence pe"
la verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos QuadrcB'

Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO.2

l? .Sarg. de Art •• José Dias Martins Panzina, da R.M.A. ,de:
vendo ser considerado nesta situação desde 6/ll/967.ven
ce pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além doS
Quadros".

Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

2°.Sarg. de Eng. (Trans.), Àntónio Roque Ribeiro, do R.1~:
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprov
dos por Le i ",

Regimento

de Engenharia

nO.l

,
da
2°.Sarg. de Eng. (Sap.), Orlando Egídio Queiroz Teixe1r8il/
R.M.M., devendo ser considerado nesta s1tuação desde '8
Íl/967. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vital:íc~
além dos Quadros",
2° .Sarg, de Eng. (Sap.), Joaquim Anselmo, da R.M.A., de"e~;
dó ser considerado nesta situação desde 15/8/967. V~~.
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos \I.~

za. Série
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dros" ,

Grupo de Companhias de Trem Auto
2°.Sarg. Mec. Viat. Rodas, Amilcar Guedes dos Santos, da
R.M.A., devendo ser considerado nesta situação desde 5/
11/967, data em que embarcou de regresso à Metr6pole.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além do'!
Quadros".

Transmi ssões
Regimento de Transmissões
1°.Sarg• de Eng., João Carlos Corugelra e Furriel Grad.de
Eng. (Trans.), Manuel Alves, ambos da R.M.A." devendo
ier considerado nesta situação desde 5/11/967.Vencem pea verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros"

Batalhão de Telegrafistas
2°dSarg. Artífice Serralheiro, Fernando Lopes Dias Agudo,
pO G.C.T.A., por motivos disciplinares. Vence pela verba"
essoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros",

Batalhão de Reconhecimento

das Transmissões

1°.Sarg• de Cav., Manuel Sebastião, do C.T.l. da Guiné, devendo ser considerado nesta sltuação desde 5/11/967.Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos Qua±~~'
2°.Sarg• do S.S., Benjamim Pacheco Cunha, da R.M.A., devenser conSiderado nesta sltuação desde 6/11/967.Vence pea verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros",

to

2o.Sarg• de lnf., Manuel Custódio Patrl~io, da R.M.A., deve~
do ser conslderado nesta sltuação desde 31/10/967.
Vence
Pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei"

Serviço de Saúde
Regimento do Serviço de Saúde
2o.Sarg• do S.S., Adelino dos Santos, do R.I.16! sua~Unidade
Mobll1zadora
devendo ser considerado nesta sltuaçaO desde
1/11/967, po~ ter regressado da R.M.M •• Vence pela verba"
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Pessoal

de Nomeação

Serviço
1°,

Vitalícia

de Administração

Grupo

de Companhias

além dos Quadros".
Militar'

de Administração

Militar

2° .Sarg , do S.A.M., João Francisco Parreira, da R.M.A. ,de·
vendo ser considerado nesta situação desde 31/10/967.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vi talícia além dos
Quadros".
2,0,

Grupo de Companhias

de Administração

Militar

2°.Sarg. do S.A.M., António José Freixo Corado,
M., na situação de disponibilidade.
Serviço

da E.p.A.

de Material

Companhia

Divisioniria

de Manutenção

de Material

2° .Sarg. Mec. Viat. Rodas, Manuel da Silva Filipe, do RJ·
16, sua Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado
nesta situação desde 1/11/967, data em que eml:.arcoude
regresso à Metr6pole. Vence pela verba "Pessoal de N<Jff6
ção Vitalícia além dos Quadros",
Orgãos

de Execução

Oistri

tos

dos Serviços

de Recrutamento

Oi st r í to de Recrutamento

e Outros

Elementos

e Mobil ização
e MO.b i I i zação

n°.

4

l°.Sarg. do QSSGE, Victorino Costa, da R.M.A., devendolel'
considerado nesta situação desde 11/11/967. Vence pe fi
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO, 6

1°s.Sargs. do (lSSJE, Fernan ...
o Augusto de Melo Macedo ~de.
Francisco França, ambos da n.M.A., devendo ser cons] c'
r~dos nes ta si tuação desJe 6/11/967 e 11/11/967, resP~,,8'
tl.vamente.Vencem pela verba "pessoal dos Quadros-Apr
dos por Lei",
Oistrito
10.Sarg.

do

de Recrutamento

OSSGE,

e r.~obilização

António Luís Vieira,

nO, B

da R.M.A.,devendo

~~~*Série
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ier considerado nesta situação desde 11/11/967.Yence
a verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Distrito

de Recrutamento

e r:!obilização

971
pe-

nO.ll

lOdSarg. do QSSGE, António
'Santos Fonseca, da R.M.A.,
yevendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967.
ence pela ved:a"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Distrito

de Recrutamento

e Mobil

í

zação nO.15

10,Sarg. do QSSGE, João Cabaço Maria, da R.M.A., devendo
ier considerado nesta situação desde 11/11/967.Yence pea verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",

Distrito

de Recrutamento

e Mobil ização

nO.19

l° •Sa rg. de InI.. Mário Rodrigues Pimenta, da R.M.A., deVendo ser considerado nesta situação desde 11/11/67.YenCe pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Tribunais
10, Tr ibunal

"1ílítar

Territorial

de Lisboa

Sarg
.
d' A'
JU.d do QSSGE, Afonso Lourenço da SIlva,
da R.M.A.,
Vevendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967.
ence pela verba"pessoal dos Quaoros Aprovados por Lei",

20, Tribunal

,~ilitar

Territorial

de LIsboa

2°dSarg. do Q~~E, Artur Morais de Figueiredo, da R.M.A.,
evendo ser considerado nesta situação desde 31/10/967.
"
Y ence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprova dos por Lci1.

Estabelecimentos
Instituto

Técnico

de Instrução
ilitar

dos PupiloS

do Exército

10À~arg. de Art., ~!al1UelPinheiro Stattmil~er de Saldanha.e
Luquerque da R ~'A
devendo ser consIderado nesta SI
~~~Çã<;> desd~
Vence pr- la verba "Pessoal de Nomea
Yltalícia além dos Quadros.

5/11i967:'

lo ~~arg. de lnf., José pereira Fagundes, da R.M.A., devendo
r considerado nesta situação desde 12/11/967.Yence
verba ..essoal
P
. por L e iii •
dos Quadros Aprovados

pela
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Academia

Mil itar

1°.Sarg.de Eng., José Francisco Pargana Vieira, da R.M.A"
devendo ser considerado nesta situaçãv desde 5/11/967.
Vence pela verba"Pessoal de ~lCiieação Vitalícia além dos
Quadros",

l°s.Sargs. de Art., Joaquim Antunes Barata e Augusto Figu~}
redo, ambos da R.M.M., devendo ser considerado nesta sl'
tuação desde 7/11/967 e 5/11/967,. respectivamente. Vence!ll"
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua::lr<t'
2°.Sarg. do QS3:lE, João Leal Pereira, da R.M.A., devendo se!
considerado nesta situação desde 6/11/967. Vence pela ve~
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Colégio

Militar

2°.Sarg. do S.S., José Marmelo Antunes, do H.M.P •• Vence ~~
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". ( N°.1 o
artO. 155°. do Capo. 3°. do Orçamento do M.E.).
Furriel de lnf., Francisco Nunes, da R.M.A., devendo serco:
siderado nesta situação desde 5/11/967. Vence pela verbao
Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (N°. 1 do Capo.3·
do artO. 155°. do Orçamento do M.E.).
~

,~

Escola Mil itar de Electromecânica
1°.Sarg. do QSSGE, Joaquim Manuel, da R.M.A., devendo ser,
considerado nesta situação desde 5/11/967. Vence pela ver
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",

Centro

de Instrução

de Sargentos

Mi I icianos

de Infantaria

1°.Sarg. de lnf., João Felisberto Rodrigues, da R.M.A., de'
vendo ser considerado nesta situação desde 6/11/967.Vence
pe.la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2°.Sarg. de lnf., Manuel Gamito Pereira, do R.I.16, sua V~~
dade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situaç18
desde 4/11/967, por ter regressado da R.M.M •• Vence pe
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Campo de Instrução
2°.Sarg.

de lní.," Francisco

Mil itar de Santa Margarida
Gregório Mendes,

do R.I.~. suJ

~a. Série
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Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta s~
tuação desde 1/11/967, por ter regressado da R.M.M ••
Vence pela verba,"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei,"
2o.~arg. de lnf., Henrique Antunes Lél~, do R.I.1, sua Unldade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta siI tuação desde
1/11/967, por ter regressado da R.M.M .•
Vence pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Le il'
2o.Sarg• de lnf., Manuel Pires Freire, da R.M.M., devendo
ser considerado nesta situação desde 6/11/967.Vence pe~
la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",

Centro de Instrução

de Operações
•

Especiais

Furriel Corneteiro, Alcindo da Silva Santos, da R.M.A.,devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/967, da$
ta em que embarcou de regresso ~ Metrópole.

Campo de Tiro da Serra da Carregueira
20.Sarg• de lnf., Filipe Mesqui.ta, da R.M.A., devendo ser
considerado nesta situação desde 11/11/967. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Estabelecimentos

HospItalares

Hospital

Militar

Principal

2°.Sarg• do S.S., António da Luz Baptista Santos, da R.M,
de Angola devendo ser considerado nesta situação desdé
3YlO/967: Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalí
Cla além dos Quadros".
Furriel do S.S. José Maria Duarte, do C.M •. Vence
verba "Pessoaj dos Quadros Aprovados por Lei".

HospItal

MilItar

Regional

pela

nO,l

i
d a R .MA
António Telxeira RlibeelrO,
,.• ,d evendo ser conslderado nesta slturo~O desde 11/11/967.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.'

lo .S arg. do QSSGE

Hospital

Mil itar RegIonal

nO,2

20 .Sarg. Grad. do S.S., Adolfo Cardoso Alves Teixeira, da

974
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R.M.A., devendo ser considerado nesta situação desde ~/
11/967. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalíc1.C
além dos Quadros".
2° .Sarg. do S.S., Armando Fc.crei ra 'Redentor, do R.I.l.,;~a
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta sl~
tuação desde 1/11/967, por ter regressado da R.M.M •.Ve~
ce pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
Quadros".
Hospital

Militar

Regional

nO.3

2° .Sarg, do S.S., José Sanches Pinto, da R.M.A., devendo.
ser considerado nesta situação desde 6/11/967. Vence,~d'
la verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua(J[U'"
Diversos
Depósito

Geral

de Adidos

2°.Sarg. de lnf., António Zacarias Medeiros, da R.M.M·Vd:vendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967:"e
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le1 •
2°.Sarg. do S.S., José Mariano Maluco, da R.M.M., devend~_
ser considerado nesta situação gesde 7/11/967. Vencd ~s~
la verba"Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua r
J "o
1°s.Sargs. do QSSGE, Alfredo Alves Martins e António o~sY
da Conceição Piedade, ambos da R.M.A., devendo ser cOs_
derados nesta situação desde 12/11/967 e 5/11/967, re Apectivamente. Vencem pela verba "Pessoal dos Quadros
provados por Lei".
Depósito

Geral

de Material

de Guerra
,

de

Sarg. Ajud. Chefe de Mec. Automobilista, Mário Perel~:ua_
Aguiam, da R.M.A., devendo ser considerado nesta SlS0 h
ção desde 31/10/967, data em que embarcou de r~grVital1·
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeaçao
cia além dos Quadros".
do Q.
2°.Sarg. de Art., Manuel Lobo de Carvalho e 2o.Sarg·ser
S.S.G.E., Joaquim Costa, ambos da R.M.M., devendo/967,
considerados nesta situação desde 6/11/967 e 7/1001adroS
respectivamente. Vencem pela verba "Pessoal dos

::. Série
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Aprovado~ por Lei".

Destacamento

do Forte do Alto do Ouque

2°•Sarg. de Art., Manuel Alberto Martins Fialho,
. da R.M.
~., devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/
67. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".

Serviços Mecanográficos

do Exército

2o~.Sa~gs. de lnf., José Bento ~as, do R.I.15, Martinho
a Sllva, do R.I.1, Victor Manuel Batalha, do R,I.1 e
Manuel da Costa Martins, ào R.I.1, pTIidades Mobilizado~as, devendo ser considerados nesta situação desde 1/11/
P67 por terem regressado da R.M.M •• Vencel'lpelaverba ..
essoal dos Quadros Aprovados por Lei".
I

Depósito de Indisponíveis
2°dSarg. do S.S., Carlos Martins Pereira, da R.M.A.,deveno ser considerado nesta situação desde 5/11/967. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Supranumerários
Infantaria
O

Regimento de Infantaria n .15
2° .S arg. de lnf., w'anuel dos Santos Coelho, do R.I.6, devendo ser considerado nesta situação desde 25/11/967,
~or ter sido nomeado nos termOs da alínea c) do arto.3~
f~ Dec. 42937 de 22/4/960, para servir n~s,tropas de rerço ~ guarnição normal do C.T.I. da Gulne.

Arti Iharia
Reiimento de Artilharia

Pesada n°. 2

2°s.Sargs. de Art João Augusto Rodrigues Parente, do G.A.
~A:3! António M~urício da Costa Biquinha, do R.A.L. ~,
S.ton1o dos Santos Simões do R.A.L.2 (C.I.C.A.4), JoaO
lmões, do D.F.A. Duque, Manuel João Branco, do R.L.1 (C.
I:C.A. 3) e Armando Pinto, do C.I.C.A.5, devendo ser c~
slderados nesta situação desde 14/11/967, por terem sldo
nomeados nos termos da alínea c) do arto. 3°. do Decreto
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para serV1rem nas tropas de reforço

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO.3

2°s.Sargs. de Cavo, José Ramos, do R.L.1, Francisco Ramos
Menichas, do R.C.6, Alberto da Cruz Lourenço TorquatO,
do'R.L.1 ; Furriéis de Cav •• Isidro Maria Carreteiro,do
R.C.8, António Justiniano Romeira Guerreiro, do R.C. ~
João Maria Alfaia, do R.C.4, João Manuel Carvalho GaI_lhaC
do R.C.6. Joaquim Rosário Pascoal, da E.P.L e Agostlrt10
Catarino Leal, da E.P.C.,devendo ser considerados nesta
situação desde 14/11/967, por terem sido nomeados no/s4~/
mos da alínea c) do artO. 3°. do Oacreto 42937 de 22
960, para servirem nas tropas de reforço à G.N. da R.M.
de Angola.

Serviço

de Saúde
Regimento

do Serviço

de Saúde

2°s.Sar~s. do S.S., Paulino Gonçalves de Carvalho, do H.M:
R. 2 e Bernardo José Murcho, do R.I.16, devendo ser c~~o
siderados nesta situação desde 14/11/967, por terem SltO
nomeados nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decre ~
42937 de 22/4/960, para servirem nas tropas de reforço
G.N. da R.M.A .

Serviço

de Material

Companhia

Oivisionária

de Manutenção

de Material

2° .Sarg. 2° .Mec. Viat. Rodas, Armindo Martins Antunes,
R.M.A., devendo ser considerado nesta situação desde
12/966, data em que foi aproveitado para recompletame
do Pelo A/D 1044 / ClM\1.

t~/
ptO

No UI t r am a r

Re2ião Mil itar de Angola

l~~í

2°.Sarg.Mec.Viat.
Lag., Joaquim Tomás, da C.Const.
E. 1, devendo ser considerado nesta situação desde /GN'
967, data em que foi transferido para a C.Const.17 06

~:' Série

ORDEM DO EXERCITO N°, 34

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

977

2°cSarg. Mec. Viat. Rodas, Humberto Silveira dos Anáos,da
:Const. 1708/G.N., devendo ser considerado nesta situ~
çao.des?e 13/9/967, data em que foi transferido por conVeniência de serviço, para a C.Const. 1604/R.E.1.

Região Mi Iitar de Moçambique
2°.Sarg• de lnf., António Luís dos Santos, do B.C.6,deven..
do ser considerado nesta situação desde 14/10/967, por
~r sido nomeado nos termos da alínea c) do arto. 3°.do
c. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de G.N ••
2°.Sarg• de lnf., António Pina Vieira,
s~r considerado nesta situação desde
Sido nomeado nos termos da alínea ê1
creto 42937 de 22/4/960, para servir

do R.I.2, devendo
13/1/967, por ter
do arto. 3°. do Denas tropas de G.N ••

2°dSarg.Mec. Arm., José Joaquim Peixoto Caronha, do E.C.5,
evendo ser considerado nesta situação desde 12/5/967,por
6:r sido nomeado nos te~mos da alínea c) do artO. 3°. do
c. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de G.N ••

IV ~ CONCURSOS,

CURSOS E ESTAGIOS

A - Cursos
1 - Reclassi ficação de Especial idades
O!e. s~j~ reclassificado na 'especialidade

d~ Leboratórc

o Sa-

nitario o 20.Sarg. Grad. do S.S., João Ribeiro Antunes.

v - DECLARAÇÕES
1 - Desgraduações
É ~esgraduado do pos to de Furriel 2° .Mec . tIl'masLig ...de~de
/9/967, o Furriel Grad. 2c.Me~. Armas Lig., Joao Rodri~/e9sde Brito, da R.M.M. (Det. O.E. nO.31-3a. Série-de 10/
64, pág. 1012.

2

u

Rectificações

~Ctif cando a O.E. nO.31 -3a. Série- pág. 857, de 10/11/67
onde se lê.,.10 S arg. de lnf •, Silviano DuartedOI'
de Oliveira,
de
.
Ve ler-se'l0.Sarg.de Inf.,Salviano Duarte e iveira.
neCtif,
lcando a pág. 840 da O.E. nO.30·38. Série- de 30/10/
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967. no que respeita a colocação do lO .Sarg, de Inf. ,E~
gídio Isidro de Sousa, se declara que onde se le dcvl'n
do ser considerado nesta situação desde 9/6/967 deve ler
se 9/6/966.
Declara-se que o 2°.Sarg. de lnf., constante na
E. n:29
-Sa. Série de 20/10/967. pág. 812, colocado no S.e.lO.
chama se Albino Esp(rito Santo Peixoto Pinto, e não cdno
se pubhcou.
Declara se que o 2°.Sarg. de Inf., Abílio dos Anjos da~]
va Ribeiro, colocado no R.I.6. constante na O.E. nO. 31
3a. 8érie de 10/11/967, pág. 870, pertenria à B.M M. e
não ao P.l.16 como se publicou.
Declara se que o 2°.Sarg. de Eng. (Sap.), Aurélio Ferreira
Serigado, colocado na F.P.[. c/ destino ao P.E.3, con~63
tante naO.F. n", 27 3a. Série- de 30/9/967. pág. n~, •
pertencia li R.~l.A. e não ao R.E.l, como se pubhcou.
Declara 'se que o 2° .Sarg.de Eng. (Sap , }, José Garcia pau~
no, colocado na E.P.E., constante na O.E. nO, 27 3a ,1
1
rie· de 30/9/967, pág. 763, era do R.E.I e não do e...
da Guiné, como se iJublicou.
aO.
Declara-se que o 2°.Sarg. de Eng. {Trans. ), constante n o
E. nO. 24 ..3a. Série de 30/8/967. pág. 688, coloca~o ~o
E.T., chama ..se Domingos Cabrita Martins Pontes, e naO
\-\to se publicou
res
Dec lara-vse que o 2° .Sarg. de Eng, (Sap , }, Alexandre So a O.
de Oliveira, que pertencia à E.P.E., a que se ref~re io
E. nO. 24 ·3a. Série, de 30/8/967. a pág. 696, fOl cOp E.
cado na R.M.A. e não tem como Unidade Mobilizadora d pa
1, como foi publicado, em virtude de ter sido nomea o
ra a G.N. daquela Província.
1 Mar'
Declara -se que o 2° .Sarg. de Eng. (Sapo ), Fernando Ab e 024
melo, que pertencia ao R.E.l, a que se refere a O.E. M:A.
-3a. Série- de 30/8/967, pág. 696, foi colocado na~: pO'
e não tem como Unidade Mobilizadora o R. E.I, como fOdaqoe'
blicado, em virtude de ter sido nomeado para a G.N.
la Província.
Rectificando a O.E. nO.29 -3a. Série- pág.8U, onde
2°.Sarg. do OSSGE, Rogério Ant6nio Serrano Velez,

lê'
â: I1.M·

"

,
3a

e

Série

.
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A., devendo ser c'onsiderado nesta si tuaçâo desde 1/9 /67~'
deve ler-se "20.Sarg. do QSSGE, Rogério António Serrano
Velez da F'~'A, devendo ser consa.derado nesta si tuação desde 3/9/967;'.
J

Dec1ara··se que o 2° .Sarg , do S.S., constante na O.E. n? .27
-3a. Série de 30/9/967, pág. 769, chama se Belarmino Pi
res EeIo e não como se publicou. Encontra-se colocado no
H.~I.~,•
Declara.se que fic! sem efeito a mudança de situação res
pe~tante ao 2° .Sar g, de Eng. (Sapv j , Joaquim Anselmo, publlcada na O.E. nO. 27 3a. SérIe' de 30/9/967, pág. 750,
em virtude do mesmo pertencer do antecedente à R.M.A. e
não ao R.LI.
•
Decla~a-se que o 20.Sar~. Milo., José António Teixeira de
FreItas, do b.C.10, promovido ao actual posto na O.E. nO.
333a.
Série de 30/11/967, a pág. 941, conta a antiguidade de promoção desde 31/7/966 e não desde 31/7/967 como
por lapso foi publicado.
Dec~ara.se que o Furriel de Eng. (Sap.), Alexandre Miranda
DIas, que pertencIa à E.P.E., a que se refere a O.E. nO.
24 3a. Série de 30/8/967, a pág. 696, foi colocado na
H.M.A. e não tem corno Unidade Mobilizadora o R.E. nO.1,r.üP
mo foi publicado, em virtude de ter sido nomeado para a G.
N. daquela Província.
~ctificando
a 12a. linha da página 873 da O.E. nO. 31 -3a.
Série de 10/11/967, se declara que onde se lê 10/967 deVe lér·se 10/9/967.

VI

6? _

19

nlO

OBITUARJO

etemcro
dia 18 . l°.Sarg. do QSSGE, Silvério Eugé
Alves, da E.P.S.M ••

980

ORDEM 00 EXERCITO N°o34
3ao
*****************************************************

0000000000000000000

oooooooooooooooooon
0000000000000000000

O Ministru

Joaquim

do Exe;cito

da Luz Cunha

Es tá conforme

o

Ajudante

General

sén:
•••

L.f

ri o 1- 3JtNISTERtO
Ordem.

do Exército
2~ de ~ezeMbro de 1967

Publ ica-se ao Exército o seguinte'

SA~fN10S

00 (lJAOro PEPMANOOE

A~ates
Ouadro da ~rma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 9/10/967, o
2°.Sarg. de Cav., José Santarém Victória, do O.G.A.,por
ter sido considerado desertor.
.

Ingresso nos Ouadros
Quadro da ~rma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 27/11/967,0
2°.Sarg. de Cav., José Santarém Victória, do D.G.A.,vino da situação de desertor.

Guadro do Serviço Especial (~úsicos)
Passou a ser considerado nesta situação desde 10/1/967, (
2°.Sarg. Músico "Tuba Sit"), o 2°.Sarg. Corneteiro,Antó_
nio Vicente Matias, do R.C.lO.

Desl i~a(ios do Serviço
3uadro da 4rma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde lS/12/964,c
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2°.Sarg.
de InL t António Marques de Oliveira,
do B.C:
10, por ter sido julgado "incapaz de todo o serviço rn.li tar pela J. H.J. da mesma data 15/12/964, ficando a .:l~
guardar a passagem ~ s i tuaç ão de reforma. F~ca sem efelt o o pu hl i
,~" - 3 a. ,erle·
s"
'r,) c: /""'/')~'!
1ca d o na O . E . n o • "'v
üe
~o , a
pág. 631.
Passou ti ser consirterado nesta situação desde 9/5/967, o
2°.Sarg.
de In f . , António de Jesus Oliveira,
do R.I. 5,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela J.
H.I. da n.esma data, 9/5/967,
ficando a aguardar a pass=
gem à situação
de r eforn.a , Fica sem efei to o puUicado
na O.r. nO. 20 de 20/7/967,
pág. 590.

II - pno·\'Or.ÓE~

trmas

E C".\n!'·rC3

e ~erviços
'li r. is té r io do [x é rc ito

Escolas

Prãticas

üas Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

ArtilHaria
Escola

Drática

de ~rtilhari2

Sarg. Ajud. Chefe Mec , Auto, o ~arl,:. Ajud. Grad •• José ~:a
nuel ~o1erto,
contando a antiguidaae
desde 11/7/965. da
ta a partir
da qual tem direito
aos venc in.en tos do nC?vo
posto. Vence pela verba "Pes so aI de Nomeação Vi tal íC1.i:1, i:1
lém dos Çuadros ", fica na escala de promoção colocado 1"
mediatamente a direita
do actual Sarg , Ajud. Chefe Mec.
Auto, Luis Armando ra rques Garcia.
(Despacl.o de 4/12/967)

T r a n S~l i S sõ e s

Pôtalhão

de Telegrafistas

Furriel
Clarim, o lO.Cabo, Carlos Manuel Dias Pereira,
da
E.P.A., contando a antiguir'c.de desde 21/8/965.
data a
partir
da qual tem direito
áOS vencimentos
do novo po~~'
Vence pela verbaPes soa I dos Quadros Aprovados por l.,e1. •

3a. Sirie
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(Despacho de 1/12/967)

Orgãos de Execução
Estabelecimentos

dos Serviços

e Outros Elementos

de Instrução

Escola Central

de ~argentos

Sarg. Ajud. Che fe ~;ec. Auto, o Sarg. Ajud. Grad •• Laurentino Pereira dos Santos, contando a antiguidade desde
11/7/965, data a partir da qual tem direito aos venci,
mentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros", Fica na escda
de
promoção colocado imediatamente a esquerda do actual
S~rg. Ajud. Chefe Wec. Auto, Luis Armando Marques Garcla.
(Despacho de 4/12/967)

Sup ra rH!11] e rár ios
" O

U I t r am a r

região '~ilitar de Angola
2°.Sarg. 2°.Mec. Flectricis.ta, o Furriel, Valdemar Pereira de Carvalho, contando a antiguidade desde 30/9/967,
data a partir da qual tem direi to aos vencimentos dp rovo posto.
(Despacho de 4/12/967)
2°.Sarg. 2° .Mec, Vi at , Lag. e Fspec i.a i s , o Furriel,Eduardo dos Santos Paredes Bolas, contando a antiguidade ~
de 31/10/967, data a partir da qual tem direito aos ven
cimentos do novo posto.
(Despacho de 4/12/967)
2°s.Sargs. de ln!., os Furriéis, Adriano Fernando Branquinho e Mário Farto Casaca, contando a dntiguidade desde
31/10/967, data a partir da qual têm direito aos venci
mentos do novo posto.
(Despacho de 31/10/967)

Região Mil itar de Moçambique
2°.Sarg. de lnf., o Furriel, António Ramos Pereira, COIl'
tando a antiguidade desde 31/10/967, data a partir da

894

OR~Erl

rJn

FXÉRC I TO ~!O, 35

3a,

Sé r ie

**********************************************************
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 31/10/967)
f'om8ndlJ Territorial

lndenenden te da Guiné

2°s.Sargs. de lnf., os Furriéis. António Navalho da Silva
e José Margues Falcão. contando a antiguidade desde 31/
10/967, data a ~artir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Lespacho de 31/10/967)
r.o'·!~ndo Territorial

lndep encent s oe

'·aC!l1I

lD.Sart<. Grad , l°.~'ec. Electricista. o 2°.3ar":' António
Simão, desde 13/5/967, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 4/12/067)
D

2°.Sar~. de lnf., o furriel, David da Costa Pais, contando a antiguidade desde 31/10/967, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 31/10/967)
~omando Territorial

Independente

de Timor

2° .Sarn, de Irrf'; , o Furriel, Pedro Moi teiro As.ost.i.nho!:::er'
rano, contanào a anti~uidade desde 31/10/967, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 31/10/967)

Sr\r{)l'~m:s m CUNJfú DE ffivPLEMENIO
1,·1 f" n t a r i a
re~imento

oe Inf~nt2ri~

nO.4

2°. Sar g, ~.il0., o Furriel, IlíárioJoão Posa Pibei ro, contall'
do a an t.i gu idade desde 31/7/967. Tem direito aos vencin'\l"
tos do novo pos to desde 21/11/967.
,
(Cespacho de 12/12/967)
~ r t i i il a r i r.
Regif:isntD

0..

2°. Sarg. ~i 1

de ~rtiIIHHi(t

ligeira

nO 1

o Furriel, Júlio Jorge Ferro, contando a

aJl'

Sa, Sé rie
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tiguidade desde 31/7/967, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/12/967)

Regimento

de Arti Iharia Pesada nO.2

?O,Sarg. Milo .., o Furriel,

luis António de Oliveira Lemos.
contando a antiguidade desde 28/2/967.. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/12/967)
Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO, 7

0..

2°.Sarg. Mil
o Furriel, Hi gino Domingos Ferreira da Silva, co~~ando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 12/12/967)

Engenha ria
3atalhão

de Sapadores

de Caminhos

de Ferro

2/).Sarg.Milo., o Furriel, Vitor Manuel de Jesus Fer rei.ru,
contando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir d'l
qual tem direito aos venC1mentos do novo posto.
(Despar.ho de 12/12/901)

Transmissões
Regimento

de Transmissões

2o.Sarg• MiJO., o Furriel, Joaquim Mart'ns de Araújo, contando a ant1guidade desde 31/7/967.
(Despacho de 12/12/96',)

Serviço

de Saúde

1°. Grupo de CompanhIas

de Saúde (C, lIquidatária)

2°.Sarg• Milo., o Furriel, Francisco Albino Andrez, contan'
do a ant1guldade desde 28/2/967, data a partir da qual
tem dlreito aos venC1mentos do novo posto.
(Despacho de 12/12/967)

!
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- 1Jo "l t

r anar
Região

Mi I itar

-,uartel

de ~ngola

General

(C.C.S;)

2°.Sarg. Milo" o Furriel,
José Luis da Silva, contando a
ant.i guidede (lesde 31/7/967, data a partir
da Qual tem
direi to aos vencimen tos do novo pos to,
(DesfJacho de 12/12/967)

-Çuartel

General

2°.Sar::.;. ~lilo., o Furriel,
Joôo Mart.inlo Marques <\l.aladcls,
contando a an tiguidade desde 31/7 P6.7, data a partir
J~
qual tem direito
aos vellcinentos do novo posto.
(Despacho de 12/12/967)

Territorial

Independente

-Destacamento

de Manutenção

('1J1:lântio

da Mélc!lu

2°.Sar ... -Vilo., o Furriel,
Uaniel Pinto :'c _'__ ,ê, contaw
do a a, i:.igu:i,dade desde 31/7/967, data a partir
da qual
tem direito
aos vencirrentos do novo po~to.
(DesfJacho de 12/12/967)

II I - CDLnr
~ARPE~T~'

rfiE~ ~
,

TRAJ~FEREqCI~~

nUA"~O

,. i n i s t é r i o d o
Estado

'ledor

1'0

PER~lNENTF

r x é r G i t (l
Exérci to

l°.Sarg.
do (SSGI~, Fel ici suo Fer re i ra, da I1.M.A•• devendo,
ser cons ide ra-ío nes ta si tuação
r.sde 31/10/967. Vence pe
la verba "Pessoal rios Ouadros Aprovados por 'Le~",
'uI üependêncl

a do Vice

Cite h: do Estado

Maior

3a. Série
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C~efia do ~erviço

de Reconheci~ento

das Tra~smissões

1°.Sarg. de Art., José Maria Miranda Nunes, da R"~L A.,devendo ser considerado nesta situação desde 31/10/967.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Ouadros",
2°.Sarg• de Fng , (Sap.), António Carneiro Alves, da LM.
A., devendo ser considerado nesta. situação desde 5/11/
967, Vence pela verba "Pessoal dos Quadros AprovadosIXI'
Lei".
.
2°.3arg. de Inf. ( Mat , Seg , Cripto), Horácio Manuel Parrigas, da r.M.A., devendo ser considerado nest a situação desde 19/11/967. Vence pela verba "Pessoal cos Quadros Aprovados por Lei".

Va Dependência

do Ajudante

General

Di recção do Serviço
Repartição

tio ExércitD

de pessoal

de Oficiais

lO.Sarg. do QSS(~E, Francisco Soares de Sousa, da fI.~,.A.,
devendo ser considerado nesta situação desde 31/10/967,
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei~'

Repartição

de Sargentos

e Pr~ças

lOs.Sargs. do QSSGE, António Erizo da Mata e Adão de Almeida Vasconcelos, ambos da P.M.A., devendo ser consiocrados nesta situação desde 10/11/967. Vencem pela ver~
L a "Pessoal dos Qradr os Aprovados por Lei".
iO.Sarg• do QSSGE, Manuel de Sá, da R.M.A., devendo ser
considerado nesta situação desde 5/11/967. Vence pela
Verba "Pessoal dos'()Iadros Aprovados por Lei".

Repartição

de Mobilizados

lO.Sarg. do (S9JE, Francisco Alberto de Oliveira, da f'.r.,
A., devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/
967. Vence pela verba "Pessoal dos çuadros Aprovados
Por Lei".

Na Depend@ncia

do Ouartel Mestre

General

988
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Di recção do Serviço

de Material

(Com destino à la. Inspecção)
Sarg. Ajud. Chefe de Mec. '1<:,,,. "b' .SI',"" :::ris~oll ~,~'es
da Silva Marques, da R.M.A., devendo ser consr der \ V};
ta situação desde 5/11/967, data em que embarcou de re"
gresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal. de Nomeaçé:l
Vitalícia além dos Quadros".

Direcção

do Serviço

de Transportes

l°.Sarg. do QSSGE, José Domingos Correia Leitão, da R.M.A.,
devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.

Quartéis

Generais

Quartel

General

da

aa,

Região P,!,litar

2°.Sarg. de Inf., José Maria da Encarnação Festas, da
(}lEREr. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei",

Escul as Práticas

das Armas e Serviços,
Instrução e Unidades

Centros

de

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

2°s.Sargs. de Inf., Celestino Portela e João Covas Balsi
nhas, ambos da R.M.A., devendo ser considerados nesta sl
tuação,desde 5/11/967 e 6/11/967. respectivamente. Vence~
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lea.",
e

,

2°s.Sargs. de Inf., João Jesulno, do R.I.16 e António José
de Jesus Bandeira Lopes, do R.I.l, Unidades Mobilizadora~
devendo ser considerados nesta situação desde 4/11/967 :
1/11/967. respectivamente, por terem regressado da R.i\1~~;·
Vencem pela verba"Pessoal dos Quadros Aprovados por Lea .
20.Sarg. Músico "Tuba Sib", António Vicente Mat i as , por ter
tido passagem ao Quadro do Serviço Especial "Múslcos". ."
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lpl •

3;
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PeglmentQ

tie Infantaria

nO

2° .Sarg, de lnf., NorLerto Lemos Vieira, da E.P.L,
por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei".
Furriel de Inf., Firmino Iio rges dos Santos, da B.M.A. ,devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ~'
Regimei',to

de Infantaria

n".

3

2°.SarQ" de lnf., Herna'n:ida Conceição Colaço, do Rs L. 16,
sua Vnidade Mobilizadora, devendo ser consideraco nesta
situação desde 1/1l/967 por ter regressado da n.~I.M..
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei';'
2° .Sar-g, de lnf., Agostinho Inácio Gaspar, da H.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/967.Vence pela verl;a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei",
Regimento

de Infanta

r i a nO

o

6

Sarg. Ajud. do (SSGE, Manuel António Buinhas, do D.R.M. 6,
passou a ser considerado nesta situação desde 7/12/967,
por pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Ç\ladros Aprovados por lei".
2°.~arg. de Inf., António Neves Teixeira, do R.I.16, sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser considerado nesta situação desde 1/11/967. por ter regressado da R.M.M ••Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Rp.ginento

de Infantar

ia nO. 7

20s.8args. de Inf., Serafim Teixeira e José Gonçalves da
Cruz, ambos do R.I.ló, Unidade Wobilizadora, devendo ser
considerados nesta situação desde 1/11/967, por terem re
gressado da R.M.M •• Vencem pela verba "Pessoal dos Qua
dros Aprovados por Lei".
20.Sarg. Mec, Viat. Rodas, José Pereira ~orge. do R.I.1!sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser conslderado nesta Slwa
ção desde 1/11/967. data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Quadros".
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10,Saq_c, ce In f', " António CLaves Salgado,

do R.I.6,

por

2°. Sar s., de Inf ; , r{anuel Joaquim Ferreira da Pocha , do B,
1.16, sua Uni dade Mobilizadora,
devendo ser considerado
nesta s i cuaç ão desde 4/11/967, por ter regressado da R.
M.!\'... Ver-ce pela verba "Pessoal do!" Cuadr os '\vrovacos
por L,,:;'"

Regimento

de InfantariR

rJ.

10

10.Sar~. ce Inf.,
Er ar.ci sco (I\_f-',USLO i-er re i.r-a Regolaj'io f.
1.1.17,
sua Unidade iI\obilil,~ion"
r'eVI."f'OO ser consi:iera'
do nesta ~ituaçio desde 12/11/967, ~or ter regI' ssa~O da
r.M.A •• Vence pei a verba "l essoal de l"omeação Vitalíc.i.8I
além dos Cuadro -" ..
20. Sarg. de lnf •• João Aires BaI t az ar LODes, r.a R,~:. A" ~e
vendo ser considerado nesta si tuacão desce 5/11/967. \'eo
ce pela verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados fJor Lei",
20s.Sargs,
de Inf.,
António da Silva Pere.i r e., do I',L 15 e
Silvio Comes, do P.I.16,
Unidades ~:obilizádoras,
I_.evendo
ser considerados
nesta situação desde 1/11/967, ,O~ te
r e+ regressado da P.,~'!.M
.• Vencem pela verLa "Pessoal do;:;
~<-o.rosAprovados por Lei",

fi e fi i ,IIe n t - (e

I fi f a n t a r i ~l nO. 11

~0.~arg. l~ lni.,
Ser~fim turtaJo
da Lu~ do C.l.e '.5.por
oed i r , \ ,,:JC8 pela verba "Pe ssoa l dos C~adros f\provados
po ...Lei
ll

•

""bento

I};

Infartari~

,;)

12

l°,;'ar,.
do L "I
Joaquim ['ernardo.
da P.!l1.A., devenr,user:
considerado rres ta situação c es de 5/11/967. Vence ue I a v5
ta "Pessoal ios Ouadros Aprovh:.!os por Lei".

Pe~i,nento

de In ían tar i , nO" 13

20. Sarg. de InL, César Augusto Teixeira,
da R.~.1.A., devetl
do ser cons i.der.aco nesta situação desde 6/11/967.
Vence
pela verLa "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lei".

3~, S€rie
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Regimento

de Infaotaria

nO.15

2°.Sarg• Músico"Contrabaixo", João António Marcela Neves
da R.M.M .• devendo ser considerado nesta situação desd~
11/11/967, data em que embarcou de regresso á Metrópole.
Vence pe la verJ:.a"Pessoal de Nomeação Vitalícia além deis
Quedros .

2° .Sarg. de InL
João Martins Fialho Morais, da R.M.~~"
devendo ser considerado nesta situação'desde 12/11/967.
Vence pela verba "pessoal dos Quadros Aprovados por Lei ':
I

Regimento

de Infantaria

nO 16

2°s.Sargs. de lnf" Diogo Rosado Leão, do R.I.15 e António
Joaquim Pastaneira Sietra, do R,L1, Unidades il'obilizado
ras, devendo ser conside~ados nesta situação desde 1/11/
967, por ter regressado da P.M.M •• Vencem pela verba "Pessoal dos (Àladros Aprovados por Lei",

Batalhão

Indeper.dente

oe Infantaria

nO, 17.

2°s.Sargs. de lnf., Adriano Teixeira Soares e José Pedro Vaz
de Sousa Machado, ambos da P.M.M •• devendo ser cons ider ados nesta situação desde 7/11/967. Vencem pela verba "Pes·
soa l dos Quadros Aprovados por Lei".

3,;,talhão Independente

de Infantaria

nO, 18

2°.San:. de InL, José Maria Soares, da B.M.M., devendo ser
consiaerado nesta situação desde 5/11/967. Vence pela vprta "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Batalhão

de Caçadores

2°.:3arg.Mec. Viat. Podas , José
~evendo ser considerado nesta
em que embarcou de regresso à
Pessoal de Nomeação Vitalícia

Batal~ão

n", 3

Fernando Correia, da R.~~.A.,
situação desde 6/11/967,data
Metrópole. Vence pela verba"
além dos Ç\ladros".

fie Caçadores

nO, 5

2°.Sarg. Mec. Vi.at., Rodas, Artur Fia1~o Ro~a Mendes, da R.~·.
M., devendo ser considerado nesta s1tu~çao desde 12/11/907
data em que embarcou de regr7sso ,à.Metrópole. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação VltahCl.a além dos Çuadros
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2° . Sar<:;. r'e InL. l~:anuel Correia Vi.cent,e, da li.M.M , deveU
do ser con s ider ado T!(;S ta .s i .uaçâ: desde 7/'1/967.
Ven-e
pela ve r! d "Pessoal oos Qu. .d: o .• Api.ovados [-'LT LeI".
2°.Sarg. ce IIlL, Vi ri ato Correia Gonçalves, do B,I. 6,suíi
lllidade \olilizador~,
devendo ser considerq~o nesta si
tUdçllo c'e.sde 1/11/9G7, por ter regressado j;:; f'.~l.,~, VeU
ce pela ve rba "Pessoal dos (uadros Aprovados por Lei".

Bidal!IJo

ue CaC8dores

n°,

ü

10. '-é1rg. de In f', , José .dos San to s Carreto CC!i,€S" ~o ! .1,;
sua Unidade ~)olilizadora.
de venco ser cor-s ir'e rado nesto
si t.uaçâo de s.ie 4/11/967, por ter re c.res saco do C.1.1. 'la
Guiné. Vence pel a verLa "Pe sso eI de I'Olreaç50 Vitalícial.
lém dos Qua_Ios".

ratal~ào

de raçadorrs

nO 9

2° .Sarg. do (J.:-"'iGE,
João Ferreira
de Paços Ribeiro,
do f{.I
12. devendo ~er c6nsiderado nesta situação desde 7/12/67,
por pedir. Vence fJela verLa "Pessoal dos ()Iadros Aprova
aos por Lei".

Oatal:!ão

de

r,açadore~ nO. 10

Sara , '\jud. Grad •• Ermi.no Baptista
f-ande i r a, da I~.~\ .~.,
de
vendo ser considerado nesta situação desde 11/11/967. \ell
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2° .Sarg, "e InL I Augusto Luis Fernandes, do R.1.l,
sua ~o
dade 1\101
ilizadora,
devenclo ser considerado nesta sitUar
c.esde 1/11/Do7, por ter regressado da R.~Ul.. Vence pe a
verba "Pes sca I dos Cuadros Aprovados por Lei ii.
I.

r t i I'" r i a
Regi!118,lto de Artilharia

ligeira

nO,l

2° .Sarg. de Art. t' José AntólIio dos Santos, da R.M.M.• de'ce
vendo ser considerado nesta situação desde 6/11/967,Vel1
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Rebi~ento

ue Artilharia

ligeira

nO.2
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2°s.Sargs. de Art., Francisco António Mata, da R.M.A. ~
José Bruno Coelho Franco, ~a R.M.M., devendo ser consi·
derados nesta situação desde 6/11/967 e 4/11/967.Vencem
pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2c.Sarg• do QSSGE, António Paiva Ferreira, do R.I.lO, de
vendo ser considerado nesta situação desde 7/12/967.por
pedir. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Le i".
(c/ destino ao C.I.C.A.4)
2° .Sarg. de InI., António José Simões dos Reis, do R.Ll,
sua Unidaae ~obilizadora, devendo ser considerado nesta
si tuação desde 1/11/967, por ter regressado da R.M.M •.
Vence pela verla "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'.'
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO,3

2°.Sarg• Mec. Viat. Rodas, Carlos Vicente, da R.M.A., de~
vendo ser considerado nesta situação desde 11/11/967.data em que embarcou de regresso à MetrOpole. Vence pela
verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Quadros".
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO.4

Sarg. Ajud. do QSSGE, António de Carvalho, da R.M.A., devendo ser considerado nesta situação desde 11/11/967.Ve~
ce pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento

de Artilharia

Pesada nO.2

(c/ destino ao C.I.C.A.I)
lo,Sar~, de Cav., Adriano Henriques de Araújo, do R.C.3,sua
Unidade Mobilizadora, devendo ser cons1dera~0 nesta siwa
ção desde 26/11/967, por ter regressado da R.M.A .. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos Qua
dros",

2°s.Sargs. do ~,
Luis Pinto da Fonseca Júni<;>re Manuel
dos Santos, ambos da R.M.A., devendo ser cons1derados
nesta situação desde 11/11/967. Vencem pela verba "Pesso
aI dos Quadros Aprovados por Lei".
Regimento

de Artilharia

Pesada nO 3
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(c/ destino ao C.I.C.A.2)
2°.Sarg. de Cav., Manuel Mendes Ferreira, da R.M.M.,devell
do ser considerado nesta situação desde 6/11/967. Vence
pela verta "Pessoal dos <)ladros Aprovados por Lei",
2°.Sarf'. Artífice Serralheiro, António Almeida lliarte Car
regado, da B.M.A., devendo ser considerado nesta situa'
ção desde 12/11/967. data em que eml.arcou de regreaso ~
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitah~
cia além dos Quadros",
i

Re""imento

de Artilharia

Antiaérea

Fixa

2° .Sarg. de Art., António Joaquim Costa, da r;.~I.I\.'., deven~
do ser considerado nesta situação desJe 27/10/967.Vence
pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além ~os (lua'
dros". (N°. 1 do artO. 353°. do Capo. 9°. do Orço do M.
E. ).

Cavalaria
Regimento

de

Lanceitos

nO.1

2° .Sarg. do S.S., Firmino Herculano Mar t ins Moreno, da .R.~l.
M. devendo ser cons ider ado nesta situação desde 11/11/,
967. Vence pela verta. "Pessoal de Nomeaç âo Vi talícia al6fi
dos (A.ladros".
I

Retinento

de Lancei ros nO.2

2°.Sarg. de Cav; , ~:ário Aniceto da Si Iva, da R.~l.A., deven
do ser consi.er~do nesta situaç~o desde 6/11/967. vence
~'ela verta "Pe-.soal -os Quadros Aprovados por Lei".

Re)r',:io

de üava l ar l a nF,4

2° .Sarn, l'v:ec Viat. Lag e ~.spcciais, Ant.ón io d~s Neves, ('/8
P.M.A., aevendo ser cons1derado nesta s1tuaçao desde 15
9/967, data em que embarcou de regresso à Metrópole. VeP"
ce pela verba "Pessoal dos C)uadros Aprovados por Lei".

Re~impnto

oe Cavalaria

nO.7

2°.Sarg. de Cav., José Lopes Alves Marvão, da R.M.A., devell'
do ser considerado nesta situação desde 5/11/967.vence pe

3a Série
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la verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".

Regimento

de Caval~ria

nO.8

Sarg. Ajud. do QSSGE, João Albino da Conceição Tendeiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 11/11/967.
Vence pela verba "Pessoal dos Qoadros Aprovados por Le i ;'

Engenharia
Escola Prática

de En~enharia

l°.Sarg. de Eng., Ai"ltÓJ1io
da Conceição Dias, da C.D.M.M.,
por pedir.
2°.Sarg. do S.S., Francisco de Freitas Pereira de Sousa,
devendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967.
Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além dos
(Àladros"•
2°.Sarg• de Eng. (Trans.), Isaac Boiadas, da P.M.A., devendo ser considerado nesta situação desde 11/11/967. Vence
pela verba "Pessoal de Nomeaçâo Vi talícia além dos Quadros",

regimento

de Engenharia

nO.l

lo.Sarg. de Eng., Armando Teixeira Gomes do Amaral Xavier,
da R.M.A., devendo ser considerado nesta situação desde
1~/1l/967. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalíci a além dos Quadros".

Transmissões
Batalhão

de Telegrafistas

2°.Sarg• de Eng.(Trans.), Joaquim Serrano Palmeiro, da R.M.
r\1., devendo ser c0nsiderado nes ta si tuaçâo
desde 12/11/
967. Vence pela verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia além
dos Quadros",

~atal~ão

de Reconhecimento

das Transmissões

lO.Sarg. de Eng., José Eduardo Ma~tins~Rodrigues. da 8.M.A.,
devendo ser considerado nesta s~tuaçaO desde 11/11/967.Ven·
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ORDH~ DO EXfRC I TO N°, 35
3a, sé ri e
*********************************************************
ce pela verba
(had ro c; "

"Pessoal

de Nomeação Vitalícia

além

dos

(: ] r v i ~:o d e ~_dm i n i s t r a ç 11 ;~i I i t ar
2°

Grt1pn

ae Companhias

de Administração

Milita,

1°. Sar g. do Sd\ ..M. I José António Tinta Fina Taniças,
da ft
~l.A.• devenc'o ser considerado
ne s t a situação
desde 1l/1~/
967. Vence pe I a verba "Pessoal de Nomeação Vitalícia
alem
dos Qaadros"."

Or~ãos

de Execucão

Distritos

dos Serviços

de Recrutamento

e Outros

e "ob i I

"i s tr l to oe p.ecrutai11ento

Elementos

racão

í

e "obilização

nO.ll

]_o.Sarg. do CSSGE, Hildo Simas, ela "8.M.M., devendo ser co~p~
dera. do nes ta situação
desde 6/11/967. Vence pela verba
soal dos Quadros Aprovados por Lei",

Distrito

de Racrutamento

e robi I iz~rão

nO.18
. ,de

]_o.Sarg. de ArL, Aires Armindo Alves, do C.T,!.
da GUlne, e
flC
vendo ser consic'erado nesta si tuaç60 desde 6/12/%7. Ve 5';
dro
pela ve rl.a "Pessoal de Nomeação Vitalícia
além dos Cua

nistrito

de Recrutamento

e ~obi I izaç50

nO l'
( ,1,1~

l0.Sarg.
do osg;E, Arsénio Daniel Gonçalves, do c'l.1. da 61
né, devendo ser considerado
nesta si tuaç ão desde 23/11/;'
Vence pela verta "Pessoal dos Cuadros Aprovados por Lel- .

T r i 1"ln<1 i s
2". Tr iuuna l 'li I i tar Terri

torial

de Lisboa

fc cf>
10 .Sarg , do C,1SSGE,António Manuel, do D.G.A •• devendo se De
siderado nes ta si t.uac âo desde 7/12/967, por pedir. Vence
la verLa "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei' .

Estabeleci~entos

Penais
Depósito

biscipllnar
J61

20.Sarg.

de Inf.

I

Vilar

Manuel da Conceição

Pires,

do fl)'

~..

Sé í i c

~~n r· rn E YE C I T ",
9-S 7
I~**.*.**~,~. ~******••*.k*·*~ .************G*

*~*.*

sua

levettdo se i C01 siderado nesta
flor t.e,
ee ress do da B.M:': ..
dos uaur os Aflr. vados por Lei':

'n

sitUl"
Venc

1:J.

';a e s í

10

'n I i t a r

111f.. J .<itler'"
c a do
.1.1. de Cal.o Verde,
deve' c;\ a, r cons iri lado I s t a s i t.uação desde 11/11/967.
Vence pela ver l a 1) asoa l '(')8 ('\.l' iros .,"provados por Lei".

,.O,Sâ

Esta I heoin!1t{ls de Ins t rução
I ns .i t'lrtn da AI tos

CS'tU(IQS

'i II ta res

2°.Sarg
de.En~., <~)oci.) Jm'vlim ~le ,....r JS' Basto da Novaç do
P A.L. 2(C.lt,C;" ), pnr pedir .. Vencl! ~a verba "Pessoal
dos (lua" ro

1°,

acos

Dor Lei

1\

de ,lt ..:.11

JOOltP/ Henl'i.qtre· Conza Laz Costa Jardim,
da
l~It'Vi'Ir·C::o.l<SemeJDl1si;:;h,!~."es.tiàsituação desde 11/
11/%7\1 ~~cél 'fl.da verca' IJ:PeS'SOál\ d~ Nomeação Vitalícia
lHl~lrl
L~OS Çcacros".

· .. t

,

,\!.e.

"&):th

.1."'/i"

1t~oI ég i O r·' i I i t a r

"t'!I~P., r ;. COl'ueteüw
'I

Jaaquim I'tlH,rquM eh' Si! va, do R.1.16. dei s.eraeor nesta s i tua~ã8oO'!esde 1/11/967, data
I "1 {'til> (ll.l.< embarcou- cio ! db 1 • \tJ·nce pelu ve rba "Pessoal
dos
\ Oy(,t'I\"ros AJ.,rova-!o~· -o r Lei ','
•

I

V~U- o se r ecns

Viat
.Q:1ast João l:I.atista
.•e Oliveira
Gomes,da
ndo ser cons'Íd,uado ne~t
....
J tuação
desde 6/11/
I qu
e'nlLarcou e regresso
a Me t.r ópol e , Vence
"Pe s:
1 de. I oJT1aação Vltalír.li:t
além dos Quadro.::.',

strucao

Centro
l° S,u'g
vendo "'er
~e:'a ve

~E

de O~eratõps

Especiais

Faustino Carv.dho Je A drade, (1
I esta sltuaç..
le,c;de 22/11/ 07.
Pessoa 1 dos ( ar:!rns I :rova liS por Lei".

'nslcerado

gg~
Gpnp~ ~n r:XÉr.CITO '0,,:.';
~1"
',fi'
***~~.,!~**************************~;*~:******~:~:******i·~·~~;·l
..
Est~~eleci~ertos

HospitHlarE~

Posp i ta I 'Ii I i t a r ~e llneru.as

I nfacto

Con tagi csas

lc.Sar~.
do QSSC.E,Marcírio Pomão Dias, da R.M.M., devendo
ser cor.s:í.derado nesta situação
desde 5/11/967. Vence pe~
la verl:.a "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei".
2°.'-aq'.

do S.~"

Domingos José
Vence pela
aléll' COS Cil.H')[OS".

[.E. ~)., por pedir.
vital teia

!~os:L';

Militar

da Costa e Silva,
do CM.E.
verba "Pessoal oe l\orneaç8~

Pr l nc ipal

::Os.Sargs.
do S.S •• ~'_·\..()nio::-'oares de AlmeiJd, do r ,~í.P. ~:,
llerrneneg iIdo Car-r i.L«. Gas ...ar, do l-.L.l. .Iúl o -e Jesus
onça lves VaLver de no !'.!,,1 e ~Januel .Ioaquirr Aí íeres. d
j' .1\1. !". 4. devendo ser considerados
lles td si tuac ão :<esde 2
11/967, Vencem pela verta "Pessoal dos oélcro3 AprovadoS
por Lej",
í

< ....

6/

,2.os.;;a;.":..",. do :::5.S., José l\.aria Lopes Henriques,
do 1l,:!:.Ft 1~
AiltÓl-io José Albano, do P.r. 5, José Mar i a l-odr igues Pert;;
rã. 00 P.·\.P,3,
~Ianuel Fdua rdo Fi.al lio Pegacha, do Il.M,D.p
C., José Joaquim Esteves,
ao B.C.IO, hmuel L-uarte Pires,
do H."~.P.l, Lavi d Pe re.i r a F'i gue.i r e.ío , do Il.M.f'.2 e Ouar\"~
Augusto Lopes, do H." ,1).1.C.,
devendo 'Ser cOfl>!ideraüüsl ,,'
ta s i tuuç ão desde 26/11/967.
Vencem :Hld VF rL _ "Pessc~de JVoHiea'7ão Vttal [c i a além dos Qua. ros"
.r
?O.Sac.
(,cad.do ,-"~;,, Armando .Ja >5.1va, ,0 .• ,.1 e os lU
ar los LOlI';;S
riéi:s (}.G <, ., Auos t.inho Teles, da E. l,
,,:
nes'
ja i r v-. ~orpado, t:<..' LR.T.,
devenr'o ser - - ~ J. de ra.ios
,.
~.
de
te. "-~'..<. ,BÚ _~sde 26/11/967. Vence" pe Ie '1 r 1 a "Pessoal
omed.;;.0 Vi.tll.íci
"lém dos Quadro::.;",

, rvir.os'

acanográficos

li",

:xército

, dade
2°.Sar~,
ú:; .i:1L I João Garuete
Cabaço, do R.1.l,
sua llnl. de
s
1\tobiliza Of_.
vendo s~r consicera.:lo nesta situação de "
1/11/967,
ar ter regress,., c da Ii. ,.' .. Vence pela verba
Pessoal
(uadros ,-\prov., J_ por 1 ,ei" .

SuprO.

, ráriJ_

:L Série

nrrr'.'

r'~j

[}'FRCITO

'1C

~

o:""

******************1"';*~*~~~~**~~***~*;~*~~~:*********~:

Infanta r i~l
rt:gi'

en tn de ln f an ta r i s nO.15

2°.Sarg. de InI., Cr lando Filipe Fernandes, do C.M.E.F.E.
D., devendo ser considerado nesta situação desde 4/2/67,
por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do arto.3°.
do l~c. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à f!uarn:i.ção
normal da I1.M.M.•

Regi~ento

de Infantaria

nO.16

2°.Sarg• de InL, ~~anuel Vaz Pinto, do D.M.F.Alma ,_,~even·
do ser considerado nesta situação desde 29/ll/9~"
por
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do art'J. 3°. do
Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de refor ..
ço à guarnição norma I da I~.~:.
,:\.,
'
üavalar

is

~egimento

de Cavalaria

nO. 3

2° Sarp. de Cav., Francisco António Gouveia Marchã; do R.L.
1 (C.l.C.A.3), devendo ser considerado nesta situação des
de 24/8/966, 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 tzuarnição normal da B.M.M •.

"o !!ltram::Jr
r.egião P,q I itar de I.ngol,1
2°.~cr". e'e lnf., Carlos José Sampaio t,ias, do B.C.5,por ter
~Iass<. o ao recrutamento da Prov ínc i a.

IV - CnpC~RSOS,CURSOS

E E3TiGIOS

: - Cursos
_ lista Reral de classificação

de aprovados

Para os devidos efeitos se publica, a lista geral de cla~si
ficação dos candidatos aprovad';lsnOr ~rso de Protr.oç âo c o
Posto de 10.Sargento 10.Mec. Viat..pooas. r-eali zado no Imo
lectivo de 1966/67 e que terminou em 2/9/967
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EXErCITO
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~
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Declara se que o l°.,arg.
1°.~1ec. fadi omoncado r , Victor
1\lal'inho Podia da Silva.
do F.T., que pela O F. nO.31
Sa, Série
de 10/11/967
pág. 858, passou a situa.;;ão
ie disponiLilidade,
pertence
ao C.S.M. e não ao Quadro
da Arma de Engenharia como por lapso foi puLlicado na
referida
O. C. .
f'eclúra se que na parte resjJeitante
ao l°.:'arg.
de Cava
laria,
José António Pamos, publicada
a pá~, 932 da O.E
n? , 22 3a, Série
de 10/8/96(,
deve ler se
"F.C.7
e
não P.M,L ", devendo ser considerado
nesta situação
deu
de 25/6/966.
por ter sido llomeadô para prestar
serviço
em reforço a GJ'~. da P.L'.: , fazendo parte da CCaç.756/
fl.C.7.
Declara-se
que fica sem efeito
a colocação e transferên
cia respeitante
ao 2°.Sarg.
ce lnf.,
Manuel Joaquim da
Rosa, publicada na O.~. nO.27 -3a. Série~ de 30/9/967,
pág. 758, em virtude
do'mesmo pertencer
do antecedente
ao P.1.16.
Declara-se
que o 2°.Sarg.
de rnf.,
constante
na O.E. nO.
27-3a. Série .. oe 30/9/967,
pág. 758, colocado no P.C.8,
chama-se José Oiogo Nunes Galrito,
e não como foi publi ..
cado.
Declara-se
que, o 2°.Sarg,
de lnf .• Manuel Martins Feverei,
ro , colocado no P.C.6, constante
na O.E. nO. 31- 3a. Sé
rie- - de 10/11/967 J pág. 871, pertencia
à R.M.~1. e não
ao H.r.16,
como se publicou.
r'eclara 'se que o 2°. Sarg, de Irif', , constante
na O. E. nO. 25
3á. ~érie
de 10/9/967, pág.714, colocado na E.P.I.cha
ma, So I anuel Lourenço Lourençn Ca Idas , e não como se puUicou.

2 - :liversos
Declara 'se que o Furriel
Grad. de lnf.,
António da Silva,
do R. r. 6. p,'.'3Sa a vencer pela verba "Pessoal de Nomeaç ão
Vitalícia
além dos Quadros". (N°. 2 cio ar tO• 3310. '! Ca
pítulo 8°. do Orço 00 M.E.). desde 1/1/968.
Declara se que o Furriel
de Eng (Sap , }, Acácio t:" -;-usto ali
ra , do D.G.A •• passa a ser abonado dos seus venc m.en tos a
partir
de 1/1/968. pela verl a "Pessod
ue ~:orrea<;,
âo Vi tal í
;::ia além dos Quadros". (N°.2 do ar tO 331° do Câpo.8°.do

lr'!"

1'~-'

".,

rvrf\!" I rf'

",: :;-:
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VI - OPITUÃRI0
1967 - Novembro - di a 24 - 2° • Sarg. Mec. Viat.
bal Pedro Ferreira
Fodr i gues , do R.A.P.3.
0000000000000000000

Rodas,

Ani-

oooooooooo~ooooooopo
oooooooooooooooooo~

o

"In i st r o no Exércit-

Joaquim

da Luz Cunha

Está con forrr-e

• j udant e

(

r.en~Ha I

-f

,

---

•

MINISTtRIO DO EXtRCITO

do Exército

Ordem
{tO.

30 de ~e~embro de rgS7

31i

PubJica-se ao Elfrcita

D

seguinte

• - DmETUS

E PP.RPFI flS

I. - Cogdecorações

r-

rNICS
Por porta..ria

de 11 de Novembro de 1967

da: ?epública Pontuguesa, pelo Ministro do
condecorar com a medalha de mér-i to !Lili tar de
~
c~,
s t~s
do artigo S2~.e dos parágrafos
úuicos dos arti",c.o.s 28 0. e 29 0. todas do Regulamento
da
\:edalha Filitar
de 28/S/916, os seguintes sargen tos:
2.°. are. de ini., ',:anuel l'enrique AmendXJeira da Silv.a,da
lÀ'Imp;lmhi-ade. Caçadores
nO_ 1635
Batalhão de Caçadores
nO. IS
~imen:to
de Infantaria
nO. L
g. de. Inf., Abel Fonseca de Fi_gueiredo
do Pelotão
Jarteirus DO. 10"..2 ,Begimento de Inf
tana nO. 2•
. 1 ~,iliciano de Infantaria,
José Luis da Ccst.a ~la
, ia ~a
de Caçadores n? , 1457
Batalhão de Ca:es nO. 1865
Pegimerrto de Infantaria
nO. 1.
"llIln:l',fÜ, Miliciano
de Iniantaria,
Fernando Manuel Onofre,
\.AJlllp;liIl1aa de Comando e Serviços
Bata lão de Caçado
nO_ 1865 . l-le~!imentode Infantaria
nO. 1ilici.ano de Infantaria.
João ~Iaouel Furta c da
Costa da Co_~anhia de açadores nO. 1457 [atalhno de
.~s
nO. 1B6S - Regi,nento de Infantaria
nO. l.
'llli"térÚJ
dO Exército
11 te Novembro de 1967 (, mistro
do Exérci to Joaaii» da Luz Cunha
-la o (e

bcérci_tc,

for

por tor i a de 14 de Novembro

de lU.;7

1~06
ORDEM DO EXERCITO N°.36
3a. série
*********************************************************
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro dO
Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços
distintos, com palma, por ter sido considerado ao abri
go da alínea a) do artO. 18°., com referência ao pará~
grafo 2°, do artO. 51°. do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o 2°.Sarg, de Cav., Mariano
Aranha Agapito, da 3a. Companhia de Comandos- Regimenta
de Artilharia Ligeira nO. 1.
Ministério
do Exército,
14 de Novembro de 1967. O MinistrO
do Exér c i to,

Joaquim

da Luz Cunh:«

Manda o Governo da Pepública Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a cruz de guerra de 2a. classe,
ao abrigo dos artigos 9°. e 10°. do Regulamento da Meda-lha Militar, de 28 de Maio de 1946, por serviços prestados em acções de combate na Província de Angola, o Furriel Mi 10. de Inf., Alcides Almeida Mota Junqueiro, da
Companhia de Caçadores nO, 1609 • Batalhão de Caçadores
nO. 1895 ..Regimento de Infantaria nO. 20.
.
Ministério
do Exército,
14 de Novembro de 1967. O MinistrO
do Exérci

to,

Joaquim

da Luz Cunha.

2 - PRACA'3
Por portaria

de 3 de Novembro

de 1967

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exército, condecorar com a cruz de guerra das classeS
que lhes vão indicadas, ao abrigo dos artsO, 9°. e lOo~
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 19 .;
por serviços prestados em acções de combate na Provinc~
da Guiné Portuguesa, as seguintes praças:
2a.

classe'

-So Idado nO. 09480265, José Manuel dos Santos, da Compa1lP;
de Caçadores nO. lSOl - Batalhão de Caçadores nO. 1877
Regimento de Infantaria nO. 15.
4a.

classe:

-So l.dado nO. 1944665, Mariano Ferreira dos San tos, da C~~.
panhia de Caçadores nO. 1549 - Batalhão de ArtllharlB
191A - Regimento de Infantarla nO.l.
M'nisténo
do Exército,
do Exérci to, Joaquim
Po

portaria

3 de Novembro
da Luz Cunha.

d

ai.

O Min

de 11 de Novemb~o de 1967

"tr°

3a.

Séfle

ORDEM DO ~XÉRCITO N°.3S

101J7

*********************************************************
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°, e dos parágrafos
Únlcos dos artigos 28°, e 29°,todos do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de ~aio de 1946, as seguintes
praças:
•
-l° ,Cabo nO, 03266066, José Francisco Salgueiro dos Santos, da Companhia de Caçadores nO, 1635 - Batalhão de
Caçadores nO, 1900 - Regimento de Infantaria nO,l.
-l° ,Cabo nO. 1722/64-M, António Ferreira Gandarez, da Companhia de Cavalaria nO. 781 - Batalhão de Cavalaria nO,
782- Regimento de Cavalarla nO, 3.
-Soldado nO. 03279466, Mário Patrício Henriques, da Companhia de Caçadores nO, 1635 - Batalhão de Caçadores l~OORegimento de Infantaria nO. 1.
Min is tério do Exérc i to, 11 de Novembro de 1967. O Min i s tro
do Exército,

Joaquim

Por portaria

da Luz Cunha.
de 14 de Novembro

de 1967

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro do
Exér~ito, condecorar a título póstumo, com a cruz de
guerra de 2a, classe, ao abrigo dos artigos 9°, e 10.odo
Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946,pr
serviços prestados em acções de combate na Província de
Angola, o 10,Cabo nO. 1726/65-M, David da Silva, da Companhia de Cavalaria nO, 1450 • Batalhão de Cavalaria nO,
~863 - Regimento de Cavalaria nO.7.
Mtnistério
do Exérci to. 14 de Novembro de 1967. O Ministro
do Exército,

Joaquim

da Luz Cunha.

Manda o Governo da Pepúb lica Portuguesa, pelo Ministro do
Exérl'lV),
condecorar com a cruz de guerra de 3a. classe,

ao abrrgo dos ar tagos 9°. e 10°. do Regulame~to da Meda ..
lha Mihtar, de 28 de Maio de 1946, .por serva ços prestados em acções de combate na Província da Guiné Portuguesa, as s~guintes praças:
-Soldado _0. 447, Adulai Camará, do Pelotão de Caçadores
Nativos n?S2 _ Ba<a1hão de Caçadores nO. 1888 - Comando
Territorlal Indep' r1~nte da Guiné,a título póstumo,
_ Soldado nO. 14/64. Gl~
J,,'é, da Ll.a.C:xnpanhia de Mi·,
Ifcias ads+r i ta ii Cc'mp"'nh~ d« Caçadores nO: 14?8 - Ba c alhão de Art i Ihar i a J1 • 18~u ~ r:omando Ter ri roriaI Independente da Guiné.
-So1dado nU, 8733965, DomIngos ~ reira da ~sta, da Co~panln a de Ar t i lharaa nO. 526 - Bate lb"> de Cavalana n •

700 - Regi:irrerrto de- Ant:iJhari:a:, de Com:a.
-5reI darlfl n"'. UiU964 , Jcraqn:i:m AKtó~rvCnut:o.. da CompanlWu da Antri...J bani a n?.I52b
Hatalhão ~ CavaJ.ari..a nO.
79Q - PRgimert.n de: Ant:iJlmri.a de Costa.
ft.liIn~
do EcMrr::i1ttT, L4 de Nouembro de 1967. O Ministro
da F-x~,
dtltrqruIll da- LJIZ.. Cunha

l\i.àmià: Q! Ga~
da ~
P
, p.elD ~. . Bt.'m do
Mrémi t
QT1IIIlImm-ar atmr a J!!I!'!I'iWll_ dee.méri:to nri..li.:tsn de
4:
d asse., mIS t:.e.J:IIJIlm 00 a::rt:Ii.:grn ~ •
doa. parágJ:9ifos
~
uos a:r:tti gos 2B 0. e- 29- •
cüuI'e.p.u!l.amernu da r·'
d:à:J.l:ie ;\'i.1:L.tar:, de:: 2I'
. aiLL
nH\., a;s Seguillt:a praças.i
-SãJ:ld:aào nO. 47P.4-4D5 ~. P.cn:::í ,ü::w . ~
de ':::ous.a, êtâj~ompa
. de: c.i:Lvala:ri:a nO. I53P
Hart;a Ih,(Onde ~
nO.
r, •

ú-

lH8tt

i:f!;;lÍJneB;tn

de

Ca-vi!

Ima

It='. -;-•

Je~
Caldeirra, da
C~
de, Cavalimi..a nO. 153E
[ atail.L âJ de (ava.Lu-iu ~
1884
He.gimento de; Caval
. ri? T.
fklj:u.is-téria ao "xérritu,
iS de NroJ.f!IffUrode 1J)6'T. D .it.is'ÍTo
-~o:;ld.adD nO".

J33.4líi6 ,~, lW..anrli.o' ~

do ('::;çérm t5

Joa:qzrim da.Lux: r:...ul:«

do

ÜIl1VUIE.s

1
1'0

porxari a de 14 ae

de 1967

\ a ' a o (
o d P t'l lLi..c.a [Ju.r.tu5...>Ue...
o ~ inistro
do
x 'rcito,
lUlwaI o 1.0
. ( v.
:" 'ano Aranha \;..,<Jf,ito,
da J. (orrp Il~.
'e lOI ".<;
Pe!..,l.!iento de Artllb
ria L;
i! ira lIO. 1. I" J.'J e. traor4';_HarLu c illl:etellcia adml.nistrat:

3a.
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va, pelas raras qualidades morais, pela nunca desmentida
probidade patentes em todos os seus actos 'de serviço.
Com invulgar capacidade de realização, alicerçada numa
sólida competência profissional conseguiu, com esclarec~
do e excepcional zelo e dedicação pelo serviço, abranger
quase todo o sector logístico- ad~nistrativo de uma Corr~
panhia Independente, que tem também ainda a sua responsabilidade a alimentação de outra Gompanhia, superando com
a sua iniciativa a escassez de pessoal especializado.
Vivendo intensamente todos os problemas operacionais e
consciente da finalidade primária de uma Companhia de Co ..
mandos, procura todas as maneiras libertar o seu Comandante dos muitos problemas que surgem diàriamente, resolven
do-os com inteligência, desembaraço, ponderação, equidade
e eficiência.
Exigente consigo mesmo no cumprimento dos seus deveres e obrigações, impõe naturalmente uma intransigente e objectiva noção de disciplina aos seus subordinados, levando-os a
cumprir integralmente, com agrado e eficiência, as tarefas
mais difíceis e fastidiosas. Espírito empreendQdor, nunca
satisfeitq senão com o melhor, muito ajudou nos melhoramentos -do aquartelarnento e, sujeito a um horário de serviço
pesadíssimo, sacriíicou sempre com boa disposição merecidas horas de repouso.
Perfeitamente integrado no "espírito de corpo" que uma Unidade de Comandos tem, é sempre dos primeiros junto dos feridos, acompanhando-os depois durante a sua premanência no
Hospital e levando-lhes o conforto de uma presença amiga e
de pequenas lembranças que mui to ajuda",õ recuperação psi.cológica dos m~smos.
A vivência desse espírito de corpo nota-se ainda também na
Sua constante preocupação em proporcionar todas as comodidades aos elementos operacionais, antes e depois das oper&
ções.
A responder por uma Companhia de Comandos, o 2°.Sarg. Mariano Aranha Agapito, durante mais de um ano~ tornou-s~ digno de ser especialmente apo~tado ao respe1t? e :ons1deração pública, pelo seu excepc10nal zelo e ded1caçao ao serviço, pela sua lealdade, prob~da~e, abne~aç~o~ espírito de
sacrifício e competência prof1ss10nal, d1gn1f1cando e prestigiando assim a classe a que pertence, pelo que os seus
serviços em campanha devem ser considerados extraordinárros
,e,imeortantes".
r.tlnlsterio
do Exército.
14 de Novembro de 1967. O Ministro
eh
Exérci

to,

Joaquim

da Luz Cunha.
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II - J!I~TICA

E OISCIPlINk

~ - Condecoracões
1

:::I-\PGI'.NIO,

Aurac i ado COIl' a cruz de guerra de 4a. classe,
!lOS
termoS do
ar tO • ]::'0. (O Hegu lamen to da Medalha ~'ili Lar, promulgada
pele- Dec , __, 0. 35667, de 28 de Maio de 1946, por despacho
do Comandante -Che Ie das Forças Armadas na Guiné, de 27 de
Ou tub ro findo, o furriel
Mil ic i.ano , Manuel Fernandes Al,
ves Carneiro,
'a Companhia de ,Caçadores 816 - 8atalhiio u~
Caçadores nO. 1P57
Eatalhão
de Caçadores nO. 1C.
Agr aca ado COIl: a cruz de aue rr-a d e 4a. classe,
nos termoS dO
ar t.? , 12°. do I e au Iarnent.o da \edalha
~liliLar,
promulgado
pelo Dec. n", ,')5667, de 2'1 de ~laio de 1946, por despacll~
do Comandante-Che l e das Forças Armadas em ~loçaIlILique! oe
17 de Outubro último,
o Fur r ie l Miliciano,
Artur SerlZ
rtr
Gonçalves,
da 2a. Companhia de Comandos - Centro de Inst
ção de Comandos.
~fl

Condecorados
com a medalha de ouro de comportamento exemPd9
em conformidade
com as disposições
do Regulamento da MM iO
lha ~Ii li tar, promulgado pelo Dec , n? , 35667, de 28 de 9
de 1946, os seguintes
Sargentos:
-Sarg , Ajud. do (bSGE, Aníbal Fragoso Coelho, da ~I.\;.·
-1 ° .Sarg. do f"SSGE, Wanuel Soares,
do R.A.L. 2.
,1° •Sargento do ~E,
I~u~ Domingos, do Presídio
Militar.
sef'
-2°s.~argentos,
do QSSGE, João Jorge,
do R.L nO. 20 e do ,rOI
viço de MateriaL
(Seleiro
Correeiro),
Américo Mendes M9!'
do Regimento de Cavalaria
nO, 7.

2 - PRAO\!:-

Jr

Agraciados
com a cruz de guerra de 4a. classe,
nos te11flOdopt
ar t.? , 12°. do Itegu Iamen to da Medalha Militar,
promulga
dO
lo Dec. nO. 35667, de 28 de Maio de 1946, por despachoss ~~
t8
Comandant.e-Che fe das Forças Armadas em Angola, das da
vão indicadas
as seguintes
praças:
Por despacho de 24 de O~tubro d e 1967
df90
a
-Soldado 11°. 86/67-EP, Eliseu Augusto Baptista,
do ESqu
de Cavalaria
nO. 403 - Grupo de Cavalaria
1.
Por despacho de 27 de Ou tubro de 1967
900'
·Soldado nO. 06845966, José da Silva,
da Companhia de.C:~to~
res nO. 1607 - Eatalhão
de Caçadores nO. 1900 - Peglm

321
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Infantaria nO. 1.

Agraciados com a cruz de puerra de 4a. classe, nos termos
Mi Li t.ar, promuldo ar t.? , l20• do rtegularnentoda l'viedalha
gado pelo Dec, n? , 35667, de 28 de ,\laiode 1946, por des
pachos do Corrandante-Chefe cas forças Armadas em l'v'oçaml::'
que, das datas que via indicadas, as seguintes praças'
Ear despacho de 2:l de Ou tubro de 1967
-l0.Cabo nO. 78/6~, Isidro Barqueiro Pereira,' da 2a. Campa
nhia de Comandos - Centro de Instruçio de Comandos.
lar despacho de 26 de Outubro de 1%7
-Ls .Cabo nO. 80/65, ~tarcolino Marr.ins Gomes, do Esquadr-ão
de Cavalaria nO, 3.
Por despacho

de :]) de Outubro

de 1967

-Soldado nO. 0709566, Yanuel l\unes Pereira, da Companhi" dt:
Artilharia n'", 1600 - Pa t al.l80 de Caçadores n? 1878
,le
gimento de Artilharia de Costa.
l'or despacho de 31 de Outubro de 1967
-Soldado nO. 1717966, Antór..iode AssuJlçio Ferreira, da CaIr
panhia de Caçadores nO. 1602 - Pegimento de Cavalaria nO.3.
t ar despacho de 10 de Novembro de 1967
_10. Cabo nO. 20/65, António Luis Franco Faria, aa 2a. C~npanhia de Comandos - Centro de Instrução de Comandos,
-So ldado n? , (X)81165, Armando da Silva Regueiras. da Campa
nhia de Ártilharia nO. 1516 - Batalhio de Artilharia nn88::.
Regimento de Artilharia Pesada nO. 2.
o

I I I - MUDANCAS DE SITU~CAO
SAfQN'IUS 00 (lJAtro PERMANE\1"fE

Ingresso nos Quadros
Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situaGão desde 15/8/967, o 2?
Sarg, de InL, Manuel Joaquim da Posa, do R.1.16, por ter
regressado de reforço à guarnição normal da P.M.A ••

Quadro de Salgentos

do Serviço Geral do Exército

Passou a ser considerado ~esta ~ituação desde 17/11/967,0 2°.
Sarg. Músico, José da Silva Paiva, do R.I.l.

Passagem à situação

de sup ranume rár i,oS

Ouadro da ~r~a de Infantaria
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Passou a ser considerado nesta situação desde 29/11/967,
por ter sido nomeado nos Lermos da alínea c) do artigo
3~ do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à G.N. da h.W:.A., o 2° .Sarg , de In f ; , Tarc sro
Parente Ferreira, do b.C.10.
í

Quadro

da Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 2/12/967, o
Furriel de Cav., José da Silva Sanches, do R.C.7, por
ter sido nomeado nos termos da alínea c) do artigo 3°.
do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de reforço à G.N. da F.M.A .•

Passagem
Quadro

a situação

de disponibi lidade

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 28/11/967, o
lO.Sarg. de lnf., José Pereira, do Bat. Caç. 774/R.l.7(adido ao Depósito de Adidos de Angola), devendo os seus
documentos ser remetidos para o DRML.

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 1/12/967, o
Sarg. Ajud. Chefe Mec. 'Material Eléctrico, Fladioeléctrico
e Electrónico, António·Augusto Jacobe Caldeira, 'da E.M.Electromecânica.
transferido desde a mesma data para o f.
A.L. 1.

t

Oesgraduações
Quadro

da -'rma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 23/11/967,
os Furriéis Graduados de lnf., António Afonso Martins Di'
as do C.~.E.F.E.D. e Agostinho da Silva Neves, da R.M.A ..

IV - PRn~OCÕES

E GRAOUACOES

So\P.GEN1QS 00 Cl!Arro PEll4ANENTF

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

3a Série
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Na Dependencla

do Juartel Mestre

General

Di reccão do Se rv i çn de lnt endenc i a
l°.Sarg. do OSSGE, o 2°.Sarg., André Nunes, conta. do a
antlguidade desde 1/12/967, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do r.ovo posto. Vence pela ver
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei'. (Nos ter
mos dp artO. 5°. do Dec Lei nO, 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 7/12/967)

QuartéIs
Quartel

Generais
General

do C T

I

dos Açores

Sarg, Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg., António José Roberto
da Fonseca, contando a antlguidade desde 1/11/967,da
ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do no
vo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Apro
vados por Lei". (NOs termos do ar t? . 5°. do Dec ,-Le i n?
45733 de 27/5/964).
(Despacho de 25/11/967)

Escolas

PrátIcas

das Armas e ServIços
Instrução e UnIdades

Centros

de

Infantaria
RegImento

de InfantarIa

n005

Sarg. Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg., António Marqlles, con
tando ta antiguidade re sde 1/11/967, data a par t- r da
qual tem direlto aos venClmentos do novo posto. ~ence
pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lea '. (
~os termos do artigo 5°. do [rrreto Lei nO. 45733 de
27/5/964) .
(Despacho de 25, '1/967)

Batalhão

de Caçadores

no,5

Sarg. Ajuà. do QSSGE, o l°. arg .• Octávio de Sá Ferrei
r?, contando a antlguidade desde. 1/12/967, data a par
tlr da qual tem direito aos venClmentos do novo posto:
yence pela verba"P~ssoal dos Quadros Ap~ov~dos por Le i ;'
Nos termos do artlgo. 5°. do Decreto·Lel n . 45733 de
2". 5/964).
(Despacho de 6/12/967)
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Artilharra
Regimento

de Arti Iharla

Pesada

n° 3

Sarg. Ajud. do QSSGE, o 1° .Sarg; , Alberto Mendes Dias Machado,contando
a antiguidade
desde 1/11/967,
data a par
tir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto,.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Ie).·
(Nos termos do artO
5°. do Uecreto Lei nO. 45733 de 27/
5/964) •
(Despacho de 25/11/967)

I

(c/destino

ao C.l.C.A.2)

Sarg. Ajud do QSSGL. o 1° .Sarl-'., Alexandre Simões de r\rélt
jo JUJIlor, contando a ant.i guidade desde 1/12/967,
dat.« a
par t i r da qual tem direito
aos vencimentos do novo
vence pela verba"Pes~oal
dos (juadros Aprovados por l~:.. • \l.
:-os termos do ar t.? ....0. do Uec. Lea n? 45733 de 27/;)/96
(Despacho de 7/12/967)

f10~t(

::âvalaria
Regimento

DP

Cavalaria

nO ~

l° , Sar a, do Os.SGI:.. o ~o.Sart-.
) José An t ón i o
truldo a lliltipul.dade desde 1/10/967,
data a
tem direito
aos vencimentos do 1I0VO pos~p.
ba"Pessoal
dos (.;uadros Aprovados por Le i :
ar t? , 5°. do Dec. Lei nO. 45733 de 27/5/960
(Despacho de, 7/12/(67)

o , coJl
partir
da qual
Vence pela ve~
C\os termos J

.Iunuár-i

T r ansr: i ssões

~Jtal~~o
2°.

clr~. de

de Talegrafistas

'Jl •• { .L ... Jl~.),

o l urri e l , António

Inácio

r c , cont.audo
a a lt~ruiciad,- , 'sue 30/9/967,
data
l ua I t er
direi to aos venc iu entos 00 novo posto.
(De spacho ('e 31/lf ./967)

Se r v ic o

de S a " _ C
P.ê:

2° .Saru,

Grad

Trl.I1~he~
a part).r

i nen
o

to
.'.,

00
O

Se rv i ço (i" "clLída
2°.::-arp'.

"i1°.,

Valdemar ~Ioura

ue'

3a

Série
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to, por ter
antiguidade
direito aos
"Pessoal de
Orgãos

de Execução

Distritos
Distrito

tido passagem ao Q.P. do S.S., contando a
desde 12/6/967, data a partir da qual tem
vencimentos do novo posto. Vence pela verba
Nomeação Vitalícia além dos Quadros",
(Despacho de 11/11/967)

.

dos Serviços

de Recrutamento
de Recrutamento

e Outros

Elementos

e Mobilizaçao
e ~obi I ização

nO,

1° .Sarg. do QSSGE, o 2°,.Sarg . Joaquim de Jesus Mour i nho ,
contando a antiguidade desde 1/12/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pe
la verba .Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei. (Nos
Itermos do artigo 5°. do Decreto -Lei nO, 45733 de 27/5/
964)
(Despacho de 7/12/967)
Dlstn

to de Recrutamento

e Mobillzacão

nO

10 .....
ar~ do QSSGL, o 2°.='arl,'
, José Luis Antunes, contaI!
uo a anti"uidaae desde 10/10/967, data a partir da qual
tem di re i t,oaos vencimentos do novo posto. (1\05 t.e rmos
do ar tO 50 do IJec. Lei nO, 45733 de 27/5/964), Vence
pela verLa 'Pes.::ioal
dos ("uadros Aprovados por lei'
(Despacho de 7/12/967)
Distrito

ue Recrutamento

e Mobilização

nO, 8

::.'arlt\juc.; do (. (.[:, o 1°.Sarg., José Osório Cardqso la
va r 5 e (astro, cOlltando a antiguidade desde 1/12/967,
'",ta a I.urtir da (lu'lltem direito aos vencimentos do 11('vc pUSLO \ence pela "e rI:.
a 'Pessoal dos Quadros Aprova
cos por I;
(\'05 temos
do ar t.'". 5°. do Dec- -Le i !lO.
4S733 de 27/5/901).
(Ilespado de 6/12/967)
Estalieleci,.entos
Casa.

r ec I usàe

10 •. ar;.:.do Ç6Sl,l,

Penais
do sove rno Mi I i ta r de Li sno a

o 20 .Sarg., João da Si1 va 1alhilllia~,
, contando a antiguidade desde 11/1Ú/967, data a par t i r
da qual tem direito aos vencin.tmtos do novo posto. (Nos
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termos do ar tv . 5°. do Dec , Lei nO, 45733 de 27/5/964).
Vence pela ".~rl:;a
"Pessoal do~ QUilQro." Aprovados por Lei'.
(Despacho de 7/12/967)

Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Instrução

MI IItar de ~anta Margarida

P .Sarg. do QSSGl, o 2° .Sarg., Manue l Pires Beato, contan
do a antiguidade desde 1l/10/967, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto, Vence pela
verba "Pessoal dos Çuadros Aprovados por Lei". (Nos termos
do ar t;? • 5°. do I'ec . -Le i n? . 45733 de 21/5/964).
(Despacho de 7/12/967)

Estabelecimentos

de Instrução

!!ospital "ilitar

Pr i nc i pal

Sarg. Ajud. do QSSGE, o l°.Sarg.,Joaquim Pote lho Nunes,con
tando a antiguidade. desde 1/11/967, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela ver
ba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le:i". (Nos termos do
artigo 5°, do Decreto Lei nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 25/11/967)

1l0sPI tal Mi II tar Veterinário
2°.Sarg. Grad. do S.S., o 2°.Sarg. ~hlo., Armindo Gastão Nu
nes da Costa Pinto, por ter tido passagem ao Q.P. do S.S.,
contando a antiguidade desde 12/6/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei' .
(Despacho de 30/10/967)

Sup ranume rár I os
Serviço

de Material

Companhia

Divisíonária

de Manutenção

de Material

Sargs. Ajuds. Grads. Chefes de Mecani.cos, os l°·s.Sargs. Mec.
Viat. Rodas, António Ribeiro, do H.A.P.3 , José Fernandes
Segura, da E.P.S.M. e José Correia Barbosa, da C.D.M.M.,
desde 2/12/967, data a partir da qual tem direito aos ven
cimentos do novo posto, por terem sido nomeados nos termos
da alínea c) do ar t.? , 3°. do Dec.42937 de 22/4/960. prra ser

3a,

Série

ORDEM DO EXÉRCITO N°.36

1017

*********************************************************
virem nas tropas de reforço à G.N. da R.M.A ..
(Despacho de 12/12/967)
No Ultramar
Região

Mi I i tar

de Ango!a

Sarg. Ajud. Grad. Chefe Mec., o l°..Sarg. Mec. Viat. Rodas
Agostinho Mendes Vaz, da E.P.S.M., desde 29/11/967, dat~
a partir da qual tem dire1to aos venC1mentos do novo Po&
to, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do art~
3°. do Dec. 42937 de 22/4/960, para servir nas tropas de
reforço à G.N ••
(Despacho de 13/12/967)
2°.Sarg.2°.Mec.Electricista,
o Furriel, Valdemar Pereira
de Carvalho, contando a antiguidade desde 30/9/967, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo postn
(Despacho de 11/12/967)
2°s.Sargs de Inf., os Furriéis, Arlindo dos Santos Silva,
Ernesto de Sousa Oliveira, Augusto de Almeida Santos e
Francisco Abílio Lopes, contando a antiguidade desde 31/
10/967, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/11/967)
Região

I)! i

I i tar

de Moçambique

Sarg. Ajud. Grad. Chefe de Mecânicos, o l°.Sarg. Mec. Viat.
Rodas, Adelino Fon tour a , do R.A.L.2, desde 17/11/967, data a par ta r da qual tem direito aos venc imen ,03 do novo·
posto, por ter sido nomeado nos termos da alínea c) do ~
tigo 3°. do Dec , 42937 de 22/4/960, pa-a serva r nas t ropas de reforço à G.N •.
(Despar:h<?de 12/12/96 )
lO.Sarg. do QSSGE, , 2 .Sarg .• Júlio da Silva Marq~es, contando a antigu dade desde 11/10/967, data a part1r daq~
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Le1". (Nos ter-mos do ar t :go 5°. do Dec re t o-Ler nO. 45733 de 27/5/964).
(Despacho de 12/11/967)
2°.Sarg. de Inf., o Furriel, Már10 Manuel Ferreira Ramos,
contarHO a antigu1dade desde 31/10/967, data a part1r da
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qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 29/11/967)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

Sarg. Ajud. do QSSGC, o l°.Sarg., Mário Augusto Alves,con
tando a antiguidade desde 1/11/967, data a partir da~al
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei". (Nos termCS
do arte. 5°. do Decreto-Lei nO. 45733 de 27/5/961).
(Despacho de 6/12/967)
2°.Sarg. de lnf., o 2°.Sarg. Grad., Rui Fernandes Rolo Bei,
contando a antiguidade desde 31/8/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 28/11/967)
SABGENIOS 00 (lJAIR) IE CDPLEMEN1D
Infantaria
Regimento

de Infantaria

nO.

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, José Maria dos Prazeres Ga~~
rito, Elísio Alcerto da Costa Neves, Domingos Dias Macha
Manuel Maria Correia Torres e Vasco Luís Teixeira Rebelo ~
da Silva, contando fi antiguidade desde 31/7/967, data aP
tir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/12/967)
Regimento

de Infantaria

nO, 4

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Júlio Guerreiro dos Santos, carlJ
tando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir da q~3
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/12/967)
Regimento

de Infantaria

nO, 7

2°s.Sargs. Milos., os Furriéis, Armando de Almeida e Silvai
Alvaro Manuel da Rocha Ramos, Arnaldo Teixeira Pir.« ~a OS
Costa, Lsac Oliveira Romero Gonçalves, Fernando Joaquli f$
Silva Ferreira, Alberto António Va.caa Magalhães, Manue fef
teves da Fonseca Ferrão, Manuel José Ealdeantp Santanabe~O
nando Duarte Mendes, Jaime de Jesus Pibeiro, Carlos AI

3a. Série
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.Ribeiro Esteves, Leopoldo Baião Nunes, José Maria Valentim Garçâo, António Casimiro da Silva Coelho Me i reles, Firmino Rita Duarte, Basílio António Constantino
Bessa, Avelino Paulo Lopes, Carlos Lima Maciel Earbosa,
Leopoldino Gonçalves Nora, Luís Ourigue de Sousa, flui
Augusto Rodrigues Seco, José ~anuel Faustino, José Fer·
nando Tavares Bril~ante, Filipe Cosme klgelino e Pa~l
Lisboa dos Anjos, contando a antiguidade desde 31/7/67.
(Despacho de 22/12/967)
Regimento

de Infantaria

nOo 10

20.Sarg. Milo., o Furriel, Jorge Batista da Silva, contan
do a antiguidade desde 31/7/967.
(Despacho de 22/12/967)
Artilharia
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO"j

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Jerónimo Francisco Serra,con'
tando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir dd
qual tem direito a-vs vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/12/967)
Regimento

de Artilharia

Pesada

nO" 2

20s.Sargs. Milns., os Furrléis, António Gonçalves e Manuel João Ferreira Domingues, contando a antiguidade
desde 31/7/967, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto.
(Despacho de 22/12/967)
Regimento

de Artilharia

Pesadano.

3

20.Sarg. Mil 0. o Furr i.e.l
, AI varo Negrão Bra%, contando a
antiguidade desde 31/1/967.
(De!~par,hode 22/12/967)
I

Regimento

La Arti Iharia

An~iajrea

Fixa

20.Sarg. Milo., o Fur1lel, António Victor Dias Carmona,r.ontando a antiguidade ~esde 31/7/967, data a partir da qual
tem direito aos venc~mentos do novo posto.
(Despacho de 22/12/967)

1020

ORDEM DO EXERCITO

N°.36

3a, Série

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

Cavalaria
Regimento

de lancei ros nO.2

2°.Sarg. Milo., o Furriel, José Fran-ri aco Mar t irisGuadi no,
contando a antiguidade desde 31/7/967.
(Despacho de 22/12/967)

Transmissões
Batalhão

de Reconhecimento

das Transmissões

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Francisco Assis Rodrigues Pereira, contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 22/12/967)
2°.Sarg. Mi1°., o Furriel, Alberto Tapadinhas da Assunção,
contando a antiguidade desde 31/7/967.
(Despacho de 22/12/967)

Diversos
Depósito

Geral de Material

de Guerra

2°.Sarg. Milo., o Furriel, António Pere1ra Rodrigues dos
Santos, contando a antiguidade desde 31/7/967, data a par~
tir da qual tem direito aos venci~ntos do novo posto.
(Despacho de 22/12/967)

No Ultramar
Região Militar

de Angola

-Quartel General (C.C.S.)
2°.Sarg. Milo., o Furriel, Aires Augusto P1nto, contando a
antiguidade desde 31/7/967. Tem d1reito aos vencimentos do
novo posto desde 3/8/967.
(Despacho de 22/12/967)
-Agrupamento de Engenharia de Angola
2°s.Sargs. M1los .• os Furriéis, Afonso de Melo Drar te Neves,
Jorge Mesquita Duarte, Amor1m Guerra Brilhante e David L~u~
renço Barata, contando a antiguidade desde 31/7/967, datal!
partir da qual têm di.rei to aos vencimentos do novo posto.

3~" Série
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(Despacho de 22/12/967)
Região

'~ilitar

de r~oçambique

~Esquadrão de Cavalaria nO, 1
2° .Sarg, Mil 0., o Furriel, Manue l Valdemar Feliciano Lou
reiro, contando a antiguidade desde 31/7/967, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to.
(Despacho de 22/12/967)
Agrupamento

de Engenharia de Moçambique

2°.Sarg. Milo., o Furriel, Manuel Morgado dos Santos Ani
leiro, contando a antiguidade desde 31/7/967, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos 'do novo pos
to.
(Despacho de 22/12/967)
2°.Sarg., Mi1°., o Furriel, Samuel da Encarnação Santos,
contando a antiguidade desde 28/2/967.
(Despacho de 22/12/967)
Comando Tprritorial

Independente

de Timor

-Quartel General
2°.Sarg. Milo., o Furriel, José Eugénio de Magalhães Frei"
tas e Paiva, contando a atttiguidade desde 31/7/96?;data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do n ......
,:'
pos ..
to.
(Despacho de 22/12/967)

0/G Chefia ào Serviço de lntêndencia
2° ,,'-,arg.
Wi 1° .. o Furriel, Eduardo Nunes de Sousa Pe,:as,
contando a antiguidade desde 31/7/967, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novO posto.
(Oespa~ho de 22/12/967)

V

CPlOCACQES E TRA~SFERE~CIAS
~1OS

Armas

e Serviços

00 (lJA[J(J PF.R1ANFN1E

1022

ORDEM D~

EXEPClT1

tO

36

3a

Séqe

*******~**************************~: ,~,~*********************

~Inistério
Estado

Maior

(I'epartiçi'ío
l

?

do Exercito
da

~xército

do Gahi ne t.e )

.Sarp.,do Q.S,S.C,l·
.An tón io da Ascenção Olim ~;arote, da
F,\;.A. ,devendo ser considerado
nesta situação
desde 19/
11/967. Vence pela ve rLa Pessoal dos (luadros Aprovados por
lei.

'Ia 'lependenc

i

a do 2uart ...1 "e s tr e General

Olrecção

do ServlcJ

de 'aterial

(Com de s t ino ao C.Administrativo)
l°

~arg.de Iri
.August.o
00 ;\,as('~mento flollçalves,do
R 1 7,
sua Ln i dade ~;obi I 1. zadora , devendo ser «ons ider-ado nesta
situaç~o desde 13/11/967,por
ter re .• tssado da R.~·\
Vence pela verLa Pessoal dos Ouudros
r ovacos por [c i
í

Escolas

Pr a t i cas

das k mas e nervi"o:; re,ltro
t rue ao to '11 idade:.

da

IIIS

l nf an t a r i s

Escola

Pratica

~e Infantari3

29,Sar~ de Jnf.Nelson
da Costa Santos/da
I ,-A .• devendo
.ser conai de rado nesta si tuação desde 6/11/ 67. \ erice pe
'la ve-rba Pessoal dos Quadros Aprovados fIO;': e i ..

,.,

.2°,:--;ur~.de
1J.LAvenl.illo Portela Alves,da I~.\L-\"
u.veti o
ser cous i e Jo fi st.a situaão
desde 6/1V'Q67. \ erice p
L, v .' , r es oa I os Quadros "I r-ovados por lei,1
anue,
de Jesus Cue es. e Lran('i~o
l s t.e
,devell"'u ser COI s ider ados i.es t.a s i
os
tu ...(',O ce s e l/1l/r67
e 27/l1/067,res,Je<1tivdJ
e~te "eu
cen. pela 'ler
es soa l dos (uadros
.rovacos
/oIur Le ,

<)0::;

~urr"'~' e In

VE'1 S

í

•

r n,

"

I

r

'J

Je Iu

2°.:::'arf...de l r.t •
v r
do ser COJIS', er s
!.e",t
pela verla
~ss
os

íant rir!
a t.os

...

..

o

1 ~t(,vinlld,

dd 1'•••

,C;ével

_ . tlld<';lu ce sde (,/U/Ci,,7. \ ence
ros A~rovados poe Lei

3a
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Regimento

de Infanta r ia n~4

10.Sarg.de
lnf. José de Sousa Miguel,do F.I.lS,sua
Lni
dade i'v'obilizadora, aevendo ser considerado
nesta si tu
ação desde 1/1l/967, por ter regressado
da P .M.M •. Ven
ce pela ve rLa Pessoal de J\omeação Vitalícia
Além dos
Quadros.

2° .Sarg.de

Inf , E.rmesindo Estevens l"austino,da I-;.M.M.,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 6/11/96I
Vence pela verba Pessoal dos Quad~os Aprovados por LeL

Re,imento

~e Infantaria

n~5

2°.~arg.de
Jnf. AteI de Gliveira Santos,da B.M.A.• dev~.
do ser considerado
nesda situação
desde 1l/1l/967. VeH
ce pe Ia verba Pessoal dos (Juadros Aprovados por Lei.

Re~imento

de Infantaria

n~7

2° .Saq:;. de Irif. I ernardino
elides, da r. ~,j ,I., devendo ser
considerado
II! sta
situação
desde 6/11/%7. \ ence Pela
verLa Pessoal dos (u<)d~o.'3Aprovados por Lt:i

Regi~ento

de Infantaria

n~r

2Q.Sar~. de In I Luis Car Los Fernandes,da
fl.~ a ,\,.,devé;l.
do ser cons ider ado nesta si tuaç ào «esde 7/1l/967 . \ er.
ce ela ve rl a Pessoal
aos Quadros Aprovados por Lei

Peilmento
,.

.2

Infantaria

n~14

e Iu f liLmio
l!enrique Iigueiredo
e \asco
onçal ves Lourenço, aml.os da 8.~1.A. I devendo
iderados nesta situação
d.sde 6/11/Q67 e 11/
,I te
\enct:m }leIa verba fessoal
dos
rov .co s ar Lt.l

Re imento de Infantaria

n':lt

:':0 .... r
de' I i
is António Canhão Cavaco, da P .. ~ • ,
d v ndo se r consi
er ado ne sda si tuaçâo
desde 6/11/ó7
~t
ve r: a Pessoal dos ()uaoros Aprovados
por
":0 .....ara, de In í, I r anc i sco Fr-ade ;, li undo,do f'.]'l~,
SUa Unidade J\'ol; n.", dora, devendo ser
consideraoo
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nesta situação desde 1/1l/967,por ter regressado da P.M.
M•• Vence pela verl:;aPessoal dos Quadros Aprovados por Lei.
eatalhão

de Caçadores

nO 1

2° .$arg. de Inf. ,José ~Iariquito'Constantino,da R.M.M. de
vendo ser considerado nesta situação desde 5/11/967.Vence
pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei,
Batalhão
de Cacadores nO 6
2°.Sarg. de Inf. João Vasco Paixão da Gama,da H.\I.\;.,deven
do ser considerado nesta situação desde 6/11/967.\ellce
pela ve rLa Pessoal dos (luadros Aprovados por Lei.
I

2° .Sarg. de Iri f , Lu rIaIo Louro,da r..~J..\L ,devendo ser cons i
derado nesta situação desde 6/11/967.~ence pela verba
Pessoal dos Quadros Aprovados [.larLei,
~,rtilharia
Escola

Prática

'de Arti l ha r i a

2°.Sarg. de Art. Joaquim Gonçalves Fernaudes,da P..M.A.,de
vendo ser considerado nesta situação desde 12/11/967. Ver.
ce pela verLa Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei.
Regimento

de Artilharia

Ligeira

n°.1

2°.Sarg. de Art. António Luis de Aguiar Soares de Alberga
ria,da R.G./D.S.~l./M.F. ,na situação de disponibilidade.
Regimento de Arti Iharia
ligei r a N°.2
(Com destino ao C. J .C.A.4)
2°.~arg. de ln!. lduardo José MacLado de Irito,do R.I.2,
sua Lrri dade ,\loLilizadora,devendo ser considerado nesta
situação desde ~/Il/967,por ter regressado do C.l',l. da
(;uiné,\ence pela ve rLa Pessoal dos <juadros Aprovados por
Lei.
Regimento

de Artilharia

~ntiaérea

Fixa

1° Sarg. de Ar t . José de Almeida ~lessias Albano,do Colé
gio Militar,por pedir. Vence pela verba Pessoal de Nome
ação Vitalícia ~lém dos Quudros.

3a, Série
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Cavalar'ia
Reg imento de Cavalaria

nO. 4

2°.Sarg. de Cav. José da Cruz Gonçalves,da R.M.A. ,devendo ser considerado nesta situação desde 10/ll/967.Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lei •

..

Regimento

de Cavalaria

nO, 6

2°.Sarg. de Cavo Manuel Joaquim da Silva Teixeira,da R.~1
A./devendo ser considerado nesta situação desde 6/11/
967.Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por
Lei.

Engenharia
Escola Prática

de Engenharia

2°.Sarg. de Eng. (Trans),Fr".ncisco José Gil,do B.E.3 (E
P.E.).Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei.

Serviço

de Saúde
Regimento

do Ser" ço de Saúde

2°.Sarg. do S.S Fernando Augusto Correla,oa R.M.A.,de
vendo ser consIderado nesta situação desde 12/11/96'1
Vence pela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Quadros.
2° .~arg. Graduado do S.S .•Francisco Bernardo M' '. da
R.~.A. devendo ser consIderado nesta
uaç
icsde
1l/1l/967.Vence pela verba Pes ;oal à Nom<>nç.anVÜa
lícia Além d~s Quadros.

Serviç"

.ação

d Admln

2° Grupo de Companhias

11.1 j I

t ar

de Administração

Militar

2°: arg.Mec. Viat.Rodas Pe 1 i ca rpo dos Be i s Santos Lar au
J"lra,da E.C.S. .por ped i r ,

Orgãos

de Execução

Distritos

dos Srviços

de Recrutamento

e Outros

Elementos

e '.loblllzac'lo

l02G
nR:~'! :~ ~i~tRC I TQ t'o ~ 2G
~
r ie
******************:~~:*~~~~~********~*~******~~~:~~~~
o

r.\,

2°.Sar.
do Q'~'.::J,.t,.J,:ilio
Pere i r. Anes.do C:L1. da Guiné,
deveu ..o ser cous i ciera.:o nesta situação' desde 1/12/967.Vence pela verLa ,'.'.':80a1 dos Quadros Aprovados por Lei.

Es t abe l ec inen tu s ue Instrução

~c a d c i, i , ~'iI i t

,i

i

:;o."ai'! .. Loruet.e i ro Jt..s6 1 en tur a Luz,.o 1'.I.l.~,':evendo
sei'
con s.ide r ado ..esta
s i.t uac 0 ce sde 1/11/067"
",ta em qUe e' ~
1:urcou na :'.\.~.
de rei,r r, s sc d 'etr/,p01e.

Colé,'i;io
l°.

"liitar

,'ri-" dto 1,11'. Josi rusál io ,o-'.<:ÇO,GO~'.l.~,sua
en::' 1_iLza:'ün"
devendo ser cons i er ado nesta s i tuaçjio
,ESOe
C/Lr67,
por ter re re ss.ado ~>J ( .1.], da ' :lÚlé. Vence :Jela
ver Lf.L I'es soa.l dos Cuadros
A[-rovados
por l ei. (no.l do ~.ito.
1"-':0. do Cu:oo,3°,QO Orço do: .L).
, c.

i

l0.Sa!' ... de ;'rt, António .Ios.' luis,do
ce pela verLa Pessoal dos' uaJros
do Arto.l<:;5°, do Capo.3°,
.;; Orço

C en t r o d e I n s t r II C ,O

[I

,"c:r ',edir.\..'l
rov ":08 ,~r. ei ,(lIo.1

f·'.\.,\ ••
f\

~c,'

••

).

e 'l a r ;; l' i'i l J 2 I' i I i c i rr s

20.Sarg.

de lnf.
anue i Pau Li.nov da f'.' .,\.,cJcVc!llU
ser consis
derado nesta situação
des'e 12/11/9G7.\:..J!ce pela verLa pe
soaI _os ( uadros Aprova.1os por lei .

ecn t r
~_o,

i I i ta r ('::

",::t:.

",:-

ccnsiderüoo
çssoal l8

.0

r,

FfsiCJ

.IcsP ,.a (ruz 11,Ol
l.estd si tÚdt,i80 des
o~eL~~o Vitblícib
•

Est lJ~lecj,1

.. ':'

-~uit,

(.

e ~es~Qrt~

(:,ca
01. .~lo ,devendo
ser
/11/967. Vence rela verta
i:' dos Quadros,

tos ~~ospitalare:;

tlospi tal

f.1j

I i t;H

Príncí

1:]1

20.Saru.
So~·o António Cardoso UhUl.'.!O Ferreira,do
t1.I.l?'
"'.
de • ot'"~l~za d ora,oevenoo
.,
sua UnLd'
:;er cons~.d eraGO nesta st'
tuação acede 1/11/\,7
'lor ter reMre8sado da 8.LM •• Vence
pela ved a Pessoal ~e t\omeaçllo Vitalícia
Além dos QuadroS:
_L
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2° .Sar g, do S. oS. José \.ar _;_<: Podr i gues ,da R.M.A. ,devendo
ser consideraào üestll situação desde l2/11/967.Vence
pela verba Pe ssoa I de i\oIOleaçr.o
Vitalícia Além dos Quadros.

Hospital

:'ilitar Re~ional

nO, 1

2°.Sarg. do S.S. Francisco dos Santos Carvalho,da R.M.M_
deveuoo ser considerado nesta situação desde 6/11/967.
Vence jJela verba Pessoal de Nomeação Vitalícia Além
dos Çuaoros ,
2° •Sarg. do ~.S. Francisco Machado Lei te,da P .M.M. ,deverdo ser consicieraao Ilesta situação desde 6/11/967.Vence
pela verLa ressoaI de l\omeação Vitalícia Além dos Quadros.

Diversos
Dep6sito

Geral de ~aterial

de Guerra

2°.Sarg. de Iuí , Nlário Alves,áa R.M.A.,devendo
siderado nesta situação desde 6/ll/967.Vence
ba Pessoal cos Ç~adros Aprovados por Lei.

ser iconpela ver

2°.Sarg. de Art. António Pereira Caetano,da P.M.M.,devendo ser considerado nesta situação desde 7/11/967.
Vence pela verba Pessoal dos Quadros Aprovados por Lã.

3estacamento

do Forte do Alto Duque

2° ,,~Hr!...
de Ar t , António Morais Carvalho,da P.h'·.A.,develIJ~ ser considerado nesta situação desde 5/11/967.
'.ce pela verba Pessoal dos Ouadros Aprovados por Lã.

2uuranumerários
Infantaria
~~~imento

de Infantaria

nO. 1

2° Sarg. Mec. Viat Rodas Armando Mar t ins Pint~,~o R.c".LoS
e 20.Sarg. Corneteiro ~oão Carlos Llng? Ali~ldlc. v
B.C.5,devendo ser conslderados nesta sltuaçao
2/12/967,por terem sido nomeados nos termos da alínea
c) do arto.3°. do Dec. 42.937 de 22/4/96'J,:Hlr· ser'va>
rem nas tropas de reforço à guarnição normal ti .r..• L.
lç~

:::
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Regimento

de Infantaria

nO

15

2°.Sarg. de Inf. Antóllio Rosa Nunes, do D.G.A.,por ter sido
nomeado nos termos da alínea c) do Arto.3°. do Dec.42937
de 22/4/9601Para servir nas tropas de reforço ii guarnição
normal da R.~l.A.,devendo ser considerado nesta situação
desde 2/12/967.
2°.Sarg. de Inf. Manuel Martins de Brito,do E.C.9,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.A.,devendo ser considerado nesta
situação desde 2/12/967.
2°.Sarg. Corneteiro Luis, Aguiar Camilo,do 8.1.1.18 e 2°.
Sarg. Mec ,Viat.Auto João Guilherme Sá,da E,P.S.M. ,deven
do ser considerados nesta situação desde'28/10J967,por
terem sido nomeados nos termos da alínea c) do arte. 3D,
do Dec.42937 de 22/4/960,para servirem nas tropas de re
forço a guarnição normal do C. T. I. da Guiné.

Batalhão

de Caçadores

nO

10

2°.Sarg. de Inf. Francisco Nunes Serrano,do R,I.IS e 2°.
Sa rg , de lnf. Armando Hamos Ribeiro,do D.Ind. ,devendo
ser considerados nesta situação desde 29/11/967,por te
rem sido nomeados nos termos da alínea c) do artO 30
do Dec, 42937 de 22/4/960,para servirem nas tropas de
reforço a guarnição n vrma 1 da R.~.,

Artllharlél
Regimento

de ~,rtllharla

Pesada

nO

2

O.Sarg. Clarim Salvato de Castro,do R.C.4,devendo ser
considerado nesia situação desde 14/11/967,por ter Sl
do nomeado nos termos da alínea c) do arto.3° do Der
IL2937 de :2::'/4/96(, para serv i r nas tropas de reforço a
guarniçuo norma 1 da r~ ~l A

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO

3

20.;"i;lrg.
Clarim Manue l Vitorino Gon<,:dlves,doR A.P.3 e
20 .Sarg , ~Iec.hat.Hoclas ~:anuel da Silva Barbosa Lopes
da C.D.~i \ ,develldo ser cons i de rados nesta si tuação

~~**§~Ll~***********g~9~M*~g*~~t~~!I2*~~**~§****
desde 14/11/967,por terem sido nomeados nos termos da
alínea c) do arte. 3°. do Dec.42937 de 22/4/960, para
serviram nas tropas de reforço à guarnição normal da
R.M ..
A..
'
Regimento

de Cavalaria

nO. 7

2°.Sarg. de Cav. José Carlos Galamas Rosado,da E.P.C. e
2°.Sarg. de Cavo Manuel Alves Martins,da E.P.C.;2°.Sa~
de Cav. Augusto Ferreira,do R.C.a e 2°.Sarg.de Cav.Frmcisco Soares,do R.C.6;2°.Sarg. C~arim João Jesus Mateus7
do R.A.L.2;Furriéis de Cav.,Joaquim Batista dos Santos
do R.A.L.2 (CICA4),Manuel António Cigarro Nepomuceno,da
C.R./G.M.L.,António Morcela Guerra,da E.P.C.,Bernardino
Arlindo Roleira Laureano,do R.C.3 e Fernando da Graça,
do R.C4,devendo ser considerados nesta situação desde
2/12/967,por terem sido nomeados nos termos da alínea
c) do arte, 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960,para servirem
nas tropas de reforço à guarnição normal da R.M.A ••
Serviço
,Companhia

de Material
üi v l si onárta

de Manutenção

de Material

10.Sarg.Mec.Viat.Lag.Manuel
José D1as da Costa,da E.P.S.
~. e 10.Sarg. 10.Mec.Viat.Lag.João
Ilídio dos Santos
CoelhoJda E.P.F.:Io.Sarg.lo.Mec.Viat.Rodas
José da Gm.
ça Fernandes;ôo P.C.7 e 10.Sarg. Mec.Viat.Rodas António de Oliveira Cunha,da E.P.S.M.,lo.Sarg. Mec.Viat.Ro_
das Humberto António Igreja André,do R.C.4 e P.SargMec
V1at.Rodas Gabriel Alblllo,do CICA 1/R.A.P.2;2°.Sarg.Art
Serra.Carlos Manuel Marques F111pe,da E.P.S.M. e 29.Sa~
Art. Serra. Manuel Perelra Coelho,do R.I.a;2°.Sarg.A~t.
Serra. Rafael de Andrp.Je,da B.A.G.2 e 2°.Sa1'g. Art.Serra
Henrique Smôes dos Santos, do G.C. T.A. 2° .Sarg.Mec. Viat.
Rodas Manuel Haamundo Marcos,da E.P •. M. e 2° :Garg.Mec.
Va atPodas Antón o Albe ct.ovd o E.S.CJ. 2°.Sarg.Mec.Viat.
Rodas Manuel L0pe Domlngues Branco,do
.C.I e 2°.Sarg.
Mec ,Vlat.Rodas .Ia,'u' ~1Í~.·q~sCrespo,da "P. S.M. ;,2°.SaqJ
Mec. Viat.Rodas Ar 1 . do P"',_denteMarques, -'I:') B.C.6 e 'Fur-.
riel A ·t.Serra.Fran 1Sl':0José Ant.une sç d. 1°.G.C.A.M.,
devendo se r considerados nesta si tuaçâo desde 2/12/967,
por te~em sldo nomeados nos termos da alínea c) do art~
30. do [)ec. 42937 de 22/4/960 ,para serví rem nas tropas
de reforço à guarm.ção normal da R.M.A ••
Estabelecimentos

Produtores
~anutenção

Mi I itar

1~~"\
f)'Jrn.: O" ["':'1i'!T~
'''. ..
J •.
, r ie
************************~** ..
~*...*~***~****~***~~:****~"::~
20.Sar;:.,.
do ~,~ •• bogér~_o i\eves da c·ilva,da P.1vl.~\. ,deven
do ser considerado ne.::;ta
situação desde 6/11/967.Vence
pela verba Privativa da Manutenção Militar.
No UI t r anar

Região

t!ilitar

de Angola

1 ° .Sarg.Mec. Vi ar..Lagartas Fr anc i sco António GOlnes Caldeireiro,da LP.S.M. ,...:evendo
ser considerado nesta situação desde 29/11/9Cí,por 'ter sido nomeado nos tennos da
alínea b) do arte. 3°. do Dec. 42937 de 22/4/960, para
serVir nas tro~as da (uarnição Normal.
20.Sarg. 20.Art.~eleiro Correeiro João Rosa,do R.I.6,devendo se r considerado nesta situação desde 20/8/967 .por
ter sido nomeado nos termos da alínea b) do arte. 3o.do
Oec. 42937 de 22/4/960,para servir nas tropas ,ia Guarui.ç ão l\ormal.
1 ° .Cabo ~Júsico "Oboé" Joaquim José Neves Coca, do B. 1.16,
devendo ser considerado nesta situação desde 14/11/967,
por ter sido nomeado nos tennos da alínea c) do arto. 3°·
do Dec.42937 de 22/4/960,para servir nas tropas da Guarnição Normal.

Região Mi Iitar de Moçambique
lO.Sarg. ~,lúsico"Clarinete Sib" Manue I António Lei te Vilela,do R.I.l5 e Furriel de Cavo Antero da Silva Caridade,do B.C.4,devendo ser considerados nesta situação.
desde 6/9/~'1e 25/3/967,respectivamente,por
terem s~
do nomeados nos termos da alínea c) do arto.3°. do [)eCo
42937 de 22/4/960,para serV1rem nas tropas da Guarnição Normal.
20.Sarg. l\iúsico"Clarinete Sib" Manuel Augusto Seixo, da
E.P.I.,devendo ser considerado nesta situação desde 17/
11/967,por ter sido nomeado nos termos da alínea b) do
arto.30. do Dec.42937 de 22/4/960,para servirnas tropas
da Guarnição Normal.

B/9~1

Furriel Músico "Saxofone" Francisco Manuel Martins, do
1,devendo ser considerado nesta situação desde 17/11 30 '
por ter sido nane ado nos tennos da alínea c) do arte ••
do Dec.42937 de 22/4/960,para servir nas tropas da Gu~
arnição Nonnal.
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Comando Territorial

Independente

da Guiné

20.Sarg.Art.Serralheiro António Aurélio Gordo,do B.T.,d~
vendo ser considerado nesta situação desde 24/11/967
por ter sido nomeado 1I0S termos da alínea c) do arte:
30.do ['ec.42937 de 22/4/96CJ,para servir nas tropas de
re forço à guarnição normal.
•
20.Sar~. \ec.\iat.Lagartds Francisco Pinto Carvalho, do
P.C.t ,aevendo ",er consiaerado nesta situação desde 24/
11/Q67,lJor ter sido nomeado nos termos da alínea c)
do arto.30• do ('ec.42937 de 22/4/960,para servir nas
tropas de reforço à guarnição normal.
Comando Territorial

Independente

de Timor

20.Sarg.Mec.Elect.Jaime I!uml:.erto
Velho Faria Cabral, da
B.A.G.l,devendo ser considerado nesta situação desde
18/11/967,por ter sido nomeado nos termos da. alínea
c) do arto.3°. do Dec.42937 de 22/4/960,para serVlr
nas tropas de reforço à guarnição norma l .
VI -

CONCRSOS, CURSOS E ESTÁGIOS

A - CURSOS
1 - Lista

Geral

de classificacào

Para os devidos efeitos se
sificação dos candidatos
ção ao posto de Sargento
realizado no ano lectivo
2/9/967:

de aprovados

publica a lista geral de cla&
aprovados no curso de promoAjudante Chefe W~c.Armamento,
de 1966/67 e que terminou em
I

lo.Sarg.1o.~ec.Arm.Pes.José Francisco Nicolau,da EPSM
17,65 vaI.
10.Sarg.1o.~.ec.Arm.Pes. (l40/66/SA)José da S.Santos,da
GACA 2 - 16,22 vaI.
10.Sar.1o.Mec.Arm.Pes.(139/66/SA)Joaquim
de M.Earrada&
do RMF - 11,93 va l,
.
Sarg.Ajud.Grad.Mec.Arm. (138/66/SA)Manuel C.Garc~a,do
lniG - 11,19 va l .
Os candidatos rertencentes a Cursos anteriores serão m~
diante as cl~ssificações obtidas nos mesmos intercal~
dos.

Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classificação dos candidatos aprovados no Curso de Promoção
ao posto'de Sargento Aj~dante Chefes de Mecânico de Material Electrico, Radioeléctrico e Electrónico, real12a~
do no ano lectivo de 1966/67 e que t erminou em 26 de A.~
gosto de 1967:
-E.M.Elm. -1°.Sarg.lo.Mec.Predltor-Anlceto·Venânc10
Afonso .•••••15,98 vaI.
"Radar
-Bau l Arcanj o
"
Teixeira ••..15,87 VaI.
-R.T.
-lo.Sarg.l°.Mec. R~diom.-José Adelino
e Morais •••.15,81 VaI.
.. ", "
-R.M.A.
"
-Amilcar Nogueira
.
da Silva Félix
14,92 vai.
-C. T.I.M. "
" " " Elect. -José Armando
de Sousa ••••14,58 VaI.
11

II

"

I"

Para os devidos efeitos se publica a lista geral de clas~
sificação dos candidatos aprovados no Curso de Promoção
ao Posto de Sargento Ajudante Chefe Mecânicos Auto, realizado no ano lectivo de 1966/67 e que t~rminou em 2/9/
967:
-FC 3 ··10. Sarg.l °.Mec.Viat.Fodas- (171/66/&\) Zacarias A da Silva
17,33 VaI.
-ECS
-Sarg.Ajud.Grad,Chefe M.Auto-ill/66/SA)Laurentino P Santos
16,91 Valo (a)
-RAL 3 -lo.Sarg.1o.Mec.Vit.Rodas-(159/66/SA)-Apollnário J Grilo.16,44 VaI.
-CIMvJ
"<_
(162/66/SA) -José C
Barbosa ..••••.1S,21 VaI.
-EPS\1
"
"
"
t,,,
-iJoséF Segura.15,03 VaI.
-FC 4-1°.Sarg.1o.Mec.Viat.Lag.Esp.~(170/66/SA)-Humberto A I An"
"
dré ...••.•••.. 14.66 VaI.
-EPS\1 -1°.Sarg.1o.Mec.Viat.Rodas-forberto I Ca ..
chatra .••.••••14,38 VaI.
-EPS\1
"
li
"
João da S Vlena .•..•.•••. 14,35 VaI.
·RAP 3 ~"
-(114/66/SA)-Aritónio Rlbeiro.14.21 VaI.
-EPA
-Sarg.Ajud. Grad.Chefe Mec.Auto-(112/66/SA)
José M Roberto
14,16 Val.(a)
-EPE -1° .Sarg.T °.Mec.Viat. Lag.Esp. -(153/66/SA)João J S Coelho 12,99Val.
I,

,.

\I

"

'i

1/

"

"

..
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RI 6 1°.Sarg.1°.Mec.Vlat.Bodas (1l5/66/SA)·Ismael
T P.nto
12,23 VaI.
EPS\1
Agos tinho I'v'endes
Vaz
, ,12,10 VaI.
a: 8
117/66/SA) Manue I
~ ~ da Silva ...12,02 VaI.
ML2
(1l6/66/SA) Ade lmo
Fontura
10,69 VaI.
EP~
Franc i sco A Nu
nes
10,23 VaI.
a) Estes randidatos pertenr.em a rursos anteriores nos
quais serão intercalados.
Para os dev.dos efeitos se publica a lista geral dos 2°s.
Sargs. 2"fl.Mecs. Vra r..Lag. Esp., aprovados no Curso
de Promnção ao Posto de l°.Sarg. l°.Mec. Viat. Lagartas,
reallzado no ano ler.tivode 1966/67 e que terminou em 2/
9/967
K' 7 U31/66/SA) Manuel Tavares
16,86 VaI.
PC 8 (l43/66/SA) João O Gomes
16,31 Valo
UM\' (l32/66/~A) José M Nabiça
15.6'{VaI.
-EPC (168/66/SA) Manue l dos S Lopes.. ,
12,67 VaI.
~
Manuel de Almeida
,.10,48 VaI.
Para os devIdos efeitos se publica a lista.geral de clas
slflcação dos 2°s. Sargs. 2 s.Mers. Arm.LigeIras, apro
vados no Curso de Prnmoção ao Posto de l°.Sarg.l°.Mec.
Armas Ligeiras, realizado no ano lectivo de 1966/67. e
que t.errm nou em 2.'9/967
RAAF (141,66/SA) José Martins Louro
16,90 VaI.
J2Ps\1 .F!arni
ro C B Massa
13,89 VaI.
RI 8 (142/66/SA) An tónio P da S Fer'rei ra
12,83 Va 1.
RI 1 (l51/66/SA) Vv-tor M dos S Frota
12,45 VaI.
Ef>S\,1 José A M C Magalhães
_
12,03 VaI.
ú

Para os devidos efeItos se publIca a llsta geral de clas
slficação dos tOs.Sargs. 2°s.Art.Serralheiros. aprovados
no Curso de Promoção ao Posto de l°.Sarg. l°.Art. Serralheiro. reali zado no ano lectivo de 1966/67, e que ter
~lnou em 2/9/967
.
BE 1 (147/66/SA) António A ~a S'iIva..
11,28 VaI.
EPA
(149/66/SA) José F~rrelra ...........•...10,47 VaI.
RI 7 (148/66/SA) Gregóra o N. M~chado
10,15 VaI.
EC 5 154/66/SA) José A G da SIlva .._
10,01 VaI.
RI 16 (161/66/SA) Joaquim G Fialho
10,00 VaI.
t

.......
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Para os devidos efei tos se publica a lista geral de cIass i>
ficação dos candidatos aprovados no Curso de Promoção ao
posto de 10.Sarg.1°.Mec. de Instrumentos de Prec'i sâovrea
lizado no ano lectivo de '66/67, e que terminou em 19/8/
967'
-E.M.E. 1..2° .Sarg.2° .Mec , Inst. Precisão-Manuel da
Conceição Batista Miranda ..•...••.••.•• 12.6 VaI.
-L T.M.P. E. -1° .Sarg.Grad.1 °.Mec.Inst. Precisão-A ..
milcar Gonçalves Friande •.•.••..•....•• 12,3 VaI.
Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classi
ficação dos candidatos aprovados no Curso de Promoção aO
Posto de Furriel 2°.Mec. Viat. Rodas, realizado no ano
lectivo de 1966/67, e que terminou em 2/9/967.
-FC 7 ..2°.Sarg. Milo.2°.Mec.Viat.Rodas .(l78/66/SA)
Jorge A M Fa
Bisa
16,28 Val.
(l36/66/SA)·
Mário
" "
A M Gonçal
ves
15,82 VaI.
.,
155/66/SA) José
.RAP 2
dos S Faria
15,04 VaI.
ii
Joaquim A D
"
Salgueiro. 14,54 Val .
.1° .Cabo Ajud.Mec , Viat.Fodas (257/661 A ) António
G Freitas. 14,51 VaI.
-FC 4 ·2°.Sarg.Mi l°.2° .Mec.Viat.Rodas (133/66/SAHv1a
nuel A Assun .
ção •.••... 14,35 VaI.
,.
.. .(166/66/SA) -Pa
-EC 10
"
cifico de S Tei·
xeira .••••14,22 VaI .
.RV1A -1° .Cabo Ajud.Mec . Viat.Rodas-(256/66/A)-João
1
Frederico.14,02 Va .
·(255/66/A) -Lui.s
I'
H Bento •.•13,42 Va .
..
OC 10··2°.Sarg.Milo.2°.Mec.Viat.Rodas ·(167/66/5\)·
António A Fer .
1
reira ...•.13.10 Va .
-CTI Guiné·Furriel Milo.2°.Mec.Viat.Rodas. (l34/66/SA)
Celso J Men
1
des ....... 12,85 Va .
-R\1A ··1°.CaboAjud. ~Iec.Viat.Rodas (254/66/A) António
'1
A A Cruz •.12,63 Va .
r ,

lJ

II

-

JI

I.

lJ

11

11
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~EPE~l° .Cabo Ajud.Mec ,Viat. Rodas- (2Sl/66/A) -Manuel
R P Cardador ..•12.02 VaI.
-(2S9/66/A) ..
Egas M
"
"
G Rosário ••..••ll.76 VaI.
-OGA-FurrJel Grad.2°.Mec.Viat.Fodas-(106/66/SA)-Ben.
Jamim Cardoso ..lO,92 VaI.
,.
"
Bodas(109 /66/SA) ·Ma"
nuel A Carmelino
10,75 VaI.
-FPE-l°.Cabo Ajud.Mec. Viat.Rodas- (2S2/66/A)··Joaquim
,
A L Salva~eYra 10,66 VaI.
-RM-"
"(218/66/A)
-Carlos A
A M Castro ..•..10.63 VaI.
(2S3/66/A) ·Luis A
Teixeira
10.59 VaI.
Os candldatos pertencentes a cursos anteriores serão medi
ante as classificações obtidas nos mesmos intercalados.
I.

i,

1/

1,

"

Para os devidos efei~os se publlca a lista geral de c\assi
fLcação dos candidatos aprovados no Curso de Promoção ao
Posto de Furnel 2°.Mec. Armas Llgeiras, realizado no ano
lectivo de 1966/67, e que terminou em 2/9/967:
..a:J\fv1 Furriel Grad.2°.Mec.Armas Lig. (l44/66//SA)-Joa
Quim C Mendonsa
14,91 VaI.
GeIA l°.Cabo Ajud.Mec.Armas Lig. (246/66/K)
Joaquim A
R Germano. 13,41 VaI.
-BR/OSPjME 20.Sarg.Milo.2°.Mec.Armas Lig. (269/66/SA)
Serafim A C Pe·
reirinha •.12.4l VaI.
"R. T. 10 .Cabo Ajud.Mec.Armas Lig ..(245/66/A)
-Mário B
Trindade .•12.22 VaI .
.FM\1 Furriel Grad. 2°.Mec.Armas Lig. -1l0/66/SA) ,.João
R de Brito 10.84Val.
-Os canàidatos pertencentes a cursos anteriore~ serão me ..
diante as classificações obtidas nos mesmos lntercalados.
Para os devidos efeitos se publica a lista geral de classi·
ficação dos lOs.Cabos Ajuds. rv.ecs.Rodov., aprovados no
Curso de Promoção ao Posto de ~urriel 2o.~ec. Radiomonta·
dores, realizado nos anos lectlvos de 1965/66 e 66/67, e
que terminou em 31 de Julho de 1967
-R.T.-no.1664/64-Paulino Ferreira No~ueira ••.••..14.78 VaI.
·R.T.no .1661/64 ·Vitalino de Sousa Flgueuedo ....14.70 VaI.
-B.T. nO.114/64 -Ezequíel Claudemiro V Encarnação 12,41VaI.
-E.T. nO.136/Rd .Adelino Miranda dos Santos .•....lO.43 VaI.
F.T. _nO.782/64 JÚlio·Anjos Alves dos Santos .•.10,13 VaI.
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1

Pensões

j

DECLARACOES

de Reforma

Que a partlr de 1 de Novembro do corrente ano, transitaram
para a sltuação de reforma passando a ser pagos das suaS
pensões pela C.G.A., conforme vem publicado no Diário do
Governo nÚ. 249 2a. Série de 25/10/967, os mi litares a
seguir menr.ionados, cuja pensão anual a cada um se lndi
ca. estando já reduzIdo o desronto a que se refere o art~
13°. do Dec. Lei nÚ. 39843 de 7/10/954
-JúllO Almeida, 1u.Sarg. do QSSGE do BAL 4 ...•.... 27.~
José Joaqulm Puas, 1 .Sarg. do QSSGE da Ar.ad.Mil.25.932~
Eduardo Rosa Bebelo, lú.Sarg. de Eng. da EPE ..... 24.756 00
Joaquim Duarte Vieira, l°.Sarg. do QSSGE do BC5 ..24.756$00
Fr anc.isr.o J ac i.nto, 1°.Sarg. do QSSJE do RI 14 ....24.756$
Antónlo de Sousa Prazeres, lv.Sarg.do QSSGE do G.
00
C.T.A
,
22.284$
J ?sé António Dores Di.es, lu.Sarg. do QSSGESer..
$OJ
Mi L. Ultramar
19.812 .
-Bogé r i o dos Santos Me i re ler,, lu .Sarg de Ar t , do
00
B.A.L.1
,
12.276$00
Dorn~ngos Al ves Be~to, z- .Sar-g.Cor-reavro da EPE
22. 512~
Eenj anu m Cunha, 2 .Sarg. do ()S.SGE, do l::lRI1 15
21.948
·Edgar Plna Sampalo, l°.Cabo Rad,otelegrefista nU.
91/61 Pd , do B.T
9.336$0:,
·Alvaro Lourenço, l°.Cabo nO. 42262333jRd, do G.A.
C.A. 2 •.........................................
8.292$OJ
ú

2

Rect i fi cações

Declara ·se que o 2°.Sarg.Milu.,
João de Azevedo Nunes SlmSã~1
do F.I.15, prornovldo ao actual posto na O.E. nO.33 3a. e
1'Íe de 30/11/1967, a pág. 942, tem di rei to aos vencimep
tos de~te posto desde 24/5/967, data em que foi presente e
no ~.G.A., e não desde 1l/1l/967, corno foi publicado na r
(erida 0.1:..
Declara se que a relntegração do Sarg.Ajud.,Pernardo Bi~eje
ro Mala, constante da Pág., 1177 da O.E. nO. 35 3a.Serl
de 20/12/965. se efectuou para a sltuação de reforma, dedo
vendo entretanto considerar se na Sl tuação de des ligaddO
serviço, aguardando passagem à sltuação de reforma des e
20/6/961 a 1/4/966.
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O ~inistro

do Exército

Jo aqa im da Luz (unha

Está conforme

O Ajudante

General

•

